
Endre personverninnstillingene i Facebook 
 
Facebook lar deg definitivt holde kontakte med andre, men hvis du ikke er forsiktig nok, 
kan informasjon du ikke ønsker å dele bli offentliggjort. 

Gjør profilen privat 
Ved hjelp av Facebook kan du holde kontakte med 
venner, familie og andre kontakter på internett. 

Facebook fungerer også utmerket til å spre personlig informasjon, bilder og andre ting til 
alle – dersom du ikke bruker de rette innstillingene. Det første du bør gjøre er å endre 
standardinnstillingene under ”Personverninnstillinger”.   
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Bruk god tid på å gå igjennom alle seksjonene innenfor ”Personvern”, sett de (rette) 
valgene/innstillingene som passer for din profil i forhold til hvem som skal kunne se din 
informasjon. Naturligvis vil valget “Alle” være minst privat.  
 
Husk å gå gjennom innstillingene både for grunnleggende- og kontaktinformasjon.  
Du kan blokkere personer eller hele grupper fra å se profildetaljer, ved å ved å velge 
”Tilpass...” i hver nedtrekksmeny. Som det kan sees av bildet over, vil gruppen ”Limited 
Profile” ikke ha tilgang til din personlige informasjon. Dersom jeg hadde vært venn med 
en ”Ola Nordmann” kunne jeg også ha blokkert denne personen fra min personlige 
informasjon.  
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Når du er ferdig med å sette innstillinger for private detaljer for din profil, kan du gå 
tilbake til Personverninnstillinger og velge ”Nyhetsoppdateringer og vegg”. Her endrer du 
innstillinger for hva slags informasjon som blir lagt til på din vegg, og i tillegg hva og 
hvilken informasjon som blir publisert på 
dine venners vegg.  
 
På hovedsiden for 
personverninnstillinger kan du gå inn på 
Søk og endre innstillinger for hva slags 
informasjon som kommer frem om deg 
når brukere søker på navnet ditt.  
 
Dersom det er brukere du ikke ønsker 
kontakt med i det hele tatt, og ikke skal 
ha tilgang til noe informasjon om deg, 
kan du blokkere dem. Disse personene 
vil ikke kunne søke deg opp på 
Facebook eller se profilen din.  
 
Du kan blokkere personer enten ved 
hjelp av navn eller epostadresse.  
 
Vær spesielt oppmerksom på de 
ulike applikasjonene som er 
tilgjengelig på Facebook. Vær 
kritisk til hva du godkjenner, siden 
disse kan få full tilgang til din 
profil. Mange av applikasjonene 
brukes desutten til spredning av 
skadelig malware.  
 
 



Hvordan applikasjoner kan hente informasjon om deg 
 
Under følger et lite utvalg sitater direkte fra Facebook, om hvordan applikasjonene kan 
hente ut informasjon om deg og dine opplysninger. 
 

”Når du autoriserer en applikasjon, får denne tilgang til all informasjon tilknyttet 
brukerkontoen din som den trenger for å fungere.”  
 
”Når en venn av deg besøker en applikasjon eller autoriserer den, inkluderer 
informasjonen denne applikasjonen kan få tilgang til din venns venneliste og 
informasjon om folk på den listen.” 
 
”Når du eller vennene dine besøker en applikasjon, tillater Facebook at 
applikasjonen får tilgang til informasjon som er tilgjengelig i den offentlige 
søkbare oppføringen din, med mindre applikasjonen er godkjent av deg eller 
vennene dine.” 

 
Dersom du ikke kan velge bort det fargelagt feltet under (”Ikke del informasjon om meg 
gjennom Facebook-API”) skyldes det at du har innstallert applikasjoner som benytter seg 
av Facebooks API. Disse må da fjernes før du kan deaktivere informasjon gjennom 
API’et. 
 
Fortsatt på 
applikasjonssiden, 
kan du scrolle litt 
nedover og finne 
innstillinger for 
Facebook Connect 
og Beacon. Det 
kan være nyttig å 
huke av i disse 
boksene. Du kan 
lese mer om 
Facebook Beacon 
på denne siden1. 
 
 
Konklusjonen er at 
Facebook kan være 
et bra sted for å 
holde kontakte 
med venner og 
kjente - likevel 
deler Facebook 
veldig mye 
informasjon om 
deg som du helst 
vil holde privat – 
eller ikke dele med enkelte andre.  
 
Skal du være 100 % sikker på at informasjon om deg ikke kommer på avveie, er det 
aller beste å ikke skrive denne informasjonen på internett. 
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1 http://www.facebook.com/beacon/faq.php 

http://www.facebook.com/beacon/faq.php
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