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Ett brev från föräldrar
som jobbar på Snap Inc.
Hej föräldrar och vårdnadshavare!
Din tonåring har skapat ett Snapchat-konto.
Vad händer nu? Du är skeptisk. Varför skulle din
tonåring vilja använda en app där en stor del
av hens innehåll raderas som standard? Sociala
plattformar utvecklas ständigt och vi förstår att det
kan vara svårt att hänga med. Det är naturligt att
ha frågor och bekymmer och vi hoppas att den här
guiden kommer till användning när du ska jobba
mot att lära dig om Snapchat och utbilda och
stärka din tonåring.
Vi förstår att du vill försäkra dig om att din tonåring
är säker och välinformerad när hen använder vår
app. Vårt mål är att tillhandahålla tonåringar med

ett utrymme där de kan uttrycka sin kreativitet
och sina autentiska jag. Snapchat är annorlunda
från traditionella sociala medier eftersom appen
skapades som ett roligt sätt att hålla kontakten med
nära vänner, inte främlingar.

"Varför vill min tonåring
använda en app där
mycket av hens innehåll
raderas som standard?"

Till skillnad från andra plattformar tillåter
vi inte offentliga kommentarer och våra
standardinställningar innebär att en Snapchattare
endast kan ta emot meddelanden från människor
som hen har lagt till som vänner.
Snapchat är jättebra för att prata med vänner, men
det är också ett jättebra verktyg för familjer som
vill känna sig nära varandra. Snapchat gör att du
kan använda din kreativitet för att kommunicera
på ett lätt och ledigt sätt! Det är en plats där man
kan ha roligt med varandra (och inte oroa sig för att
göra-listor eller påminnelser om att diska). I stället
får du möjligheten att skicka fåniga bilder och
leva i stunden (utan att fylla upp din kamerarulle).
Använd Snapchat för att Snappa bilder på familjens
husdjur till tonåringen när hen är i skolan eller
använd linser för att få tonåringen att skratta!
Vi förstår att en app som underlättar
kommunikation har potential att missbrukas och
därför lägger vi, både nu och i framtiden, en stor
mängd tid, resurser och energi på vår plattforms
säkerhet. Med hjälp av omfattande rapportering

i appen, våra community-riktlinjer och ett brett
utbud av aktiva säkerhetspartners, låter vi våra
tonåringar veta att deras säkerhet är vår prioritet.
Vi har skapat den här föräldraguiden för att ge
dig ytterligare information som kan stärka dig
och din familj när ni strävar efter att uttrycka er,
leva i stunden, lära er om världen och ha roligt
tillsammans. Vi hoppas att guiden kommer till
användning när du fortsätter ha öppna och ärliga
samtal med din tonåring om vad hen gör online.
Och kom ihåg att vi finns här för dig och din
tonåring!


– Föräldrarna som jobbar på Snap Inc.
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Snapchat 101

Vad är Snapchat?

Som förälder eller utbildare kanske du
känner till Snapchat som meddelandeoch kameraappen som tonåringar
använder för att kommunicera med sina
vänner nu för tiden. Från första början
fokuserade vi på att hjälpa vänner att
hålla kontakten när de var åtskilda och
att hjälpa dem att känna sig bekväma att
uttrycka sig själva i stunden. Snapchat
skapades som ett verktyg för att få folk att
känna sig bekväma att uttrycka sig med
hjälp av sin kamera.
Snapchat är med flit utformat annorlunda
än traditionella sociala medier, på sätt
som gör det mycket säkrare för vår
community. Vi uppmuntrar föräldrar och
tonåringar att ha regelbundna samtal om
hur man använder Snapchat och andra
plattformar på lämpliga vis och därför har
vi utformat den här guiden.
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Vanliga frågor
Med vår kamera har vi skapat ett sätt för människor att
uttrycka sig själva med hjälp av våra kreativa verktyg
och säga mycket mer i en enda Snap än de kan med ett
textmeddelande. På Snapchat är du fri att vara dig själv
med människorna du bryr dig om mest. Här kommer svar
på några vanliga frågor:

1

Tryck på kameraikonen för att ta en bild eller tryck och
håll nere för att filma en video. Du kan skicka bilder
eller videor, som kallas "Snappar" till vänner. Detta
innebär att det inte är enkelt för främlingar att skicka
meddelanden till dig. När du först skapar ett konto
är standardinställningen att du inte kan ta emot ett
meddelande från en person du inte har lagt till som vän.

