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Sådan downloader 
du dine Google-data

fra iPad
Hvis du har en Google-konto, kan du 

downloade dine søgninger på Google. 
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1.  

3.

2.  

Gå til siden 
https://takeout.google.
com/. Hvis ikke du er 
logget ind på din Google-
konto, bliver du bedt om 
at gøre det.

Sæt flueben i boksen: 
Crome / Google-crome

I ’Opret en ny eksport’ 
klikkes på Fravælg alle

https://takeout.google.com/
https://takeout.google.com/
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5.  

6.

4.  

Klik på Opret eksport.

Filen eksporteres – der 
kan godt være et øjebliks 
ventetid inden filen er 
klar til download.

Klik på Download.

Du vil af sikkerhedshensyn 
måske blive bedt om at 
indtaste adgangskoden 
til din Google-konto.

Klik på Næste trin 
nederst på siden
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Klik på Hent for at 
downloade filen

Klik på Overførsler  
for at komme ind i arkiv

Klik på Takeout filen
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7.  

10.  

8.  

5



©Trapholt

12.  

11.  
Find BrowserHistory.json 
filen i mappen 

Alternativt kan filen findes 
ved at gå direkte ind i 
Arkiver/ overførsler 
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Nu er du klar til at uploade dine data og hente dit 
personlige dataspejl. Se hvordan på side 14.
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Sådan downloader du 
dine Facebook-data

fra iPad
Hvis du har en Facebook-konto, kan du 

downloade dine Facebook-data.
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3.

1.  

2.  

Klik på 
Indstillinger

Klik på Dine 
Facebook-oplysninger 
i venstre kolonne.

 A.  Gå ind på din Facebook-
  konto og klik på       øverst 
  til højre på Facebook.

 B.  Vælg
  Indstillinger og 
  privatindstillinger
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4.

5.

6.

Klik på Vis ud for 
Download dine 
oplysninger

A.  Vælg JSON-format

B.  Klik på Fravælg alle

Vælg periode: 
Siden starten
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7.

9.

Sæt flueben i boksen:
Opslag / Posts

8.

Klik på Anmod om 
download nederst 
på siden.

Gå til toppen af 
siden og vælg fanen 
Tilgængelige filer
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12.

10.

Download er i gang. 
Hold øje med status her. 

Det kan tage noget tid 
indtil status skifter fra  
'afventer' til 'download'.

11. Klik på Download

Af sikkerhedshensyn   
bliver du bedt om at   
indtaste din adgangs- 
kode til Facebook.

Vær opmærksom på,   
at download forsvinder 
efter et tidsrum   
(ca. to døgn). Hvis 
du ikke når at hente 
det, kan proceduren 
gentages. 

Klik på Hent for at 
downloade filen
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15.

16.

17.

Klik på Overførsler  
for at komme ind i arkiv

Klik på Facebook zip 
mappen for at åbne zip 
mappen 

Du finder filen 
your_posts_1.json 
i mappen 
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Nu er du klar til at uploade dine data og hente dit 
personlige dataspejl. Se hvordan på side 14.

Alternativt kan filen findes 
ved at gå direkte ind i 
Arkiver/ overførsler  
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Hent dit 
personlige dataspejl

På www.trapholt.dk/ditdataspejl skal du 
uploade dine Google eller Facebook-data og 
få dem lavet om til dit personlige dataspejl. 

Det er også på den side, at du kan hente 
Danmark-modellen, hvis du ikke har dine 
egne data.

Dine data bliver nu vha. en algoritme 
lavet om til dit personlige dataspejl - et 
‘levende billede’ med cirkler, som du 
modtager på e-mail.

Du modtager også en ID-kode (16 tal), du 
skal brodere på dit bidrag som signatur.  
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