
10+1 skridt til en forbedret sikkerhed. 

Der er en god chance for at du bruger mere tid på at interagere med onlineverden 
på din iPhone/iPad end nogen anden enhed.  

Lad os derfor tage et kig på, hvordan du let kan oprette et højt sikkerhedsniveau på 
disse enhedeer. 

Jeg har fokus på iPad, men det samme er gældende for en iPhone 

1. Hold din iPhone/ iPad opdateret 

Det lyder måske indlysende, men at holde sin iPad opdateret er en af de vigtigste 
ting, du kan gøre set fra et 

sikkerhedsmæssigt synspunkt. Sikkerhedsproblemer opdages ofte i iOS 
(styresuystemet på iPad og iPhone), og når de først er offentligt kendskab, betyder 
det, at de er åbne for misbrug. Apple lapper regelmæssigt disse huller med 
opdateringer. 

Du kan aktivere automatiske opdateringer under Indstillinger> 
Generelt>Softwareopdatering, så du næsten aldrig har brug for manuelt at installere 
en af disse opdateringer. Din enhed installerer eventuelle opdateringer mens du 
sover. 

Du bliver stadig nødt til at opgradere din enhed manuelt til den næste større version 
af iOS (f.eks. til iOS 14, som må forventes at komme i slutningen af 2020) når tiden 
kommer. I sådanne tilfælde bliver du spurgt, og det betyder, at du kan forsinke 
opgraderingen, hvis du er bekymret over de eventuelle børnesygdomme, der altid 
dukker op i kølvandet på nye større iOS-opdateringer. 

Apple er dominerende når de laver nye større opdateringer, f.eks. halter mange 
device leverandører efter med ajourføring af deres software eller drivere. Arbejder 
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du på en produktion computer, så kan det være en god ide at test at de eksterne 
enhederne er opdateret til det nye iOS. 

   

2. Brug en sikker adgangskode og ansigt-ID eller Tryk på ID 

Du bruger sandsynligvis allerede Face ID eller Touch ID til at låse din enhed op - 
med dit ansigt eller et fingeraftryk, men hvor sikker er din adgangskode?  

Adgangskoden er din enheds achilles-hæl, hvis nogen har din telefon eller tablet i 
deres hænder. Denne adgangskode er det eneste, der stopper en hacker fra at få 
adgang til hele dit digitale liv. 
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Med brugen af biometri som Face ID og Touch ID er det lettere end nogensinde (for 
dig) at låse din iPhone op.  Du slipper ikke for at indtaste kodeordet fra tid til anden 
til tiden, f.eks. når din enhed genstarter, eller den har svært ved at genkende dig;-) 

En sikker adgagnskode er et passende antal store/små bogstaver, tal og 
specialkarakterer, jo flere desto bedre, men mindst 12. hvis der er ord i koden må 
det ikke kunne henføres til dig! 
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Klik i indstillinger til adgangskode og du får følgende muligheder: 

   

Gå til indstillinger> Touch ID & Adgangskode eller bare Indstillinger> Adgangskode 
afhængigt af din enhed og vælg Skift adgangskode (eller tilføj fingeraftryk). Når du 
bliver bedt om at få en ny adgangskode, tryk på Adgangskodeindstillinger nederst i 
pop-up feltet. Her kan du beslutte at bruge en "tilpasset alfanumerisk kode", som vi 
normalt vil kalde et kodeord/adgangskode eller password. 
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3. Sikre din låseskærm 

Din låseskærm kan give mange af dine hemmeligheder væk. Hvis du modtager en 
sms, er den der for enhver at se. Hvis du beder Siri om at læse din sidste besked 
eller e-mail, hjælper assistenten. Du kan endda svare på meddelelser og få adgang 
til smart home-kontroller som standard. 

Da det er så let at låse din iPhone/iPad op (for dig), er det unødvendigt at give så 
meget information væk, mens enheden er i en låst 

indstilling.  

Gå til indstillinger> Face ID & Passcode (eller Touch ID & Adgangskode, afhængigt af 
din enhed) og deaktiver de tjenester, du har vil ikke have andre til at få adgang til fra 
låseskærmen. 

