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INTERNETSIKKERHED 

 

 

 

Er du sikker på nettet? 
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Internet sikkerhed: at 
kunne føle sig sikker når 

man er online  
 

Denne lille guide giver nogle 
generelle råd til de 

mennesker, der bruger 
internettet. Meningen med 
den er at gøre dig 

opmærksom på de 
forskellige ting, du kan gøre 

for at du kan føle dig sikker, 
når du er på internettet.  
 

Internettet er et brugbart 
redskab til at hjælpe dig med 

at holde kontakten med 
venner, købe forskellige ting 

og ydelser, bruge online 
bank og finde nye hobbier og 
interesser. 

 
Internettet har gjort livet 

lettere og er en glimrende 
kilde til information, men det 

er vigtigt at bruge det sikkert 
og beskytte de enheder og 
apparater, der er forbundet 

med det. 
 

Du er måske ikke klar over 
det, men du har allerede 

mange færdigheder og en 
god intuition i forhold til at 

være sikker online. Du skal 
bare bruge den samme 

sunde fornuft, som du 
bruger i hverdagen. For 

eksempel ville du ikke åbne 
din hoveddør og invitere en 

fremmed ind i dit hjem - og 
på same måde er det 
fornuftigt ikke at åbne e-

mails med vedhæftede filer 
fra en person, du ikke 

kender. At være opmærksom 
og undgå risici betyder, at du 
kan nyde internettet på en 

sikker måde. 
 

TECHSenior er et projekt, 
der er støttet af EU's 

Erasmus+ Program. 
Projektet har udviklet et 
online undervisningsforløb 

for seniorer. Du har adgang 
til det på nettet! Find det ved 

at besøge hjemmesiden: 
www.techsenior.eu 

 

http://www.techsenior.eu/
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Nogle ord der måske ikke 

kendte for dig: 

 

• Virus beskyttelse – er 
et computerprogram, 
som bør installeres på din 

enhed for at beskytte dig 
(det opdateres dagligt og 
det sker normalt 

automatisk). 

• Søgning på internettet 
- efter information 
(normalt ved hjælp af et 

program kaldet Google. 
Faktisk er 'google' blevet 

et verbum (du kan høre 
folk, der taler om “at 
google”)). 

 

 
 

• Du søger også efter 
internetsider- det er 
'adresser', der fører dig til 
det sted, du vil hen. Et 

eksempel kunne være 
www.nordea.dk eller 

www.dr.dk 

• E-mails – folk har deres 
egen e-mail konto 
(svarende til deres egen 

postkasse). Du laver en 
e-mail konto, får e-mails 

fra venner, familie og 
leverandører og du 
sender også e-mails 

(nogle gange med 
vedhæftede dokumenter 

eller billeder - dette 
kaldes en vedhæftet fil). 

• Browser – hvis du 
burger chrome som din 

søgemaskine, er det din 
“browser” 

• Hjemmeside – det er 
faktisk billeder på din 
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skærm af det sted, du 
besøger på internettet 

 
 

  

Angst for computeren er en  

betydelig og ofte udtalt 

bekymring fra mange 

mennesker for at fejl, man 

laver ved et uheld, kan få 

alvorlige konsekvenser. F.eks. 

at man kommer til at dele 

personlige oplysninger, såsom 

bankkontooplysninger med 

andre. Men hvis du er 

opmærksom og handler 

fornuftigt, er der intet at 

frygte. 
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Brug af internettet til 
bankaktiviteter eller 

indkøb 
 

Internettet kan tilbyde 
nyttige måder at ordne dine 
indkøb på og styre dine 

penge hjemmefra. 
 

Det er hurtigt og bekvemt og 
kan endda give nogle 

besparelser. 
 
En anden mulighed er at 

bruge internettet til at 
bestille ferier. Du kan se 

billeder af hotellet, læse 
anmeldelser fra andre 

personer, der har besøgt 
stedet eller endda bruge 
funktionerne på Google kort 

til at kigge på, hvordan 
området ser ud. 

