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Anonym

För att inte lämna spår i datorn och vara anonym finns här en kortfattad beskrivning hur du gör.
Beskrivningen skiljer sig lite beroende på vilken internetläsare (webbläsare) du använder. Du
finner här instruktioner till fyra vanliga internetläsare.
Här beskrivs texterna med engelsk stavning. Men vanligtvis är även den svenska stavningen på
samma plats som engelska motsvarigheten.
För dig som kan lite mer om Internet har även kort kommando angivits vid rubrikerna nedanför för
en snabb åtkomst till anonymt läge. I annat fall rekommenderas att du läser den mer detaljerade
instruktionen för den internetläsare du använder.
•
•
•
•

ANVÄNDER DU FIREFOX? (KORTKOMMANDO: CTRL+SHIFT +P)
ANVÄNDER DU CHROME? (KORTKOMMANDO: CTRL+SHIFT+N)
ANVÄNDER DU MICROSOFT E DGE? (KORTKOMMANDO: CTRL+SHIFT+P)
ANVÄNDER DU INTERNET EXPLORER? (KORTKOMMANDO: CTRL+SHIFT+P)

Innehållsförteckning
Använder du Firefox? .............................................................................................................................. 2
Använder du Chrome? ............................................................................................................................ 3
Använder du Microsoft Edge? ................................................................................................................ 4
Använder du Internet Explorer? ............................................................................................................. 5
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Använder du Firefox?
Då klickar du på knappen på högersidan som pil 1 visar och välj sedan funktionen ”New private
window” som pil 2 indikerar.

Därefter skriver du in länkadressen pkj.se som bilden nedan visar och trycker på Enter-knappen så är
du igång. När du är klar på sidan pkj.se väljer du att trycka på X längst upp till höger. Då återgår du
till tidigare sida och länkinformationen raderas.
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Använder du Chrome?
Då klickar du på knappen på högersidan som pil 1 visar och välj sedan funktionen ”New incognito
window” som pil 2 indikerar.

Därefter skriver du in länkadressen pkj.se som bilden nedan visar och trycker på Enter-knappen så är
du igång. När du är klar på sidan pkj.se väljer du att trycka på X längst upp till höger. Då återgår du
till tidigare sida och länkinformationen raderas.
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Använder du Microsoft Edge?
Då klickar du på knappen på högersidan som pil 1 visar och välj sedan funktionen ”New InPrivate
window” som pil 2 indikerar.

Därefter skriver du in länkadressen pkj.se som bilden nedan visar och trycker på Enter-knappen så är
du igång. När du är klar på sidan pkj.se väljer du att trycka på X längst upp till höger. Då återgår du
till tidigare sida och länkinformationen raderas.
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Använder du Internet Explorer?
Då klickar du på knappen på högersidan som pil 1 visar och välj sedan funktionen ”Safety” som pil 2
indikerar, och sedan ”InPrivate Browsing” som pil 3 visar.

Därefter skriver du in länkadressen pkj.se som bilden nedan visar och trycker på Enter-knappen så är
du igång. När du är klar på sidan pkj.se väljer du att trycka på X längst upp till höger. Då återgår du
till tidigare sida och länkinformationen raderas.

