
4. 
GJØR NETTLESEREN DIN 
SIKRERE

Nettleseren er din portal til internett, og hvis du har 
en mistanke om at den bidrar mye til at det hoper seg 
opp med data, har du rett.

Nettlesere vet ganske mye om deg – hvor du er, hva 
du søker etter, hvilke nettsteder du benytter – og kan 
gi bort denne informasjonen.

Vi anbefaler at du installerer noen ekstra 
komponenter som er kjent som «tillegg og utvidelser» 
(dette er miniprogrammer som er enkle å installere, 
og som kan gjøre nettlesingen mer privat).

5. 
DEL MED ANDRE

Har du bidratt til dataopphopning for vennene dine 
ved å tagge dem i bilder og innlegg?

Gjør datamengden deres (og samtidig din egen 
sosiale samvittighet) lettere ved å fjerne tagging av 
dem i så mange bilder og innlegg som du kan.

Det er viktig at vi oppfordrer venner, familie og 
kolleger til å bli med og kontrollere data på ville veier. 
Hvis vi alle samarbeider om å kontrollere 
datasporene våre, vil vi bedre kunne beskytte de mest 
sårbare blant oss.

Synes du det er ubehagelig når annonser 
følger etter deg på internett? Liker du ikke 
tanken på at alt du gjør på nett, blir 
registrert? Vil du passe på de personlige 
dataene dine, men vet ikke hvor du skal 
begynne? Vi er klare til å hjelpe deg! Du 
trenger ikke kaste smarttelefonen og bo i 
en hule. Hvis du gjør disse enkle 
justeringene på mobiltelefonen din, vil du 
føle deg tryggere på nett.

Du kan se på dette som startpakken din til 
en datadetox. Hvis du bare har tid til å 
gjøre noen få ting, kan du følge disse enkle 
instruksjonene her og nå og se de positive 
virkningene av detoxen med en gang. 

Og siden dette bare er det grunnleggende, 
finner du også noen lenker du kan følge 
hvis du føler deg inspirert. De gir deg flere 
tips til hvordan du kan fortsette reisen 
mot et liv på nett i fullstendig balanse. 

La oss komme i gang!

Du kan sikre at 
forbindelsen din med 
nettsteder er kryptert der 
det er mulig, ved å 
installere HTTPS 
Everywhere. Dette er en 
utvidelse til nettleseren som 
sikrer at kommunikasjonen 
du har med større 
nettsteder, blir kryptert og 
beskyttet under 
overføringen.

Få harmoniske data på smarttelefonen din

DET VIKTIGSTE

Du kan blokkere annonser 
ved å installere uBlock 
Origin. Dette er et tillegg til 
nettleseren som ikke bare er 
en enkel annonseblokkerer, 
men en universalblokkerer.
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1. 
IKKE GI  MEG NAVNET 
DITT

På et eller annet tidspunkt har du kanskje gitt 
telefonen din et «navn» for å bruke trådløst nett, 
Bluetooth eller begge deler – eller kanskje navnet ble 
generert automatisk da du satte den opp.

Det betyr at «Alex’ telefon» er det som kan ses av 
eieren av det trådløse nettet. Og hvis du har skrudd på 
Bluetooth, kan alle i nærheten som har Bluetooth 
skrudd på, også se det.

Vi anbefaler deg å endre navnet på telefonen til noe 
som ikke identifiserer deg så tydelig, men likevel er 
helt spesielt for deg. Slik gjør du det:

iPhone:
Endre navn på telefonen: 
Innstillinger → Generelt → 
Om → endre navnet

Android:
Endre navn på trådløst 
nettverk: Innstillinger → 
Wi-Fi → meny →Avansert / 
Mer → Wi-Fi Direct → GI 
ENHETEN NYTT NAVN

Endre Bluetooth-navn: 
Innstillinger → Bluetooth → 
skru på Bluetooth hvis det er 
skrudd av → meny → GI 
DENNE ENHETEN NYTT 
NAVN → skru av Bluetooth.

2. 
FJERN DE GEOGRAFISKE 
FOTSPORENE DINE

Stedsdataene dine kan avsløre mye om hvem du er, og 
hva du er interessert i. Derfor er de også svært 
etterspurt av store teknologiselskaper og datameglere: 
Alle vil ha en bit.