 
Hvis du laver indkøb eller 
bruger online bank, skal du 

sørge for at beskytte dine 
finansielle oplysninger. Brug 

en hjemmeside, der er 
sikker, når du indtaster dine 

kortoplysninger. Det sikrer, 
at de oplysninger, du sender, 

ikke kan læses af andre. 
 
 

 
 

 
Der er måder, hvorpå du 

kan sikre dig så meget 
som muligt: 
• Virus beskyttelse (se 

side 8). 
• Hvis du køber noget, 

skal hjemmesiden 
begynde med 'https: // 

(s’et' står for 'sikker'). 
• Hvis adresselinjen er 
grøn, er det et ekstra 

tegn på, at du bruger en 
sikker hjemmeside. 

• Se efter et hængelås-
symbol i browseren ved 
siden af hjemmesidens 

adresse. Lad dig ikke 
narre af en hængelås, 
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der vises på selve 
hjemmesiden. 

 

 
 

• Hjemmesider, der tilbyder 
sikre betalinger og andre 

finansielle transaktioner, 
såsom banker, skal have 

et sikkerhedscertifikat. 
For at se det, skal du 

klikke på hængelås-
symbolet for at 
kontrollere, at sælgerne 

er dem, de siger, de er. 
Certifikatet skal være 

aktuelt og registreret til 
den rigtige hjemmeside. 
Dog garanterer hængelås 

symbolet ikke en absolut 
sikkerhed, så vær 

forsigtig, hvis du er i tvivl. 
 

• Mange banker tilbyder 
gratis anti-virus 

programmer eller browser 
sikkerhedsprodukter – 

kontroller om din bank 
tilbyder dette. 

  

• Hvis en meddelelse 

pludselig dukker op på 
skærmen (ofte som en 

kasse), der advarer dig 
om en hjemmesides 
sikkerhedscertifikat, skal 

du være meget forsigtig. 
Hvis du fortsætter på 

siden, kan du blive 
omdirigeret til en falsk 

hjemmeside, der er 
designet til at lade nogle 
andre læse de 

oplysninger, du sender, 
som f.eks. Log-in-

detaljer. 

• Kontroller, hvor 
sælgeren/udbyderen 

hører hjemme. Antag 
ikke, at en sælgerne er 

baseret i Danmark, bare 
fordi deres hjemmeside 

slutter med 'dk'. Loven 
siger, at en sælger skal 
give dig sine fulde 

kontaktoplysninger. Hvis 
du køber fra en sælger 

eller et firma uden for EU, 
kan det være vanskeligt 

at håndhæve din ret og 
eventuelle problemer kan 
være sværere at få løst. 
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• Brug altid et godt stærkt 

kodeord (se side 18) - det er 
god praksis. Du kan 

eventuelt have en lille 
notesbog med dine 

adgangskoder – sørg dog for 
at opbevare notesbogen et 
sikkert sted. 

 
En ekstra 

sikkerhedsforanstaltning kan 
være at åbne en PayPal-
konto. PayPal er lavet for at 

garantere sikre betalinger og 
kan derfor sikre dine 

bank/kortoplysninger, så du 
ikke behøver give dem til 

andre hjemmesider/sælgere. 
 
Hvis et tilbud virker for 

godt til at være sandt, er 

det det nok også. Vær 

forsigtig med alt, der 

tilbydes i en e-mail som 

du ikke har anmodet om. 

Du kan foretage en 

internetsøgning for at se, 

om andre har haft 

problemer eller om det er 

en kendt svindler.  

  

"Hvis der er vedhæftede 

filer i e-mailen, så åbner jeg 

dem ikke men sletter dem" 

(Lynda, 74 år). 

Men du går måske glip af 

noget vigtigt. Hvis du ved, 

hvem e-mailen er fra, er der 

intet at frygte. 

