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Michael Forsman

Selfies som visuellt småprat 

Utifrån en studie av svenska trettonåringars användning av sociala medier diskuteras 
selfies som vardagliga narrativ och genuskodad kommunikationsform. Selfies kan 
användas explorativt och kreativ för självreflektion och gemenskap och även bilda en 
utgångspunkt för reflektioner kring systematiska samhälleliga ojämlikheter. Denna 
dynamik gör att selfies och andra nya berättarformer, där gränsen mellan online och 
online blir luddig, lämpar sig väl för genuspedagogiskt och mediepedagogiskt arbete 
i skolan. Men då gäller det att vara lyhörd och nyfiken i mötet med de färdigheter, 
begrepp och meningssystem som barnen själva för in.

Första gången termen selfie användes lär ha 
varit i Australien runt 2002 men redan då var 
selfies en del av barn- och ungas nätkultur 
på exempelvis My Space. Det var dock först i 
och med kombinationen smarta mobiler, bra 
kameror och plattformar som Instagram och 
Facebook som selfie-fenomenet verkligen fick 
fart och år 2013 utnämnde The Oxford Dictio-
nary selfie till ”word of the year” medan den 
brittiska kvällspressen proklamerade att det 
rådde en ”Selfie Craze”. 

Nu tycktes ”Alla” från Påven och Obama 
till Bieber och Rhianna synas i selfies. Idag 
är bilddelningssajter som Instragram fyllda 
av tiotals miljoner selfies (jag syns i min bild) 
och wefies (jag syn med andra i min bild) som 
företrädesvis unga personer laddar upp.1

Vanligtvis är selfies och wefies ett ögon-
blicks-verk (ett snapshot) men de har samti-
digt blivit en del i hur olika sociala situatio-
ner och erfarenheter ritualiseras och berättas 
(på konsert, framför ett känt monument, på 
fest etc.).2 Här verkar det inte längre vara den 
enskilda bilden som är huvudsaken i stället 
karakteriseras selfie-fenomenet som mycket 
annat visuellt gods inom samtida mobil onli-
ne-kultur av högfrekvent fotograferande och 
stora bildvolymer.3 

Det tycks också vara först i längre bild-
sviter som ett mer biografiskt bildnarrativ 
kan ta form utifrån selfies.4 Digitalt, mobilt 
smartphone-fotograferande handlar inte 
främst om dokumentation och minne utan 
mer om att snart sagt varje ögonblick kan 
göras till ett ”photo-opportunity” förknippat 
med självpresentationer online och det delade 
bildberättandets sociala logik.5 Tillsammans 
med andra ”post-fotografiska” genrer (som 
ex. virala videor, vloggar och memes) är sel-
fies en del av det Henry Jenkins (2006) kallat 
”deltagandekultur”.6 

Online är mängd och frekvens, snabbhet 
och delning, redigering och bildfilter, kom-
mentarer och spridning, det som utgör grun-
den för visuell kommunikation.7 Med mina 
bilder når jag andra och kan meddela var jag 
är. Jag kan berätta vad jag gör och säga hur 
jag mår. Med mina selfies kan jag även på-
verka andras intryck av mig (impression ma-
nagement).8 Detta ”identitetsarbete”9 omfat-
tar enligt internetforskaren Danah Boyd flera 
jag-dimensioner.10 En är, vem jag är (upplever 
mig vara). En annan, vem jag skulle vilja vara. 
En tredje, hur jag tror att andra uppfattar mig. 
En fjärde, hur jag skulle vilja bli uppfattad. 
Dessutom fungerar selfies och sociala medier 
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som en spegel och scen där jag kan pröva olika 
versioner av mig i förhållande till andras feed-
back och uppladdningar. Vad händer om det 
här är jag? Skulle det här kunna vara jag? 

