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DATA DETOX-SAMMENDRAG

Hvilken informasjon samler sporingsverktøy om 
meg?

Det kan blant annet registrere

● sidene du besøker
● hvor du klikker
● søkene dine
● IP-adressen din (som avslører stedsinformasjon)

Hver for seg kan slike opplysninger virke ubetydelige, 
men sammen kan de danne et bilde av hva du liker og 
ikke liker, vanene dine og livsstilen din.

Chrome har gjort noen grep for at det skal være 
minst mulig sporing, men selskapet er eid av Google, 
som er beryktet for å sanke inn data. 
Avgooglifiser livet ditt for å lære Mer.

om nettlesere
Lær mer om data, nettlesere og alternative verktøy

Noen sporingsverktøy er begrenset til å følge deg 
innenfor et bestemt nettsted, mens andre, såkalte 
informasjonskapsler, fortsetter å følge med på hva du 
gjør, lenge etter at du har gått videre til en annen side. 

Facebooks «liker»-knapp og Twitter-ikonet på 
nettsteder med nyheter, som oppfordrer deg til å 
dele, er synlige eksempler på sporingsverktøy. Mange 
annonser fungerer også som sporingsverktøy. Det 
finnes også mindre synlige sporingsverktøy, som 
Google Analytics, som kjører i bakgrunnen på et 
nettsted.

Søkemotorer

Den beste hjelpen du kan gi en mer privat nettleser, 
er å bruke mer private nettsteder. En god start er å 
bytte ut den søkemotoren du vanligvis bruker, til en 
med renere mel i posen.

Si ha det til «Det googler jeg». «Det DuckDuckGo-er 
jeg» er kanskje ikke like lett å si, men det vil lette litt 
på børen på dine virtuelle skuldre.

Mest anbefalte nettlesere: Firefox*

*Firefox kan gjøres mer privat med 
utvalgte tillegg, utvidelser og oppdaterte 
personvernsinnstillinger.

Er Tor det rette valget for meg?

Du har kanskje hørt om nettleseren Tor og lurer på 
hvorfor den ikke er vår mest anbefalte nettleser. Visst 
er det mange personvernsfordeler ved å bruke Tor. 
Den er faktisk godt likt blant journalister og 
aktivister. Men avhengig av hvem du er, og hvor du 
bor, kan du oppleve at myndighetene vil synes det er 
mistenkelig hvis du bruker Tor.

Hvis du vil prøve Tor, anbefaler vi at du først setter 
deg inn i informasjonen om den, både for å se om 
den er det rette valget for deg, og for å sikre at du 
bruker den korrekt.

Kom i gang her.

Et produkt av Støttet av
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https://datadetoxkit.org/en/home
https://datadetoxkit.org/no/privacy/degooglise
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.torproject.org/download/
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