Dette kan virke som tilfeldige biter av informasjon, 
men samlet kan det være nok til at noen klarer å sette 
sammen en historie om hvem du er som person.

Skru av stedsinformasjon når du ikke bruker det 
aktivt. Da vil batteriet ditt også vare lenger – en bonus! 
Du kan enkelt skru det på igjen når du for eksempel 
trenger å bruke kart- eller værappen.

Android:
Innstillinger → Sikkerhet og 
posisjon / Posisjon → skru av 
posisjon.

iPhone:
Innstillinger → Personvern → 
Stedstjenester → skru dem av.

Android:
Innstillinger → Apper → Velg 
appen du vil avinstallere → 
Avinstaller.

iPhone:
Trykk og hold på en app 
inntil alle appene begynner 
å vibrere og det dukker opp 
små kryss øverst til venstre 
på hver app. For å slette en 
app trykker du på det lille 
krysset på appen. For å gå 
tilbake til normal trykker 
du på hjem-tasten.

3. 
RYDD I  APPENE

Innimellom bør du minne deg selv på hvilke apper 
du har installert på telefonen, slik at du kan rydde 
opp i dem. Spesielt er det lurt å fjerne appene du 
aldri bruker, og dem som samler mye mer data enn 
de burde.

Det er naturlig å tenke at sosiale medier-apper, spill 
eller vær-apper ikke kan være interessert i dataene 
dine … men de kan samle ganske mye data.

Å fjerne apper kan være en effektiv måte å gi ditt 
digitale jeg en detox på. Og når du rydder, kan du 
også redusere data- og batteribruken og øke den 
totale ytelsen – avhengig av appen.



4. 
BESKYTT DINE 
DIGITALE VERDISAKER

På samme måte som du beskytter verdisakene 
dine hjemme, bør du beskytte informasjon du 
lagrer digitalt – det være seg økonomisk 
informasjon, en skannet versjon av passet ditt 
eller til og med adresse og telefonnummer. Det 
lønner seg å tenke over hvor du lagrer dine mest 
verdifulle data, og hvordan du kan beskytte dem.

Om du vil gjøre noen raske grep i kaffepausen, er 
en «flekkrens» en god start. Søk opp bestemte 
typer informasjon du har liggende på e-post eller 
andre kontoer, og slett dem: for eksempel 
skanninger av ID-papirer, bankinformasjon eller 
forsikringsinformasjon. Finner du noe du har 
bruk for senere, kan du alltids laste det ned eller 
skrive det ut før du sletter det fra e-postkontoen.

En dyprens er grundigere og er kjekt å gjøre en 
gang i året. Lagre alt fra e-posten din eller 
kontoer på sosiale medier, last det ned til PC-en 
din, og slett det som ligger på nettet, så starter du 
på ny frisk.

Tips: Ikke bare trykk «slett» – tøm også 
søppelkurven og mellomlagrede filer!

Om du vil sikkerhetskopiere arkivene og 
dokumentene dine i skyen eller lagre dem på en 
ekstern harddisk eller minnepinne, er opp til deg. 
Uansett hvordan du lagrer det, må du passe på å 
ikke rote det bort, at passordet er sterkt, og at du 
velger en metode du synes er fornuftig.

for å holde dataene dine trygge

BYTT 
INNSTILLINGER

Et produkt av Støttet av

5. 
DEL MED ANDRE

Vi tenker ikke så ofte over det, men internett 
kalles et «nett» med god grunn. Vi er alle knyttet 
sammen på nettet i ulike nettverk, ikke bare 
som «venner» i sosiale medier, men også 
gjennom kontakter i e-posten og bildene vi 
legger ut.

Når du sikrer kontoene dine, styrker passordene 
og rydder i gamle data, trygger du ikke bare deg 
selv – det gjør også alle du har koblinger til på 
nettet, litt tryggere.