Sammantaget gör detta selfies till något 
preliminär och prövande. Därför bör sel-
fies inte likställas med det mer permanenta 
självporträttet.11 Det ligger till och med något 
tillfälligt redan i begreppet ”selfie” (ett dimi-
nutiv).12 Således bör selfies med en fras lånad 
från Jenny Sundén ses som ett sätt för ”writing 
myself into being”.13 

Göra kön 
Forskning har visat att det finns starka nor-
mer gällande hur selfies bör tas och för hur 
de värderas. Selfies bör vara individuella men 
inte avvikande, vilket gör säkrast att efterlikna 
andras bilder. Därtill gäller det att se ut som 
att du har ett bra, bekymmersfritt och hän-
delserikt (men inte överdrivet) liv. Helst bör 
du också se glad och snygg ut (gärna snyggare 
än andra) i de bilder som du väljer att ladda 
upp.14 Givetvis finns det undantag och det har 
vuxit fram en uppsjö av subgenrer till det som 

är grundformeln för selfies (ansiktsbild, halv-
bild etc.). 

Många bildkonventioner är starkt genus-
kodade och i överensstämmande med vad 
studier av annan visuell populärkultur (ex. 
reklambilder) tidigare har visat.15 Han ska se 
aktiv ut och gärna verka oberörd av kame-
rans närvaro. Hon ska visa självmedvetenhet 
om både kamerans närvaro och sitt eget utse-
ende. Liknande genusnormer genomsyrade 
de fokusgruppintervjuer vi gjorde med elever 
i årskurs 7 (ca. 13 år) inom ramen för Duck-
face/Stoneface vilket framgår av nedanstående 
figur. 

Detta är en förenklad och dualistisk sam-
manfattning; givetvis tar tjejer inte bara 
”tjejbilder” och killar inte bara ”killbilder” 
men ändå återger figuren vad som kom upp 
i intervjuerna. Bland de killar vi intervjuade 
var det viktigt att säga att selfies är ”onödiga” 
och någonting som mest tjejer sysslar med − 
medan killar spelar spel. Vi fick också veta att 
om killar tar selfies så är det inte ”stajlade och 
självmedvetna bilder” utan mer ”funktionella 
bilder” som profilbilder till spelkonton eller 
mer ”neutralt” dokumenterande bilder. 

Bakgrunden
Artikeln bygger på material hämtat från Duckface/Stoneface. Sociala medier, onlinespel 
och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 som är en rapport gjord på 
uppdrag av Statens Medieråd våren 2013. Den baserades på intervjuer (I) och workshops/
fokusgrupper (F) med elever i årskurs 4 och 7 i fyra stockholmsskolor (totalt antal elever 
var 146).28 Ett av de fenomen som kom upp under studien var selfies, dvs. bilder som du tar 
på dig själv med din mobilkamera eller webkamera för att ladda upp på sociala medier.29 

Killbilder

• Undvik selfies
• Det är onödigt att byta bild

• Se cool ut 
• Inga inställsamma miner, ha  

gärna ett stenansikte (stoneface) 
• Gör inte duckface 

• Ta gärna bild framför spegeln  
med bar överkropp 

• Se naturlig ut = bry dig inte

Tjejbilder

• Ta många bilder tills du får en bra
• Det går bra att ladda upp  

många bilder
• Se söt ut

• Se glad ut 
• Var medveten om kameran

• Använd gärna bildfilter
• Det går bra att göra duckface  

men gör det på rätt sätt
• Se naturlig ut = sminka dig  

inte för mycket
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L: Jag lägger ut ganska sällan på både 
Facebook och Instagram.
F: Jag lägger aldrig upp på Facebook jag 
har inte lagt upp ett foto på säkert fem 
månader såvida jag inte blir taggad i nåt 
foto eller om jag till exempel är glad på 
en lördag.
I: Men du kan lägga upp bilder när du 
känner dig glad?
F: Ja, om jag till exempel är glad på en 
lördag och jag ska till Gröna Lund med 
några kompisar då kan jag lägga upp en 
bild och bara wohoo jag ska till Grönan.
I: Hur kan en sådan bild se ut då?
F: Jag vet inte jag står vi vår altan med 
min hund eller nåt sånt.
I: Med din hund?
F: Ja, jag har fått bra feedback på min 
hund om jag har lagt upp bilder.

[F.5. 3 p åk 7]

Tjejerna hade genomgående ett mer elabo-
rerat, reflekterande och problematiserande 
sätt att se på selfies som normerande och prö-
vande subjektiva/ intersubjektiva självfram-
ställningar. 