Hur fungerar appen?

Efter att du har registrerat dig och skaffat ett konto
samt skapat din Bitmoji är det dags att börja utforska!
Snapchat har fem flikar (från vänster till höger): kartan,
chatten, kameran, Stories och Spotlight. När Snapchat
öppnas visas kameraskärmen.

Uttryck dig
själv!

Du styr vilka du delar saker med, hur du delar dem
och hur länge de kan visas på Snapchat.

2
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Berätta mer om Snappar?

Snappar är skapade för snabb och enkel kommunikation,
precis som samtal som sker ansikte
mot ansikte! Det är därför Snap som
standard raderar meddelanden du
skickar till en vän, precis som när
man pratar i verkliga livet. Vi anser
HR
att det här främjar den typen av
autentiska samtal som vi varje dag
ser på Snapchat.

24

Kom ihåg att även om Snappar är skapade för att
raderas som standard kan en vän ändå ta en skärmdump,
spela in det som händer på skärmen eller ta en bild med
en annan enhet.

Vad har Snap för säkerhetsstandarder?

Alla användare på Snapchat måste följa Snaps 
användarvillkor och c
 ommunity-riktlinjer, som förbjuder
hatpropaganda, diskriminering, missvisande information,
mobbning, trakasserier, våldsamt
innehåll och mer. Snap har team
som är dedikerade att skapa och
genomdriva dessa policyer.
Ta en titt på vårt sekretesscenter
om du vill ha mer information om
hur vi skyddar våra användare.
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Finns det en
åldersgräns för att skapa ett konto?

Ja. Ingen under 13 år tillåts skapa ett konto eller använda
Snapchat och vi riktar inte våra tjänster till någon
under 13 år. Om du har ett barn som är under 13 år och
använder Snapchat kan du höra av dig till oss med ditt
barns användarnamn och verifiering av ert förhållande.
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Hur kan jag hjälpa min tonåring att
hålla sig säker på Snapchat?
Snapchat är medvetet utformat annorlunda än
traditionella sociala medier – på sätt som gör det mycket
säkrare för vår community. Snapchat är en plats för att
ta kontakt och kommunicera med nära och kära, men
det är viktigt att känna till hur man håller sig säker. Vi
rekommenderar dig att ta en titt i vårt säkerhetscenter,
där man kan lära sig mer om våra policyer, vårt team och
få information riktad till föräldrar och utbildare. Några
hjälpsamma tips för din tonåring inkluderar: att skapa ett
starkt lösenord, verifiera sin e-post och sitt mobilnummer,
endast acceptera vänförfrågningar från personer hen
känner i verkliga livet och att läsa på om våra communityriktlinjer så att hen kan hjälpa vänner att följa dem också!

"Acceptera bara
vänförfrågningar
från personer du
känner i verkliga
livet."
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Hur anmäler jag ett säkerhetsproblem?

Vi gör det enkelt för vår community att kontakta oss via
anmälning i appen eller genom att ge feedback utanför
plattformen för att identifiera olämpliga användare och
olämpligt innehåll. Användare kan anmäla innehåll via
anmälning i appen, vår supportportal och Snapchats
twitterkonto för support. Vi vidtar åtgärder i enlighet med
våra community-riktlinjer och samlar in feedback för att
förbättra Snapchat.
Obs! Om du tror att någon är i omedelbar fara bör du
kontakta din lokala brottsbekämpande myndighet på en
gång.

“

Vi fokuserar på att skapa
effektiva riktlinjer, skydda
våra Snapchattare och
tillhandahålla en säker och
rolig miljö för kreativitet
och självuttryck. Om din
tonåring någonsin upplever
ett säkerhetsproblem kan
hen alltid anmäla det till oss.

“
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Hur man använder Snapchat

Grundläggande funktioner
Om du vill ha hjälp med att navigera i appen kan du kolla
in några av grunderna i hur Snapchat fungerar nedan.
Ta en titt på Snap-ordlistan på sida 12 om du vill ha en
fullständig lista med funktioner.
För det första: det finns mycket mer man kan göra på
Snapchat utöver att skicka bild- och videomeddelanden.
Appen har fem flikar (från vänster till höger): Snapkartan,
chatten, kameran, Stories och Spotlight.

