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Det månatliga nyhetsbrevet om säkerhetsmedvetenhet till dig!

Fyra enkla steg som håller dig säker
Översikt
Att utnyttja tekniken på ett tryggt och säkert sätt kan verka överväldigande och förvirrande. Här är fyra enkla steg som hjälper
dig att vara säker oavsett vilken teknik du använder eller hur du använder den.
1. Du: Först och främst, endast teknik kan inte skydda dig, du är ditt bästa försvar. En angripare har lärt sig att
det enklaste sättet att få vad de vill är att attackera dig i stället för din dator eller dina andra enheter. Om de
vill ha ditt lösenord, kreditkort eller kontroll över din dator kommer de att försöka lura dig att ge bort det, ofta
genom att skapa en känsla av att det är brådskande. Till exempel kan de låtsas ringa från Microsofts tekniska
support och hävda att din dator är infekterad men i själva verket är de bara cyberbrottslingar som vill få tillgång
till din dator. Eller kanske skickar de en varning med e-post att ditt paket inte kunde levereras och att du måste
klicka på en länk och bekräfta din e-postadress, när de i verkligheten lurar dig att besöka en skadlig webbplats
som hackar din dator. I slutändan är du det bästa försvaret mot angripare.Med sunt förnuft kan du upptäcka
och stoppa många attacker.
2. Lösenordsfraser: Moderna och kraftfulla datorer har gjort det gamla lösenordet med 8 tecken föråldrat och
sårbart. När en webbplats ber dig skapa ett lösenord skapar du istället en stark och unik lösenordsfras. En
lösenordsfras är en typ av lösenord som använder en serie ord som är lätt att komma ihåg, till exempel “ bi honung
bourbon regn. “Ju längre din lösenordsfras är, desto starkare är den. En unik lösenordsfras betyder att man
använder olika lösenord för varje enhet eller online- konto. Med den här metoden är alla dina andra konton och
enheter fortfarande säkra om din lösenordsfras blir komprometterad. Kommer du inte ihåg alla lösenordsfraser?
Använd en lösenordshanterare som är ett speciellt program som lagrar alla dina lösenordsfraser krypterat och
säkert (och har också en mängd andra användbara funktioner).
Slutligen, aktivera tvåstegsverifiering (även kallad tvåfaktors- eller flerfaktorsautentisering). Det använder ditt
lösenord, men lägger också till ett extra steg, till exempel skickas en kod till din smarta telefon eller använd
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en app som genererar koden åt dig. Tvåstegsverifiering är förmodligen det viktigaste steget du kan ta för att
skydda dina online- konton och det är mycket lättare än du kanske tror.
3. Uppdatering: Se till att alla dina datorer, mobila enheter, program och appar kör den senaste versionen
av sin programvara. Cyberangripare letar ständigt efter nya sårbarheter i den programvara som dina enheter
använder. När de upptäcker sårbarheter använder de speciella program för att utnyttja dessa och hacka
dina enheter. Samtidigt arbetar företagen som utvecklade programvaran hårt med att fixa dessa och släppa
uppdateringar. Genom att se till att dina datorer och mobila enheter installerar dessa uppdateringar snabbt gör
du det mycket svårare för någon att hacka dig. Håll dig uppdaterad genom att aktivera automatisk uppdatering
där det är möjligt. Denna regel gäller nästan all teknik som är ansluten till ett nätverk, inklusive internetansluten
TV, babymonitorer, säkerhetskameror, hemroutrar, spelkonsoler eller till och med din bil.
4. Säkerhetskopiering och återställning: Ibland, oavsett hur försiktig du är, kan du bli hackad. Om så är fallet
kan “återställa säkerhetskopior” vara det enda sättet att få tillbaka din personliga information. Se till att du
gör regelbundna säkerhetskopior av viktig information och kontrollera att du kan återställa data från dem. De
flesta operativsystem och mobila enheter stöder automatiska säkerhetskopior, antingen till externa enheter
eller till molnet.
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