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Abstract	  	  
	  
Studien har som övergripande syfte att undersöka unga tjejers användning av mobilapplikat-

ionen och det sociala nätverket Snapchat. Igenom tillämpning av kvalitativ metod har två se-

mistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomförts bestående av 11 tjejer i åldern 14-24. Med 

tematisk kodning och bearbetning av empiri urskilde författaren fem centrala teman som stu-

diens analys och resultatredovisning grundar sig på. Genom att lyfta fram informanternas 

uppfattningar kring Snapchat har författaren ämnat belysa i vilka syften som informanterna 

använder applikationen med utgångspunkt i teorin om Uses & Gratifications. Informanterna 

genomskådar inga nya behov utan de behov som skildras i analysen är snarare redan fram-

växta behov som informanterna kan tillfredsställa enkelt och snabbt via Snapchat då det är 

applikationens tekniska funktioner som formar informanternas behov.  Det allomfattande syf-

tet med denna studie har även varit att undersöka hur informanterna kommunicerar via appli-

kationen. Författaren har studerat hur informanterna kommunicerar med kommunikations-

formerna bild och text samt en kombination av dessa med utgångspunkt i de teoretiska be-

greppen anchorage och relais. Trots att bilden till en början uppfattades som det huvudsakliga 

enligt informanterna visade analysen på att det visuella i de flesta sammanhang tar hjälp av 

olika verbala uttryck. Det är mediekombinationen som blir en kommunikativ enhet.  

 

Utifrån studiens empiriska material har även spridningen av och acceptansen för Snapchat 

varit möjlig att undersöka. Med utgångspunkt i termer av Diffusion of Innovation Theory och 

Technology Acceptance Model upplevs applikationen ha en stor spridning i åldern 14-24 

grundat på kombinationen av ansträngningslös användning och att användare kännetecknas av 

digitala infödingar. De yngre informanterna upplever emellertid fler fördelar med Snapchat. 

En lägre nivå av acceptans bland de äldre kan förstås utifrån att de fortfarande hellre väljer att 

använda andra sociala nätverk som präglas av andra åldersmässiga intressen och användarmo-

tiv. Studiens analys pekade alltså framförallt på en högre grad av acceptans av Snapchat i ål-

dersgruppen 14-15. 

 

 
 
 
 
Nyckelord: Snapchat, mobilapplikation, multimedia, kommunikation, bild, text, behov, 
spridning, acceptans, fokusgrupp 
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1.0	  Inledning	  
I denna inledande del diskuteras bakgrunden till uppsatsen och ämnet, syftet, vilka frågeställ-

ningar som ska besvaras, avgränsningar samt studiens disposition.  
	  

1.1	  Problembakgrund	  

Vårt samhälle sägs ha blivit allt mer visuellt präglat, vilket till viss del stämmer (Bateman 

2014:11). Bilder formar verkligheten och definierar individer och deras omgivning (Betts: 

2004:62f). Det talas ofta om att bilder är värda mer än tusen ord, att bilder beskriver någon-

ting på ett sätt som går bortom ord och dess beskrivande karaktär. Bilder representerar inte 

bara verkligheten utan de kopierar verkligheten. (Levinson 1999:42)  

Det har till och med diskuterats om att bilden har vunnit över ordet, att det visuella helt enkelt 

dominerar över det verbala. Detta har däremot visat sig vara ett relativt överdrivet påstående. 

Trots framväxten av ett samhälle och kulturer som allt mer har blivit visuellt präglat, kommer 

det skrivna och talade ordet aldrig försvinna. Individer kommer nog heller aldrig, trots teknisk 

och digital utveckling, sluta använda verbala uttryck. (Bateman 2014:11)  

Efter sekelskiftet har det skett en ökning men även en förändring av både visuell och verbal 

kommunikation. Digitaliseringens accelererande utveckling och tillkomsten av nya informat-

ions-och kommunikationstekniker har förändrat hur individer kommunicerar med olika kom-

munikationsformer, till exempel via datormedierad kommunikation (Villi 2007: 49f). Bilden 

har genomgått en digital omkonfigurering. Så fort bilder konverteras till digitala format är de 

tillgängliga för manipulation och omarbetning helt på bekostnad av användarens eller skap-

arens eget intresse (Lundby 2008:274). Uppkomsten av smileys och utvecklandet av akrony-

mer har likaså förändrat förutsättningarna för hur individer kommunicera verbalt i olika sam-

manhang (Vandergriff 2013: 1). Tillkomsten av dessa nya digitala kommunikationstekniker 

reser därför frågor för forskare inom området hur dessa används, tags emot och sprids inom 

olika populationer. 

Den multimediala applikationen och det sociala nätverket Snapchat växer allt mer genom till-

komsten av diverse tekniska och digitala funktioner som förändrar förutsättningarna för an-

vändandet av Snapchat, vilket i sin tur också präglar hur användare kommunicerar via appli-

kationen. Trots den snabbt växande populariteten förekommer det en relativ obefintlig forsk-

ning om Snapchat. Tidigare forskning har studerat Snapchat relativt allmänt men även riktat 
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fokus mot säkerhetsaspekten som delvis utmärker applikationen. Denna studie ska tillskillnad 

från tidigare studier undersöka spridningen av och acceptansen för Snapchat men även speci-

fikt hur studiens fokusgruppsdeltagare kommunicerar med olika kommunikationsformer, 

främst vad rör text och bild när de använder denna mobilapplikation.  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur och i vilket syfte som de delta-

gande informanterna använder mobilapplikationen Snapchat. Författaren ämnar även under-

söka hur informanterna kommunicera när de använder denna applikation. Följande frågeställ-

ningar avses att besvaras i studien: 

 

- Vad uppfattas som det specifika med Snapchat enligt informanterna i åldrarna 14-24 

och i vilka sammanhang använder de Snapchat? 

- Hur uppfattar informanterna i de olika åldrarna kommunikation med bilder, text samt 

en kombination av dessa kommunikationsformer när de använder applikationen? 

- Vilka skillnader och likheter mellan åldersgrupperna 14-15 och 21-24 förekommer 

vad gäller användning, spridning och acceptans av Snapchat?  

o Vad kan dessa skillnader och likheter bero på? 

1.4	  Avgränsningar	  

Studien är avgränsad till att intervjua 11 tjejer i åldern 14-24 i två fokusgrupper. Detta på 

grund av att det var enbart tjejer som anmälde sig till att delta i fokusgruppsintervju. Detta 

förde således till intresset av att studera skillnader och olikheter för tjejerna i de två ålders-

grupperna 14-15 och 21-24 rörande deras användning av Snapchat. Inom ramen för c-uppsats 

finns därför inte tid eller utrymme för att studera användning av Snapchat utifrån ytterligare 

perspektiv, till exempel utifrån ett genusperspektiv.  

1.5	  Disposition	  

Efter det inledande avsnitt som behandlats ovan följer studiens teoretiska utgångspunkter där 

studiens teoretiska bakgrund kommer klargöras, besående av teorier och teoretiska begrepp. 

Teorikapitlet inkluderar även en beskrivning av tidigare forskning kring uppsatsens huvud-

ämne Snapchat. Detta för att belysa och kunna ge en inblick i tidigare resonemang kring om-

rådet. Därefter fortsätter en metod och materialbeskrivning där den valda metoden beskrivs 

och motiveras och avslutas med reflektioner kring den valda metoden. Efter metod och 
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materialavsnittet följer både redovisning och analys av insamlat material under samma kapitel 

där empirin studeras utifrån tidigare nämnda teorier och teoretiska begrepp. Detta kapitel är 

även uppdelat utifrån fem teman som författaren kunde urskilja under bearbetning av insam-

lad empiri. Studien avslutas med en slutdiskussion där först resultaten konkluderas för att be-

svara undersökningens syfte och frågeställningar. Sedan avslutas studien med slutliga reflekt-

ioner kring uppsatsen och dess genomförande samt förslag till vidare forskning.  

1.6	  Bakgrund	  
 
I september 2011 lanserade Evan Spiegel och Bobby Murphy applikationen Snapchat. Appli-

kationen bygger på att användare skickar foton och videoklipp till varandra som sedan för-

svinner och inte sparas (Spiegel 2012). Enligt statistik är Snapchat det sociala nätverk som 

snabbast fått en spridning och användare. Från 10 miljoner aktiva användare i mitten av 2012 

ökade antalet användare till över 70 miljoner i början av 2014. I början av 2015 beräknades 

cirka 100 miljoner aktiva Snapchat användare. I december 2013 kommunicerades dagligen 

mer än 400 miljoner ”snaps”, vilket är benämningen för de bild-och videomeddelanden som 

skickas och tas emot av användare. Detta utgör en liknande summa av antalet skickade och 

delade meddelanden för både Instagram och Facebook tillsammans under samma period. 

(Piwek & Joinson 2015:358) 

På Snapchat kan användare kommunicera med text, statiska och rörliga bilder. Användare kan 

lägga till en text på bilden eller videon bestående av cirka 35 bokstäver beräknat på ett maxi-

malutrymme. Snapchat har även en chat där användare kan kommunicera verbalt likt andra 

chathemsidor. Användare väljer i förväg hur lång tid bilden eller filmen ska kunna visas för 

en mottagare. Maximalt visas en bild i 10 sekunder. Användare väljer även vilka som ska få 

motta sin snaps då de också utser vilka som ska vara sina kontakter. Mottagare öppnar med-

delandet genom att klicka på en röd fyrkantig ikon om det är en bild eller en lila om det rör 

sig om en film (ändrat sedan uppdatering 8 juli 2015). Användare kan sedan se om mottagare 

har öppnat meddelandet, då den fyrkantiga ikonen förlorar sin lila eller röda färg och blir vit. 

”Mystory” är en av Snapchats funktioner som lanserades 2014. Mystory tillåter användare att 

lägga upp och dela bilder under en längre tid.  Det som läggs upp på Mystory ligger kvar i 24 

timmar då även den upplagda bilden eller videon ses av användares alla kontakter, vilket skil-

jer Mystory ifrån vanliga snapsmeddelanden. (Snapchat.com) 
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Snapchat finns i nuläget endast tillgängligt som mobilapplikation för både iOS och Android 

(Piwek & Joinson 2015:359). Applikationer, eller appar som de också kallas, är program som 

användaren laddar ned och installerar i sin smartphone. Mobilapplikationer användes redan 

under senare delen av 1990-talet. Dock var installationsprocessen för dessa komplicerade vil-

ket också innebar att väldigt få användare kunde använda diverse applikationer. Detta föränd-

rades däremot 2007 då Apple lanserade sin första smartphone ”iPhone” som var skapad med 

ett lättnavigerat användargränssnitt. (Allen, Graupera & Lundrigan 2010: 2)  

En smartphone är enligt Medoff och Kayes definition (2011) en kombinerad mobiltelefon och 

handdator som vanligen har inbyggda funktioner som digitalkamera, GPS-navigation, media-

spelare, trådlöst nätverk, bluetooth och mobilt bredband (2011:69). I början av 2000-talet lan-

serades Ericsson R380 vilken var den inrättning som för första gången marknadsfördes som 

smartphone (Ericsson.com).  

I en stor undersökning, ”Ungar och medier 2015” utförd av Statens medieråd, framkom det att 

bland barn i åldersgruppen 13–16 och 17–18 närmar sig mobilinnehavet till 100 %, av cirka 

2000 tillfrågade barn. Innehavet av smartphones visar sig dominera helt jämfört med äldre 

varianter av mobiltelefoner, även bland barn i åldern 9–12, där 78 % av 1999 tillfrågade barn 

svarade att de har en egen smartphone (Statens medieråd 2015).	  
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2.0	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
Detta kapitel inleds med en överblick över tidigare forskning kring studiens huvudämne. Där-

efter presenteras och motiveras de teorier som författaren anser vara av relevans för studien 

och dess syfte följt av en beskrivning av övriga teoretiska begrepp som använts i denna studie. 

