Att avsluta sitt Facebook-konto, den frågan får jag lite då och då. Igår när jag hade support fick jag
den igen. Så jag beskriver här hur du gör.
Du kan välja att inaktivera ditt Facebook-konto, då sparas (av Facebook) det viktigaste och du kan
aktivera kontot igen när du så önskar.
Men, de frågor jag fått handlar om att man vill avsluta Facebook-kontot permanent. Det går också att
göra utan alltför mycket besvär idag, det var mycket besvärligt tidigare.
Nu ser ju Facebook annorlunda ut beroende på om du titta på facebook.com på webben eller om du
använder en app. Apparna skiljer sig förstås åt beroende på vilken mobil enhet du använder, så du får
leta dig fram, du kommer att hitta rätt, det är inte så svårt när man vet var man ska leta. Det ska jag
försöka förklara här.
Vi börjar med Facebook på webben https://www.facebook.com/.
Det kan du använda på en dator förstås, men du kan också använda den här adressen i en mobil
enhet, i iPhone/iPad använder du Safari och i Android-enheter använder du oftast Google Chrome.
Högst upp till höger i Facebook på webben ser
det ut så här. Allra längst ut till höger finns en triangel som står på
spetsen. Klicka på den ikonen (triangeln). Så här ser det ut då, nu
fortsätter du genom att klicka på Inställningar.
När du klickar på Inställningar kommer de
här valen upp längst till vänster.
Här väljer du Din Facebook-information.

Nedanstående bild kommer då upp på din skärm. Längst ned ser du valet du ska välja, Inaktivera och
ta bort. Klicka på Visa på den raden.

Här ser du bilden som kommer upp när du klickar på Inaktivera och ta bort.
Vill du ta bort ditt konto permanent så klickar
du på Ta bort kontot permanent och sedan på
Fortsätt till borttagning av kontot (när du
klickat på Ta bort kontot permanent ändras
från Fortsätt till inaktivering av kontot till
Fortsätt till borttagning av kontot). Klicka där.

Det här fönstret kommer upp där du
uppmärksammas på att Messenger och de
meddelanden du har där kommer att tas bort.
Är det okej så kan du senare starta Messenger
men då börjar du om från noll. Men du
behöver inte ha Facebook för att använda
Messenger.
Nu tar du bort ditt konto permanent genom
att klicka på Ta bort konto.

När det gäller apparna så får man leta sig fram.
Jag har Facebookappen i min iPhone. I den börjar jag med att trycka på de tre vågräta strecken längst
ned till höger (3 vågräta eller lodräta streck eller punkter betyder för det mesta att här finns en
meny). Scrollar jag lite nedåt i den menyn som kommer upp så hittar jag Inställningar och sekretess,
trycker jag på det valet väljer jag sedan det översta valet Inställningar. Scrollar jag nedåt här så hittar
jag rubriken Din Facebook-information och under här finns valet Kontoägarskap och kontokontroll.
Tryck på det valet så hittar du valet Inaktivera och ta bort. Där gör du precis som ovan i datorn.
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