Rydder du opp i e-posten og på kontoer i sosiale 
medier, kan du ha i bakhodet hva annet du kan 
laste ned og slette som kan hjelpe venner og 
kollegaer: bankinformasjonen til søsteren din, 
inngangskoden til kontoret eller skanningen av 
passet til sønnen din. Dette er bare noen få 
eksempler på lagret informasjon som kan skape 
mye baluba om det kommer på avveier.

Del med andre! Å styrke din digitale sikkerhet 
kan være så enkelt som å følge noen enkle steg. 
Del denne datadetoxen med venner, familie eller 
kollegaer for å hjelpe dem med å endre vaner på 
en fornuftig måte.

datadetoxkit.org
#datadetox

Med ett enkelt grep kan du gjøre det 
vanskeligere for andre å få tilgang til dine 
digitale verdisaker: Ikke gjør det lett for 
dem å gjette passordene dine. De fleste 
trenger ikke teknisk spisskompetanse for å 
få tilgang til kontoene dine – det kan de 
klare bare med noen få gjett på passordene 
dine eller ved å bruke et automatisert 
program.

Og har de først kommet seg inn på én 
konto, kan de prøve det samme passordet 
på andre kontoer, samle informasjon om 
deg og vanene dine, ta over kontoene dine 
eller attpåtil bruke din digitale identitet.

I denne datadetoxen lærer du praktiske 
grep for å styrke nettsikkerheten din.

Klar, ferdig, gå!

Hadde internett bare vært et sted der 
man deler bilder av hunder i 
dinosaurkostymer, hadde vi ikke hatt 
noe særlig behov for passord. Men det 
er på internett du betaler regninger, 
fornyer resepter og fyller ut 
skattemeldingen. Med tanke på alle 
dine «digitale verdisaker» du deler 
over internett – og lagrer på enhetene 
dine – bør du ikke sikre dem slik du 
beskytter lommeboka eller 
nøkkelknippet?



1. 
HOLD DIGITALDØRA 
LÅST
Skjermlåser: Passordet, mønsteret, 
fingeravtrykket eller ansikts-ID-en du bruker 
til å låse opp enhetene dine, er det beste 
forsvaret du har mot at noen kommer seg inn 
på dem. Men det er mange låser å velge 
mellom der ute, og det kan være vanskelig å 
vite hvilken som er best for deg.

Å ha en form for lås på mobilen, nettbrettet 
eller PC-en gir deg mer beskyttelse enn om du 
ikke har det. Og akkurat som med ulike typer 
låser du kan ha på ytterdøra di, er noen 
skjermlåser sikrere enn andre.

Av alle låsetypene som finnes, er lange, unike 
passord de sterkeste. Det betyr at om du 
bruker et passord til å låse opp enheten din, 
bør det inneholde bokstaver, tall og 
spesialtegn.

La oss si at du i dag låser opp mobilen ved å 
sveipe med fingeren. Da kan du enkelt skjerpe 
sikkerheten ved å lage deg et langt passord. 
Eller bruker du et mønster for å låse opp? Hva 
med å gjøre mønsteret lengre? Er PIN-koden 
din 1234? Hva med å trille en terning sju 
ganger og heller pugge det som PIN-kode? En 
liten endring kan gjøre god vei i vellinga for 
å få kontroll på enhetene dine.

2. 
LA DEN RETTE 
KOMME INN
Å lage førsteklasses passord er lett som en plett. 
Alt du trenger å gjøre, er å holde deg til noen 
enkle prinsipper. Passordet ditt bør være:

Langt: Passord bør være minst åtte 
tegn lange. Enda bedre? 16–20 tegn.

Unikt: Hvert passord du bruker – på 
hvert nettsted – bør være forskjellig.

Tilfeldig: Passordet ditt bør ikke følge 
noe logisk mønster eller være lett å 
gjette. Her er 
passordadministratorer til stor hjelp.

De sterkeste passordene inneholder en 
blanding av bokstaver, tall og spesialtegn. 
Dette gode og gamle rådet gir deg stadig sterke 
passord som er vanskelige å gjette. Dessverre er 
det enkelte systemer som ikke lar deg bruke 
spesialtegn (som @#$%-=+) når du lager 
passord, men en lang nok blanding av 
bokstaver og tall er bedre enn en kort en.