Vær positiv 

Internettet kan være et 

vidunderlig udgangspunkt for 

oplysning og underholdning. 

Hvis du sikrer dig så godt som 

mulig og rapporterer 

eventuelle bekymrende 

udviklinger på din skærm, så 

kan det være en sjov mulighed 

for dig og din familie. 
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Virus beskyttelse 
(software) 

 
Det ses ofte i nyhederne, at 

et firma eller en organisation 
er blevet ramt af en virus og 

ikke længere kan fungere 
korrekt. 
 

Og det er sandt - det sker. 
Men det sker sjældnere, hvis 

man installerer anti-virus 
programmer og får daglige 
opdateringer. Du kan få 

gratis antivirusprogrammer 
eller du kan betale et årligt 

gebyr (i 2018 ca. 70 euro 
eller godt 500 kr.). 

 
Det kan måske virke, som 
om du har brug for en masse 

software programmer for at 
beskytte dig mod online-

risici, men det er faktisk 
meget nemt. Du kan købe en 

komplet pakke, der 
indeholder alt, hvad du 
behøver eller få effektiv 

gratis software som f.eks. 
AVG (http://free.avg.com) 

eller Avast (www.avast.com). 
 

De virker både på Windows-
computere og på Apple-

computere. 
 

Det er ganske enkelt at 
beskytte sin computer mod 

skadelig programmer eller 
virus, hvis man blot følger 
nedenstående tips. 

 
Et andet ord der er godt at 

lære er 'malware' (skadelige 
programmer) - det betyder 
simpelthen noget, der er på 

din computer, som du ikke 
vil have – hvis du fortsætter 

med at læse, vil du også 
støde på ordet 'spyware': 

spionprogrammer. 
 
Installer anti-virus 

programmer 
 

Virusser er skadelige 
programmer, der kan 

spredes fra en computer til 
en anden via e-mail eller via 
hjemmesider. 

 
De kan vise uønskede pop 

op-beskeder, gøre 
computeren langsommere og 

slette filer. Husk at 
kontrollere hvilken type 

http://www.avast.com/


9 
 

software, du har brug for, for 
det kan variere afhængigt af, 

om din computer bruger 
Windows-software eller om 

det en Apple-computer. 
 

Installer anti-spion 
programmer 
”Spyware” – på dansk: 

spionprogrammer, er 
uønskede programmer, der 

kører på din computer. De 
tillader uønskede annoncer 
at dukke op, sporer dine 

onlineaktiviteter og kan 
endda scanne din computer 

for private informationer 
såsom kreditkortnumre. De 

kan gøre din computer 
langsom og upålidelig og kan 
gøre dig til et mål for online-

kriminelle. 
Installation af anti-spion 

programmer hjælper dig 
med at beskytte din 

computer mod disse trusler. 

 

Online trusler ændres 
konstant, så når dine 

programmer er 
installeret, skal du holde 

dem opdateret, når du 
bliver bedt om det. Det 

sikrer, at du har det 
højeste niveau af 
beskyttelse. 

Hold dit styresystem 
opdateret - det samme 

gælder for styresystemet på 
din computer (som styrer 
alle de andre programmer på 

den - de mest almindelige 
systemer er Microsoft 

Windows og Mac OS). 
 

Uanset hvilket styresystem 
du har, så hold det 
opdateret, da dette vil give 

dig bedre beskyttelse. Du 
modtager notifikationer, når 

nye opdateringer er 
tilgængelige. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nybegyndere og uerfarne IT-

brugere har ofte manglende tillid 

til at installere 

opdateringsprogrammer af frygt 

for at gøre noget forkert. 

Forståelse af licensaftaler er 

nogle gange essentielt for disse 

problemer, fordi mange ikke 

forstår nødvendigheden af at 

klikke "ja" for at installere 

programmet. 
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Glem ikke din 
mobiltelefon eller tablet 

(f.eks. iPad) 
 

Disse apparater er også 
udsat for virustrussel og 

andre problemer – derfor 
gælder de samme regler. 
 

