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Pressmeddelande 
 
 
Stockholm, den 16 juni 2011 
 

Telenor lanserar säkerhetslösningar för tryggare mobilanvändning 
 
Nu lanserar Telenor två säkerhetslösningar för smartphones, Telenor Stöldskydd och 
Telenor Säker Mobil, som gör att man snabbt och enkelt kan spärra sin telefon och 
skydda innehållet om den kommer på villovägar. Varje år anmäls flera tusen 
telefonstölder till Telenor och särskilt många anmälningar sker under 
sommarmånaderna. 
 
Under årets första kvartal var nio av tio telefoner som såldes hos Telenor en smartphone* 
med möjligheten att lagra e-post, bilder/filmer och meddelanden i mängder. Känslig 
information som sparas på telefonen innebär samtidigt en större risk vid försvinnande eller 
stöld. Telenor Stöldskydd är en kostnadsfri tjänst som gör att man snabbt och enkelt kan 
spärra sin telefon, radera känsligt innehåll och lokalisera den på en karta man når via 
webben om den kommer bort. Vill man dessutom ha skydd mot virus, osäkra webbsidor och 
möjligheten som förälder att spärra olämpliga webbsidor för sina barn, finns också tjänsten 
Telenor Säker Mobil. 
 

– En smartphone är så mycket mer än bara en telefon att ringa med, den fungerar som 
en dator där man lagrar privat innehåll. Därför är det extra viktigt att skydda den, 
speciellt nu under sommaren som vi ser är den period då flest telefoner försvinner. 
Genom att välja någon av våra nya säkerhetslösningar kan man känna sig trygg i att 
ingen kommer åt sparad information om telefonen skulle hamna i fel händer samtidigt 
som man slipper oroa sig för virus, säger Jonas Lindström, marknadschef 
Konsument på Telenor Sverige. 

 
Både Telenor Stöldskydd och Telenor Säker Mobil kan laddas ner som applikation via 
http://mobil.telenor.se/sakermobil. Därefter anger man en säkerhetskod och ett mobilnummer 
som sparas på telefonen dit information skickas om du behöver lokalisera din mobil. 
Mobilnumret bestämmer man helt själv (exempelvis sin kompis, sina föräldrars etc.) För att 
radera innehåll och/eller spåra sin telefon skickar man ”lock”, ”wipe” eller ”locate”, följt av 
säkerhetskoden, till det angivna mobilnumret. 
 
Tjänsterna finns tillgängliga för både nya och befintliga kunder med operativsystemen 
Android, Windows eller Symbian. 
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Telenor Stöldskydd  

 0 kronor i månaden 

 Fjärrlåsning - du kan låsa din telefon om du blir av med den.  

 Fjärr-radering - radera innehållet i mobilen så sparad information inte kan läsas av fel 
person 

 Hitta mobilen via positionering  
 
Telenor Säker Mobil 

 19 kronor i månaden 
 Fjärrlåsning 
 Fjärr-radering 
 Hitta mobilen via positionering 
 Säker surf - meddelar om en sida är säker eller inte 
 Anti Virus - håller mobil och minneskort rent från virus 
 Föräldrakontroll - föräldrar kan spärra olämpliga sidor 
 Brandvägg (gäller endast Symbian)  

 
*Källa: Telenor Sverige försäljningsstatistik 2011 
 