Helst bør du bruke en egen 
passordadministrator til å lage og lagre alle 
passordene dine. En passordadministrator – 
som 1Password og KeePassXC, som 
sikkerhetseksperter ofte anbefaler – er enkelt 
og greit en app med ett bruksområde: å 
beskytte innloggingsinformasjonen din og 
annen sensitiv informasjon.

3. 
BRUK EN EKSTRA LÅS
Å sette opp tofaktorautentisering (2FA) eller 
flerfaktorautentisering (MFA) betyr at selv om noen 
skulle finne ut av passordet ditt, vil de sannsynligvis 
ikke ha den andre faktoren de trenger for å låse 
seg inn.

Sjekk sikkerhetsinnstillingene på nettstedene og 
appene du bruker mest, og se om du kan sette på 
denne ekstra låsen. Begynn med de viktigste – 
nettbank-apper eller e-postkontoer du bruker til å 
gjenopprette de andre kontoene dine.

Google:
Logg inn på myaccount.google.com →
Sikkerhet →
2-trinns bekreftelse →
Kom i gang

Tips: Når du setter opp et ekstra 
verifiseringstrinn, må du velge en metode for å 
bekrefte at du er deg. Prøv å unngå å bruke SMS 
(tekstmeldinger sendt til nummeret ditt) som det 
ekstra trinnet, i tilfelle du mister mobilen. E-post 
er vanligvis et tryggere valg.

Facebook:
Meny →
Innstillinger →
Sikkerhet og innlogging →
Bruk totrinnsverifisering



og få en sunnere digital helse

STYR UNNA 
STANDARDINNSTILLING
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4. 
BLI HØRT
Om du misliker avhengighetsskapende eller 
forlokkende design eller desinformasjon på 
nettsteder du ofte besøker, eller appene du 
bruker, kan du sende e-post, tvitre og fortelle 
selskapene at du ikke synes noe om 
praksisen. Når det mest verdifulle selskapene 
har – brukerne – presser dem til å ta grep, er 
det sjanse for at de gjør det.

Om du føler at tilbakemeldingene dine ikke 
blir hørt, har du et annet effektivt verktøy å 
bruke: bytte til en annen nettside eller app. 
Om du har sagt fra om at du misliker noe et 
nettsted eller en app gjør, og deretter faktisk 
slutter å bruke den eller avinstallerer den – 
sammen med mange nok andre – vil de 
merke det.

5. 
SPRE ORDET
Del med andre! Dette tipset er lett å glemme, 
men kan ha stor effekt. Fortell venner, 
familie og kollegaer om det du oppdager, og 
oppfordre dem gjerne til å ta denne detoxen 
med deg! Alle strever med å få kontroll over 
mobilvanene sine. Det viktigste er at du 
finner fram til noe som passer for deg, og 
som passer livsstilen din. Prøv deg fram til 
du finner noe som passer, og forny vanene 
dine etter hvert som behovene endrer seg 
med tiden. Det finnes ingen vidunderkur 
som funker for alle.

Til slutt må du fortelle om valgene dine til 
dem rundt deg. Om du for eksempel 
kommer til å være utilgjengelig på 
meldings-appen etter klokka åtte hver kveld 
fordi det er da du tar skjermfri: Fortell det til 
familie og venner, så kan de heller ringe deg.

Fortsett å være bevisst og stille spørsmål, så 
kan du leve et balansert liv som passer for 
deg.

Når var sist gang du «koblet av» og avsto fra teknologi 
en hel dag, eller kanskje bare en time? Er du blant dem 
som alltid er på nett, er du ikke alene. Ola og Kari 
Nordmann taster, klikker og sveiper på mobilen over 2 
600 ganger hver eneste dag. Hvordan kan du sørge for 
at skjermtiden din er kvalitetstid?

Første steg er å vite at du ikke kan klandres for 
dingsenes uimotståelige tiltrekningskraft! Tro det eller 
ei: Appene og nettsidene du liker så godt, er designet 
slik at hver funksjon, farge og lyd er «optimalisert» for å 
holde deg hekta, trollbundet og fysen på mer.

Vil du finne en sunnere balanse mellom livet på nett og 
livet utenom? Det er nettopp det denne delen av 
datadetoxen handler om.