2.1	  Tidigare	  forskning	  

Piwek och Joinsons studie (2015) var bland de första som grundläggande och detaljerat un-

dersökte användarmönster för Snapchat. I sin studie jämför författarna Snapchat med Instant 

Messaging (”snabbmeddelanden”). Instant messaging har blivit ett dagligen närvarande inslag 

i samtidens ”Global Village”. Denna snabba kommunikation kom att utvecklas på grund av 

lanseringen av internet-baserade mobiltelefoner i början av 2000-talet. Var och när som helst 

kan individer kommunicera med varandra över tid och avstånd med hjälp mobilteknologi och 

internetuppkoppling. Piwek och Joinson (2015) menar att Snapchats särskiljande funktion där 

meddelanden som skickas och tas emot försvinner har påskyndat instant messaging radikalt 

då det höga antalet skickade meddelanden varje år grundar sig på att användare skickar många 

snaps just av denna anledning. (Piwek & Joinson 2015: 358)  

Piwek & Joinsons studie (2015) grundas på en stor enkätundersökning som innefattade frågor 

kring allmän användning av Snapchat, vilket innehåll individer skickar till varandra och med 

vem. De studerade även Snapchat i relation till överbryggande eller bindande socialt kapital 

(Piwek & Joinson 2015:360). Deras primära fokus var alltså diverse användarmotiv till varför 

undersökningsdeltagarna använde Snapchat. Studiens resultat pekade på att Snapchat anses 

som en lekfull mobilapplikation som med instant messaging service tillåter snabb och effektiv 

kommunikation och delning av diverse innehåll till ett färre antalet personer jämfört med 

andra sociala nätverk. (Piwek & Joinson 2015:366) 

Även Roesner, Gill och Kohnos (2014) med kapitlet ”Sex, lies or kittens? Investigating the 

Use of Snapchat’s Self-destructing Messages” i boken ”Financial Cryptography and Data 

Security” (2014) är bland de få som utfört en omfattande studie kring Snapchat. I deras under-

sökning kom forskarna fram till att Snapchats framgång inte endast har med säkerheten att 

göra, trots applikationens huvudsyfte är att innehållet inte sparas. Enligt studiens resultat upp-

fattar Snapchat användare snarare applikationen primärt som underhållande vilket gör att an-

vändare inte alltid bryr sig om eller tänker på den säkerhet som anses förekomma på 

Snapchat. (Roesner, Gill & Kohnos i Christin & Safavi Naini 2014: 64-76)  
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Utz, Muscanell och Khalid (2015) skildrade även i sin artikel ”Snapchat Elicits More Jealousy 

than Facebook: A Comparison of Snapchat and Facebook Use” hur Snapchat används på ett 

mer personligt sätt när de kommunicerar. Deras huvudtes är att användandet av Snapchat kan 

skapa större avundsjuka än till exempel Facebook eftersom personer anser att Snapchat är mer 

personligt. Användare kommunicerar här med en mindre grupp, de delar mer personliga bil-

der än vad de gör på Facebook och informationen är tillgänglig för mindre antal människor. 

Eftersom bilderna också bara syns några sekunder menar individer att detta påverkar intimise-

ring av bilderna. Inför en mindre och även personligen utvald publik vågar individer med 

Snapchat framställa sig på ett sätt som de kanske inte hade vågat göra på andra sociala nät-

verk, exempelvis Instagram. (Utz, Muscanell & Khalid 2015:141f) 

Vad gäller kommunikation med visuella uttryck när individer använder olika sociala nätverk, 

tar Hunt och Langestedt (2014) upp i sin artikel Van House och Davis (2005) skildring av ett 

antal funna motiv till varför individer väljer att kommunicera med bilder. De främsta motiven 

de fann var att kommunikation med bilder 1) kan skapa och underhålla sociala relationer 2) 

skapar minnen och 3) med bilder kan individer skildra personliga uttryck samt presentera sig 

själva på ett praktiskt sätt. (Hunt & Langstedt 2014:44f) 

Paralleller kan delvis dras mellan denna studie och de tre första studierna ovan. Studierna har 

likt denna ämnat skildra hur och varför individer använder Snapchat och vad som utmärker 

denna applikation. Men eftersom Snapchat hela tiden utvecklas igenom nya tekniska funkt-

ioner och uppdateringar, förändrar detta också förutsättningarna för användning och hur an-

vändare kan kommunicera via applikationen. Detta gör att också att denna studie skiljer sig 

från tidigare studier och resultat eftersom några av Snapchats senaste funktioner behandlas i 

denna studie. Författaren till denna studie har därför utgått ifrån de tidigare studierna för att 

bearbeta och analysera men även problematisera det empiriska materialet. 

2.2	  Teoretiskt	  ramverk	  

2.2.1	  Uses	  &	  Gratifications	  
	  
Teorin om Uses & Gratifications har använts i denna studie eftersom författaren vill under-

söka i vilket syfte och vilka motiv till användning av Snapchat som informanterna har. Grund-

tanken med denna teori är ”vad gör människorna med medierna” istället för ”vad gör medier-

na med människorna” (McQuail 2010:423). Denna grundtanke används fortfarande men kan 

dock upplevas problematisk vid studier kring nyare medier. Enligt den traditionella uppfatt-
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ningen uppfattas individer som sökande bland medier för att tillfredsställa olika behov 

(Gripsrud 2011:72fff). Svårigheter med att studera användarmotiv utifrån detta perspektiv 

innebär att individer uppfattas ha en viss tendens att ses som rationellt sökande och medvetet 

orienterande bland medier som kan och ska tillfredsställa medvetna behov. (McQuail 

1997:70f) 

Flertalet senare studier kring nya medietekniker har allt mer förespråkat modifiering av tradit-

ionell Uses & Gratifications. En ofta förekommande fråga är till exempel: innebär inte nyare 

medier också nya behov? Frambringar inte mediet i sig, trots allt, nya behov för individen? 

Svårigheter uppstår alltså även när modellen används när nya och samtida medier och använ-

darmotiv studeras, på liknande vis som när den användes för att studera användandet av äldre 

och analoga medier. Föreställningen om att all typ av tillfredställelse grundar sig i medfödda 

behov ifrågasätts således allt mer. (Sundar & Limperos 2013:504fff) 

Istället uppmärksammas utvecklingen och kvalitén av teknisk-och digital medieutveckling, då 

detta anses forma behov vilket också kan skapa nya behov. Av den anledningen anses även 

användandet av den traditionella teorin som uteslutande av teknologin och dess inverkan på 

val av media och användarmotiv. Många nya medier har förmågan att göra användaren aktiv 

med medieinnehåll vilket kan förändra eller utveckla behov och användarmotiv (Sundar & 

Limperos, 2013:505). Uppfattningen är istället att medieanvändare utvecklar en del behov 

under sin medieanvändning. Användandet av Uses & Gratifications vid forskning kring nutida 

mediefenomen och medieanvändning bör därför ta hänsyn till medieteknologin som anses i 

sig själv skapa eller åtminstone ha inverkan vid olika behov (Sundar & Limperos, 2013:510). 

Även Mihirini (2012) belyser teknologins centrala betydelse för användarmotiv och behov 

(Mihirini i Knutsman & Karatzogianni 2012).  Mihirini uppmärksammar specifikt ett funnet 

motiv för användning av mobiltelefon; ”att vara med”, det vill säga användning av mobiltele-

fonen och dess mobilapplikationer möjliggör att vara med någon på avstånd (Mihirini 

2012:182). Användning av mobiltelefon anses kunna tillfredsställa behovet av att vara till-

sammans med någon dagligen. Mihirini förklarar att individer kan känna anknytning till 

andra, som om att de är med personen fast via mobiltelefonen (Mihirini 2012: 186). På lik-

nande vis innebär användandet av applikationer, så som Snapchat, ytterligare möjligheter för 

”att vara med” då denna relation också grundar sig på mobilkontakt.  
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Eftersom Snapchat i nuläget endast går att använda via modern mobilteknologi utgår författa-

ren utifrån den modifierade versionen av Uses & Gratifications teorin, även så kallad Uses & 

Gratifications 2.0, för att förstå informanternas olika motiv till användning av Snapchat (jmf 

Sundar & Limperos 2013). Utifrån detta perspektiv ämnar därför författaren undersöka vad 

det är med applikationen och sina tekniska funktioner som inverkar och får betydelse för in-

formanternas användarmotiv och behov för Snapchat. 

2.2.2	  Teknisk	  spridning	  och	  acceptans	  

Författaren har utgått ifrån Diffusion of Innovations Theory och Technology Acceptance Mo-

del för att undersöka spridningen av Snapchat i de två åldersgrupperna samt informanternas 

acceptans av applikationen och vad som såldes kan tänkas ha inverkan på detta. Teorin om 

Diffusion of Innovations används för att studera huruvida individer beslutar sig för att anta 

nya innovationer som således påverkar hur dessa innovationer sprids genom olika population-

er (Barelka, Jeyaraj & Walinski 2013:56). Teorin används även för att försöka förklara hur, 

varför och i vilken takt nya idéer eller tekniker sprids genom kulturer (Rogers 2003:5). Det 

finns fem huvudsakliga faktorer som anses påverka införandet av en ny innovation. Denna 

studie kommer dock endast behandla två av dessa faktorer eftersom dessa gick att identifiera i 

det empiriska materialet; relative advantage; i vilken grad innovationen uppfattas som bättre 

än den innovation som den ersätter (Rogers 2003: 230) och complexity; hur pass svår innovat-

ionen är att förstå sig på eller att använda. (Rogers 2003: 257) 

Technology Acceptance model har använts då teorin syftar till att undersöka individers beslut 

om att anta nya innovationer, till exempel nya teknologier. Modellen kan förklara hur en ny 

teknik och olika aspekter av den tas emot och används. Individers engagemang i teknologier 

grundar sig på upplevda fördelar som påverkar användares fortsatta användning (Kim, Chun 

& Lee 2014: 580). Enligt modellen grundar sig användares godkännande av en ny teknik på 

två faktorer: perceived usefulness och perceived ease of use. Det förstnämnda syftar på hur 

mycket användare tror att tekniken kommer att bidra till förbättring av prestation. Det sist-

nämnda hänvisar till i vilken utsträckning användaren anser att användning av tekniken är fri 

från ansträngning. (Hunt, Lin, Atkin 2014: 236) 

Med de två teorierna har författaren ämnat undersöka vad det är med Snapchat som teknik 

som får betydelse för informanternas acceptans. Författaren använder således diverse olikhet-

er och likheter vad gäller informanternas upplevda fördelar för att sedan studera i vilken grad 

av spridning som applikationen kan tänkas ha i de två åldersgrupperna 14-15 och 21-24.  
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2.3	  Teoretiska	  begrepp	  
Anchorage	  (förankring)	  och	  Relais	  (avbyte)	  

Bilder är polysemiska, vilket betyder att en bild kan inbegripa en mängd olika innebörder be-

roende på tolkare och kontext. För att studera hur informanterna kombinerar bild och text när 

de kommunicerar via Snapchat utgår författaren utifrån de två textfunktionerna; anchorage, 

vilket syftar på funktionen som informanterna med text eller verbala uttryck vill framhäv nå-

got i bilden i enlighet med deras avsikter och för att begränsa alternativa tolkningar (Barthes 

1977: 38ff) och relais, textfunktionen som kan säga något som inte uppenbaras i den ensam-

stående bilden. Texten blir här som ett tillägg eller ett betydelsebärande element till helheten. 

