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GODE RÅD TIL 

SIKKERHED PÅ 

INTERNETTET 

Den primære e-mailadresser bør du kun give �l 

folk, du ønsker modtage post fra. Post der sen-

des �l den sekundøre e-mailadresse bør du væ-

re ekstra påpasselig med at åbne. 

 

Vær sikker, når du handler på ne�et 

Når du bruger betalingskort på ne et, skal du 

kun oplyse kortnummer, udløbsdato og sikker-

hedskode. Send aldrig kortoplysninger via e-

mail og oplys aldrig pinkoden �l dit betalings-

kort – hverken på ne et eller i telefonen. 

Undersøg om forbindelsen på betalingssiden er 

sikker, før du betaler. Se e&er en hængelås eller 

”h ps” i adressefeltet i din browser. Det bety-

der, at betalingsoplysningerne ikke kan læses af 

andre. 

Videregiv kun personlige oplysninger (fx navn, 

adresse og telefonnummer), når der er behov 

for det. Vær særlig kri�sk, hvis du bliver bedt 

om at sende oplysninger, der ikke er behov for 

at opgive, fx CPR-nummer, når du køber varer 

på ne et. 

 

E-mærket 

E-mærket er en dansk mærkningsordning for 

sikker nethandel. Har en netbu�k e-mærket, er 

der sikkerhed for, at bu�kken lever op �l gæl-

dende dansk lov og en række særlige forbrugerbe-

sky ende krav. 

På e-mærkets hjemmeside kan du finde en oversigt 

over bu�kker, der har e-mærket. Som regel har bu-

�kkerne placeret e-mærkets logo på deres hjemme-

side. 

 

Ring hellere en gang for meget 

Hvis du får tvivlsomme mails fra fx venner, din bank 

eller det offentlige, så grib telefonen og ring afsen-

deren op for at spørge �l mailens ægthed i stedet 

for at svare på mailen eller klikke på et link. 

Du kan næsten al�d a4lare, om du kan stole på 

mailens indhold ved at ringe op �l fx kundeservice, 

hvis mailen er fra en større landskendt afsender. 
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Brug stærke adgangskoder 

En stærk adgangskode skal være nem at hu-

ske, men svær at gæ e for andre. Den skal 

indeholde mindst 12 tegn, store og små bog-

staver, et eller flere tal og specialtegn (såsom 

#, ¤, ! og %). 

Brug ikke et almindeligt dansk eller uden-

landsk ord, navne på familiemedlemmer el-

ler fødselsdage som din adgangskode. 

Brug to-faktorbekræ&else, hvor du kan. 

Brug forskellige adgangskoder: Adgangsko-

den �l dit NemID og tjenester som Facebook 

og e-mail skal ikke være ens. Du kan �l gen-

gæld overveje at have samme kode �l tjene-

ster, der er mindre vig�ge. 

 

Find din egen metode �l at lave stærke ad-

gangskoder 

Brug bogstaverne fra en sætning, en linje i en 

sang eller et udtryk, der kun giver mening for 

dig og kombinér med tal og specialtegn, fx: 

Jeg glæder mig sådan! �l sommerferien næ-

ste år. Som adgangskode bliver det �l "J7ms!

tsnå" (g er det 7. bogstav i alfabetet) 

 

Oplys ikke fortrolige og personlige oplysnin-

ger på sociale netsteder, debatsider og 

chatrum 

Overvej om de oplysninger, du lægger onli-

ne, kan misbruges, fx personlige oplysninger 

i et elektronisk CV, som du lægger på ne et. 

 

Vær �lbageholdende med at videregive for-

trolige oplysninger 

Banker, kreditkortselskaber og offentlige 

myndigheder vil som hovedregel aldrig sen-

de dig e-mail med link direkte �l en side, 

hvor du kan logge på med NemID. 

De vil heller ikke bede dig sende NemID-

adgangskode eller oplyse nøgler fra dit nøg-

lekort via en mail. Vær varsom, hvis du bliver 

bedt om at gøre den slags – det kan være 

forsøg på at stjæle dine fortrolige oplysnin-

ger. Tag kontakt �l afsenderen, hvis du er i 

tvivl om, hvorvidt e-mailen er ægte. 

Oplys generelt kun fortrolige oplysninger, 

herunder CPR-nummer, på netsteder, du har 

�llid �l, og som anvender kryptering (se e&er 

en hængelås eller "h ps"). 

 

Undgå spam og falske mails 

Spam er uønskede reklamer som sendes via 

e-post. 

Både spam og falske e-mails (phishing e-

mails) kommer fra afsendere, der o&e har 

fået fat på din e-mailadresse på hjemmesider 

eller i e-maillister. Afsenderne er derfor o&e 

ude e&er at få bevist, at den e-mailadresse, 

de sender �l, fak�sk eksisterer. Afsenderen 

kan se, hvis spammailen bliver åbnet, besva-

ret eller sendt videre. 

• Slet spam uden at åbne dem. 

• Har du åbnet en spammail fordi du var i 

tvivl om det var spam, skal du undlade at 

trykke på links i mailen. 

Det er heller ikke en god ide at aGes�lle 

mails via den særlige aGes�llingsfunk�on i 

mailen, medmindre du er sikker på, at den 

kommer fra en seriøs afsender. 

Spammere indsamler o&e e-mailadresser 

gennem konkurrencer m.m. Derfor er det en 

god ide, hvis du har en primær e-mailadresse 

�l al den personlige korrespondance og en 

sekundær �l brug i nyhedsgrupper, chat-

rum, konkurrencer m.v. 