Klar, ferdig, gå!



1. 
VÆR ÅRVÅKEN
Dette er lettere sagt enn gjort. Å være årvåken 
krever daglig trening. Det er som en muskel i 
hjernen du må trene jevnlig for å holde styrken 
ved like. Du kan begynne med å se på forholdet 
til teknologien du bruker.

Hvor mye tid går med til å være på mobilen?

Er du ikke fornøyd med svaret, finnes det 
innstillinger og strategier du kan bruke til å få 
kontroll over teknologibruken.

Er målet ditt å tilbringe mindre tid på 
Facebook, Instagram eller Snapchat, kan du 
endre innstillinger og tillatelser for disse 
appene slik at de hjelper deg på veien. Apper 
som Instagram har til og med en egen 
innstilling som gjør at appen gir deg en liten 
påminnelse når du har brukt opp dagens 
tidskvote.

Merker du at telefonen forstyrrer samtaler i det 
virkelige liv med pip, rist og blink, kan du 
dempe den midlertidig, legget den med 
skjermen ned eller legge den vekk i lomma eller 
veska så den er ute av syne.

2. 
AVSLØR 
DESIGNTRIKSENE
Vanlige designtriks kan være bruk av bestemte 
farger, plassering av knapper, utydelige tekster eller 
ufullstendig informasjon. Noen ganger er disse 
triksene åpenbare, men andre ganger er de 
vanskeligere å få øye på. Du har kanskje allerede 
sett noen av disse når du har registrert deg som 
abonnent på noe eller handlet på nettet.

Du ser disse triksene overalt fordi de funker – de får 
oss til å klikke, abonnere og kjøpe oftere, og de får 
oss til å komme tilbake. Jo mer bevisst du er på 
disse subtile oppfordringene og manipulasjonene 
som er bygd inn i nettsidene du bruker, jo 
kløktigere og mer opplyst blir du.

Det er mange grep du kan ta for å overliste appene 
dine.

Instagram:
Gå inn på profilen din →
Meny →
Innstillinger →
Din aktivitet →
Konfigurer daglig påminnelse

Forstå når du blir forsøkt lokket: Det første du kan 
gjøre, er rett og slett å være bevisst disse teknikkene.

Del skjermbilder: Ta alltid skjermbilder når du 
kommer over forlokkende design på nettet, og del 
dem med venner og kjente (etter å ha fjernet all 
personlig identifiserbar informasjon – personvern 
først!). Du kan også be selskaper om å legge om 
praksisen.

Behold roen: Om nettsiden hvor du kjøper noe, har 
en klokke som teller ned, så spør deg selv: «Haster 
dette virkelig?» Om du klikker på en knapp du 
egentlig ikke vil klikke på, så tenk over 
formuleringene på knappene eller hvilke farger som 
er brukt. Er du forvirret, må du ikke tenke at det er du 
som kommer til kort – se på ordene som er brukt på 
nettsiden eller appen, for disse kan være uklare.

3. 
VÆR EN KLØPPER I  
MEDIEBRUK
På samme måte som du kan lære deg å overliste 
funksjonene og designene som skal få deg til å 
scrolle og klikke igjen og igjen, kan du også trene 
deg opp til å bli en kløpper i å avsløre nyhetssaker 
eller -innlegg som er ment å lure deg.

I dag har du vel hørt om problemene med 
«desinformasjon» og «falske nyheter». Du kan lære 
deg å avsløre desinformasjon ved å gjøre det til en 
vane å stille kritiske spørsmål til alle nyheter du 
konsumerer, særlig om de virker overraskende, 
oppsiktsvekkende eller for gode til å være sanne.

Du bør uansett få bekreftet hvilke nyheter 
som er ekte og falske – særlig om du tenker å 
dele dem med familie eller venner.

Hvilket nettsted er dette fra?
Hvem skrev det (og når)?
Hva forteller hele artikkelen, 
utover overskriften?
Hvilke kilder vises det til?

Om du tror det er desinformasjon og vil 
motvirke spredningen, har de fleste 
plattformer en måte du kan rapportere 
innlegget på. Du kan også vurdere om du 
skal fortsette å følge kontoen som la det ut.