(Bignell 2002: 47f) 

Ambient	  awerness	  

Ambient awerness (”omgivande medvetenhet”) beskriver en ny form av perifer social medve-

tenhet. Denna medvetenhet fortplantas genom konstant virtuell kontakt med andra. Uppdate-

ring och delning av medieinnehåll med oftast fragmenterad och ibland oväsentlig information 

blir signifikanta i sig och över tid målar de upp en bild av en individs liv. Utan dialogisk 

kommunikation går det på så vis att känna närhet och intim kontakt till personer genom dessa 

fragmenterade uppdateringar. (Thompson 2008: 2) 

Digital	  multimedia	  

Detta begrepp används eftersom författaren belyser Snapchats karaktär som ett digitalt multi-

medium och hur detta får betydelse för hur informanterna använder samt kommunicerar via 

applikationen. Multimedia definieras som en datorstödd presentation av en kombination av 

flertalet medier med tillgång till en hög grad av interaktivitet. Möjligheten till interaktivitet 

innebär också att ett material kan presenteras på ett icke-linjärt sätt, att användaren kan välja 

vilka delar och i vilken ordning så som den vill ta del av innehållet i ett program. (Chapman 

& Chapman 2009:7f) 

Digital	  natives	  

Digital natives syftat till individer som har växt upp i ett samhälle där användningen av in-

formations-och kommunikationsteknologier ses som självklar. De digitala infödingarna bru-

kar ställas mot de digitala immigranterna som istället syftar på de personer som var vuxna då 

datorteknologin fick sitt genomslag och som alltså fått lära sig datoranvändning i vuxen ålder 

(Myers, Wang & Sundaram 2012). Samtliga informanter betraktas i denna studie som digitala 

infödingar vilket också får betydelse för hur författaren analyserar och bearbetar det empiriska 

materialet i analys-och resultatredovisningen. 
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Smileys	  	  

Författaren har använt detta begrepp eftersom informanterna relaterade smileys återkom-

mande gånger till ”text”. På så vis studeras smileys i denna studie som en textfunktion som 

informanterna använder. Smileys är skapade för att indikera affektiva tillstånd då de har för-

mågan att förmedla icke språklig information som vid kommunikation ansikte mot ansikte 

förmedlas genom ansiktsuttryck eller andra kroppsliga indikationer. Med utveckling av avan-

cerad mobilteknologi är de idag grafisk renderade, då användaren endast behöver peka med 

fingret på en touchskärm för att välja bland hundratals olika smileys som inte bara skildrar 

känslor och humör utan allt ifrån grafiska kulturella symboler, även kallade för ”emojies”, 

som går under samtliga ordklasser. (Dresner & Herring 2010: 249f) 

Uppmärksamhetssamhälle	  

Nanna Gillberg menar att (2014) idag handlar allting om synlighet och offentliggörande. Den 

egna självbilden påverkas allt mer igenom synliggörandet, då individers självbild således in-

flueras av hur andra uppfattar dig i ett offentligt återanvändande av det personliga jaget. Indi-

vider anses inte längre har ett privatliv utan går förlorade i offentligheten (Gillberg 2014:84). 

I denna uppsats har Gillbergs definition av uppmärksamhetssamhället använts som koppling 

till ett av de behov som tas upp i studiens analys-och resultatredovisning. 	  
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3.0	  Metod	  och	  material	  
Nedan presenteras den metod och det analysverktyg som använts i denna studie samt studiens 

urval. Genomgående i kapitlet motiveras valet av metoden. Kapitlet avslutas med reflektioner 

rörande den valda metoden.  

3.1	  Kvalitativ	  forskning 

Med kvalitativa metoder ämnar forskaren få svar på frågor som inte kan genereras i mätbar 

data. Dessa frågor rör individers upplevelser av eller syn på verkligheten eller olika fenomen 

(Trost 2010:31ff). Forskaren förutsätter att den verklighet som ämnas förstås kan uppfattas på 

många olika sätt och att det inte går att finna en absolut och objektiv sanning. Kvalitativa me-

toder används således för att nå djupare förståelse om sociala relationer och praktiker samt 

individers livsvärldar. (Flick 2006:10fff)  

Analys och bearbetning av empiri vid kvalitativa studier innefattar en kodning av insamlad 

empiri (Flick 2009: 295f). Denna studiens empiri är analyserad utifrån en tematisk kodning 

som innebär att insamlat material struktureras utifrån teman (Flick 2006:307). Tematisk ana-

lys används för att identifiera, analysera och redogöra för olika mönster eller teman i data-

materialet (Braun & Clarke, 2006:79). Ett tema ska således fånga något viktigt i relation till 

forskningens syfte och frågeställningar. (Braun & Clarke, 2006:80, 82)  

Den vetenskapliga ansats som använts i studien är abduktion. Studien börjar genom att se till 

tidigare forskning inom ämnet och därefter valdes teorier som skulle kunna ge ökad förståelse 

för intervjudeltagarnas användning av Snapchat. Teoridelen har utvecklats under arbetets 

gång men har alltid fungerat som en grund i studien då författaren genomgående har pendlat 

fram och tillbaka mellan teori och empiri. (Larsson, m.fl., 2005: 96)  

3.2	  Val	  av	  metod	  –	  kvalitativ	  forskningsintervju	  

Kvalitativa forskningsintervjuer fungerar som en social produktion av kunskap. Intervjuaren 

och intervjuade konstruerar kunskap tillsammans i ett samtal genom dialog (Kvale & Brink-

man 2009:34). Intervjuer är ett tillvägagångsätt för forskaren att försöka förstå individers sätt 

att resonera eller agera där fokus riktas mot intervjudeltagarnas åsikter, upplevelser, känslor 

(Trost 2010:32f). Med kvalitativa forskningsintervjuer ämnar således forskaren att sätta sig in 

i intervjupersoners sätt att se på det aktuella fenomenet. (Tjora 2012:82)  
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Författaren genomförde två strukturerade fokusgruppsintervjuer för att nå subjektiva uppfatt-

ningar kring Snapchat. Denna kvalitativa metod användes med anledningen att gruppdiskuss-

ioner kan utveckla en dynamisk social interaktion som ökar kvalitén på deltagarnas svar ge-

nom att fortplanta idéer och diskutera varandras uttalanden på ett fruktbart vis. Fokusgrupps-

intervjuer användes även med syftet att föra fram olika åsikter och uppfattningar om just äm-

net Snapchat och de frågor som rör informanternas användning av detta sociala nätverk. (Wi-

beck 2010:22f) 

I respektive fokusgrupp diskuterade deltagarna med varandra och inte med moderatorn då 

målet var att det skulle pågå en så fri diskussion som möjligt (Wibeck 2010: 56f). Dock styrde 

moderatorn diskussionen från och till genom att inflika med frågor som delvis följde en inter-

vjuguide (Wibeck 2010:73). Fokusgruppsintervjuerna var således semistrukturerade och hade 

en högre involvering av moderator då den i en semistrukturerad fokusgruppsintervju har en 

roll likt en traditionell intervjuare (Wibeck 2010:83). Intervjuguiden användes som stöd och 

inte som en mall eftersom moderatorn behövde få svar på en del frågor. Intervjuguiden bestod 

däremot av frågor som var olika formulerade i de två fokusgrupperna. Frågorna som ställdes 

till de yngre informanterna var däremot förenklat formulerade med syftet att de skulle förstå 

frågorna. I båda fokusgrupperna tog deltagarna dock själva upp sådant som rörde moderatorns 

i förväg planerade frågor, då dessa frågor heller inte behövde ställdes under samtalet.  

Med de två fokusgruppsintervjuerna erhölls författaren med inspelat material som transkribe-

rades. Primärt fokus var därefter att studera det innehåll som de två fokusgruppsintervjuerna 

generade. Författaren har således inte valt att studera interaktionen i respektive fokusgrupps-

intervju då detta inte ansågs som lika givande i relation till studiens syfte. (Wibeck 2009:21f) 

3.3	  Urval	  	  

Urvalet för fokusgruppsintervjuerna gjordes via ett strategiskt urval som överensstämde med 

studiens mål och syfte (Wibeck 2010:66). Deltagarna valdes ut på grund av sin ålder och an-

vändning av det sociala nätverket Snapchat. Det geografiska urvalet, då samtliga deltagare 

hade Helsingborg som bostadsort, i kombination med det strategiska urvalet gjorde att förfat-

taren arbetade utifrån en bekvämlighetsteknik för att rekrytera deltagare. (Larsson 2010:63) 

Fokusgrupperna var två homogena grupper med syftet att uppnå intimitet och en avslapp-

nande atmosfär. I fokusgrupp 1 deltog sex tjejer i åldern 21-24 med liknande socioekono-

miska bakgrundsfaktorer. I fokusgrupp 2 deltog fem tjejer i åldern 14-15, även dem med lik-
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nande socioekonomiska bakgrundsfaktorer (se kodschema nedan). Valet av antalet deltagare 

grundade sig på uppfattningen om att för få antal deltagare kan få negativ inverkan på inter-

aktionen mellan deltagarna vilket också påverkar deras sätt att svara och resonera. För många 

deltagare kan däremot innebära ett rörigt samtal då ämnen och frågor tenderar att diskuteras 

på en icke djupgående nivå. En fokusgrupp bestående av för många deltagare kan också göra 

att vissa personer inte kommer till tals eller att gruppen i sig bildar mindre subgrupper då det 

inte blir en enhetlig gruppdiskussion. (Wibeck 2010:61ff) 

Alias	   Ålder	   Yrke	  &	  Utbildning	   Bostadsort	   	  	  
Johanna	   22	   Butiksanställd,	  Försäljare	  kosmetik	   Helsingborg	   	  Fokusgrupp	  1	  
Karin	   23	   Butiksanställd,	  Försäljare	  hem	  design	   Helsingborg	   6/11	  2015	  
Lina	   21	   Butiksanställd,	  Försäljare	  kosmetik	   Helsingborg	   37	  min,	  38	  s.	  	  	  
Malin	   24	   Butiksanställd,	  Försäljare	  kosmetik	   Helsingborg	   	  	  
Pia	   24	   Butiksanställd	  &	  Bartender	   Helsingborg	   	  	  
Camilla	   23	   Bilförsäljare,	  Bilservice	   Helsingborg	   	  	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Alias	   Ålder	   Yrke	  &	  utbildning	   Bostadsort	   	  	  
Christin	   15	   Elev	  årskurs	  9	   Helsingborg	   Fokusgrupp	  2	  
Maja	   15	   Elev	  årskurs	  9	   Helsingborg	   9/11	  015	  
Sara	   14	   Elev	  årskurs	  9	   Helsingborg	   24	  min,	  49	  s.	  
Josefine	   15	   Elev	  årskurs	  9	   Helsingborg	   	  	  
Vivvi	   15	   Elev	  årskurs	  9	   Helsingborg	   	  	  

 
Fokusgrupperna utgjordes även två redan existerande grupper. Fokusgrupp 1 i åldern 21-24 

kände varandra främst genom sina yrken eller genom gemensamma vänner. Fokusgrupp 2 i 

åldern 14-15 var fem elever i samma årskurs nio. Att välja redan existerande grupper kan 

både ha sina för och nackdelar. En grupp bestående av deltagare som inte känner varandra 

eller har träffats innan kan göra att deltagarna blir blyga och inte vågar öppna upp sig på 

samma vis som när de känner varandra. När de känner varandra kan de slappna av och säga 

vad de tycker och känner utan att vara oroliga för eventuella motsägelser eller fördomar ifrån 

de andra deltagarna vilket skildrades i denna studies två fokusgruppsintervjuer. Däremot kan 

redan existerande grupper innebära risk för att vissa saker tas förgivet sinsemellan deltagarna 

då det inte kommer upp på tals eller diskuteras på ett djupgående vis. De känner varandra och 

vet därför också hur de andra känner och tycker kring olika saker. Detta förekom från och till 

i respektive fokusgrupp vilket också var största anledningen till att moderatorn bad informan-

terna utveckla sina svar. (Wibeck 2010:66) Alla deltagarna i den äldre fokusgruppen var även 

sedan tidigare bekanta med moderatorn på olika vis. Moderatorns relation till de fem delta-

garna innebar därför ett specifikt sätt att agera samt tala jämt emot varandra vilket i sin tur 

också speglade interaktionen under samtalet och hur informanterna svarade. (Kvale & Brink-

man 2009:262)  
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3.4	  Reflektioner	  kring	  vald	  metod	  

Som nämnts tidigare kan svårigheter vad gäller strukturerad fokusgruppsintervju vara att en 

hög involvering av moderator tenderar att styra deltagarnas åsikter och uppfattningar åt 

samma riktning som moderatorns egna värderingar. Likaså gäller det för moderatorn att inte 

ställa frågor eller styra interaktionen för att det ska stämma överens med moderatorns subjek-

tiva åsikter eller ambitioner med sin studie (Wibeck 2010: 57f). Inför respektive fokusgrupps-

intervju utformade författaren delvis antalet frågor som var kopplade till tänkta använda teo-

rier. Detta resulterade i att specifikt ett ämne kom upp på tal på grund av att moderatorn ställ-

de frågor kring detta. De frågorna har i efterhand uppfattats som styrande vilket ledde till att 

informanterna diskuterade kring ett ämne som egentligen uppfattades som omedvetet för dem. 

