Facebook og andre Nettsamfunn
– fakta og vurderinger (4.2.2013)
Statistikk og fakta om Facebook
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Grunnlagt (founded) i februar 2004
Ansatte: 2,000+ (2013)1
Over 845 millioner aktive brukere (brukere som har kommet tilbake til siden i de siste 30
dagene)2 og 3
2,76 mill. brukere i Norge per des. 20124
57 % av brukerne logger inn daglig (2012)
En gjennomsnittsbruker har 130 venner (2011)
Folk bruker over 700 x 109 (milliarder) minutter per måned på Facebook (2011)
Over 425 millioner bruker Facebook månedlig med en håndholdt datamaskin (mobil/PDA e.l.).
(2012)
De som bruker Facebook på en håndholdt er dobbelt så aktive brukere av Facebook.
No information from children under age 13. If you are under age 13, please do not attempt to register
for Facebook or provide any personal information about yourself to us. If we learn that we have collected
personal information from a child under age 13, we will delete that information as quickly as possible. If you
believe that we might have any information from a child under age 13, please contact us through this help page.

(Også Twitter har 13 års-aldersgrense.)
• Steder (Places) sporer hvor du er ved hjelp av GPS, og legger dette inn på Facebook. Dette har
blitt kritisert i Norge pga. personvern.5 Lansert i Norge 5.1.2011. Tjenesten er ment for
håndholdte enheter. Den er foreløpig bare tilgjengelig i noen land, og bare gjennom et iPhoneprogram og mobilsiden til Facebook6. NB: Den er slått på som standard! Skru gjerne av at
venner kan legge inn hvor du er.7 Mobilen melder ikke selv fra hvor du er. Lovstridig?
• Egne regler for de under 18. F.eks. kan de ikke kringkaste hvor de befinner seg til andre enn dem
de har i sin venneliste.
• «site:facebook.com steinerskolen» gir 10 600 resultater (4.2.2013).

Personvern for nettsamfunn
•
•
•
•
•
•

«En grei regel er at du aldri bør legge ut mer informasjon på disse sidene enn du ville skreket ut i
en større forsamling av kjente og ukjente mennesker.»8
Ikke legg ut noe ikke alle bør se, begrens tilgangen til sensitiv informasjon.
Steng ute de du ikke vil ha kontakt med (gjelder også mobbere mm.)
Rapporter gruppe, innlegg e.l. til Facebook om det bryter deres retningslinjer (f.eks.
identitetstyveri, mobbing m.m.)
Bruk ev. en egen e-postadresse og ikke del alle e-postadresser
«Facebook gir et relativt dårlig personvern – både gjennom selve tjenesten, designet, brukernes
kompetanse og manglende bevissthet i forhold til å verne seg selv.»9 (Petter Bae Brandtzæg og

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook,_Inc.
2 http://tonyahn.com/2012/02/2012-facebook-statistics-new-data-revealed-ipo-filing
3 http://www.searchenginejournal.com/stats-on-facebook-2012-infographic/40301
4 http://www.halogen.no/tjenester/losninger/sosiale-medier/norske-brukere-i-sosiale-medier
5 http://www.dinside.no/849192/facebook-introduserer-places (lengre tekst) og http://www.facebook.com/places
http://medialight.no/endre-personverninnstillinger-facebook-places (kort veiledning)
http://www.online.no/tips_rad/mobilen/sju_ting_om_facebook_places.jsp -- http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7254751
-- http://www.itavisen.no/849343/%ABsteder%BB-er-lovstridig
6 http://touch.facebook.com
7 Klikk på «TILPASS innstillinger» nede på siden. Sett «Steder jeg sjekker inn på» til «Kun meg», fjern haka foran «Ta meg
med i Folk som er her nå, når jeg har sjekket inn» og skru av «Venner kan sjekke meg inn på steder».
8 http://www.root.no/blog/2007/05/facebook-kan-selge-informasjonen-din-videre-so
9 http://www.sintef.no/Presserom/Forskningsaktuelt/Svekket-personvern-gjennom-Facebook

•

Marika Lüders ved SINTEF, på oppdrag fra Forbrukerrådet).
Negative konsekvenser
«Det er ikke bare annonsører og reklamebransje som kan sko seg på å hente ut tilpasset
informasjon om hvilken type musikk vi liker og hvilke interesser vi har. Når vi mister kontrollen
over personopplysningene våre, kan disse også brukes mot oss – for eksempel i
jobbsøknadsprosesser. Din private sone skrumper inn, samtidig som faren for ID-tyveri og graden
av uønsket kontakt, øker.» (Fra SINTEFs rapport.)

Lærer/elev
•

Egen side eller gruppe for et fag, en oppgave eller en klasse?
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