V: Ofta laddar man upp en bild där man 
ser äldre ut.
R: Ja och undviker dom där man ser ful 
ut [skratt].
V: Det är ju inte alltid som ens utseende 
är till ens fördel.
R: Men man kan adda filter och så.
V: Hursomhelst så skulle jag aldrig lägga 
upp en bild där jag var osminkad.
R: Inte jag heller för då skulle alla säga, 
kolla på henne, ingen make-up.

[I.2 2f åk 7]

Vårt intervjuupplägg med könshomogena 
grupper påverkade givetvis vad som sades och 
det var märkbart att intervjusituationen blev 
en scen för ”att göra kön” med den gästande 
forskaren och de egna klasskamraterna som 
publik.16 Detta ledde till anpassade självfram-
ställningar, tillbakahållna ”sanningar” och ste-

reotypa skildringar av ”det andra könet”. Vilket 
illustreras av nedanstående sammanfattning.

Selfies är en tjejgrej på Instragram. Dom 
har smink på sig och gör duckface för att se 
sexiga ut och få likes. De går in på skoltoan 
under lektionerna och tar bilder som de 
laddar upp för att få kommentarer från 
andra tjejer i skolan. Jag föredrar min 
dator hemma och mina spel.

Killar Åk 7.

Killar säger att de inte bryr sig om selfies. 
Men så gör dom Stoneface i badrumsspe-
geln och tror att de är coola. Dom har 
keps och tar av sig tröjan för att visa sina 
sixpack (om dom har något). Dom håller 
mobilkameran högt och lyfter sina ögon-
bryn. Precis som Justin Bieber. 

Tjejer Åk 7.

De normer och påståenden som kom upp 
återspeglar det genushistorikern Yvonne 
Hirdman kallat könsmaktsordningens två 
grundprinciper, dvs. isärhållandet av könen, 
och det manligas överordning.17 Denna genus-
struktur befästs i hem och skola, i medier och i 
samhället i stort, liksom bland barn och inom 
den jämnåriga kamratgruppens homosociala 
sammanhållning, som inte minst i skolsam-
manhang utgör en ofta sträng form av social 
och heteronormativ kontroll.18 

I stället för att reducera skillnaderna kring 
selfies till att ”killar och tjejer är olika och det 
återspeglas i deras mediebruk” eller till att 
könsroller är något som lärs in, valde jag att 
med hjälpt av Judith Butler och R.W. Connell 
diskutera informanternas utsagor utifrån ett 
grundläggande genusteoretiskt perspektiv; 
dvs. att se selfies som ett sätt att ”göra kön” 
genom aktiva social och kulturella praktiker 
kopplade till maktpositioner och föreställ-
ningar kring biologiskt kön.19 Med ett sådant 
performativt synsätt på genus kan sociala me-
dier, spel och bildkommunikation betraktas 
som scener där barn agerar och gör kön ge-
nom olika visuella och kommunikativa prak-
tiker i performativa akter, där dominerande 
genuskonstruktioner både manifesteras, om-
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förhandlas och bekämpas. En av de bildkoder 
som var intressanta i relation till detta var att 
det både bland killar och tjejer ansågs efter-
strävansvärt att ”se naturlig ut” i sina selfies. 
De visuella koderna och kroppsliga poserna 
för att ”göra naturlig” var dock som framgår 
av matrisen ovan väldigt olika. 

Under intervjuerna delade främst de 13-åri-
ga tjejerna med sig av sin praktisk kunskap 
gällande olika tekniker och strategier för att 
producera och publicera selfies. Exempelvis 
lärde vi oss att det gäller att ”se bra ut” i det 
som kallas ”seriösa bilder” medan ”oseriösa bil-
der” ger utrymme för ett mer lekfullt testande 
av stereotypa bildnormer och förväntningar. 

Att spela ”sexig” eller göra sig ”ful” till-
sammans med kompis och använda mobilka-
meran som spegel, kanske på skoltoan under 
rasten, ger befriande och gemenskapande 
gapskratt såväl i fotoögonblicket som bland 
utvalda kompisar online. En annan visuell 
kod för att ”göra tjej” som väckte vårt intresse 
var det som kallades för ”sned bild”. Denna 
bildkomposition uppnås antingen genom att 
mobilkameran vinklas i fotoögonblicket eller 
med hjälp av ett filter på Instagram. 