Hvis du vil skjule indgående meddelelser, indtil din enhed er ulåst/åbnet, kan du 
gøre det under Indstillinger> Notifikationer> Vis 

Eksempler> Når de ikke er låst. Dette er meget praktisk på en enhed med Face ID, 
da alt hvad du skal gøre er at se på din telefon, og 

dine forhåndsvisning af meddelelser vises. Det er et touch mindre praktisk for 
enheder med Touch ID, da du skal autentificere fysisk 

med din finger. 
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4. Åbn ikke mærkværdige* links 

I august 2019 fandt forskere fra Googles Project Zero flere kompromitterede 
websteder, der havde mulighed for  

udnyttelse/misbrug af sårbarheder i iOS til at installere spyware på enheder.  Apple 
lappede/lukkede sårbarhederne, men det anslås, at tusinder af brugere fik deres 
enheder kompromitteret over flere måneder! 

Spywaren kunne efter sigende forlade Apples app sandkasse og få adgang til 
loginoplysninger og autentificeringstokener. Kontakter, 

fotos, brugerens aktuelle GPS-placering og meddelelser sendt via apps’ne iMessage 
og WhatsApp blev alle sendt tilbage til 
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en server en gang hvert minut. Det er den første udnyttelse af sin art på iOS, men 
ingen kan garantere at det vil være det sidste. 

Vær forsigtig, når du trykker på mærkelige links i e-mail eller tekst beskeder, som du 
ikke genkender. URL'er forkortet som noget i retning af xbit.ly er/kan være beregnet 
til udnyttelse. Apple har sikkert lukket disse sikkerhedshuller, men sårbarheder er et 
faktum i livet, når det kommer til softwareudvikling. Det er derfor sandsynligt, at 
lignende misbrug kunne ses igen i fremtiden. 

IT er blevet en daglig fornødenhed og du kan ikke ignorede de tilbude services, 
men du kan stadig være forsigtig og lidt tvivlende. 

Jeg siger ikke, at du skal være bange for at trykke på links, men det er bedst at gøre 
det med fornuft og hold dig væk fra skyggefulde* websteder. Bisarre links i e-mails 
eller tekstbeskeder fra fremmede kan føre dig til phishing-websteder, der også 
prøver at narre dig. 

*Mærkværdige, bizare links, skyggefulde webstedeer kan være svære at vurdere, 
men er du på en hjemmeside, f.eks. brugdintablet.dk, og den downloadlink du 
møder hedder brugdintablet.dk/dokumenter/sikkerhed.pdf, så er linken ikke 
mærkværdig, hedder den der i mod xbit.ly/service/download.pdf , eller noget 
meget korte og kryptiske, så er der grund til at være tilbageholdende med at klikke 
på dem. 

5. Mail ser ofte fornuftige ud, men pas på. 

Får du en mail fra en ukendt, eller en uventet mail fra din bank/elgiganten/Apple/
m.fl så er det altid en god ide at se afsenderen af den email, enhver kan få email til at 
vise den kommer fra f.eks.  Apple, men hvis du klikker på afsendernavnet, og klikker 
en gang mere så får du oplysningerne, på gmail klikker du på afsender ikonen. 

Her er billederne fra Mail og gmail: 

Klik på cirklen med S’et, (nu bliver navnet blåt og er en link til selve email adressen 
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Klik på den blå link “Screenleap” og selve navnet kommer frem sådan her: 
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På gmail ser det således ud, og du behøver kun at trykke en gang 

   

Når du klikker som angivet overfor, så kan du se hvem der har afsendt emailen 
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6. Sørg for, at “Find” er aktiveret 

Find er det nye navn på en tjeneste (taler din enhed engelsk, så hedder det “Find 
my”), der giver dig mulighed for at spore dine enheder. Den var tidligere kendt som 
Find min iPhone eller Find min iPad, og den giver dig mulighed for ikke kun at finde 
din enhed på et kort, men også sende en hørbar lyd, låse enheden, og - i værste 
tilfælde - fjerne alle dine personlige data på den. 

iPad & iPhone  af 11 23 25. november © 2019 brugdintablet.dk

http://brugdintablet.dk


   

De fleste brugere bør have dette på som standard, men mange af os glemmer at 
aktivere det igen efter en reparation, genstart eller gendannelse af software.  