Därför har författaren valt att inte vidare behandla de svaren i följande resultat-och analys-

kapitel.  

Även analys av empiri har ämnat genomföras utan författarens egna värderingar (Kvale & 

Brinkman 2009:43). Då forskningsintervjun fungerar som ett interaktivt möte innebär det 

också att kunskapen som skapas i detta tillfälle är beroende på den skapade relationen där det 

som har skett och sagts grundade sig på fokusgruppsdeltagarna och den givna kontexten just 

då (Flick 2006:14ff). Som forskare med användning av kvalitativ forskningsintervju bör 

denna således ha ett reflexivt förhållningssätt; att samtidigt som forskare ska förhålla sig ne-

utralt genomgående i forskningsprocessen, måste han eller hon också förstås som en del av 

det som ska och har studerats (Flick 2006:16). Forskaren bör därför vara medveten om hur 

dennes egen personlighet och tidigare erfarenheter kan påverka studien och dess resultat och i 

så fall lyfta fram detta i studien (Tjora 2012:170). Författaren till denna studie använder till 

exempel själv Snapchat. Författaren har alltså en egen syn av Snapchat. Detta kan innebära 

risk för ett omedvetet steg bortom objektivitet då deltagarnas svar bedöms utifrån personliga 

uppfattningar om Snapchat, vilket innebär en negativ inverkan rörande validitets-och reliabili-

tetsaspekten (Kvale & Brinkman, 2009: 263f). Då det är respondenternas unika uppfattningar 

som ämnas nås för denna studies syfte är det därför en utmanande uppgift för författaren att 

uppta ett neutralt och objektivt förhållningssätt jämt emot det studerande subjektet. (Kvale & 

Brinkman 2009:260) 
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4.0	  Resultatredovisning	  och	  analys	  
I denna del av studien presenteras analysen av den empiri som samlades in genom de två fo-

kusgruppsintervjuerna. Empirin har delats upp utifrån de centrala teman som författaren 

fann vid tematisk analys. Analys-och resultatredovisningen inleds med en presentation av 

informanternas allmänna uppfattningar kring Snapchat. Empirin och dess olika teman har 

vidare analyserats utifrån de teorier och teoretiska begrepp som tidigare presenterats.  

4.1	  Snabbt	  och	  enkelt	  

Samtliga informanter i respektive fokusgrupp använder först och främst Snapchat eftersom 

det uppfattas som ett snabbt och smidigt sätt att prata med kompisar. Denna uppfattning ut-

görs mycket av att de med hjälp av digitala medieformat, så som bild-och textkombinationer, 

kan kommunicera snabbt och enkelt i diverse sammanhang. En av de yngre informanterna, 

Christine, 15 belyser detta med följande påstående:  

”asså Snapchat har liksom allting, man kan skicka videos, bild, chatta [...] det e typ 

lättast och smidigast” 

Christines klasskamrat, Josefine, 15 håller med Christine och säger att: 

 ”ja det e snabbt och bra” 

Ingen av informanterna i den äldre åldersgruppen använder Snapchat som det primära sociala 

nätverket för igenom de kommunicerar, då det framgick att de i större utsträckning använder 

till exempel Viber, Facebook eller iMessage. De yngre informanterna använder däremot pri-

märt Snapchat för att kommunicera från att de vaknar tills att de går och lägger sig på kvällen. 

Samtliga yngre informanter menar även att de använder Snapchat för att få ett direkt svar och 

att även dem själva anses ha ett behov av att svara så fort de fått ett meddelande. De yngre 

informanterna upplevs alltså ha en ständig och oavbruten kontakt med andra användare via 

Snapchat.  

Uppfattningarna om snabb och enkel kommunikation via Snapchat går att relatera till den 

tidigare studie som gjordes av Piwek och Joinson (2015) där de i sin studie studerade 

Snapchat i relation till begreppet instant messaging. Informanterna i de olika åldersgrupperna 

kan oberoende av plats och tid kommunicera i realtid konstant via applikationen. Inte bara 

med verbal kommunikation utan även visuellt samt en kombination av dessa. De yngre infor-

manterna i åldern 14-15 använder dock Snapchat som snabbmeddelanden i större utsträckning 
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än de äldre informanterna i åldern 21-24 då en av de yngre informanterna själv säger i inter-

vjun att hon ”skickar snaps hela tiden” och att ”när man får snaps så vill man ju också svara”. 

Största fokus i fokusgruppsintervjun med de yngre informanterna var just den snabba kom-

munikationen igenom de ”snaps” som de ständigt skickar sinsemellan varandra, oftast med en 

kombination av verbala och visuella uttryck (jmf Piwek & Joinson 2015: 358). Informanterna 

i den äldre åldersgruppen anser däremot inte att de alltid behöver svara på meddelanden som 

de får via Snapchat. De äldre informanterna använder Snapchat mer för att visa eller dela med 

sig av någonting snabbt och enkelt, oftast med bilder eller videos eller en text-och bildkombi-

nation även här. Trots skillnader vad gäller i den utsträckning som informanterna i de olika 

åldrarna använder Snapchat för att kommunicera, har samtliga informanter en gemensam upp-

fattning om att applikationen förser sina användare med en snabb och enkel medieanvänd-

ning.   

4.2	  En	  multimedial	  applikation	  

Detta tema avser att redogöra för hur informanterna i de olika åldrarna kommunicera med 

kommunikationsformerna text och bild samt i vilka sammanhang de kombinerar dessa två 

medier när de använder applikationen.  

I materialet framkom det att samtliga informanter använder Snapchat till stor del på grund av 

det visuella då informanterna i respektive fokusgrupp uppfattar kommunikation med bilder 

främst som ett roligt sätt att kommunicera. De äldre informanterna uppfattar kommunikation 

med bilder även som smidigt då de i vissa tillfällen inte har tid eller ork att skicka eller svara 

med en längre text, till exempel i ett SMS. Då skickar de bara iväg ett bildmeddelande på 

Snapchat. 

De yngre informanterna uppskattar mycket att de kan se varandra när de kommunicera med 

bilder. Likt Levinsson beskriver det (1999) anser de att med bilder kan de lättare uttrycka sig 

på ett sätt som inte går med bara text, så som kropp-och ansiktsuttryck (jmf Levinsson 

1999:42). Sara, 14 menar även att: 

”Så när man skickar en bild så kan man ”aaah jag e glad”, och sen så när man skriver 

så kanske man ibland låter sur, men så är man egentligen världens solstråle” 

Att endast kommunicera genom text kan enligt Sara lättare misstolkas jämfört med bilder. 

Sara upplever att när hon endast kommunicerar med text är det svårt att förmedla en specifik 

känsla som stämmer överens med hur hon verkligen känner sig. Bilder uppfattas lättare kunna 
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skildra ett humör eller en känsla som stämmer överens med det som ämnas förmedlas. En av 

de äldre informanterna, Pia, 24 uppfattar detta på liknande vis:  

”En bild säger mer än tusen ord [...] Jag tror att det är lättare någonstans och få en 

helhetsuppfattning om en bild, än att jag ska förklara någonting i text, för om jag ska 

förklara något i text så blir det oftast längre. Vill jag visa någonting snabbt så kan per-

sonen ifråga, göra en egen uppfattning ” 

Pias citat ovan kan däremot skildra en paradoxal föreställning om bilder. Samtidigt som bilder 

uppfattas lättare kunna förmedla något önskvärt är bilder samtidigt polysemiska (Barthes i 

Fiske 1990:149), det vill säga bilder kan inbegripa gränslöst med olika uppfattningar. En en-

samstående bild är öppen för en mängd tolkningar helt beroende på tolkare och kontext (jmf 

Chapman & Chapman 2009:426). Då menar Pia lite längre fram i intervjun att: 

”En bild kanske är mer för den som tittar på den ska skaffa sig en egen uppfattning, 

men om du verkligen vill betona vad bilden handlar om för dig, så skriver du också till 

en text” 

Pia lägger alltså till text för att bilden inte ska missuppfattas eller tolkas på ett sätt som inte 

stämmer överens med hennes egna avsikter med bilden. Informanternas anchorage av text 

blir vad Barthes menar (1977) med en hjälpande hand för att förmedla avsändarens tänkta 

innebörd med bilden (1977: 38ff). Informanterna säger själva att de oftast handlar om en 

”kort” text bestående av ett fåtal ord eftersom de delvis tillåts att skriva så mycket som får 

plats i ett maximalutrymme samtidigt som de oftast räcker att skriva någonting kort för att 

mottagaren ska tolka bildmeddelandet på det sättet som de själva önskar. Malin, 24 menar 

dock att detta är ett omedvetet tänkesätt vilket egentligen skiljer sig ifrån de sammanhang där 

anchorage används flitigt, till exempel inom reklambranschen, då denna teknik används med-

vetet i ett försäljnings-och marknadsföringssyfte. (Bignell 2002: 49)  

Informanter i respektive fokusgrupp talade även om att en smiley kan undvika misstolkning 

men också förtydliga det som avsändaren ämnar förmedla via innehållet i den ensamstående 

bilden. Likt bilden själv kan således smileys förstås benägna att skildra en viss känsla eller ett 

humör, så som bokstäver och ord inte anses kunna göra i samma utsträckning (jmf Dresner & 

Herring 2010: 249f; jmf Levinson 1999:42). En av de andra informanterna i den äldre ålders-

gruppen beskrev till exempel att: 
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” [...] en smiley kan väl ändå förklara lite humöret eller liknande. Ibland kan lite bal-

longer och dansande gubbar och sånt hära, då det det liksom lite ”jag är på ett festligt 

humör”, eller ”jag är glad”” - Karin 23 

Däremot menade de yngre informanterna att smileys i sig kan bidra till misstolkning. Vivvi, 

15 och Christin, 15 diskuterade detta med varandra och uppfattade det som att detta beror vem 

de kommunicerar med och hur väl de känner dem. Vivvi vet till exempel att Christina inte 

använder sig av smileys så mycket som Vivvi gör då hon heller inte tar illa upp eller tar det 

fel om Christina inte skickar smileys tillbaka. Användandet av smileys förstås således enligt 

Vivvis och Christinas diskussion som ett framväxt kulturellt gemensamt språk som också 

formar en gemenskap. Det kan förstås som ett medierat språk som bygger på gemensamma 

konventioner. (jmf Derks m.fl. 2008:100) 

Det framgick även att samtliga fokusgruppsdeltagare i de olika åldrarna uppfattar smileys som 

ett sätt att skriva, både vad rör när de använder Snapchat men även vid andra digitala och 

datormedierade sammanhang. När moderatorn ställde frågor som berörde informanternas sätt 

att kommunicera med text hänvisade informanterna återkommande till smileys. En av de äldre 

informanterna nämnde till exempel att hon nästan alltid lägger till en ”text” på bilden när hon 

skickar meddelanden på Snapchat. Dock framgick det återkommande gånger att informanten 

syftade på smileys när hon talade om att ”lägga till en text på bilden”. Likt verbala uttryck kan 

således samtliga informanter använda smileys som anchorage till den ensamstående bilden för 

att peka ut det huvudsakliga med bilden. Till exempel likt det som Karin nämnde tidigare, att 

dansande gubbar och ballonger kan innebära ”jag är på ett festligt humör” (jmf Barthes 1977: 

38ff). Istället för att med fysiskt närvarande och synliga attribut eller med rösten (jmf Thomp-

son 2001: 109f) kan informanterna med smileys som uttrycksformer tänkas kompensera detta 

i deras digitala vardag. Smileys kan ge information om hur ett yttrande är tänkt att tolkas. (jmf 

Dresner & Herring 2010: 249f) 

Samtliga informanter i respektive fokusgrupp har växt upp i ett kommunikationssamhälle som 

allt mer har kommit att präglats av datormedierad kommunikation. Informanterna har därför 

enligt Erstad (2010) blivit vana vid och förväntade att dagligen infinna sig i en digital miljö 

och således agera utefter de principer som tillkommer i den digitala världen (Erstad i Carlsson 

2010: 54f). Sättet att skriva i digitala kontexter är en av de principerna. Att kommunicera och 

tala med andra ansikte mot ansikte eller via mer traditionella tillvägagångssätt, till exempel på 

telefon, kan därför upplevas som mer eller mindre som sekundärt för informanterna (jmf 
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Hampton, Sessions & Her 2011: 144). Speciellt för dem yngre. Sara, 14 säger till exempel att 

istället för att ringa en kompis så skickar hon massvis av bilder eller videos. Dessa bild-och 

videomeddelanden kan kompensera upp till en timmes telefonsamtal. 

