
INTERNET- 
SÄKERHET FÖR 
KONSUMENTER

 

Få världens bästa skydd för alla dina enheter.  

Säkerställ din integritet online och skydda  

din identitet. 

FOKUSERA PÅ SAKER SOM ÄR  
VIKTIGA FÖR DIG
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TYDLIGT PRODUKTSORTIMENT

F-SECURE
INTERNET SECURITY 

Internet security för PC

F-SECURE 
ID PROTECTION 

 

Skydda din identitet och 

dina lösenord

F-SECURE 
FREEDOME VPN

 

Privat och anonym 

surfning

F-SECURE 
TOTAL 

 
Internet security, VPN 

och identitetsskydd med 

lösenordshanterare

F-SECURE  
SAFE 

Internet security för alla 

enheter
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F-SECURE INTERNET SECURITY 
 
Avancerat skydd för PC

VIRUSSKYDD 
Ett effektivt virusskydd säkrar 

dina enheter mot virus, trojaner, 

ransomware, annonsprogram, 

nyckelloggare, spionprogram och 

andra skadeprogram.

SURFSKYDD 
Med Surfskydd är du trygg från 

skadliga och farliga webbsidor, 

och det garanterar säkerhet och 

sekretess. 

FÖRÄLDRAKONTROLL
Barn tillbringar mycket tid online. 

Skydda dina barns säkerhet online 

genom att ange gränser för deras 

skärmtid och blockera skadligt 

innehåll.

BANKSKYDD
Med Bankskydd får du veta när du 

befinner dig på en säker banksida, 

och det skyddar uppkopplingen 

till sidan så att dina pengar är 

trygga.

$ TEKNISK INFORMATION

Plattformar som stöds:

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

ARM-baserade surfplattor stöds inte.

Internetanslutning krävs för att validera 

din prenumeration och få uppdateringar. 

Se den senaste tekniska informationen på 

adressen www.f-secure.com/internet-

security.
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F-SECURE SAFE 
 
Internet security för alla enheter

VIRUSSKYDD 
AFE är ett avancerat och lättan-

vänt skydd för dig och hela familjen. 

Ett effektivt virus-skydd säkrar 

dina enheter mot virus, trojaner, 

ransomware, annonsprogram, 

nyckelloggare, spionprogram och 

andra skadeprogram.

RANSOMWARE-SKYDD
Ransomware krypterar dina filer 

och begär en lösesumma och det 

är ett problem du helst undgår. 

SAFE övervakar dina viktiga 

mappar och blockerar ransomware 

från att kryptera dem.

RANSOMWARE-SKYDD
Skydda dina barns säkerhet online 

med F-Secure SAFE:s omfattande 

föräldrakontrollfunktion 

Familjeregler. Ställ in surftider och 

blockera åtkomst till webbplatser 

baserat på innehållet: riktat till 

vuxna, våld, shopping, spelande, 

sociala medier osv.

SURF- OCH BANKSKYDD
Med Surfskydd är du trygg från 

skadliga och farliga webbsidor, och det 

garanterar säkerhet och sekretess. Med 

Bankskydd får du veta när du befinner 

dig på en säker banksida, och det 

skyddar uppkopplingen till sidan så att 

dina pengar är trygga.

TEKNISK INFORMATION

Plattformar som stöds:

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

ARM-baserade surfplattor stöds inte. 

macOS 10.15 eller senare 

iOS 13 eller senare, Android 6.0 eller 

senare

Internetanslutning krävs för att validera 

din prenumeration och få uppdateringar. 

Se den senaste tekniska informationen på 

adressen www.f-secure.com/safe. 
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F-SECURE FREEDOME VPN 
 
Privat och anonym surfning

WIFI-SÄKERHET 
En hackare på samma offentliga 

WiFi-nätverk kan se allt du gör på 

internet. FREEDOME krypterar all 

din trafik så att ingen kan spionera 

på dig. Skydda din sekretess och 

anslut säkert till valfri surfpunkt, 

oavsett var du är.

ÄNDRA DIN VIRTUELLA PLATS
Med FREEDOME kan du utge dig 

för att befinna dig i ett annat land. 

Ändra din virtuella plats för att öka 

din sekretess och komma åt fler 

webbplatser som inte är tillgängliga i 

ditt land. Du kan också se på TV från 

ditt hemland online även när du är 

utomlands.

SEKRETESSKYDD
Genom att dölja din IP-adress, 

kryptera din anslutning och 

blockera spårare och skadliga 

webbplatser. FREEDOME är en 

avgörande aktör när det kommer 

till sekretesskydd. 

SURFSKYDD
FREEDOME:s funktion Surfskydd 

varnar dig när du går in på 

potentiellt skadliga webbplatser. 

Detta säkerställer att du kan 

shoppa och surfa säkert online.