Snapkartan:
Snapkartan kopplar ihop vår community med ens
bästa vänner och med olika platser runt om i världen.
Precis som alla våra produkter utformades Snapkartan
med integritet i åtanke och standardinställningen för
alla användare är att platsdelning är avstängt. När en
Snapchattare öppnar Snapkartan för första gången
ombeds hen bestämma med vem
hen vill dela sin plats – antingen
alla sina vänner, en anpassad
grupp eller ingen (Spökläge).
Platser på Snapkartan gör att
Snapchattare kan se öppettider
och recensioner för affärer och
restauranger, samt beställa mat
och få den levererad.

Chatten:
Vi har från första början fokuserat på att
hjälpa vänner hålla kontakten när de är
åtskilda och känna sig bekväma med att
uttrycka sig själva i stunden. Med Snapchat
kan man skicka video-, bild-, ljud- och
textmeddelanden samt ringa telefon- och
videosamtal. Standardinställningen är att
meddelanden raderas och en användare
kan inte ta emot ett chattmeddelande från
någon som hen inte redan är vän med.

Kameran:
När du öppnar Snapchat hamnar du automatiskt på
kameraskärmen. Här kan du ta Snappar — alltså videor
eller bilder. Efter att en Snap har skapats kan du använda
dig av kreativa verktyg, som filter, text, stickers, bifogat
innehåll och mer. En Snap kan

• skickas i ett chattmeddelande
• sparas i Memories
• läggas till i Min Story eller användas i
•

en Privat Story eller Anpassad Story
raderas.

Om du vill ha ytterligare information om

när Snapchat raderar Snappar och chattmeddelanden
kan du kolla in vår supportartikel här. Kolla in sida 27 för
mer information om dessa termer!

Stories:
Här kan Snapchattare se Stories från vänner, kreatörer
och den bredare Snapchat-communityn! Här kan du
också visa och titta på innehåll du prenumererar på från
Upptäck och "För dig"-alternativet.

Spotlight:
Spotlight vänder
strålkastaren mot de
mest underhållande
Snapparna, skapade av
Snapchat-communityt.
Utforska genom att
svepa uppåt och nedåt
för att röra dig mellan
innehåll. Om du ser något
du vill se mer av kan
du trycka på hjärtat för
att favoritmarkera och
anpassa ditt flöde!

7

Integritet på Snapchat

Våra sekretessprinciper

Vi på Snap gör din integritet till en prioritet. Vi
vet att vi måste förtjäna din tillit varje gång du
använder Snapchat eller någon annan av våra
produkter — därför behandlar vi din information
annorlunda från andra teknikföretag.
Även om våra produkter ständigt utvecklas
förblir våra sekretessprinciper oförändrade:

• Vi kommunicerar öppet och ärligt.
• Du väljer hur du uttrycker dig själv.
• Vi designar med integritet i åtanke.
• Du har kontroll över din information.
Om du vill lära dig mer om hur vi gör din
integritet till vår högsta prioritet kan du ta
en titt på vårt sekretesscenter, där du får
mer information om våra sekretessprinciper,
vår sekretesspolicy och även kan få en
sammanfattning av våra viktigaste frågor på
fliken En förklaring av din integritet.
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Hålla sig säker på Snapchat

Användbara säkerhetstips
Snapchat är en plats för att ta kontakt och kommunicera
med nära och kära, men det är också viktigt att känna
till hur man håller sig säker. Vi rekommenderar att du tar
en titt på vårt säkerhetscenter, där man kan lära sig mer
om våra policyer, vårt team och få information riktad
till föräldrar och utbildare. Kom ihåg att Snapchat är för
åldrarna 13 år och uppåt.
Vi erbjuder också stöd i appen för Snapchattare som
eventuellt upplever en kris i sin psykiska hälsa eller en
emotionell kris, eller som vill lära sig mer om dessa frågor
och hur de kan hjälpa vänner som hanterar dem. Vårt
verktyg Here For You erbjuder säkerhetsresurser som
utvecklats med experter när Snapchattare söker efter
vissa ämnen, inklusive de som rör ångest, depression,
stress, sorg, självmordstankar och mobbning.
Här kommer några tips om hur man håller sig säker på
Snapchat!

