
Snapchat er et av de mer ek-
streme programmene innen-
for gruppen sosiale medier. 
Med Snapchat har du mulighet 
til å sende øyeblikksbilder eller 
øyeblikksvideoer til vennene 
dine. De får se dem i begrenset 
tid, og så forsvinner de. 

Programmet fikk først opp-
merksomhet i media da det 
viste seg at ungdommer brukte 
det til å vise fram intime bilder. 
Det ble ekstra ille da noen klarte 
å ta vare på disse bildene og så 
distribuere det videre.

Men det som gjelder alle 
verktøy gjelder også for Snapc-
hat, de kan brukes og misbru-
kes.

Snapchat finnes bare for mo-
biltelefoner og nettbrett. Det er 
ikke mulig å bruke programmet 
på hverken pc eller Mac. 
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Det lastes ned som en vanlig app. Når ap-
pen er ferdig installert må en jakte på ven-
ner, likesinnede som liker øyeblikksbilder.

Sju av ti ungdommer 
bruker Snapchat hver 
dag. Vet du hva Snap-
chat er?

Det at bildene forsvinner på  
øyeblikket kan modifiseres. Det 
er mulig å laste opp et bilde i «Min 
Story», da blir bildene eller video-
ene liggende i et døgn. Det er også 
mulig å ta vare på en snap ved å 
bruke telefonens skjermdump-
funksjon. Da får avsender mel-
ding om at bildet er tatt vare på.

Det kan være ganske morsomt 
å utveksle bilder, og noen bruker 
Snapchat i stedet for ordinære 
tekstmeldinger. 

Snapchat er en kommunika-
sjonskanal som spesielt unge er 
fasinert av. I Norge bruker 30 pro-
sent av befolkningen Snapchat. I 
aldersgruppen 15 til 29 år bruker 
69 prosent Snapchat hver dag. 
Tjenesten har passert Instagram 
og Twitter for lenge siden.

Tillitsvalgte og fagforeninger 
kan sikkert utnytte dette i kom-
munikasjonen med medlemmer. 
Det er som sagt bare et verktøy og 
kan brukes til forskjellige ting. a
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