TEKNISK INFORMATION

Plattformar som stöds:

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

ARM-baserade surfplattor stöds inte. 

macOS 10.12 (Sierra) eller senare 

iOS 11 eller senare, Android 5.0 eller senare

Android TV-stöd för Android 6.0 eller 

senare

Internetanslutning krävs för att validera 

din prenumeration och få uppdateringar. 

Se den senaste tekniska informationen på 

adressen www.f-secure.com/freedome.
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ÖVERVAKA DINA UPPGIFTER 
ONLINE  
F-Secure ID PROTECTION 

kombinerar mänsklig intelligens 

och dark web-övervakning 

dygnet runt för att hitta dina 

personuppgifter i dataläckor. 

OMEDELBARA VARNINGAR  
VID DATAINTRÅNG 
Om ett dataintrång sker och din 

information har läckt ger vi dig 

unika expertråd med åtgärder för 

varje enskild typ av personuppgift.  

HJÄLP VID IDENTITETSSTÖLD
Få expertråd om vad du ska 

göra när dina personuppgifter 

har läckt  och förhindra att 

ett dataintrång leder till 

identitetsstöld. 

LÖSENORDSHANTERARE
Lagra och få åtkomst till dina 

lösenord på ett säkert sätt från 

dator, surfplatta och mobil. 

Skapa nya starka lösenord och 

få information om svaga och 

återanvända lösenord. 

F-SECURE ID PROTECTION 
 
Förhindra identitetsstöld online

TEKNISK INFORMATION

Plattformar som stöds:

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

ARM-baserade surfplattor stöds inte. 

macOS 10.14 eller senare 

iOS 13 eller senare, Android 6.0 eller 

senare

Internetanslutning krävs för att validera 

din prenumeration och få uppdateringar. 

Se den senaste tekniska informationen 

på adressen www.f-secure.com/id-

protection. 
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F-SECURE TOTAL 
 
Komplett säkerhet och sekretess

Se till att ditt liv online är privat och skyddat. F-Secure TOTAL är ett cybersäkerhetspaket 

i premiumklass som omfattar allt du behöver för att förbli säker online. Det kombinerar 

internetsäkerhet, VPN, identitetsskydd och en enkel lösenordshanterare i världsklass. Skydda din 

familj och dina enheter med en prenumeration.

SAFE
Internetsäkerhet

Prisbelönt säkerhetsprogram 

för att skydda alla dina enheter 

mot onlinehot.

ID PROTECTION 
Identitetsskydd online

 

Förhindra identitetsstöld 

online och hantera dina 

lösenord på ett säkert sätt.

FREEDOME VPN
Anonym surfning

Sekretessapp som hjälper dig 

att förbli säker och anonym 

online.

TEKNISK INFORMATION

Plattformar som stöds:

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

ARM-baserade surfplattor stöds inte. 

macOS 10.15 eller senare 

iOS 13 eller senare, Android 6.0 eller 

senare

Internetanslutning krävs för att validera 

din prenumeration och få uppdateringar. 

Se den senaste tekniska informationen på 

adressen www.f-secure.com/total.



F-SECURE 
ID PROTECTION

Ransomware-skydd

Virusskydd

Plattformar

Surfskydd

Bankskydd

Familjeskydd

VPN (Virtual private network)

Ändra din virtuella plats

Wi-Fi-skydd

Spårningsskydd

*

Övervakning av identitet online

Intrångsvarningar i realtid

Lösenordshanterare

Hjälp vid identitetsstöld

Integritet

ID-skydd

F-SECURE 
FREEDOME VPN

F-SECURE 
INTERNET SECURITY

F-SECURE 
SAFE

F-SECURE 
TOTAL

Säkerhet
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PRODUKTJÄMFÖRELSE

*Fjärrstyrda föräldrakontrollfunktioner inte inkluderade



Kommer till dig med över 30-års erfarenhet 

I över 30 år har nordiska cybersäkerhetföretaget F-Secure arbetat outtröttligt för att hjälpa människor att använda 
sina enheter utan att behöva oroa sig för skadeprogram och andra hot online. Mycket har förändrats sedan vi 

grundades 1988 – världen och våra liv är mer digitala än någonsin tidigare. Människor behöver inte bara skydda 
sina enheter längre, utan även pengar, hemmen och t.o.m. deras identiteter online. Att göra allt detta kan kännas 

överväldigande, vilket är anledningen till varför vi vill skydda dig så att du kan fokusera på saker som du bryr dig om.

F-Secure bär stolthet med sig när man skyddar såväl människor och företag. Idag säkrar vi tiotusentals företag och 
miljontals användare runt om i världen. Vi ger dig samma säkerhet i världsklass som vi gör för företag, och du kan lita 

på att vi alltid skyddar dig. 
 
 

vip.f-secure.com