Tablets og smartphones 
(mobiltelefoner) skal 

beskyttes ligesom 
computere. De kan også 
inficeres med virus eller 

spionprogrammer. 
 

Du kan downloade anti-virus 

og anti-spion beskyttelse til 

tablets og telefoner. Disse 

kaldes ofte apps 

(applikationer), hvilket blot 

er et andet udtryk for 

softwareprogrammer. 

Du bør kun downloade disse 
fra anerkendte hjemmesider, 

for du skal være forsigtig. Et 
download kan være kilde til 
en virus, som du derved har 

installeret på din computer 
eller på en anden enhed. 

 

Hvis du er usikker på, hvad 
der er bedst, kan du spørge 

din mobiludbyder, gå 
ind i en lokal telefonbutik 

eller søge efter mere 
information online. 

 
Mange gode anti-virus 
programmer til telefoner og 

tablets er gratis og kan 
downloades online: 

 

 
 
Nogle højt vurderede anti-

virus applikationer er: 
 

• Avast mobil sikkerhed 
(besøg www.avast.com) 

• Norton mobil sikkerhed 
(besøg 
uk.norton.com/norton-

mobile-security) 
 

Disse apps fungerer på 
telefoner og tablets fra 

Windows, Android og Apple.  
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De virker også på stationære 
computere og bærbare 

computere. 
 

Det er muligt at købe en 
licens til at dække alle dine 

tekniske enheder/apparater; 
det er en meget let løsning. 
 

 
 
 

Du skal også beskytte din 
telefon eller tablet med 

en adgangskode for at 
sikre, at det kun er dig 

eller personer, du har 
tillid til, der kan bruge 
den. Adgangskoden er 

nem at lave hvis bare du 
følger de instruktioner, 

der følger med din enhed. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

"Da jeg begyndte, var der 

ofte en besked, hvor der stod 

"du har netop foretaget en 

ulovlig handling og 

computeren skal derfor 

slukkes". Jeg lukkede 

hjemmesiderne, fordi jeg 

troede, at politiet ville 

komme". Det tog mig et 

stykke tid at indse, at det 

bare var en 

computerbesked! 

(Molly, 67 år) 
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E-mails – en god måde at 
holde sig i forbindelse 

med andre på 
 

Et par nye ord at lære:  
spam og phishing. 
 
E-mail har gjort det lettere at 
kommunikere med familie og 

venner og holde sig 
orienteret om de nyeste 

produkter og tjenester. 
Desværre kan svindlere 
undertiden bruge e-mails til 

at sprede virus, få personlig 
information eller narre folk til 

at købe produkter. 
Din e-mail-konto er normalt 

beskyttet, så mistænkelige e-
mails bliver spærret uden at 
du behøver at gøre noget 

(de kan ryge direkte til din 
"uønsket mail"-mappe). Det 

er dog stadig vigtigt at være 
opmærksom på de 

almindelige typer af e-mail-
svindel, så du kan beskytte 
dine personlige oplysninger - 

nogle ender alligevel i din 
'INDBAKKE'. 

 
 

 
 

Spam 
Spam eller uønsket mail er 

normalt fra en person eller 
organisation, der forsøger at 

sælge noget - ligesom 
reklamer i din postkasse. 

 
De fleste e-mail-udbydere 
(f.eks. Gmail, Yahoo Mail 

eller Hotmail) har spamfiltre 
eller anti-spam-beskyttelse til 

automatisk at blokere e-
mails fra usikre kilder. Nogle 
gange kommer en e-mail, du 

gerne vil have, ved et uheld 
ind i din "uønsket mail". 

 
Almindelige typer af spam 

omfatter: 
 
• Reklamer fra virksomheder 

• En e-mail, der fortæller dig 
om en måde, hvorpå du kan 

blive hurtigt rig 
• En e-mail der advarer dig 

om en virus - og foreslår at 
du klikker på afsenderens 
hjemmeside 

• En e-mail, der opfordrer 
dig til at videresende e-

mailen til flere personer. 
 

