
“Jeg elsker relevant reklame”
Tjerand Silde



Sikkerhet Online: en videreføring
“...barn og unge skal lære å forstå og 
beherske sin egen rolle i det digitale 
samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke 
bare bli brukere, men også skapere med 
teknologien som verktøy. …”

Stipendiat i kryptografi ved Institutt 
for matematiske fag, forsker på 
kvantesikker kryptografi.



Sikkerhet Online: fra optimist til bevisst
Helene Jørum har en mastergrad i 
medievitenskap fra Universitetet i Oslo og 
jobber som kommunikasjonsrådgiver for 
konsulentselskapet Itera.

“Hvorfor er det slik at de som utvikler 
teknologien er så bevisste på å beskytte 
seg mot den?”







Premisser for foredraget

- Vi ønsker å nå ut til “hvermansen” - via dere!
- Viktig for alle, men vanskelig å vite <hva> og <hvordan>
- Enkle og informative svar, men løser ikke alt
- Folk ønsker mer privatliv enn de gir uttrykk for



Typiske argumenter mot personvern

- Ønsker relevant innhold
- Har ikke noe å skjule
- Det er stress å gjøre tiltak



“men jeg liker å få personlig rettet reklame, 
så slipper jeg å få reklame og informasjon 
om ting jeg ikke er interessert i…“

Ønsker relevant innhold



Ønsker relevant innhold

- Er det et mål som forbruker å kjøpe mest mulig ting?
- Er det ikke creepy når personlig informasjon forfølger deg over alt?
- Vi blir satt i en filterboble og blir ute av stand til å utvide horisonten
- Andre velger hva du skal se for å påvirke deg til å endre adferd



Ønsker relevant innhold

- Kjøp ting du trenger, ikke fordi noen sa du burde
- Hindre reklame fra å forfølge deg over alt
- Få relevant reklame der og da, men kun da
- Vær obs på at andre prøver å påvirke



“men jeg har ingenting å skjule, så det 
er helt greit at alt jeg gjør på nett kan 
sees av andre…“

Har ikke noe å skjule



Har ikke noe å skjule

Dårlig motsvar: “gi meg alle passordene dine da vel!”



Har ikke noe å skjule

Alle har informasjon de ønsker å holde 
privat, og det burde være like naturlig å 
kunne være privat på nett som ellers i livet.



Har ikke noe å skjule

12. Retten til et privatliv. Ingen bør forsøke å 
skade vårt omdømme. Ingen har rett til å trenge 
seg inn i våre hjem, åpne våre brev eller plage oss 
eller vår familie uten at det er en god grunn til det. 

FNs menneskerettighetserklæring



Har ikke noe å skjule

Det er veldig viktig for andre, selv om det ikke er 
det for deg. Derfor må vi ta kampen sammen. 
Tenk: ytringsfrihet, likekjønnede ekteskap, 
skilsmisse m.m. Dette er ikke en selvfølgelighet.



Har ikke noe å skjule

Personlig sikkerhet mot for eksempel hacking (av 
deg selv eller andre), identitetskriminalitet, 
stalkere, økonomiske tap (ikke lån eller forsikring)



Har ikke noe å skjule

Vi ville ikke besvart tusenvis av personlige 
spørsmål dersom en fremmed spurte oss, og 
da burde vi heller ikke gi dette bort ukritisk til 
alle selskaper som ønsker å tjene litt penger.



Har ikke noe å skjule

Vi vet ikke hva fremtiden bringer, og det er 
bedre å være føre var i dag, enn å måtte 
gå på en smell i fremtiden...



Det er stress å gjøre tiltak

“men jeg det krever så mye innsats for å 
endre innstillinger og laste ned så mange 
nye apper at det ikke er verdt det…“



Det er stress å gjøre tiltak

- Vi låser døra hjemme - hvorfor er det så mye verre digitalt?
- Hvor mange skandaler skal til før vi agerer?
- Hva om det bare er liten engangsinnsats som skal til?
- Hva om tjenestene til og med er bedre enn de usikre?



Enkle løsninger



Dårlige “løsninger”:

- Slett alle kontoer
- Kast ut mobil, pc, tv
- Bare bruk kontanter
- Flytt ut i skogen
- … 



Mulige løsninger:

- Slett unødvendige kontoer
- Erstatt med tilsvarende, men sikker
- Må du ha en “smart” høyttaler”?
- Ikke kjøp sensitive ting med kredittkort
- Ha oversikt over personlig data
- Ikke del mer enn du må (lokasjon osv.)
- … 



Surf med Brave Browser

Kan også bruke:



Blokk med Privacy Badger/Ghostery og HTTPS-Everywhere

Innebygget i:



Søk med Startpage eller DuckDuckGo



Lagre med passord manager



Sjekk dine kontoer og passord



Send kryptert e-post



Send krypterte meldinger

Kan til nød bruke:



Benytt VPN



Aktiver 2FA



Sikkerhet.Online
Vi har publisert:

- Dette foredraget
- Artikler om alt vi nevnte
- Personlige innlegg
- Generelle tips

Følg oss på Twitter:

- Poster automatisk nye innlegg
- Retweeter ting av relevans

Bli gjesteblogger - ta kontakt!