Z: Jag brukar göra det för då blir det så 
snyggt. Asså jag brukar typ såhär foto 
rakt och sen i det där programmet då 
brukar jag göra bilden sned. 

[F.15. 3 f åk 7] 

Om bilden är sned så är det också lättare att 
”se söt ut”. 

R: Jag kan inte stå rak jag måste va’ sned 
[skratt].
C: Det blir finare.
R: Annars det blir sådär kant som Hitler 
[skratt] han hade alltid bilder när han 
var jättestel.
R: Ja om man har sned då det blir annan 
vinkel. 

[F.23. 3 f åk 7]

Utöver det aktiva isärhållandet av manligt och 
kvinnligt mötte vi en ”visuell bedömningskul-
tur” enligt vilken killar och tjejers bilder och 
agerande online värderas efer olika skalor. Till 
mönstret hörde att kopplingen sociala medier 

och tjejer sågs som mer problematisk än kopp-
lingen killar-online spel. Det tycktes här finnas 
olika ”bildbrott” och beteenden som uppstod 
om någon var tjej på ”fel sätt” – vilket också 
kom upp när vi visade några selfies som vi 
hade med till intervjuerna.

L: Hon gör en pose.
A: Lite duckface där verkar det som.
L: Och sminkad.
F: Det är några tjejposer som är väldigt 
vanliga eller populära bland tjejer dom 
typ vänder sig om fotar i spegeln så dom 
ska få med sitt ansikte och flasha sin röv 
dom ställer sig och fotar såhär bakom 
sin rygg typ [demonstrerar] och såhär 
vrider på huvudet.
I: För att rumpan ska synas?
F: Ja.
L: För att få mer likes.  

[F.5. 3 p åk 7]

 I: Vad tror ni dom vill uppnå när de lägger 
upp en sån bild?
B: Att killar haffar en.
D: Uppmärksamhet.
B: Sen hennes tröja den är såhär [visar, 
djup urringning] folk kan se hennes bröst.

[F.19. 5 f åk 7]

A: En del har jättemycket make-up.
C: Dom hoppas bara på likes.
A: Dom visar sig bra bara för bildens 
skull.
C: Dom vill ha uppmärksamhet. Alltså 
dom kanske skickar bilder till killarna 
när dom är sminkad. Sen i verkligheten 
vill inte killarna ha dem. 

[F.23. 3 f åk 7]

I: Säger man fjortis fortfarande?
A: Nej nu är det typ orre.20

N: Det är som ett ord för såna som vill 
ha uppmärksamhet.
I: Vad gör en orre då?
N: Till exempel typ status på Facebook, 
om jag får typ tretti likes rullar jag mig 
själv i snön med underkläder och filmar. 
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Så man kan se tjejer i underkläder som 
rullar sig i snön.

[F.4. 3 f åk 7]

Enligt intervjuerna kan det som tjej vara nega-
tivt att se för självmedveten ut. Exempelvis om 
du gör Duckface (suger in kinderna och putar 
med läpparna i en överdriven och självmed-
veten pose). Men ett duckface kan också stå 
för en självmedveten och kaxig ironi gentemot 
”den manliga blicken”.21 

Avkodningen betingas av vem som tagit 
bilden och hur den är inkodad men än mer 
av tolkningsgemenskaper och omständig-
heter i övrigt på den allt luddigare gränsen 
online/offline. Om jag ladder upp bilden på 
mitt privata Instagramkonto (som bara mina 
kompisar kan se) eller om jag lägger ut den 
på mitt öppna Instagramkonto för alla att se, 
liksom av vad som i övrigt pågår i mitt indi-
viduella nätverk online/offline blir avgörande 
för vilken “story” andra kommer att tillskriva 
bilden.22

A: När tjejer lägger upp halvnakna bilder, 
det blir värsta stora sakerna, men när kil-
lar lägger upp bilder på kalsonger alltså 
då är det ingen som bryr sig. 
R: Det är sant. Till exempel om jag ser 
en tjej som har typ lagt upp en bild med 
typ trosor och bh. Det är såhär man blir 
såhär vilken orre. Alltså såhär typ hora 
ah. Och sen om en kille lägger upp såhär 
då det är bättre jag vet inte varför.
A: Alltså det är konstigt.
[F.23. 3 f åk 7]

