
Hur är din IT-beredskap? 

Frivilliga Radioorganisationen 

Sammanfattning 

Medvetenhet 

 Tänk efter, är det rimligt och troligt? 

 Stämmer avsändaren? 

 Är det för bra för att vara sant—då är det nog 

 det också. 

E-post är inte hemligt 

 Skicka inte viktiga hemliga uppgifter via e-post 

 Det är lätt att utge sig för att vara någon annan 

Klicka inte på alla länkar 

 Var observant på länkar som är okända 

 Klicka inte på länkar från okända avsändare! 

Uppdatera 

 Uppdatera ditt operativsystem (ex Windows) 

 Uppdatera övriga program du använder så du 

 har den senaste versionen (av den version du 

 använder) 

Använd digitala skydd 

 Antivirusprogram finns gratis 

Spara sånt som är viktigt 

 Skyddar mot både tekniska haverier och IT-hot 

Mobilen är också en dator 

 Samma regler gäller där som för datorer 

Vill du veta mer? 

 MSB 

 msb.se 

 Internetstiftelsen i Sverige 

 iis.se 

 FRO 

 fro.se/it-sakerhet 

Webb: fro.se 

E-post: fro@fro.se 

Adress: Box 2229 

103 15  STOCKHOLM 
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Frivilliga Radioorganisationen 

FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambands-

intresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli  

medlemmar.  

Vi bemannar sambandsbefattningar inom samhällets  

krisberedskap och i Försvarsmakten.  

I Signalungdom får ungdomar både utbildning och  

spännande upplevelser.  

Vi hjälper ofta idrottsklubbar och ideella organisationer 

med sambandsservice vid tävlingar och stora  

arrangemang. 

Frivilliga Radioorganisationen 

Radio, tele och data i samhällets tjänst 

mailto:fro@fro.se


IT-beredskap 

I en allt mer digitaliserad värld måste vår bered-

skap mot bedrägerier, terrorism och attacker   

utförda med eller mot olika IT-system öka. 

Även om samhället och många privata organisa-

tioner gör stora insatser för att skydda oss från  

kriminella, terrorister eller illasinnade stater kan 

du och jag bidra för att öka samhällets och vårt 

eget skydd.  

Genom att öka vår medvetenhet och öka vår 

grundkunskap om hur IT-hoten fungerar så  

skyddar vi inte bara oss själva utan ökar också 

hela samhällets robusthet mot IT-attacker. 

Självklart ska vi dra nytta av alla de fördelar  

digitaliseringen medför men som med allt i livet 

så finns det också en baksida som vi behöver 

känna till. 

I den här foldern ger vi några enkla tips för att 

öka din IT-beredskap. Det är tips som är enkla att 

ta till sig och i de allra flesta fall helt kostnads-

fritt. Följer du de här tipsen kommer du att 

minska risken att utsättas för olika IT-hot och kan 

dra nytta av alla de fördelar som följer med digi-

taliseringen. 

Öka din medvetenhet 

Det allra viktigaste när det gäller IT-säkerhet är att öka 

sin medvetenhet. Den illvilliges bästa vän är det omed-

vetne offret som aldrig tänker efter och aldrig överväger 

om det är rimligt. Var inte ett offer—bli medveten! 

E-post är inte hemligt 

Information du skickar med e-post kan läsas av den som 

har kunskaper. Det är heller inte svårt att utge sig för att 

vara någon annan än den man är via e-post. Bara för att 

det står att e-posten kommer från din bank så är det inte 

säkert att det är så. Är du osäker och det är viktigt kan  

det vara klokt att kolla med avsändaren ex genom att 

ringa. 

Klicka inte på alla länkar 

Genom att få dig att klicka på en länk som går till en sida 

med skadliga program så kan din dator infekteras.  

Programvaran kan användas för att utnyttja din dator för 

attacker på nätet, för att kopiera dina lösenordsuppgifter 

mm eller för att kapa din dator för att utpressa dig på 

pengar. 

Uppdatera 

De stora programvaruföretagen gör stora insatser för att 

skydda oss digitalt men om du inte uppdaterar program-

varor så lämnar du stora hål för den illvillige att använda 

sig av. Se till att uppdatera dina program så fort det  

kommer uppdateringar. 

Digitala skydd 

Skydda dig ytterligare genom att använda programvara 

som skyddar mot skadlig kod. Det finns väl funge-

rande produkter som är gratis och lite mer avancerade 

som kostar en slant. Även om denna typ av program-

vara inte ger ett totalt skydd är det dumt att vara  utan.  

Spara sånt som är viktigt 

Om du trots ökad medvetenhet och digitala skydd ändå 

blivit drabbad (det finns tyvärr inga 100-procentiga 

skydd) så är det ju väldigt tråkigt om du blivit av med 

viktig information som bilder eller andra dokument. 

Här är det viktigt att spara viktig information på annan 

plats, t. ex. en extern hårddisk. Denna ska inte vara 

inkopplad i datorn utom när du gör backup och den ska 

förvaras avskilt. Om du använder detta regelbundet 

skyddar du dig också mot effekterna av datahaveri. 

Mobiler är också datorer 

Dagens avancerade mobiltelefoner är datorer i ett 

mindre format. I huvudsak gäller samma tips för dem 

som för datorer. 
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