Informanterna menar även att bilder kan stödjas av appliceringen olika färdigskrivna texter 

som är några av de nyare tekniska funktionerna på Snapchat sedan slutet av 2014 

(Snapchat.com). Genom att svepa med fingret till höger över telefonens display kommer det 

upp på bilden vad en av de äldre informanterna benämner som ”stämpel”. Stämplarna eller de 

färdigskrivna texterna kan däremot endast läggas till på bilden beroende på delvis klockslag, 

grader eller lokalisering. Stämpeln med texten ”Greetings från Stockholm” kan således enbart 

appliceras på bilden om användaren befinner sig i Stockholm. Vad rör textstämpeln som visar 

grader, säger till exempel Malin att: 

”om man ser glad ut och tar ett foto där man ler, också sätter man dit den texten med 

grader, och det är varmt, då har man komprimerat ett jätte långt SMS ”gud vad jag 

älskar att det är varmt, har hört det är kallt i Sverige, jag har det så bra”” 

När den ensamstående bilden inte räcker till för meningsskapande kan Snapchats tekniska 

funktioner och virtuella kommunikationsmöjligheter även fungera som vad återigen Roland 

Barthes kallar för relais (Barthes 1977: 41). De färdigskrivna texternas applicering på bilden, 

till exempel den som visar grader i Malins fall ovan, kan tillföra en betydelsebärande del i det 

hon ämnar skildra med hennes bild i sin helhet; att hon älskar att det är så varmt. (jmf Bignell 

2002: 47f). 

Vad gäller endast kommunikation med text via Snapchat använder inte de äldre informanterna 

Snapchats chatsida i samma utsträckning som de yngre. Det är till och med så att Johanna, 22 

upplever det irriterande när hennes kontakter skriver till henne i chatten. Även Lina, 21 menar 

även att vid tillfällen där hon behöver skriva någonting längre använder hon hellre SMS eller 

Messanger, än att ”snapchatta” med en bild. De upplever det mycket mer ”naturligt” att skriva 

på andra sidor som kanske är mer till för att kommunicera verbalt jämfört med Snapchat, där 

det visuella och kommunikation via bildmeddelanden har centralt fokus. De yngre upplever 

däremot chatten som en extra, smidig funktion igenom de kan förmedla någonting längre eller 

viktigare i text än vad som får plats i det tillgängliga maximalutrymmet på bilden eller filmen.  

Det framgick dessutom att en av de yngre informanterna, Sara, 14 anser att ibland räcker var-

ken text, bild eller kombinationen av dessa till för att få sagt eller visa något önskvärt: 
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 ”jag använder mest videos [...] jag har alldeles för mycket att säga”  

4.3	  Närhet	  och	  Intimitet	  

I respektive fokusgruppintervju diskuterade informanterna vad de uppfattade som specifikt 

med just Snapchat. Snapchat uppfattas enligt samtliga informanter som nämnts tidigare ett 

enkelt och snabbt sätt att kommunicera. Snapchat uppfattas även som utmärkande eftersom 

Snapchat har funktionen som gör att bilderna som skickas mellan användare inte sparas. 

Snapchat anses således vara intimt vad rör hur informanterna kommunicerar med bilder då 

informanterna upplever att de känner sig bekväma med att skicka bilder eller videos med ett 

avslappnat och icke tillgjort innehåll (jmf Utz, Muscanell & Khalid 2015:141f). En av de 

äldre informanterna, Kajsa 23 skildrar detta med följande citat: 

“ [...] en sak som jag har tänkt på, det är att många använder ju Snapchat för att skicka 

privata bilder för att de försvinner” 

På grund av ett mer intimt innehåll som skickas uppfattar således samtliga informanter att de 

är mer sårbara vid deras användning av Snapchat, samtidigt som de paradoxalt nog upplevs 

vara trygga med att skickade bilder och videos inte kan ses igen efter att de har blivit öpp-

nade. Detta kan däremot invända mot den tidigare studie som gjorts av Roesner, Gill och 

Kohnos (2014). Främst vad rör de yngre informanternas oro för om fel bild sparas av fel per-

son. Även de äldre talade om en sårbarhet de kan stå inför eftersom det aldrig kan vara säkert 

att saker och ting som läggs upp på internet försvinner. Av den anledningen har samtliga in-

formanter en medvetenhet om att de kan gå illa till på Snapchat om snapsmeddelanden ham-

nar i fel händer trots att de från en början har blivit lovade att detta aldrig kommer att kunna 

ske (enligt Snapchats användarvillkor 2011-2015). 

 Till skillnad från de yngre informanterna diskuterade de äldre även om intimitet i relation till 

det antal kontakter informanterna har på Snapchat. Informanterna i åldrarna 21-24 upplever 

Snapchat som intimt då de har ett fåtal kontakter som de kommunicerar med via applikation-

en. Jämfört med andra sociala nätverk har de mycket färre vänner på Snapchat. På så vis me-

nade samtliga äldre informanter att de också använder Snapchat på ett mer intimt vis. En av 

informanterna, Malin 24 beskriver detta på ett förtydligande vis: 

“Man har ju mycket färre vänner på Snapchat jämfört med Instagram [...] men jag har 

hållit det medvetet väldigt privat på Snapchat [...] asså jag kanske har 10 kontakter 

[...] och då är det verkligen bara nära” 
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Däremot beskrev de yngre informanterna Snapchat som det huvudsakliga sociala nätverket 

igenom de kommunicerar med ”alla” sina kompisar. Maja, 15 menade till exempel att 

Snapchat är ”det enda” sättet som hon igenom kommunicerar med sina kompisar eftersom 

alla hennes kompisar också har och använder denna applikation i samma utsträckning som 

Maja själv. Snapchat förstås således intimt för de yngre mer eftersom att alla i informanternas 

omgivning använder applikationen. Via applikationen kan de inte bara hålla kontakt med 

kompisar som de träffar dagligen utan även med avlägsna andra. Med ett stort kontaktnät på 

Snapchat kan de vara nära personer och känna närhet till dessa. 

Informanterna i den yngre åldersgruppen talade även om intimitet i relation till konstant an-

slutning. En av informanterna menar att eftersom det är så lätt att ha ständig kontakt med sina 

kompisar på Snapchat, skapas och underhålls en närhet.  

” [...] just det att det är så lätt att ha kontakt  [...] man kommer typ närmare varandra  

[...] man är så ansluten till varandra hela tiden ” – Josefine 15 

En av de äldre informanterna, Pia, 24 uppfattade även Snapchat som underhållande då hon 

upplevde att via applikationen kan hon uppdatera dagens gång eller ta del av andras uppdate-

ringar i form av bilder eller korta videos. Att skicka och ta del av bilder och videos via 

Snapchat blir som mindre dagliga uppdateringar av hennes kompisars vardag. Enligt Pia in-

nebär dessa uppdateringar olika snapsmeddelanden bestående av bilder och videos med inne-

håll som kan visa och berätta till exempel ”kolla detta gör jag nu” eller ”det här ser jag just 

nu”. Pias sätt att resonera kring dessa dagliga små och relativt fragmenterade uppdateringar 

kan förstås bidra till en vad Clive Thompson (2008) kallar för ambient awerness. Delning av 

diverse snapsmeddelanden kan förstås som mindre dagliga uppdateringar som i sin tur målar 

upp en bild av användares liv. I Pias fall; uppföljningen av hennes kompis via mottagandet av 

bild-och videomeddelanden kan enligt Thompson (2008) bidra till en känsla av intimitet eller 

rättare sagt en digital närhet. (2008: 2) 

4.4	  Ett	  stort	  vs.	  litet	  kontaktnät	  

Analysen visade på att det förekommer skillnader rörande storleken på det kontaktnät som 

informanterna i de olika åldrarna har på Snapchat. Enligt de yngre informanterna har ”alla” i 

deras ålder Snapchat eller de tar åtminstone mer eller mindre förgivet att alla i deras ålder har 

Snapchat. Detta förtydligar Christin, 15 på följande vis: 
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”Man behöver liksom inte fråga ”har du Snapchat?”, utan det är typ istället ”vad heter 

du på Snapchat?”, för alla har Snapchat”.  

En av de andra informanterna, Sara, 14 betonar ytterligare uppfattningen om att ”alla” i deras 

ålder har Snapchat: 

“Och sen så när man pratar med någon från ett annat land, det märkte man typ på 

Gothia, att många hade typ inte Kik och sånt men alla hade Snapchat” 

Enligt Saras citat ovan kan Snapchat uppfattas ha en större spridning bland den yngre ålders-

gruppen. Snapchat har inte bara enligt Sara en stor nationell spridning i hennes ålder utan 

även på en större global nivå (syftning till Gothia Cup som är världens största fotbollsturne-

ring där fotbollslag ifrån alla världens länder deltar). En av de äldre informanterna uppfattade 

däremot detta relativt annorlunda vad gäller spridningen av Snapchat i hennes ålder: 

” [...] och då brukar man heller inte fråga ”vad heter du på Snapchat?” eller ”ska vi 

snapa?” [...] det är mer typ ”vad heter du på Facebook?”. Det är typ inte så att när 

man är ute och träffar någon och man bara ”ska vi snapa?” – Johanna, 22 

När moderatorn efteråt frågade ”varför?” svarade Johanna: ”för det har inte kommit dit än kan 

jag tycka”. Johanna uppfattar först och främst Facebook som ett mer använt socialt nätverk än 

Snapchat när det kommer till att kontakta och kommunicera med andra personer. Johanna tar 

istället förgivet att fler personer i hennes ålder har ett Facebook konto. Johannas andra citat 

kan även skildra en långsammare spridningsprocess av Snapchat i hennes ålder jämfört med 

den yngre åldersgruppen (jmf Rogers 2003:221). De yngre informanterna är emellertid redan i 

det stadiet där en stor spridning är förgivet tagen. På så vis kan de äldre informanterna förstås 

uppleva en lägre grad av vad Rogers (2003) benämner som relative advantage (2003:230). De 

förstås inte uppleva, åtminstone inte än, att Snapchat är bättre än den innovation som den kan 

tänkas ersätta, det vill säga Facebook i detta fall. De yngre upplever däremot en högre grad av 

relative advantage eftersom Snapchat förstås ha ersatt de flesta andra eller äldre sociala nät-

verk som de använde tidigare (jmf Rogers 2003:229ff). De yngre nämner även att en stor för-

del med Snapchat är att det är kostnadsfritt att använda, då ekonomiska faktorer har stort in-

flytande vid adaptionsprocesser enligt Rogers (2003). Även de sociala nätverken som ersatts 

av de yngre informanternas användning av Snapchat var trots allt också kostnadsfria. Däremot 

säger informanterna själva att de allt mer använder Snapchat istället för att skicka SMS eller 

ringa vilket för dem kostar pengar. De äldre informanterna menar emellertid att när de ska 
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skriva något ordentligt eller prata med andra på ett mer ”riktigt sätt” väljer de hellre att göra 

detta via SMS, vilket beroende på abonnemang och mobilt bredband trots allt i längden kostar 

mer pengar. Även här går det att uppfatta en lägre grad av relative advantage bland de äldre 

informanterna. (jmf Rogers 2003:230) 

Enligt Gasser och Palfrey (2008) är digitala infödingar dem som är födda efter 1980-talet då 

de också är uppvuxna med att dagligen använda digital teknik. För dem är det fullständigt 

självklart att vara digitalt aktiv och ständigt uppkopplad online (jmf Gasser & Palfrey 2008: 

5). Digital teknologi har från tidig ålder genomsyrat unga individers liv vilket innebär svårig-

heter för dem att tro att mindre än ett decennium sedan existerande knappt dessa tekniker. Per 

definition förstås samtliga fokusgruppsdeltagare i åldern 14-24 som digitala infödingar. In-

formanterna i fokusgrupp 1 är födda 1994-1991 och samtliga informanter i fokusgrupp 2 är 

födda år 2000 (jmf Gasser & Palfrey 2008:1f). Den omfattande spridningen av Snapchat i de 

två åldersgrupperna kan således förstås utifrån en koppling mellan en låg grad av vad Rogers 

(2003) kallar för Complexity (2003:257) och att användare domineras av digitala infödingar 

(jmf Utz, Muscanell och Khalid 2015: 141).  Eftersom digitala infödingar i tidig ålder har 

växt upp i ett samhälle där digital och teknisk utveckling har gått väldigt fort har detta också 

gjort att de snabbt lär sig att hantera nya avancerade innovationer (Gasser & Palfrey 2008:6). 