1

Välj ett starkt lösenord: Välj ett lösenord

som är minst åtta tecken långt och som inte innehåller
personlig information, så som ditt namn, användarnamn,
telefonnummer eller din födelsedag. Inkludera en
blandning av siffror, symboler och stora och små
bokstäver i ditt lösenord. Dela inte ditt lösenord med
andra och använd inte samma lösenord för andra appar
eller webbplatser.

2

Verifiera din e-postadress och ditt
mobilnummer: Verifiera att e-postadressen och

mobilnumret som kopplats till ditt konto stämmer i
Snapchat-inställningarna.

3

Konfigurera tvåfaktorsautentisering:

Det här är en valfri säkerhetsmekanism du kan använda
för att verifiera att det verkligen är du som loggar in i ditt
Snapchat-konto! Det gör ditt konto ännu säkrare.
Läs mer här.

4

Håll det mellan vänner: Snapchat skapades

för att du skulle kunna hålla kontakten med dina nära
vänner. Vi rekommenderar att du endast blir vän med
eller godkänner vänförfrågningar från personer du
känner i verkliga livet. Påminn dina tonåringar om att det
inte är säkert att bestämma träff med en person de har
träffat online!

5

Kontrollera dina integritetsinställningar:

Välj vilka som kan skicka Snappar till dig, se dina Stories
eller se din plats på Snapkartan i dina inställningar.
Standardinställningen är att endast vänner kan kontakta
dig direkt eller se din Story.

6

Anpassa din plats på kartan: Du kan välja

7

Ändra vem som kan se Min Story:

att dela din plats med alla vänner som du har lagt till,
endast en grupp utvalda vänner eller så kan du till och
med slå på Spökläget när du känner för att hålla din
plats privat. Snapkartan uppdaterar endast din plats när
du använder appen och delar endast din plats med de
vänner du vill dela den med.

Standardinställningen är att endast Snapchattare som
du har lagt till kan se din Story. Integritetsinställningarna
som du har när du publicerar en Snap till din Story
kommer att vara kvar för den Snappen, även om du
ändrar inställningarna senare.
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Anmäl olämpligt beteende på
Snapchat: Du kan alltid anmäla olämpligt beteende

på Snapchat, inklusive trakasserier, mobbning eller
andra säkerhetsproblem. Om någon gör dig obekväm
kan du även blockera den Snapchattaren och lämna
gruppchattar. Om du vill anmäla något trycker du och
håller nere på en Snap eller Story och väljer "Anmäl
Snap"-knappen.

9

Skillnaden mellan att ta bort och
blockera vänner: När du tar bort någon från din

vänlista kan hen inte se dina privata Stories, men hen
kan fortfarande se eventuellt innehåll med inställningen
offentligt. Beroende på dina integritetsinställningar kan
de fortfarande skicka chattmeddelanden eller Snappar
till dig. När du blockerar en vän kommer hen inte kunna
se din Story eller skicka Snappar eller chattmeddelanden
till dig.
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Headspace Mini: Headspace

Med dig i åtanke

Resurser för välmående
Vi på Snap är väldigt engagerade i vår communitys
säkerhet och välmående. Vi använder oss av team,
teknik, policyer och partnerskap för att hålla våra
Snapchattare säkra, hälsosamma och informerade.
Vi samarbetar med branschexperter och icke-statliga
organisationer för att tillhandahålla resurser och stöd
till Snapchattare som behöver det. Om du vill se en
fullständig lista över våra säkerhetspartner kan du besöka
våra säkerhetspartner.
Snapchat tillhandahåller resurser och funktioner för
välmående i appen för att bidra till att stötta dina
tonåringar, oavsett om de söker emotionellt stöd
eller bara vill småprata! Våra välmåendefunktioner är
utformade för att utbilda och stärka medlemmar av
Snapchats community så att de kan stötta vänner som
kanske kämpar med sin psykiska hälsa!

