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Identifierade konton

 - Kopplade till en person

 - Inloggning med e-legitimation

 - Prenumerationer kopplade till personummer/hemadress

 - Betaltjänster kopplade till bankkort
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Anonyma konton

 - Inte kopplade till en person

 - Registrerad utan verifierad identitet

 - Inloggning med valfritt användarnamn och lösenord

 - Kan innehålla personuppgifter, men frivilligt och inte verifierat

 - Kan vara kopplade till annat för säkerhet, t.ex telefonnummer
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Både och?

 - Anonyma konton…

 - …där användaren lagt till identifierade funktioner





 Du kan anmäla avliden person

 Gör om profilen till minnessida

 Föranmäld efterlevande kontaktperson kan begära att kontot raderas

 Samma kontaktperson kan också administrera minnessida

 Radering av konto är möjligt, men svårt. Det kräver att du har en 

dödsattest, och kan även kräva domstolsbeslut.





 Ägs av Facebook, och fungerar ungefär likadant.

 Görs om till minnesprofil efter bevis att användare inte är vid livet. 

Dödsattest, dödsruna, nyhetsartikel…

 Ingen administration för efterlevande. 

 Lättare att ta bort konto än på Facebook.

 Födelsebevis och dödsattest

 Myndighetsutfärdat bevis för laglig företrädare för personen eller dödsbo. 





 Flera olika tjänster med samma Microsoft-konto

 Stäng betaltjänster – avaktivera betalkort och autogiro hos banken.

 OneDrive, Outlook, Hotmail mm går ej att ta bort.

 Kontona låses efter 1 års inaktivitet.

 Kontona stängs efter 2 års inaktivitet.

 Innehåll sparas därefter i fem år.

 Tillgång till konton och innehåll kan beviljas, men kräver domstolsbeslut.



 Flera olika tjänster med samma Google-konto

 Stäng betaltjänster – avaktivera betalkort och autogiro hos banken.

 Google kan radera inaktiva konton

 …men gör det inte on du inte valt det i inställningarna

 Användare får påminnelse efter 3 månaders inaktivitet (kan ändras)

 Begäran om radering av konto kan göras av anhöriga / juridiskt ombud

 Kräver dödsattest och bevis på behörighet/anhörighet

 Bedöms från fall till fall men beviljas för det mesta

 Youtube-konton/profiler kan begäras stängda separat





 Flera olika tjänster med samma Google-konto

 Stäng betaltjänster – avaktivera betalkort och autogiro hos banken.

 Apple raderar inte konton själva och deaktiverar inte konton för inaktivitet.

 Inget enkelt sätt att ta bort ett konto.

 Apple kan besluta om borttagning om de får kopia på ett dödscertifikat. 

 Sker i USA, och kan kräva Amerikanskt domstolsbeslut.



 Ingen möjlighet till minnessida eller liknande.

 Ingen låsning/avaktivering för inaktiva konton. 

 Ganska lätt att ta bort ett konto.

 Familj, släkt, vänner och kollegor kan anmäla bortgång. Även ”övriga”.

 Dödsannons eller liknande publicerad artikel räcker.

 Borttagning sker manuellt efter en undersökning och bedömning. Ju mer 

dokument du kan tillhandahålla desto snabbare går det.





 Twitter tar inte själva bort inaktiva konton…kanske? 

 Twitter har inte funktion för minnessida…ännu?

 Borttagning av ett konto kan begäras av familjemedlemmar.

 Anmäl i ett webbformulär.

 Komplettera sedan följande med post till Twitter i USA.

 Dödscertifikat för den avlidne

 Dina kontaktuppgifter, identifikation och relation 

 Bevis som kopplar Twitter-namnet till den avlidne 



Undvik krångel – förbered frånfälle
Onlinetjänsterna låter dig INTE komma åt meddelanden, bilder och filer. Ska anhöriga ha 
tillgång till det behöver de kontot på riktigt. 

 Spara alla kontonamn och lösenord. Eller spara ett 

återställningskonto.

 Inkludera kontoinformation och instruktioner i ett testamente,       

Vita Arkivet eller Livsarkivet.

 Ställ in information om efterlevande kontakt på Facebook.

 Ställ in inaktivitetsinställningar på Google.

 Ställ in meddelanden och tillgång till konton för anhöriga.

 Ställ in automatiskt stängning och radering.