Informanterna uppfattas inte uppleva Snapchat som svårt att förstå sig på eller att använda. 

Däremot som någonting väldigt självklart och näst intill naturligt för dem. (jmf Gasser & Pal-

frey 2008: 5) 

Däremot har de yngre informanterna i ännu tidigare ålder växt upp med avancerad modern 

mobilteknologi och tillgång till trådlöst internetuppkoppling. I väldigt tidig ålder har de yngre 

informanterna med hjälp av till exempel en smartphone kunnat befinna sig online oberoende 

av tid och plats. De har i tidig ålder växt upp med möjligheten till att oavbrutet och lättill-

gängligt kommunicera med och vara digitalt och virtuellt anslutna till andra runt om i hela 

världen (jmf Meinel & Sack 2014:12). Informanter upplever att denna tidiga tillgången till 

avancerad mobilteknologi har gjort dem beroende i väldigt tidig ålder att vara digitalt an-

slutna. Informanterna säger till exempel själva i intervjun att denna ständiga anslutning har 

gjort dem beroende av Snapchat. Sedan mobiltelefonen gjort individer uppkopplade obero-

ende av omständigheterna har den tekniska tillgängligheten skapat socialt tryck på ständig 

uppkoppling (Westlund i Carlsson 2010: 109-110). Två av de yngre informanterna berättade 

till exempel att: 
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 ”Man är beroende [...] och sen när man får snaps så vill man svara direkt”

  – Josefine 15 

”Ja och sen när man vaknar så är det första man tänker på, att gå och se om man har 

fått något” – Sara 14 

De yngres beroende av Snapchat kan alltså tänkas grunda sig på hur de i så pass tidig ålder 

har blivit vana vid att vara online och uppkopplade 24 timmar om dygnet. Det är inget annat 

än självklart att kommunicera eller vara i kontakt med andra på detta vis (Westlund i Carlsson 

2010:109).  Snapchat förminskar inte tillgången till ständig uppkoppling och online-kontakt. 

Snarare tvärtom. Deras ständiga uppkoppling på nätet där de tar del av information ifrån di-

verse digitala mötesplatser, sociala medier och nätverk kan även tänkas innebära att de också i 

ett tidigare stadie får tillgång till information om nya innovationer via ständigt uppkopplade 

andra, till exempel Snapchat. (jmf Mahajan, Muller & Wind 2000: 84f) 

Att de yngre är mer beroende av Snapchat än de äldre förstås även enligt materialet grunda sig 

på en högre grad av intresse och engagemang. Genomgående i intervjun uppfattade de äldre 

informanterna att de använder Snapchat mest på grund av underhållning, tidsfördriv och an-

strängningslös kommunikation med andra användare. Däremot kan de äldre tillfredsställa just 

nämnda användarmotiv via andra sociala nätverk. De yngre behöver däremot verkligen 

Snapchat för att kunna överleva sina digitala sociala liv. De yngre informanternas sätt att tala 

och resonera kring Snapchat genomsyrade helt enkelt ett större intresse men framförallt en 

mycket högre grad av engagemang. 

I termer av Techology Acceptance Model kan acceptansen av Snapchat bland de båda ålders-

grupperna generellt sätt förstås utifrån begreppet perceived ease of use (Planing 2014: 49). 

Som nämnts under kapitlet första tema uppfattar samtliga fokusgruppsdeltagare Snapchat som 

ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med användning av olika kommunikationsformer 

och kombinationer. De två äldsta informanterna beskrev till exempel att det är: 

 ”Det är så enkelt som man bara kan göra för sig” - Malin 24 

 ”Höjden av lathet” – Pia 24 

Även de yngre informanterna uppfattar Snapchat som det smidigaste sättet igenom de pratar 

med kompisar via tillgången till olika kommunikationsformer vilket också är största anled-

ningen till att de prioriterar Snapchat över andra sociala nätverk (jmf Rogers 2003: 229). En-
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ligt samtliga informanter i åldern 14-24 uppfattas såldes användning av Snapchat vara i hög 

grad ansträngningslöst, i positiv benämning. De upplever inte att Snapchat kräver vidare an-

strängning för att kunna använda detta sociala nätverk (jmf Planing 2014: 49). Via de virtuella 

kommunikationsmöjligheter som Snapchat tillför innebär det att det upplevs väldigt enkelt att 

använda applikationen beroende på informanternas önskemål (jmf Chapman & Chapman 

2009:7f; jmf Meinel & Sack 2014:12). Informanterna kan skapa ett komplex innehåll men i 

princip ansträngningslöst. Ansträngningslös användning, möjligheten till oerhört interaktiv 

medieanvändning och användargenererat innehåll kan således förstås som en upplevd fördel 

vilket har inneburit fortsatt användning av Snapchat (jmf Planing 2014: 49) som i sin tur har 

bidragit till den snabba och kraftiga spridningen av Snapchat och applikationens popularitet 

(Piwek & Joinson 2015: 368). I den graden de yngre informanterna upplever att de är bero-

ende av Snapchat kan däremot, paradoxalt nog, förstås som att de yngre anstränger sig betyd-

ligt mer än de äldre. De yngre upplevs ha har högre krav på att ”hänga med” på Snapchat. De 

ha fler kontakter, flera att prata med och således högre ansträngning för att hinna med att 

svara och prata med alla medan de äldre inte känner behovet av eller kravet på att svara 

snapsmeddelanden.  

Däremot kan en lägre grad av acceptans för Snapchat i de båda åldersgrupperna förstås utifrån 

begreppet perceived usefulness. De äldre informanterna anser tillexempel inte att de behöver 

Snapchat i samma utsträckning som de yngre i de sammanhang där de önskar förstärka eller 

förbättra prestation (jmf Planing 2014: 49). Förbättring av prestation kan de åstadkomma via 

andra sociala nätverk, så som Facebook, som också präglas av helt andra intressen. Via Fa-

cebook kan de förbättra prestation som anses viktigare för dem vilket kännetecknas av deras 

ålder och mer ”vuxna” sysselsättning, till exempel yrke (jmf Hunt & Langstedt 2014:44) eller 

utbildning (jmf Michikyan, Subrahmanyam & Dennis 2015: 265f). Även de yngre informan-

terna menade att de använder Facebook vid till exempel skolsammanhang. Däremot uppfattas 

de yngre ha större krav på att ständigt skicka och svara på snapsmeddelanden samt ha koll på 

vad som händer i deras omgivning då de med Snapchat kan åstadkomma detta. På så vis kan 

en högre grad av acceptans bland de yngre informanterna förstås utifrån att de använder 

Snapchat mer för att förbättra eller snarare upprätthålla deras prestation vid digitala och 

datormedierad sociala sammanhang. (jmf Planing 2014: 49) 
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4.5	  Bekräftelse-‐och	  kontrollbehov	  	  

Vid tillfällen under respektive fokusgruppsintervju genomskådade informanterna ett bekräf-

telsebehov som på olika vis tillfredsställs via deras användning av Snapchat. De äldre infor-

manterna diskuterade mycket Mystory, att de via denna funktion uppfattar ett motiv för be-

kräftelse både vad gäller dem själva men även för andra användare. Johanna, 22 nämnde till 

exempel att hon lägger ut mycket träningsbilder eller videos på Mystory för att visa att hon är 

duktig. Även Pia, 24 uppfattade att många lägger ut träningsbilder på Mystory och beskriver 

detta bekräftelsebehov med ett långt, men dock relativt slående citat: 

”ja men typ så: ” nu har jag tränat, det var jävligt jobbigt att gå upp i morse och sätta 

på sig skorna och klockan ringde och jag hade huvudvärk, men titta nu! Nu har jag 

tränat, nu har jag varit duktig, nu ska alla fan se det också. Efter det har jag gjort mig i 

ordning och är så jävla snygg, och nu ska jag gå och jobba och sen äter jag en jättefin 

lunch [...] för att jag har ju ändå pengar så jag kan äta på den dyraste restauranten, 

och sen efter det så ska jag på en jättefet fest och träffa en massa kändisar”. Jag tror 

någonstans att när man lägger ut sånna grejer så, någonstans så har du ett bekräftel-

sebehov att folk ska tycka att ”åh, har du sett hennes storys? Dom är feta!” Men kanske 

till ens polare så någonstans där emellan så berättar man att man fick en mensfläck på 

tröjan [...] det är inte så glamoröst, och på den där festen som jag skulle på så blev jag 

as packad så jag gick hem vid 10, och spydde” 

Eftersom det som läggs upp på Mystory är kvar där upp till 24 timmar menar de äldre infor-

manterna att de också lägger upp Mystories med ett ”vettigare innehåll”. De anser inte heller 

att användare kommunicerar via Mystory så som de gör med enskilda snapsmeddelanden, då 

snapsmeddelanden uppfattas mer bestå av ett avslappnat och icke tillgjort innehåll. Enskilda 

snapsmeddelanden uppfattas även användas när informanterna vill framstå som roliga genom 

att till exempel göra fula grimaser. Informanterna menar således att de även med enskilda 

snapsmeddelande kan uppnå bekräftelse, dock en mer ”kolla jag kan också vara rolig” sådan 

jämfört med Mystory som är en mer ”kolla jag är så fin och duktig” sådan.  

De yngre informanterna diskuterade däremot hur de via ”uppehållandet av dagar” kan visa 

andra hur aktiva de är på Snapchat. Att upprätthålla dagar innebär att om till exempel Mimmi 

och Sara skickade snaps till varandra i tisdagskväll klockan nio så måste de inom 24 timmar 

skicka snaps till varandra igen. Annars försvinner deras dagar, även vad de kallar för ”stri-

kes”, som de har samlat på sig under en viss period och således nollställs. När de upprätthåller 
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dagar blir de belönade med olika smileys som skildrar varierande nivåer av aktiv kommunice-

ring och användning av Snapchat. Informanterna strävar således efter att upprätthålla deras 

dagar för att bli belönade med diverse smileys som på olika vis bekräftar deras närvaro på 

Snapchat. När moderatorn frågade varför detta uppfattas som viktigt för dem svarade till ex-

empel Sara, 14 att: 

” [...] man kan tänka sig att folk tänker att om man inte ens skriver med någon, det ser 

typ ut som om att man inte känner någon. Det är liksom lite roligare med smileys [...] 

det ser ut som om man är lite tajtare, haha” 

De äldre informanterna talade även om hur de tidigare nämnda stämplarna under temat 

”multimedial applikation” innebär olika sätt för att nå bekräftelse. Till exempel stämpeln med 

olika städer som endast kan appliceras på bilden vid de tillfällen när användaren väl befinner 

sig på det stället är ett sätt att bekräfta att de verkligen är på den platsen. Malin, 24 beskrev 

just dessa som ”legitima stämplar” och att de används när ”it’s time for approval”.  

Förutom att Snapchat har den specifika funktionen där meddelanden försvinner efter ett antal 

sekunder kan användare även se när mottagaren har öppnat meddelanden. De äldre informan-

terna diskuterade mycket om detta i relation till att de igenom detta kan ha koll på andra an-

vändare. Malin, 24 och Johanna, 22 säger till exempel att: 

” [...] man kan hålla koll på folk. Nu har du läst det din jävel, nu får du svara också” 

” [...] om man har vänner som kanske inte svarar i telefonen, sen så skickar man en 

snap, så öppnar dem snapen [...] då vet jag ju att de har sett det”  

Via Snapchat uppfattas således de äldre informanterna kunna tillfredsställa ett kontrollbehov. 