Gå til Indstillinger> [Dit navn]> Find, og sørg for, at tjenesten er aktiveret. Du kan 
derefter logge ind på iCloud.com , klikke på Find, og se din iPhone/iPad listet 
sammen med alle andre Apple-enheder, der er knyttet til dit Apple ID. 

NB. Det er en forudsætning af du bruger samme Apple ID på alle de enheder du 
ønsker at finde eller kontrolere. 

Ja, det er klart at du må have adgang til en computer eller tablet der ikke også er 
blevet væk;-) 
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Klik på “Find….” 
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Da der kan være flere enheder på samme Apple ID, skal du vælge 

                

Jeg valgte min iPad, og nu kan jeg se den er i gl. Skagen (heldigvis er jeg der også) 
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7. Undgå at bruge åbne offentlige Wi-Fi 
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Hvis du ikke træffer foranstaltninger for at beskytte din online trafik, skal du undgå 
åbne offentlige Wi-Fi-netværk for at undgå at blive offer for et angreb. Hackere kan 
bruge disse tjenester til at udføre mand-i-midten angreb, hvor de positionerer sig 
mellem dig og det virkelige internet. De fanger derefter webtrafikken, beskeder og 
andet anden kommunikation mellem dig og onlineverdenen. 

Problemet er så stort, at nogle såkaldte offentlige Wi-Fi-hotspots er konfigureret af 
snoopers/hackere alene af denne grund. De håber på at fange eller opsnuse dine 
login legitimationsoplysninger, betalingsoplysninger, personlige oplysninger og 
hvad som helst ellers der kan have værdi eller fordel dem på enhver måde. 

Sidder du i toget og pludselig tilbyder DSB dig en wi-fi mulighed, så er det 
sandsynligt at det er DSB, der har oprettet hotspottet, men er du i byen og tilbydes 
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et wi-fi net der hedder “Free Wi-fi” så vil jeg tænke mig om. Under alle 
omstændigheder bør du ikke logge på din bank eller anden vigtig service, der 
kræver kodeord, når du er på et gratis hotspot! 

Gå til Indstillinger> Wi-Fi, og indstil “Forbind automatisk internetdeling” til at spørge 
dig når du opretter forbindelse til et nyt hotspot. Hvis du indstiller dette til 
"Automatisk" så kan din iPad/iPhone muligvis automatisk deltage i et åbent 
offentlige hotspots. 

8. Brug en VPN app 

VPN er for mange helt ukendt. Men meget kort fortalt er det en mellemstation 
mellem dig og det websted du vil besøge. 

Et virtuelt privat netværk beskytter dine onlinevaner mod nysgerrig øjne ved at 
kryptere din internet trafik i begge ender. Når 

trafikken forlader din enhed, er den krypteret til mellemstationen (VPN-server), der 
videresender til internet, derefter det dekrypteres, når det når sin destination. Det 
samme sker for hjemrejsen, hvor VPN-serveren fungerer som en slags tunnel for at 
beskytte/tilsløre dine data. 

For at kunne bruge VPN, så kræves det at du har adgang til en VPN udbyder, der 
tilbyder at være mellemstation, mellem din iPad og det sted du besøger. En sådan 
service koster normalt noget, og priserne er mangfoldige og kræver en grundig 
undersøgelse. der kan købes månedligt, årligt, uendeligt abonnement, prøv evt med 
en kortvarig testperiode til at prøve det. 

En udbyder har mange VPN-serveren ståande i mange lande. Så når du koblet op så 
vælger du det lan, der skal være din mellemstation. Hvis du pludselig ikke kan se 
DR.dk, så er det nok fordi dr.dk tror du er i et andet land, så husk at lukke VPN’en 
efter brug. 

Hvis jeg får tid vil jeg lave en episode om VPN, den jeg bruger, hvordan jeg bruger 
den og hvad jeg bruger den til. 
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Billede af appstore VPN udbud 

Jeg anbefaler at  bruge  VPN på offentlige Wi-Fi-hotspots. Med en VPN, er det muligt 
at bruge et offentlig Wi-Fi uden bekymring, da dine informationer er krypteret og 
ubrugelig for enhver snoopers/hacker. 