Crisis Text Line: Vi samarbetar med Crisis Text Line,
vilket gör att Snapchattare som bor i USA kan chatta
i realtid med en utbildad kriskurator, en tjänst som är
gratis och tillgänglig dygnet runt. Sms:a bara KIND till
741741 eller sök efter Crisis Text Line i appen! Om du bor
utanför USA kan du ta en titt på våra säkerhetsresurser
för mer information.

och Snap samarbetar för att
ge Snapchattare tillgång till
guidade meditationer och
mindfulness-övningar, direkt i
appen. Headspace Mini kommer
att ge Snapchattare chansen att
utföra meditationsövningar med
vänner och skicka uppmuntrande
meddelanden för att ge vänner
som behöver det en positiv boost.
Observera att den här funktionen
endast är tillgänglig i utvalda länder.

Here For You: Ett verktyg som innehåller lokala

resurser och lokalt innehåll från professionella icke
vinstdrivande organisationer som visas på sökskärmen
när man skriver in ord som kopplas till att vara i kris.
Sökämnena inkluderar depression, ångest, sorg,
mobbning, kroppspositivitet, psykisk hälsa för HBTQpersoner och mer.

Rapportering i appen: Vårt verktyg för

rapportering i appen gör att Snapchattare anonymt kan
varna oss när de är oroliga för att deras vänner uppvisar
självskadebeteende. Vi delar även resurser till personen
som varnar Snap om situationen och dirigerar personen
som mottar stödet i appen till en supportsida som har
resurser för självskadebeteende och krishjälplinjer i över
20 länder och på över 20 språk.

År 2017 lanserade vi krisresurser i appen för medlemmar
av vår community. Detta ingripande visas som ett
meddelande från Snapchats support. Vårt team för
samarbete med brottsbekämpande myndigheter
kommer att kontakta en brottsbekämpande myndighet
om vi i god tro anser att det finns ett överhängande
hot mot någons liv. Snapchat är inte en professionell
interventionsresurs för problem relaterade till psykisk
hälsa. Om en vän eller närstående är i fara bör du
kontakta en nödtjänst så som självmordslinjen eller Crisis
Textline eller ringa 112.

Upptäck-kanalen Safety Snapshot:

Uppmuntra din tonåring att prenumerera på Safety
Snapshot, som är ett Upptäck-program som fokuserar på
att utbilda Snapchattare om digital säkerhet och viktiga
sätt att hålla sina Snapchat-konton säkra! Observera att
den här kanalen endast finns tillgänglig i utvalda länder.

Resurssida: Ta en titt på vårt säkerhetscenter, där

det finns en fullständig lista på säkerhetspartner och
-resurser för dig och din tonåring!

Tryck och håll
nere i appen
för att skanna
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Hur du pratar med din tonåring

Samtalsämnen

Vi vet att det är viktigt att kunna kommunicera med din
tonåring om att använda Snapchat. Därför har vi inlett
ett samarbete med experter från MindUP, Crisis Text Line
samt Snap-föräldrar och tillsammans formulerat några
samtalsämnen som kan hjälpa dig och din tonåring att
diskutera Snapchat, känna igen tecken på potentiellt
oroande beteenden och lära er hur man använder appen
med välmående i åtanke!

Var involverad

Om du skapar ditt eget Snapchat-konto kan du förstå
appen bättre och få bättre kontakt med din tonåring.
Proffstips: Be din tonåring lära dig om hur du använder
ditt nya Snapchat-konto!

Här kommer några roliga frågor du kan
ställa för att starta ett samtal:

• Hur kan jag se till att bara mina vänner ser det jag
•

Känna igen ett problem:
Det är viktigt att veta vilka beteenden du bör hålla utkik
efter hos din tonåring. De här beteendena kan visa på
att din tonåring har problem online och kanske behöver
lite extra stöd från dig, en kurator eller en annan vuxen.
Märker du av något av följande beteenden?

• Hen uppvisar personlighetsförändringar (ökad

• Kan du visa mig hur din Bitmoji ser ut?
• Skulle du vilja skapa en privat Story för familjen eller

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

en gruppchatt åt oss?
Vilket filter använder du mest?
Vilket Upptäck-program är din favorit? Vilka tror du
att jag skulle gilla?
Hur fungerar bästa vänner på Snapchat?
Med vem har du längst Snapstreak?
Kan jag spara en Snap? Vad händer med den om jag
inte sparar den?
Hur använder jag Spökläget i Snapkartan?
Vad är din favoritflik i appen?

publicerar?
Vilket Snap-spel gillar du bäst?