Däremot hotas deras kontrollbehov av samma funktion. Eftersom bilderna inte sparas menar 

till exempel Karin, 23 att hon inte kan ha koll på vad hennes pojkvän gör eller vem han pratar 

med på Snapchat.  

Innan kunde användare se andras ”best friends” på Snapchat då dessa var dem som användare 

mest kommunicerade med vilket rangordnades efter en top-3 lista (Snapchat.com). Detta ut-

vecklade med tiden ett kontrollbehov för de yngre informanterna. Eftersom detta inte längre 

är möjligt att se, menar de yngre informanterna att de inte längre kan ha lika mycket koll på 

andra användare och vilka de mest pratar med. I nuläget kan de däremot hålla koll på andras 

bästa vänner genom olika smileys som på olika vis skildrar kontakten mellan användare base-
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rat på graden av interaktivitet och delandet av snapchatmeddelande sinsemellan dem. De kan 

på så vis återigen tillfredsställa deras kontrollbehov som en gång har vuxit fram.  

De framgick även att äldre informanterna använder även Snapchat vid tillfällen när de ”vill ha 

tråkigt med någon”, det vill säga Snapchat upplevs mer eller mindre som tidsfördrivande 

hjälpmedel. Papacharissi och Mendelson (2011) identifierade ett liknande användarmotiv 

dock vad gäller Facebook (Hunt & Langestedt: 44). Samma författare identifierade även an-

vändarmotivet professionell avancering vilket ytterligare kan utgöra koppling till tidigare ana-

lys kring graden av perceived usefulness för de äldre informanternas acceptans av applikat-

ionen.  De äldre informanterna använder inte Snapchat för att förstärka prestation rörande 

professionell avancering (jmf Planing 2014: 49) vilket för deras ålder kan förstås som mer 

utbildnings-och yrkesrelaterat (jmf Hunt & Langstedt 2014; jmf Michikyan, Subrahmanyam 

& Dennis 2015).  Däremot pekade analysen på att de äldre informanterna använder Facebook 

för att åstadkomma detta vilket gör att författaren kan utesluta detta användarmotiv vad gäller 

deras användning av Snapchat.  

Informanternas behov som skildras ovan kan tillfredsställas via de specifika funktioner som 

Snapchat har. Informanterna har säkerligen haft liknande behov innan men som har tillfreds-

ställs på andra vis via användandet av andra medier. Däremot kan deras användning av 

Snapchat förstås göra det enklare för dem att tillfredsställa dessa behov eftersom Snapchat har 

de funktioner som möjliggör det på ett väldigt snabbt och enkelt vis. Detta förstärker således 

tidigare argument om att utvecklingen och kvalitén av nya medier och medieteknik tenderar 

att forma behov (Sundar & Limperos 2013:504). Sundar och Limperos (2013) menar att me-

dieanvändare utvecklar vissa behov under deras medieanvändning. Användandet av Uses & 

Gratifications vid forskning kring nutida mediefenomen och medieanvändning bör därför ta 

hänsyn till medieteknologin som i sig anses ha inverkan vid olika behov (Sundar & Limperos, 

2013:510). Snapchat som applikation kan således innebära den teknik som i sig frambringar 

informanternas kontroll-och bekräftelsebehov. 

 

 

 

 

 



	   32	  

5.0	  Slutsats	  och	  diskussion	  
I detta avslutande kapitel går författaren igenom de slutsatser som kan dras baserat på före-

gående empiri-och analyskapitel. Kapitlet inleds med att författaren besvarar de forsknings-

frågor som introducerades i inledningskapitlet. Kapitlet avslutas med slutliga reflektioner 

kring studien och dess genomförande samt förslag till vidare forskning. 

Syftet med denna studie var att studera unga tjejers användning av Snapchat i åldern 14-24. 

Till skillnad från tidigare studier som behandlat ämnet har denna studie haft som primärt fo-

kus att undersöka hur fokusgruppsdeltagarna använder olika kommunikationsformer när de 

kommunicerar via Snapchat samt få en inblick i acceptansen för och spridningen av applikat-

ionen i de olika åldrarna. Nedan besvaras studiens tre övergripande frågeställningar: 

Vad uppfattas som det specifika med Snapchat enligt informanterna i de olika åldrarna och i 

vilka sammanhang använder de Snapchat? 

Snapchat uppfattas enligt samtliga fokusgruppsdeltagare i åldern 14-24 som en applikation 

vilken tillåter sina användare att kommunicera snabbt och enkelt med kommunikationsfor-

merna bild och text. Snapchat används och uppskattas mycket av samtliga informanter ef-

tersom applikationen erbjuder många olika möjligheter för att kommunicera. Det specifika 

med Snapchat uppfattas även vara att det som skickas försvinner efter att bilden eller filmen 

har öppnats i ett förbestämt antal sekunder vilket gör att informanterna känner sig bekväma 

med att skicka bild-och videomeddelanden med ett icke tillgjort innehåll (jmf Utz, Muscanell 

& Khalid (2015). Till skillnad från Mystory, där informanterna gärna skryter och visar upp en 

bättre bild av sig själv. Medan de yngre använder Snapchat konstant och som ett primärt 

kommunikationsverktyg använder de äldre informanterna applikationen mer vid specifika 

tillfällen, till exempel när de vill ”ha tråkigt med någon” eller vill visa och förmedla någon-

ting snabbt. Analysen pekade alltså på skillnader vad gäller i vilka sammanhang informanter-

na i de olika åldrarna använder Snapchat. Informanterna i de olika åldrarna har helt enkelt 

olika kommunikationsbehov vad gäller Snapchat och deras användning av denna applikation. 

 
Genom att lyfta fram hur fokusgruppsdeltagarnas upplever sin användning av Snapchat har 

författaren även försökt skildra i vilka syften de använder applikationen, vilket författaren 

ämnade beskriva med utgångspunkt i teorin om Uses & Gratifications. Utifrån föregående 

analys upplever inte författaren att informanterna genomskådar några nya behov vid deras 
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användning av Snapchat, förhållandevis till tidigare nämnda studie av Sundar och Limperos 

(2013) som menar att nya medier tenderar att frambringa nya behov. De behov som skildras i 

analysen är snarare tidigare redan etablerade behov men som informanterna lättare kan till-

fredsställa när de använder Snapchat. Deras kontroll-och bekräftelsebehov förstås ha kunnat 

tillfredsställas via andra tillvägagångssätt och sociala nätverk, då till exempel de äldre infor-

manterna jämförde Mystory med Instagram när de diskuterade kring det som författaren fram-

ställde som bekräftelsebehov. Det framkom alltså likheter vad gäller användarmotiven bekräf-

telse-och kontroll behov som informanterna i de olika åldrarna har för Snapchat. Däremot 

tillfredsställs dessa behov på olika vis genom olika funktioner. Denna studie stödjer således 

tidigare påståendena om att tekniken i sig har förmågan att forma diverse behov. Snapchats 

tekniska funktioner formar till viss del informanternas behov.  

Däremot kan informanternas behov av bekräftelse förstås i enighet med Nanna Gillbergs 

(2014) uppfattning om att digitaliseringens utveckling har ökat kravet på synlighet och visu-

ellt offentliggörande. Enligt Gillberg (2014) påverkas uppfattningar om den egna självbilden 

allt mer genom synliggörande. Att informanterna vill framstå som roliga eller duktiga genom 

att ta ett foto klädd i svettiga träningskläder på Snapchat gör att uppmärksamheten och bekräf-

telsen blir målet de strävar efter (jmf Gillberg 2014:84). Bekräftelsen de får från andra eller 

från deras egna sätt att se på sig själva blir självlegitimerande för informanterna. De värderar 

sig själva allt mer utifrån det som omges dem, om inte minst i digitala sammanhang. (jmf 

Gillberg 2014:19) 

Informanternas behov av kontroll och bekräftelse kan även förstås ha utvecklats med tiden. 

Att de äldre informanterna uppfattar att de kan kontrollera andra genom funktionen som gör 

att bilderna försvinner har med tiden upptäckts och således utvecklats sedan de för första 

gången använde Snapchat. Därefter har de lärt sig och blivit vana vid att använda Snapchat i 

de syften som kan relateras till tillfredsställandet av skapade behov som växt fram. Eftersom 

Snapchats tekniska funktioner väldigt ofta uppdateras och ändras innebär även detta att in-

formanternas olika användarmotiv för Snapchat kan tänkas förändras med tiden.  Åtminstone 

får det betydelse för hur de igenom tillfredsställer olika behov via dessa tekniska funktioner 

(jmf Sundar & Limperos, 2013:510). Detta motsvarar således en del av tidigare kritik av den 

traditionella Uses & Gratifications teorin, nämligen att se individen som aktivt och rationellt 

sökande efter medier som kan tillfredsställa behov (McQuail 1997:73). Detta förstärks ytterli-

gare av att informanterna mångt och mycket genomskådar en omedvetenhet om att de har 

dessa användarmotiv för Snapchat.  
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Eftersom Snapchat endast för tillfället kan användas med mobilteknologi, närmare bestämt 

smartphones, belyser detta ytterligare teknologins centrala betydelse för framväxten av di-

verse behov (jmf Mihirini 2012; jmf Sundar & Limperos 2013). Informanternas användning 

av denna mobilapplikation kan tillfredsställa behovet av att dagligen vara tillsammans med 

andra på avstånd (jmf Mihirini 2012:182). Behovet av ”att vara med” var ett behov som speci-

fikt de yngre genomskådade när de talade om att de genom konstant anslutning och kontakt 

till andra gör att de kommer närmare varandra. Till skillnad från de äldre informanterna har de 

yngre ett mycket större behov av att ”hänga med”, att ständigt ha koll på vad som händer runt 

omkring dem vilket Snapchat möjliggör eftersom de uppfattar att ”alla” i deras omgivning har 

Snapchat och att de alltid är så anslutna till varandra via applikationen.  

I artikeln ”The influence of Personality on Digital Photo Sharing” (2014) uppmärksammas 

främst tre motiv till varför individer väljer att kommunicerar med bilder på sociala nätverk. 

Författaren till denna undersökning menar att studiens informanter upplevs ha liknande an-

vändarmotiv för Snapchat och kommunikation med bilder vad gäller; att det uppfattas som ett 

sätt att skapa och underhålla sociala relationer och att med bilder kan informanterna skildra 

personliga uttryck samt presentera sig själva på ett praktiskt vis (jmf (Hunt & Langstedt 

2014:44f). Däremot upplevs inte informanterna kunna tillfredsställa dessa behov endast visu-

ellt utan snarare via diverse text-och bildkombinationer. 

Hur uppfattar informanterna kommunikation med bilder, text samt en kombination av dessa 

kommunikationsformer när de använder Snapchat? 

Informanterna tog upp en hel del intressanta aspekter kring respektive kommunikationsform. 

Bilder kan lättare förmedla känslor och humör men samtidigt kan bilder också tolkas på 

många olika vis vilket innebär svårigheter för informanterna när de vid tillfällen vill förmedla 

någonting specifikt eller önskvärt. Av den anledningen lägger de till oftast till en kort text 

eftersom text uppfattas kunna precisera det avsiktliga med bilden. Återkommande gånger 

uppmärksammar informanterna i de olika åldrarna det specifika med det verbala, det vill säga 

dess beskrivande karaktär. Utifrån det material som behandlats i denna studie är det skrivna 

ordet än idag av stor betydelse.   

Trots att bilden till en början uppfattades stå i centrum när informanterna använder Snapchat 

framgick det trots allt att det visuella mer eller mindre alltid tar hjälp av diverse verbala funkt-

ioner och tekniker då med allt fler nyutvecklade funktioner på Snapchat uppfattas det har bli-
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vit både roligare och lättare att kombinera bilden med olika textfunktioner. Bilden har kanske 

inte tagit över ordet utan informanternas sätt att resonera belyser snarare Carmans påstående 

om att det har utvecklats allt fler olika sätt att kombinera dessa två medier via digital teknik. 