Visuellt småprat
När kameror och telefoner konvergerar och 
förbinds med nätverksmedier blir de kom-
munikationsverktyg. Att ta, skicka, kolla, 
posta, kommentera bilder går utöver vad den 
enskilda bilden representerar, därför bör vi 

tänka kring bilder som mer än “texter” som 
representerar och kan tolkas och analyseras.23 
Selfies och andra postfotografiska genrer är 
inte bara visuella uttryck. De är också direkt 
förbundna med olika “mediepraktiker” och 
“mediehandlingar” genom vilka jag skapar 
närvaro och deltagande online; som att scrol-
la, lajka, dela, posta, kommentera, etc.24 För 
”det uppkopplade jaget” är uppkopplingen, 
aktiviteten, närvaron huvudsaken.25

I sin avhandling pekar Mikko Villi (2010) 
på att mobilen möjliggör delad närvaro trots 
fysiskt avstånd. Genom att skicka textmedde-
landen och bilder upprätthålls en telenärvaro 
i en delad och virtuell rumslighet (teleke-
kokong) som bland kan fyllas med ”visuellt 
småprat” (visual chit-chat) genom att bilder 
skickas fram och tillbaka. 26 Med Villis reso-
nemang som utgångspunkt kan selfies sägas 
ha ett antal sociala och kommunikativa funk-
tioner:

• Bilderna överför information (detta är min 
nya frisyr, här är jag nu).

• De gör det möjligt att dela plats och närvaro 
(så här ser det ut här och det här är mitt 
sällskap).

• De gör det möjligt att dela tid (detta händer 
just nu). 

• Bilderna upprätthåller en relation (du får 
en bild = jag tänker på dig). 

• De föder en faktisk eller föreställd gemen-
skap (det här är bilden alla snackar om). 

• De bekräftar kommunikationskanalen (en 
bild skickas = vi har kontakt, kanalen är 
öppen och fungerar). 

Berättandet ligger här lika mycket i hand-
lingen att skicka bilden, och i den funktion 
bilden får inom ett pågående och frekvent ut-
byte inom mitt personliga nätverk, som i vad 
och hur bilden föreställer.27 
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Noter
 1. Frosh (2015).
 2. Hess (2015).
 3. Rettberg (2014).
 4. Något som celebriteten Kim Kardashian visar i 

sin självbiografi Selfish från 2015 där hon på drygt 
fyra hundra sidor och i tusentalet selfies och wefies 
berättar om sitt liv och leverne mellan 2006 och 
2014. Se Kardashian (2015).

 5. Van Dijck (2007).
 6. Jenkins (2006).
 7. Rettberg (2014).
 8. Jfr. Goffman (1959/1990).
 9. Drotner (2008).
 10. Boyd (2014).
 11. Frosh (2015), Hess (2015).
 12. Rutledge (2013).
 13. Sundén (2003).
 14. Siibak (2009, 2013).
 15. Gill (2003), Hirdman (2011).
 16. Kahlin (2008).
 17. Hirdman (1988).
 18. Ambjörnsson (2004).
 19. Butler (1990), Connell (2012).
 20. ”Orre” kommer troligen från turkiskan orospu och 

står för ”lösaktig”, ”hora”, ”slampa”. Ofta används 
ordet med koppling till selfies eller andra online-
bilder; det spelade också en nyckelroll i samband 
med de s.k. Instagramkravallerna i Göteborg i de-
cember 2012 (Slangopedia.se, nedladdad 2016-08-
25).

 21. Jfr. Mulvey (1989).
 22. Raine & Wellman (2012).
 23. Frosh (2015), Hess (2015).
 24. Couldry (2012), Forsman (2014).
 25. Turkle (2012).
 26. Villi (2010).
 27. Att skicka en bild när jag är nyvaken till min bästa 

kompis kan vara som att ringa och säga “Godmor-
gon. Jag tanker på dig!” Men samma bild kan be-
tyda: “Skolan suger!” 

 28. Forsman (2014).
 29. Jfr. definition med The Oxford Dictionary.
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