Nogle gange kan kontoer 
bliver angrebet og falske e-

Det er dejligt at holde 

kontakten med familie og 

venner, der bor i andre lande – 

det er meget hurtigere end et 

brev - og du behøver ikke at 

købe frimærker 
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mails sendes ud til alle 
personens kontakter - så de 

kan komme fra en ven eller 
et familiemedlem. 

 

 
 
Phishing 
 

Phishing er, når kriminelle 
sender falske e-mails til 

tusindvis af mennesker for at 
få dem til at give privat 

information (fx login eller 
adgangskode) eller inficere 
enheden med vira. Disse e-

mails kan se ud, som om de 
kommer fra velkendte 

firmaer, såsom banker, 
kreditkortselskaber, 

onlinebutikker og it-
virksomheder, men de 
kommer faktisk fra 

bedragere. 
 

Almindelige typer af 
phishing-svindel kan være: 
 

• Fra din "bank" som beder 
dig om at opdatere dine 

sikkerhedsoplysninger (fx dit 
kodeord) ellers vil din konto 

blive lukket 
• Fra et velkendt firma 

(f.eks. PayPal, Amazon), der 
beder dig om at opdatere 
dine kontooplysninger eller 

installere et program  
• Fra en statsligt 

organisation (f.eks. SKAT i 
Danmark), der fortæller dig 
om et tilgodehavende 

• En e-mail, hvor der står, at 
du har vundet en præmie, et 

lotteri eller arvet en stor sum 
penge 

 

 
 
• En e-mail der angiveligt er 
fra en person du kender, 

som beder om penge, fordi 
de er strandet et eller andet 

sted eller har brug for 
lægehjælp 
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• En e-mail med et link eller 
et dokument, der er 

vedhæftet som du skal klikke 
på eller åbne. Hvis du klikker 

på linket eller dokumentet, 
kan en virus blive spredt på 

din enhed, så svindlere kan 
få adgang til dine personlige 
oplysninger. 

 
Hvordan genkender man 

spam og phishing e-
mails? 
 

 
 

• Afsenderens e-mailadresse 
kan se officiel ud, men det er 

ikke bankens eller firmaets 
egentlige e-mailadresse. 

Kontroller altid med din 
bank, hvis du er i tvivl. 
• E-mailen bruger ikke dit 

rigtige navn, men begynder i 
stedet med en generel hilsen 

såsom 'Kære kunde'. 
• Der kan være advarsler og 
du kan blive truet med, at 

medmindre du straks agerer, 

bliver din konto lukket eller 
en aftale udløber. 

• Den kan indeholde et link 
til en hjemmeside, der ligner 

virksomhedens rigtige, men 
det er faktisk en falsk 

hjemmeside, der beder om 
dine personlige oplysninger. 
Linket eller hjemmesiden kan 

se lidt anderledes ud end 
den officielle hjemmeside, så 

tjek det omhyggeligt. Vær 
opmærksom på at du kan 
blive omdirigeret til en falsk 

hjemmeside, selvom linket 
virker rigtigt. 

• Der kan være en 
anmodning om personlige 

oplysninger, f.eks. dit 
brugernavn, adgangskode 
eller bankoplysninger. 

• Der kan være en 
anmodning om penge, for 

eksempel til udbetaling af en 
præmie eller for at hjælpe 

en person i nød. 
• Der kan være et dokument 
eller et link, der skal åbnes 

med enten ingen eller en 
kort tekst, hvor der står 'Se 

lige her' eller 'Se hvad jeg 
har fundet' uden yderligere 

forklaring. 



15 
 

• E-mailen kan nogle gange 
indeholde stave- eller 

grammatikfejl eller være 
skrevet i en usædvanlig stil. 