Den nemmeste måde at bruge en VPN på din iPhone/iPad er at downloade en VPN-
udbyderens app, og følge instruktionerne. Du kan også bruge en VPN til at få 
adgang til geobegrænset indhold og omgå online begrænsninger pålagt af 
regeringer (det anbefales at følge de regler der er på det sted du befinder dig!!). 
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Jeg bruger VPN når jeg er i Spanien og vil se dansk TV. Når man er i Spanien får man 
en IP-adresse der er spansk, men den kan du ikke se alt dansk TV, men med VPN 
tilkobler du dig en VPN-server i Danmark, og så kan du se det TV du vil. 

VPN sætter nettes hastighed ned, så du vil sikkert opleve lidt længere svartider på 
din internet surf. 

9. Jailbreak ikke din iPhone/iPad 

For nogle få er det vigtigt at overtage Apples sikkerhedssystem, det kaldes normalt 
jailbreaking. 

Jailbreaking er handlingen for at installere ikke autoriseret software på en iOS enhed 
enhed ved at fjerne Apples restriktioner.. 

Avancerede bruger benytter det til at installere apps der ikke er godkendt af Apple.  

En almindelig bruger vil ikke have behov for at gøre det. 

Det efterlader din enhed i en sårbar tilstand. Det er muligt at fjerne jailbreaket ved at 
gendanne din 

iPhone/iPad ved hjælp af en Mac eller pc, men det er ikke klart, om Apple alligevel 
vil kunne vurdere at din enhed har været ændret og derfor  blokkerer den. 

10. Vær forsigtig med at give tilladelser 

På en iPhone eller iPad skal apps’ne spørge dig, før de får adgang til din placering, 
kontakter, fotos, kamera, Bluetooth-radio og mange andre ressourcer. Du kan vælge 
at nægte en app adgang, hvis du vil. 

Dette kan ubrugliggøre nogle apps - for eksempel hvis du downloader en scanner 
app og nægter den adgang til dit kamera, så kan ikke tage billeder og derfor ikke 
scanne.. 
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Efter at du har downloaded app bliver du orienteret om følgende 

   

Klik evt. på “More info” og få en god forklaring 

Når du klikker videre, bliver du spurgt om følgende: 
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Du kan vælge “Tillad en gang” og se om du stoler på denne app før du giver den 
permanent adgang.  

Mange apps beder om adgang til alle disse ressourcer men har kun brug for få 
specifikke funktioner. For eksempel kan en app bede om adgang til din kontakter til 
andre venner, som du kan invitere fra app. En app kan spørge om andre butikken i 
nærheden af dig. I begge tilfælde kan du undgå at give appen adgang. For 
eksempel kan du manuelt indtaste en adresse i nærheden af dig for at finde butikker 
i nærheden snarere end at give din nøjagtige placering.  

Eller du kan give en app adgang til din fysiske placering - én gang. 
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Før du giver en app adgang, skal du overveje, om du virkelig ønsker den har disse 
data. Det vil øge sikkerheden af dine data, hvis du nægter adgang. Til eksempelvis 
kan en app, der uploader dine kontakter til dens egne servere og senere  bliver 
hacket/kompromitteret og dermed utilsigtet lækker dine kontaktinformationer. Vær 
forsigtig med at dele eller åbne for dine data, minimerer du disse adgange øger du 
sikkerheden omkring dit privatliv./annonymitet. 

11. Kontroller regelmæssigt adgangen til dit privatliv (Annonymitet) 

Når du har givet en app-adgang, kan du let glemme at du har gjort det, det er derfor 
at du skal vende dig til engang i mellem at kontrolere det. 

Gå til Indstillinger> Annonymitet for at gennemgå dine tilladelser. Du kan gå også til 
Indstillinger, rul ned, indtil du finder den app, du gerne vil have at gennemgå og se 
alle tilladelser, og vurder om de er nødvendige. 

Fjerne du en tilladelse, og opdager at app’en ikke virker, så kan du altid gå tilbage 
og give de nødvendige tilladelser, evt. kortvarigt. 
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Jeg vælger at kikke på de apps der har fået lov til at bruge mit kamera 

   

Du er blevet orienteret om det man kalder best practice, garantier kan ikke gives da 
vi lever i en dynamisk verden, men du har nu et godt grundlag for at bevare dine 
personlige informationer. 

Færdig 
bliver man aldrig, der kommer mere om tilladelser 

- snart
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