
Så här raderas ett Facebook-konto permanent: 

1. Starta webbläsaren och öppna Facebook. Logga in på ditt Facebook-konto. 
2. Klicka på pilen överst till höger 

3.        
4. Välj Inställningar i menyn. 
5. Nederst till höger klickar du på Hjälp. 
6. Peka på Hantera konto överst i menyraden

 
7. Klicka på Inaktivera eller ta bort ditt konto. 
8. Klicka på Hur tar jag bort mitt konto permanent?, varpå en text visas. Klicka 

på meddelar oss det, som står på sista raden i första stycket. 

9. Nu öppnas en ny webbsida där du ska klicka på Avsluta mitt konto. 
10. Fyll i lösenordet i det översta fältet, skriv av bokstäverna i den förvrängda 

bilden och klicka på OK.  

Nu raderas Facebook-kontot permanent och du förlorar förstås allt som du har skrivit 

på Facebook. Det går dock att spara allting på hårddisken innan du raderar kontot. 

Om du väljer att ha kvar kontot bör du välja en efterlevandekontakt, så att den 

personen kan administrera kontot när du går bort. 

Hur tar jag bort mitt konto permanent? 

Om du inte tror att du kommer att använda Facebook igen kan du begära att ditt 

konto raderas permanent. Kom ihåg att när ditt konto har tagits bort går det inte att 

återaktivera och inte heller att hämta något som fanns där. Innan du gör detta vill du 

kanske ladda ned en kopia av din information från Facebook. Om du sedan vill att ditt 

konto ska tas bort permanent utan möjlighet att återställa det loggar du in på kontot 

och meddelar oss det. 

När du tar bort ditt konto kan andra inte se det på Facebook längre. Det kan ta upp 

till 90 dagar att radera allt du har lagt upp från det att raderingsprocessen påbörjats, 

som foton, statusuppdateringar eller annan data som lagras i 

säkerhetskopieringssystem. Medan vi tar bort den här informationen är den 

otillgänglig för andra som använder Facebook. 

Några av sakerna du gör på Facebook lagras inte i ditt konto. Exempelvis kan en vän 

ha kvar meddelanden från dig även efter att du tagit bort ditt konto. Den 

informationen finns kvar efter att du tagit bort ditt konto. 

Viktigt! På sidan är viss text blå och är länkad till annan sida om du klickar på 
den. 

https://www.facebook.com/help/250563911970368?helpref=hc_global_nav
https://www.facebook.com/help/212802592074644?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/delete_account