(jmf Carman 2013:18) 

Enligt informanternas sätt att resonera kring hur de kommunicerar via Snapchat förstås det 

verbala och visuella tillsammans ha möjligheten till att skapa någonting unikt och oerhört 

framgångsrikt, jämfört med om respektive kommunikationsform hade utfört samma handling 

på egen hand (jmf Bateman 2014:11). Vad som tydligt framhävs är tillgången till de virtuella 

kommunikationsmöjligheter som enligt Meinel & Sack (2014) aldrig står inför begränsningar 

(Meinel & Sack 2014: 12). Det som även skildras är den framväxt och kraftiga expansionen 

av olika kombinationer för meningsskapande, då applikationen har en digital multimedial 

karaktär bestående av en mängd olika tekniska funktioner som möjliggör för informanterna att 

självständigt och oerhört enkelt skapa diverse bild-och textkombinationer (jmf Chapman & 

Chapman 2009:7f). Informanterna kan välja hur de ska kommunicera via Snapchat med olika 

mediekombinationer, beroende på sammanhang och vad de vill förmedla till sina mottagare.  

Genom ovanstående diskussioner kan författaren därför kasta ljus på informanternas uppfatt-

ningar om att Snapchat innebär en oerhört enkel men även en tidsbesparande användning ge-

nom tillgången till olika mediekombinationer. Det är till störst del kombinationen av kommu-

nikationsformerna som i sig utgör en avgörande kommunikativ enhet. 

Vilka skillnader och likheter mellan de två åldersgrupperna förekommer vad gäller sprid-

ningen av och acceptansen för Snapchat? Vad kan dessa skillnader och likheter bero på? 

Genom att uppmärksamma olikheter vad rör storleken på informanternas kontaktnät har för-

fattaren kunna identifiera åldersmässiga skillnader och likheter vad gäller spridning av och 

acceptans för Snapchat. Med utgångspunkt i termer av Diffusion of Innovation Theory och 

Technology Acceptance Model förstås Snapchat generellt sätt har en stor spridning i åldern 

14-24 grundat på kombinationen av ”ansträngningslös” användning och att användare känne-

tecknas av digitala infödingar. Däremot behöver inte de äldre informanterna Snapchat i 

samma utsträckning för förbättra prestation vilket skiljer sig från en del av de faktorer som 

innebär en större acceptans för de yngre. Eftersom de har så många kontakter på Snapchat 

ställs också kvav på dem att ha ständig kontakt med andra. De yngre informanterna kan tän-

kas ha blivit influerade av ett socialt tryck om att vara ständigt uppkopplade i ännu tidigare 
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ålder än de äldre (jmf Westlund i Carlsson 2010: 109-110). Informanterna säger själva i inter-

vjun att personer som inte är aktiva på Snapchat uppfattas mer eller mindre som ”ocoola” och 

”tråkiga”. De menar att de upplever ett ständigt måste för att hänga med, att inte riskera att gå 

miste om någonting som sker vid olika digitala sammanhang. Samtidigt förbättrar de en pre-

station som med tiden har blivit ett förväntat beteende på Snapchat. Däremot vad gäller samt-

liga informanterna i åldern 14-24 upplevs inte Snapchat vara en applikation som primärt an-

vänds för att förbättra prestation vid digitala sammanhang utan mer för sin upplevda förmåga 

att kommunicera snabbt och enkelt men även på ett underhållande vis.  

De äldre informanterna upplever heller inte i samma utsträckning som de yngre att Snapchat 

har ersatt tidigare innovationer. En lägre spridning bland de äldre kan således förstås utifrån 

att de fortfarande hellre väljer att använda äldre sociala nätverk, till exempel Facebook som 

präglas av andra användarmotiv. De yngre informanterna väljer däremot att använda Snapchat 

framför alla andra sociala nätverk. Eftersom de yngre informanterna även upplever fler förde-

lar med Snapchat, då de även ser applikationen som mer funktionell och bättre över andra 

sociala nätverk samt deras uppskattning av att Snapchat är helt konstandsfritt kan det utifrån 

studiens analys framförallt förstås som en högre grad av acceptans men även en större sprid-

ning av Snapchat i åldersgruppen 14-15, trots att tidigare undersökningar visat på att Snapchat 

i sin helhet har störst popularitet i åldern 18-34 (jmf Utz, Muscanell & Khalid 2015:141). 

Samma år som Ericsson lanserade sin smartphone R380 var de äldre informanterna 6-9 år 

gamla. De yngre informanterna föddes däremot under samma år. De yngre informanterna 

föddes rakt in i en revolutionerande milstolpe i mobilhistorien. De äldre informanterna gick i 

årskurs 9 på högstadiet mellan åren 2008-2010, cirka 8-10 år efter lanseringen av R380. De 

yngre informanterna var då i åttaårsåldern vilket kan innebära att deras första mobiltelefon var 

en smartphone. Dock framgick detta inte i materialet då författaren heller inte konstaterar att 

så är fallet. De yngre informanterna kan därför tänkas sedan åttaårsåldern ha växt upp i ett 

samhälle där innehavet av smartphones ökat kraftigt. I tidig ålder har det haft möjligheten till 

att lära sig använda en smartphone och olika applikationer. Däremot Facebook som lansera-

des 2004, 7 år innan Snapchat kom, var till en början enbart möjligt att använda med datorer. 

Inte förrän 2012 kom den första Facebook applikationen för iOS och android (Facebook.com 

). Då var de äldre informanterna 17-20 år. De yngre tjejerna var endast 12. Tillsammans med 

att Snapchat som i nuläget endast är en smartphone applikation och att väldigt många i åldern 

9-18 äger en egen smartphone (Statens Medieråd 2015) gör att tidig tillgång också kan tänkas 
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prägla spridningens takt av Snapchat och i vilket skede som individer beslutar sig för att anta 

nya innovationer. Dock framgick det inte i materialet när informanterna i respektive ålders-

grupp började använda Snapchat då författaren heller inte har kunnat utveckla eventuella 

kopplingar mellan spridningen och i det skedet som informanterna antog denna innovation. 

Men bara för att de yngre informanterna i tidigare ålder fick chansen till att lära sig använda 

en smartphone och olika applikationer behöver det däremot inte innebära att de hade lättare 

för att i ett tidigare skede börja använda Snapchat än de äldre informanterna. De äldre infor-

manterna är trots allt dem också digitala infödingar. Större skillnader hade förmodligen visat 

sig rörande en högre åldersskillnad bestående av individer som mer definieras som digitala 

immigranter (Myers, Wang & Sundaram 2012). Det finns studier som visar att äldre individer 

har svårare och tar längre tid på sig att lära sig en smartphone och dess tekniska och digitala 

funktioner. (jmf Zhou, Rau & Salvendy 2014: 401f). Digitala infödingar blir dock allt mer 

svårare att konstatera med dagens tempo i teknisk utveckling. Vi alla vaknar till en ny värld 

varje dag. Fortare än någonsin, blir digitala infödingar till digitala immigranter. Trots att det 

”endast” rör sig om en åldersskillnad på 10 år mellan yngsta och äldsta informant visar det att 

rätt mycket har hänt under de 10 åren. Tempot lär heller inte hejdas, snarare påskyndas. (Flew 

2008:1) 

Eftersom tidigare studier inte har behandlat Snapchat utifrån de två sistnämnda teoretiska per-

spektiven menar författaren att likartade resultat varken kan jämföras eller åtskiljas jämt emot 

tidigare studiers resultat.  

5.1	  Avslutande	  reflektioner	  	  

Då studiens resultat endast grundar sig på 11 tjejers svar och uppfattningar i åldern 14-24 är 

författaren medveten om att det inte går att generalisera studiens resultat i relation till en 

större samhällelig nivå. Författaren är naturligtvis även medveten om att detta är en begränsad 

studie som gjorts inom ramen för en kandidatuppsats. Förhoppningen har ändock varit att 

resultaten skall kunna bidra till ökad förståelse kring ämnet och att det inspirerar andra till 

fortsatt forskning. Studiens resultat förstås såldes som betydande för forskning inom området 

som utifrån liknande teoretiskt ramverk behandlar huruvida nya tekniker och medier används, 

accepteras samt sprids inom olika populationer i samhället.  

Författaren ser heller inte att det finns några etiska aspekter i denna uppsats som på något vis 

har försvårat studiens resultat eller gjort den orättvisa. Att studera en populär mobilapplikat-



	   38	  

ion respektive ett socialt nätverk har varken uppfattats som känslosamt eller allt för personligt 

för de deltagande informanterna. Däremot har författaren varit noggrann genomgående i ar-

betsprocessen med att behandla informanterna och deras bidragande i studien på ett vis som 

stämmer överens med etablerad forskningsetik. Till exempel att min roll som författare och 

moderator inte på något vis ska vara till skada för deltagarna, välgörande, autonomi och ob-

jektivitet. 

De etiska övervägandena kring författarens roll som forskare diskuterades i uppsatsens me-

todkapitel. Däremot kan eventuella problem i forskningen grunda sig på att författaren själv 

använder Snapchat och såldes har en egen uppfattning om detta fenomen. Författarens roll 

som moderator och den relationen som förekom till specifikt de äldre fokusgruppsdeltagarna 

kan även ha påverkat delar av resultatet. Ambitionen har dock varit att styrka studiens validi-

tet och reliabilitet genom att som författare och forskare förhålla sig transparant under hela 

arbetets gång.  

Författarens förslag till vidare forskning är delvis att inkludera analys av Snapchat utifrån 

andra perspektiv, till exempel skillnader och likheter vad gäller användning av Snapchat i 

relation till kön och genus. Ett ytterligare förslag är att igenom en omfattande kvantitativ 

undersökning, bestående av personer i de olika könen och i olika åldrar, kunnat bidra till mer 

generaliserbara resultat vad gäller acceptans och spridning av Snapchat. Det hade även varit 

intressant i en mer djupgående studie jämföra Snapchat med andra sociala nätverk vad gäller 

samtliga av denna studies frågeställningar.  
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Bilagor	  
 
Bilaga 1.  
 

Intervjuguide – Fokusgrupp 1, 6 november 2015 

Öppningsfrågor – enkla ja och nej svar.  

- Hur gammal är du? (fråga riktad till var och en) 

- Använder du dagligen Snapchat? 

 

• (Tema 1).  Användning av Snapchat  
-‐ Vad tycker ni om Snapchat? – spontana/allmänna uppfattningar (bra, roligt, effek-

tivt, intressant, underhållande, jobbigt, krävande osv?) 

o Ser ni några positiva eller negativa aspekter med Snapchat som ett socialt 

nätverk?  

-‐ Varför väljer ni att använda Snapchat? 

-‐ Är det någonting ni vill uppnå med er användning av Snapchat?  

o Om ja/nej, vad i så fall?  

-‐ Hur använder ni Snapchat för att kommunicera? 

-‐ Hur kommunicerar ni med bilder med Snapchat? 

-‐ Hur kommunicerar ni med text med Snapchat? 

-‐ Ser ni skillnader mellan kommunikation med bilder och kommunikation med tal 

eller skrift? 

o  Om ja/nej, hur, vad och varför i så fall? 

-‐ Av vilken/vilka anledning/ar väljer ni att kommunicera med bilder via Snapchat? 

-‐ Kommunicerar ni med bilder via andra sociala nätverk?  

o Om ja, hur kommunicerar ni med bilder på Snapchat, till skillnad från de 

andra sociala nätverken? 

 

Bilaga 2.  
 
Intervjuguide – fokusgrupp 2, 9 november 2015 
 

Öppningsfrågor – enkla ja och nej svar.  
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- Hur gammal är du? (fråga riktad till var och en) 

- Använder du dagligen Snapchat? 

 

• (Tema 1). Användning av Snapchat 
- Vad tycker ni om Snapchat? (bra, roligt, intressant, underhållande, jobbigt, tråkigt, 

krävande osv) 

o Tycker ni att det finns någonting dåligt med Snapchat? 

- När använder ni Snapchat? 

- Varför använder ni Snapchat? 

- Använder ni Snapchat för att prata med era kompisar? 

o Om ja/nej, hur i så fall, skriver ni, skickar ni bilder, använder ni videos osv? 

- Vad tycker ni om att prata med kompisar med bilder?  

- Tycker ni om att skicka och dela bilder? 

o Om ja/nej, varför i så fall? 

- Använder ni andra sidor för att prata med andra? – ge exempel 

o Om ja, hur använder ni då de sidorna, hur pratar ni där med varandra? 

 

	  