ångest, rädsla eller ilska).
Hen undviker samtal om teknik.
Hen undviker att använda sin telefon eller bärbara
dator.
Hen drar sig undan från vänner och familj.
Hen uppvisar förändringar av skolbeteende (lägre
betyg, dålig närvaro, hen somnar på lektionerna)

• Hen visar tecken på tankar på självskadebeteende.

Om du märker av dessa beteenden bör du prata med
din tonåring och eventuellt söka hjälp från en expert
eller ta en titt på vårt verktyg Here For You. Om du är i
brådskande behov av hjälp bör du vara medveten om
att Crisis Text Line finns tillgänglig dygnet runt genom
att sms:a KIND till 741741. Vi samarbetar direkt med
dem för att se till att Snapchat-communityn har gratis,
konfidentiellt stöd från deras utbildade kriskuratorer.
2:23
Cancel

anxiety
Here For You
Here For You

Whatever you’re going through, we’re here for you.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020

Headspace

MINI

Breathe. Relax. Check in on friends.

Använda appen med
välmående i åtanke:
Snapchat är utformat så att folk endast kan se det du
vill dela, endast så länge som du vill att de ska se det.
Vi utvecklar även nya produkter och funktioner med
grundtanken att designa med säkerhet i åtanke från
första början och hjälper vår community att få åtkomst
till förebyggande verktyg och resurser för välmående när
någon i vår community eller hens vänner upplever en kris
i sin psykiska hälsa.
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• Brukar du använda Headspace för att meditera?
•
•
•
•
•
•
•

Forskning har visat att meditation, eller mindfulness,
kan minska stress och förbättra välmående.
Om du skulle behöva anmäla någons Snapchat, vet
du hur man gör det?
Tittar du på Safety Snapshot-kanalen i Upptäck, som
handlar om säkerhet?
Prenumererar du på Here For You? Du hittar det
genom att söka efter "Here For You" i sökfältet i
Snapchat.
Känner du att du har någon du kan prata med om
något stör dig när du använder Snapchat?
Vet du vilka resurser som finns på Snapchat som kan
ge dig stöd?
Hur lång tid tillbringar du på appen?
Händer det att du känner dig överväldigad när du
använder appen? Vad brukar du göra efter att du
känner det?

"

Efter att du har pratat med din tonåring:

Vi har alla kapacitet att
föra in mer glädje och
välmående i våra liv
genom positiva mentala
vanor som mindfulness,
uttryckande av
tacksamhet och välvilliga
handlingar.
– Molly Stewart Lawlor, PhD

"

Här kommer några sätt för dig att se hur
läget är med din tonåring:

Nu när du och din tonåring är proffs på att kommunicera
om Snapchat är det en bra idé att komma överens om
vissa saker inför framtiden och se till att ni fortsätter
ha de här samtalen! Bara genom att skapa ett avtal om
sociala medier kan ni bidra till att ni båda två känner att
ni har varandras respekt och tillit. Genom att avlägga de
här löftena bidrar ni till att underlätta tillit mellan er.
Här kommer några punkter du kan använda dig av för att
främja hälsosam kommunikation med din tonåring och
stötta hen när hen utvecklar hälsosamma vanor när det
kommer till skärmtid och sociala medier:

• Prata öppet om internetrisker och -problem och ge

din tonåring en lista med praktiska åtgärder hen kan
vidta för att hantera internetrisker, som att blockera
och anmäla.

Här kommer några riktlinjer för att se till att din tonåring
håller sig säker och välmående på sociala medier:

• Det är viktigt att hålla inlägg på sociala medier inom
•

• Skapa samtalsrutiner – planera in tid för att prata och

•

•

•

•
•

lyssna, till exempel under familjemåltider.
Se till att din tonåring är engagerad i samtalet genom
att ställa frågor, som till exempel "Vad tycker du om
det här?", och reagera med öppenhet på hens idéer.
Lär dig att lyssna på riktigt genom att eliminera
distraktioner och hålla ögonkontakt.
Kom överens om en tidsperiod under dagen då ni tar
en paus från sociala medier eller mobilen.

din cirkel med nära vänner – acceptera endast
vänförfrågningar från personer du känner på riktigt.
Ställ frågan: VSMS? (vad skulle mormor säga) innan
du publicerar ett inlägg!
Var inte en åskådare – om du ser något som gör dig
obekväm bör du anmäla det!
Agera enligt våra Community-riktlinjer med inriktning
på vänlighet

Snapchat-ordlista
(A-Z)

Anpassad Story:Välj vänner för din Anpassade Story.

