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Snapchat - sletning og anmeldelser af billeder  
 
Mange tror, at beskeder bare forsvinder efter et par sekunder på Snapchat. Der findes 
imidlertid mange måder at finde “forsvundne” billeder frem igen. Det kan politiet eller din 
advokat hjælpe med.  
 
Du skal også være opmærksom på, at der findes apps der gemmer snaps på modtagerens 
telefon uden at “orientere” afsenderen. Du kan således ikke være sikker på, at billeder der 
er sendt tidligere, ikke ligger gemt hos f.eks. en ekspartner, uden at du ved det.  
 

Vejledning til, hvordan du sletter en Snap, du har delt i din historie (My story) 

Hvis du vil slette en Snap, du selv har delt i din historie, skal du gøre sådan her:  

 

1. Gå til din historie. 

2. Klik på den Snap, du gerne vil slette.  

3. Klik på de tre små prikker ved siden af historien. 

4. Klik på symbolet af skraldespanden.  

5. Klik på ’Slet’ i boksen, som vises. Din Snap er nu slettet fra din historie.  

 

Vær opmærksom på, at nogen kan have set din Snap og evt. have taget et screenshot – et 

billede af skærmen - i den tid, din Snap har ligget i din historie.    

 

Slet en sendt Snap eller chatbesked: 

Den eneste måde, du kan slette en Snap, som du selv har sendt, er ved at slette din 

Snapchat-profil inden modtageren åbner din Snap. Nederst på denne side kan du se, 

hvordan du sletter din Snapchat-profil.  NB: At slette snapchat app’en er ikke det samme 

som at slette sin snapchat profil. Hvis du bare sletter app’en “lever” profilen videre, og 

modtageren kan stadig åbne dine sendte snaps.  

 

Dette virker ofte – men ikke altid. Der er mange ting, der påvirker, hvordan Snaps sendes og 

leveres. Dette er dog den eneste måde, som en Snap kan forsøges at slettes på.  

 

Hvis din Snap allerede er blevet åbnet af modtageren, så er det ikke muligt at slette den. 

Hvis modtageren har taget et screenshot, altså et billede af skærmen, eller på anden måde 
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gemt din Snap, så kan den kun slettes af denne person selv.  

 

Slet en chatbesked  

Har du sendt en besked, du gerne vil slette? 

1. Vil du slette en chatbesked sendt i Snapchat, skal du holde fingeren på beskeden, 

indtil du får mulighed for at trykke ‘slet’.  

Dette virker kun, hvis modtageren ikke har åbnet beskeden endnu.  

 

Snapchat sletter som udgangspunkt chatbeskederne, når alle modtagere har set beskeden, 

og du går ud af chatsamtalen eller ud af appen.  

 

Har du gemt en besked, kan du slette den sådan her:  

1. Hold fingeren på den chatbesked, du gerne vil slette, indtil der står ’ikke gemt’  

2. Gå ud af chatsamtalen  

  

Du har nu slettet din chatbesked. Hvis chatbeskeden ikke forsvinder, når du går ind i 

chatsamtalen igen, er det fordi din snapven har gemt beskeden. Hvis du vil slette beskeden, 

skal du kontakte din snapven og spørge om at vedkommende også sletter den.  

 

Slet din profil  

Hvis du vil slette hele din profil på Snapchat, er det lettest at bruge en computer og ikke 

appen. Du sletter din profil på Snapchat sådan her:  

 

1. Gå til Snapchats sletteside    

2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode  

3. Sæt ’hak’ i boksen for at bekræfte, at det er dig, der logger ind og ikke en hacker-

robot.  

4. Klik på ’Log ind’  

5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode igen.  

6. Klik på ’fortsæt’.  

  

Du har nu slettet din profil på Snapchat. Vær opmærksom på, at Snapchat gemmer din profil 

i 30 dage, hvor den ikke vil være synlig for andre. Men hvis du logger ind igen, så genskabes 

profilen. Log derfor ikke ind, hvis du fortsat gerne vil slette din profil.  

https://accounts.snapchat.com/accounts/login?continue=https%3A%2F%2Faccounts.snapchat.com%2Faccounts%2Fdelete_account
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Slet eller bloker andre brugere:  

Hvis du sletter en eller flere brugere på Snapchat, kan de ikke længere modtage dine Snaps. 

De vil dog stadig kunne sende Snaps til dig.  

 

Hvis du vælger at blokere en eller flere brugere på Snapchat, forhindre du dem i at sende dig 

flere Snaps, chatbeskeder eller kunne se din historie.  

 

For at slette eller blokere en brugere, skal du gøre følgende:  

1. Gå til ‘Mine Venner’ siden.  

2. Klik på den bruger, du ønsker at slette eller blokere. 

3. Vælg enten ‘Bloker’ eller ‘Fjern ven’.  

 