 
Hvad skal man gøre, hvis 

man modtager en 
mistænkelig e-mail 
 

• Hvis du er i tvivl så slet den 
uden at åbne den. Åbn ikke 

e-mails fra fremmede, eller 
e-mails, som du har 
mistanke om, kan være et 

fupnummer. 
• Åbn ikke et e-mail-link eller 

en dokumentvedhæftning, 
medmindre du ved, at det er 

sikkert. 
 

 
 

• Hvis det handler om 
kontooplysninger, skal du 

ringe direkte til firmaet for at 
spørge om e-mailen. Brug 

det telefonnummer, der 

findes på deres officielle 
hjemmeside. 

• Gå ikke i panik, hvis du 
modtager en e-mail, der er 

af akut karakter og truer 
med at lukke din konto. Tag 

dig tid til at kontrollere 
oplysningerne først, før du 
reagerer. 

• Hvis du modtager en 
mærkelig e-mail fra en ven 

eller et familiemedlem, så 
send dem en separat e-mail 
eller ring til dem for at 

spørge om den er ægte. 
 

Banker og andre 

finansielle institutioner 

beder aldrig om 

personlige oplysninger i 

en e-mail. Hvis du 

modtager en mistænkelig 

e-mail, der hævder at 

være fra din bank, skal 

du kontakte din bank 

direkte ved at ringe til 

dem eller indtaste deres 

hjemmeside i din browser 

>>>>>>>> IKKE ved at 

følge linket i e-mailen. 
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"Mit barnebarn har lige fået 

arbejde på et krydstogtskib, der 

sejler i Caribien og hvis jeg ikke 

hører fra hende i et par dage, 

begynder jeg at blive bekymret, 

fordi hun aldrig har været 

hjemmefra før. Jeg sender 

hende en e-mail og beder 

hende om straks at svare mig 

og dagen efter får jeg et svar. 

Det er fantastisk " 

(Jette, 76 år). 
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Computer svindel 
 

Pas på de typiske svindlere. 
Svindlerne ringer til dig fra et 

velkendt IT-firma (IT betyder 
informationsteknologi) og 

beder dig om at følge nogle 
få enkle instruktioner for at 
slippe af med en virus, 

opdatere din software eller 
ordne et andet problem med 

din computer. Hvis du gør 
som de siger, vil de uploade 
spionprogrammer på din 

computer, som giver dem 
adgang til alle dine 

personlige oplysninger, som 
du har gemt på din 

computer. 
 
Legitime IT-virksomheder 

kontakter aldrig kunderne på 
denne måde. Svar derfor 

aldrig på et telefonopkald fra 
nogen, der hævder at din 

computer har en virus. Hvis 
du får et sådant opkald, skal 
du straks lægge på. 

 
Vær opmærksom på 

opkald fra din bank eller 
politiet om bedragerisk 

brug af dit kredit- eller 

betalingskort – det vil de 
aldrig gøre - så læg på. 

 
En svindler vil bede om din 

PIN kode og vil måske sige 
at de sender en person hjem 

til dig for at hente dit 
bankkort. Det er et 
almindeligt svindelnummer 

og din bank vil aldrig gøre 
sådan noget. 

Hvis man i et opkald beder 
dig om personlige 
oplysninger, som f.eks. din 

PIN kode og siger, at man 
sender en til at hente dit kort 

eller fortælle dig, at din 
computer har en virus så 

ignorer, hvad de siger og 
læg på. Det er almindelig 
svindel. 

 
 
Vær opmærksom på, at 

svindlere kan holde din 
telefonlinje åben. Svindlere 

kan bede dig om at ringe til 
et officielt nummer, som 
f.eks. nummeret på din 
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bank. De kan holde 
telefonlinjen åben, så selvom 

du lægger på og ringer til 
bankens nummer, er linjen 

stadig forbundet med 
svindleren. Brug altid en 

anden telefon, ring til en 
person, du kender først, for 
at kontrollere, at linjen er 

ledig eller vent mindst 10-15 
minutter mellem opkaldene 

for at sikre, at svindleren har 
lagt på. 
 

