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Side 1 af 4 

Indstilling af sikkerheden i MS-Edge 
Forebyggelse af sporing: 

I øverste højre hjørne af MS-Edge klikker man på de 3 

prikker og i Drop Down Menuen klikker man på        

Indstillinger.  

I Oversigten der kommer frem, vælger man under punktet 

Indstillinger: Persondata og tjenester 

Det første vi gør er at aktivere Sporingsforebyggelse 

ved at klikke på knappen så funktionen bliver 

tændt/aktiveret: 

Standardindstillingen er: Balanceret men den ændrer vi til Streng. Det funktion gør er at blokere 

skadelige trackers og aggressive reklamer. Hvis funktionen fungerer alt for effektivt, kan man sætte 

den til Balanceret eller Grundlæggende alt efter ens præferencer. 



 

Side 2 af 4 

Prøv at besøge en hjemmeside, som BT eller Ekstrabladet uden at funktionen er aktiveret og 

prøv, derefter at aktivere funktionen og se forskellen. Se eksemplet herunder. Forskellen er virkelig 

til at få øje på. 

 

Herunder er er funktionen aktiveret: 

 

 

Her er det med funktionen: Streng aktiveret forskellen er til at få øje på. Funktionen beskytter 

mod reklame, unødvendig sporing og ikke mindst båndbredde på Internetforbindelsen. Websiden 

bliver væsentlig hurtigere læst ind og Browseren virker mere responsive.  



 

Side 3 af 4 

Klikker jeg på Blokerede trackers kan jeg se hvad det er: Sporingsforebyggelsen har 

blokeret bar på denne ene Webside. 

Det er end meget effektiv funktion, men den bør selvfølgelig bruges med omtanke. 

 

Ryd browserdata: 
Denne funktion rydder de browserdata der løbende lagres i browsercachen: 

• Browserdata 

• Oversigt over downloads 

• Cookies og andre webstedsdata 

• Cachelagrede billeder og filer 

• Adgangskoder 

• Formulardata 

• Værtsbasserede appdata 

Man kan i dialogboksen: Ryd browserdata vælge tidsinterval fra: Seneste time til Hele tiden.  

Da man kan få MS-Edge til at gemme adgangskoder på Websider man har besøgt og logget ind 

på f.eks. for at købe noget. Disse adgangskoder bliver ryddet hvis man vælger at medtage 

Adgangskoder. Det er selvfølgelig irriterende at skulle indtaste disse adgangskoder igen, men 

det er sikkerhedsmæssig end bedre løsning.  

Skal der huskes adgangskoder er det bedre at anvende en Password Manager til dette, som 

for eksempel: Kaspersky Password Manager, det er den jeg selv bruger. 

Persondata: 
Under punktet persondata kan man aktivere funktionen: Send ”Spor ikke” -anmodninger 

denne funktion bør man ikke aktivere, da man derved anmoder Websiden om ikke at spore en.  

Det kan få den stik modsatte effekt. Websites behøver ikke rette sig efter denne anmodning og vil 

netop derfor gøre det stik modsatte og derfor sende dig målrettede reklamer mm. og generere 

rapporterings- og sporingsstatistik. 

Serviceydelser: 
Under Serviceydelser kan vi aktivere Microsoft Defender Smartscreen. Denne funktion bør 

altid være aktiveret da den beskytter mod farlige Websites som kan indeholde Malware og 

skadelige Apps/Software, som du vil downloade. 



 

Side 4 af 4 

Under Serviceydelser har vi også funktionen Bloker potentielt uønskede Apps der blokerer 

for download af APPS/Software med tvivlsomme funktioner eller dårligt omdømme. Det er med til 

at beskytte Computeren mod Spyware og irriterende Reklamer/Meddelser på skærmen. 

Dette er de væsentligste sikkerhedsindstillinger i Microsoft Edge Chromium.  

Man kan selv installere yderligere sikkerhedsfunktioner under funktionen Udvidelser både fra 

Microsoft og Googles Chrome Webshop. Som eksempel kan jeg nævne/vise: se billede 

herunder. 

Adguard Adblocker: Blokerer mod sporing, reklamer og skadelige hjemmesider der indeholder 

Malware. 

Kaspersky Password Manager: Som indsætter dine Password og Kontokort oplysninger på 

Websider som du handler med på end sikker måde der bevirker at dine adgangskoder ikke kan 

aflures. 

Kaspersky Protektion: Som beskytter mod Malware og Ransomware mm.  

 