Linser:Tryck på ett ansikte för att starta linskarusellen.

Alla som deltar kan lägga till i denna Story och se andra
medlemmar.

Linser gör att du kan lägga till 3D-effekter, föremål, karaktärer
och förvandlingar till dina Snappar.

Bara för mig:Den här funktionen hittas i Memories

Lägg till snabbt:Vänrekommendationer i Lägg till

och gör att en Snapchattare kan flytta Snappar och Stories
som är sparade i Memories till fliken Bara för mig, som är
lösenkodsskyddad.

Chatt:Skicka video-, bild- eller textmeddelanden till dina
riktiga vänner.

Filter:Om du sveper till höger på en Snap kommer

filteralternativ dyka upp och du kan då lägga till färgeffekter,
visa platsinformation, lägga till din Bitmoji, visa vad du har för
dig och mycket mer.

Kamera:Här skickar du Snappar, alltså bilder eller videor,

till dina vänner!

Kreativa verktyg:Efter att du har skapat en Snap kan

du lägga till stickers, text, teckningar och mer.

snabbt baseras på en mängd faktorer, som vilka du redan är
vän med och vilka du prenumererar på.

Memories:En Snapchattares personliga samling med
Snappar och Stories som sparas till dina Memories.

Min Story:En serie Snappar som spelas upp i kronologisk

ordning som vänner kan se i 24 timmar. Du kan välja mellan
alternativen att dela till Alla, Mina vänner eller en Anpassad
lista över kontakter.

Platstjänster:Snapchat använder din plats för

funktioner som filter, sök, Snapkartan, annonser och mer. Om
platstjänster är aktiverade kommer din plats att uppdateras
när du använder Snapchat.
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Privat Story:Privata Stories gör att Snapchattare kan

Spökläge:När det är aktiverat kan inte dina vänner se var

Snap-stjärnor:Kreatörer (som influencers och

Streaks:Vanligtvis representeras streaks av en

skapa en Story som endast delas med utvalda vänner.

kändisar) som har en stor publik får en guldstjärna. Du kan
prenumerera på de här kreatörernas innehåll.

Snapkartan:Med den här fliken kan du se vad som

händer, hitta dina vänner och bli inspirerad att ge dig ut på
äventyr. Standardinställningen är att platsdelning är avstängt
– du bestämmer själv om du vill dela din plats med vänner
eller hålla det för dig själv med spökläget.

Snapkod:En Snapkod är en speciell typ av bild som du

kan skanna med Snapchat för att göra en mängd olika saker,
som att lägga till nya vänner eller låsa upp filter och linser.

Spel och Snap-minis:Med spel kan du hänga

med dina vänner på Snapchat! Snap-minis är munsbitsstora
verktyg gjorda för vänner, där man till exempel kan planera en
filmkväll eller göra en samling flashcards.

Spotlight:Upptäck Snapchat-världen på ett enda ställe

och se perspektiv från hela vår community på den här
underhållningsplattformen.

du är på Snapkartan!

emoji
bredvid vännens namn på chattskärmen, tillsammans med
en siffra som visar hur lång streaken är (alltså hur många
dagar på raken ni har skickat Snappar till varandra). Streaks är
menat att vara ett roligt och lättsamt sätt för dig att se vem du
Snappar mest med!

Sök:Om du skriver in sökord i sökfältet kan du se en massa
saker, så att du kan hitta det som är relevant för dig. Du kan
till exempel använda sökfältet för att hitta nya vänner eller
kolla in Here For You-verktyget.
Upptäck:Titta på högklassigt nyhets- och

underhållsinnehåll, inklusive Snap Originals och
mainstreammedia.

Vår Story:En samling Snappar som skickats in från olika

Snapchattare i hela communityn. Snappar som visas i Vår
Story är offentligt innehåll som kan visas på Snapkartor och
även utanför plattformen.
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