E-mail og online svindel er 
meget almindelig. 

Svindlerteknikker ændres 
også ofte, for der udvikles 

nye måder at bedrage folk 
på. 
 

Ligesom svindel med 

almindelig post eller folk 

der banker på døren - så 

brug din sunde fornuft og 

tag dig tid til at vurdere, 

om det er rigtigt - eller 

om det er SVINDEL 

 

 

 

 
Men husk nu på fordelene 

og på hvordan du kan 
bruge internettet til 

informationssøgning og 
til at finde ud af ting – 

selv noget så simpelt som 
'hvad sker der' lokalt 
 

 
 

 
  

"Man læser om svindel i 

avisen og det får mig til at 

tænke på, hvordan man kan 

genkende en 

svindelhjemmeside?" (Mark, 

69 år.)                                 

Hvis du har læst dette, 

kender du svaret 

"Min yndlingsbeskæftigelse er 

at arbejde på mit stamtræ... 

Det er blevet det mest 

omfattende projekt, jeg har 

lavet med it-teknologi; Jeg  

finder hjemmesider med 

stednavne og deres oprindelse 

og jeg leder efter endnu flere  

ledetråde, der hjælper med at 

finde mere familie "(Mikael, 59 

år). 
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Adgangskoder 
 

Adgangskoder er den mest 
almindelige måde at bevise 

din identitet på online, så det 
er meget vigtigt, at sikre at 

du har gode adgangskoder, 
der ikke nemt kan gættes. 
 

Svage adgangskoder består 
af almindelige bogstaver eller 

tal. Eksempler på svage 
adgangskoder, der bruges 
meget, er: 

• adgangskode 
• 123456 

• adgangskode123 
 

Brug ikke din fødselsdato, 
husnummer eller et navn, 
der nemt kan gættes. 

 
Vælg en stærk adgangsgode. 

 
En stærk adgangskode skal: 

• bestå af mindst 8 tegn 
• inkludere en kombination 
af store og små bogstaver 

• inkludere nogle tal og 
tastatursymboler som f.eks. 

& eller ! 
• ikke indeholde almindelige 

ord som "adgangskode". 

• ikke være for svær at 
huske. 

 
Hvis adgangskoder med tal 

og symboler er for svære at 

huske, kan du ved hjælp af 

tre tilfældige ord, der sættes 

sammen, lave en god 

adgangskode, så længe disse 

ord ikke indeholder dine 

personlige oplysninger. 

 
Vælg forskellige 
adgangskoder 

 
Brug forskellige 

adgangskoder til forskellige 

hjemmesider eller konti. 

Brug af samme adgangskode 

til alle konti er en potentiel 

sikkerhedsrisiko, for hvis 

fremmede får adgang til 

(eller angriber) din konto 

gennem en hjemmeside, vil 

de kunne logge ind på alle 

de konti, der deler denne 

adgangskode. 
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Vær forsigtig med at skrive 
dine adgangskoder ned. 

 
Hvis du har brug for en 

skriftlig påmindelse, så prøv 
at skrive et tip, som kun du 

forstår, snarere end selve 
adgangskoden. 
 

Hvis du skriver noget ned, 
skal du holde oplysningerne 

sikkert væk fra din 
computer. Det er bedst at 
holde det i en umærket 

notesbog, så det ikke er 
indlysende for andre. 

 
Adgangskode-

administratorer 
 
Nogle internetbrowsere har 

indbyggede adgangskode-
administratorer. Det er et 

værktøj, der husker dine 
adgangskoder til forskellige 

hjemmesider og udfylder 
dem automatisk. 
 

Når du logger ind på en 
hjemmeside første gang, 

spørger adgangskode-
administratoren, om du vil 

have den til at huske 
adgangskoden. 

Du har valget at lade den 
huske den eller ej. Det kan 

spare tid at bruge denne 
funktion, men det vil kun 

fungere på din egen 
computer. Brug ikke 

adgangskode-
administratoren på en 
offentlig computer, f.eks. på 

et bibliotek - for så kan 
fremmede få adgang til din 

konto. 

 
 
 
 

  

“Jeg blev hevet ind i det 

enogtyvende århundrede 

imod min vilje. 

Jeg var meget 

tilbageholdende, fordi jeg er 

bange for ny teknologi. 

Men efter en masse 

overtalelse, primært fra min 

læge, som troede jeg ville 

nyde det og at det ville det 

stimulere mig, købte jeg til 

sidst en " (Mary, 61 år). 
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Sociale netværk 
 

Sociale netværkstjenester er 
online-fællesskaber, hvor du 

kan skabe forbindelse til 
personer, der deler dine 

interesser. Du kan oprette en 
profil, der beskriver dig selv, 
udveksle offentlige og 

private beskeder og deltage i 
grupper, der interesserer dig. 

 
De sociale netværk er en 
fantastisk måde at holde 

kontakten med familie og 
venner, få nye venner, dele 

billeder, finde informationer 
om begivenheder og meget 

mere. 

 
 
Facebook 

(www.facebook.com) og 
Twitter (www.twitter.com) er 

blandt de mest populære 
hjemmesider. 

 

Dog kan sociale 
netværkssider også være 

mål for personer, der ønsker 
at stjæle personlige 

oplysninger, men det er let 
at sikre sig ved at følge et 

par fornuftige retningslinjer. 
 
• Vær opmærksom på, 

hvem der kan se din profil. 
De fleste sociale netværk 

giver dig mulighed for at 
vælge, hvem der kan se din 
profil og hvor meget de kan 

se, men du skal muligvis 
ændre dine indstillinger for 

at gøre den privat. 
• Vær forsigtig med at 

offentliggøre oplysninger, 
som identificerer dig, f.eks. 
dit telefonnummer, fotos af 

dit hjem, din adresse, 
fødselsdato eller fulde navn. 

• Vælg eventuelt et 
brugernavn, der ikke 

indeholder personlige 
oplysninger. Undgå at bruge 
for eksempel e 

'annajensen1947'. 
• Opret en separat e-

mail konto, der ikke bruger 
dit rigtige navn til at 

registrere dig på 
hjemmesiden. Hvis du ikke 
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vil bruge siden mere, kan du 
bare stoppe med at bruge 

denne e-mail konto. 
• Selv om det er dejligt at 

dele sine feriebilleder med 
familie og venner, mens man 

er på ferie - er det ikke en 
god ide, da det viser alle, at 
du er væk. Vent med at dele 

dem, til du kommer hjem 
igen.  

• Brug en stærk 
adgangskode, der adskiller 
sig fra de adgangskoder, du 

bruger til andre konti. 
• Vær forsigtig med 

personer, du netop har mødt 
online, der beder dig om at 

angive personlige 
oplysninger eller som vil 
møde dig meget hurtigt. 

• Vær opmærksom på 
phishing-svindel. 

 
 

 

 
 
 

 
 

Har du nogensinde hørt om 

Skype? 

Det er en fantastisk måde at 

holde kontakten med venner og 

familie-  også på tværs af kloden. 

Og hvis du har wifi – er nyheden 

endnu bedre - du kan tale gratis. 

Du kan gøre det samme med 

WhatsApp  og Viber- download 

den til din tablet eller 

smartphone - tal i timevis med 

din familie i Australien, Malaysia 

eller i hele Europa. Og det koster 

dig ingenting. 
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DET ER NEMT AT BLIVE SIKKER PÅ NETTET 

 
HVIS BARE MAN ER OPMÆRKSOM 

 
OG FORNUFTIG 

 
 

 
 

 
 



24 
 

NOTER: 
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