
Stopp	og	tenk!	

Hvilke	mo0v	eller	
grunner	kan	folk	ha	
0l	å	ta	en	selfie	og	
poste	den	på	sosiale	
medier?	
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h@p://blogitude.com/2012/04/13/
speaking-of-duckface-photos/	



Hensikt	med	forelesningen	

Reflektere	over	og	diskutere	selfies	som	fenomen	–	
som	et	vindu	(eller	kanskje	heller	et	speil)	mot	vår	0d	
– Hva	er	bakgrunnen	og	grobunnen	for	selfies?	
– Hvilken	utbredelse	har	fenomenet	og	hvilke	
ringvirkninger	skaper	det?	

–  Forsterker	selfien	selvbeundrende	0lbøyeligheter	eller	
innvarsler	den	noe	ny@	i	våre	sosiale	liv?	

–  Er	det	en	ytringsform	som	er	ensartet	og	globalisert	
eller	mangfoldig	og	farget	av	den	sosiale	og	kulturelle	
kontekst	den	utvikler	seg	i?	
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Hva	er	en	selfie?	
•  Et	fotografi	i	form	av	selv-portre@,	vanligvis	ta@	
med	et	håndholdt	digitalkamera	eller	en	
smar@elefon	

•  Selfies	deles	gjerne	på	sosiale	medier	som	
Facebook,	Instagram,	Snapchat	og	Tumblr	

•  Tankeeksperiment:	Om	en	uforvarende	kom	0l	å	
trykke	på	utløseren	og	ta	et	bilde	av	selv	helt	
u0lsiktet	-	ville	det	være	en	selfie,	eller	har	en	
selfie	all0d	et	innslag	av	at	en	”poserer”	og	er	
fotograferingen	bevisst?	
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Prosessperspek0v	på	selfies	

DrivkreZer	og	
samfunnsmessige	
vilkår	(Bakgrunn)	
	
Hva	ligger	bak	et	
fenomen	og	bidrar	0l	
utvikling	i	en	bestemt	
retning	og	med	et	
bestemt	omfang?	
	
Selfies	og	de	
teknologiske,	sosiale	
og	kulturelle	
forutsetninger	

Trekk	ved	et	
fenomen	eller	en	
prosess:	
Konkret	:	Ta	og	å	
legge	ut	(publisere)	
et	bilde	av	seg	selv	
alene	eller	sammen	
med	andre	
	
Generelle	trekk:	
Eksplosiv	økning	
Noen	mer	enn	andre	
Narcissisme?	
	

Virkningene/	
konsekvensene	
	
Det	som	kommer	
ut	av	noe	i	vid	
forstand	på	kort	
og	lang	sikt	
	
Forsterket	
selvbeundring?	
Ero0sering?	
Tegn	på	avmakt	
eller	kulturell	
frise`ng?		
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Starten	

•  Ordet	selfie	ble	første	gang	brukt	i	2002	
•  16.	januar	2011	la	Jennifer	Lee	fra	Oakland,	
USA	ut	en	selfie	på	Instagram	og	den	27.	
januar	var	hun	den	første	brukeren	som	
”tagget”	denne	#selfie	
Kilde:	Tifentale	2014	
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E-post	fra	Pe@er	
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!

Det	er	godt	mulig	du	kjenner	godt	0l	fotohistorien	
og	at	de@e	er	gammelt	ny@	for	deg,	men	jeg	
tenkte	på	Hippolyte	Bayard	når	du	snakket	om	
den	forestående	forelesningen	om	selvportre@/
selfies.	Bayard	var	en	av	oppfinnerne	av	fotografi	
men	fikk	betydelig	mindre	oppmerksomhet	enn	
sine	kollegaer	Daguerre	og	Talbot.	Han	ble	blant	
annet	regelre@	lurt	av	en	kompis	av	Daguerre	0l	å	
vente	med	å	offentliggjøre	sin	fotografiske	
prosess.	I	mellom0den	gjorde	Daguerre	sin	
prosess	offentlig	kjent.		
		
Som	et	fotografisk	svar	0l	de@e	produserte	Bayard	
det	som	skulle	bli	det	første	portre@et,	
selvportre@et	og	i	grunn	det	første	iscenesa@e	
fotografi.	Se	vedlagte	utdrag	fra	Michel	Frizot	sin	
utmerkede	A	New	History	of	Photography.	Jeg	
synes	det	er	en	li@	ar0g	historie	(dog	ikke	så	ar0g	
for	Bayard)	som	gir	kampen	om	oppmerksomhet	
ved	fotografisk	selvfrems0lling	en	historisk	
dimensjon.		
		



Verdens	
første	selfie:	

Robert	
Cornelius	
1839	
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Selvportre@et	som	massefenomen	

Self-portraits	have	migrated	far	beyond	the	
church,	palace,	studio,	academy,	museum,	
gallery,	plinth	and	frame.	Nowadays	
photographic	and	filmed	self-portraits	flood	the	
internet,	and	school	children	are	required	to	
make	them.	It	is	widely	assumed	–	and	hoped	–	
that	self-portraits	give	privileged	access	to	the	
siEer’s	soul,	and	thereby	overcome	the	
alienaGon	and	anonymity	experienced	by	so	
many	in	modern	urbanized	socieGes.		

James	Hall	(2014):	The	self-portrait.	A	cultural	history		
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Kjært	barn	har	mange	navn	

ü Fitness-selfies	
•  Welfies	(work-out	selfies)	
•  Healthies	

ü Belfie	(ta@	med	ryggen	0l)	
ü Prelfie	(selfie	som	en	tar	når	en	er	gravid)	
ü Drelfie	(ta@	når	en	er	full)	
ü Andre	varianter	dere	kommer	på????	
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Fakta	om	selfies	
•  Selfie	ble	kåret	0l	årets	ord	i	2013	av	Oxford	English	dic0onary	
•  Bruken	av	ordet	selfie	økte	med	17.000	prosent	fra	2012	0l	2013	
•  I	følge	en	survey	fra	2013	tar	2/3	av	australske	kvinner	i	alderen	

18-35	selfies	
•  En	annen	undersøkelse	viste	at	selfies	utgjør	30%	av	bildene	

som	tas	av	folk	i	alderen	18-24	år	
•  Vert	i	Oscar-utdelingen	Ellen	DeGeneres	la	2.mars	2014	ut	en	

selfie	som	ble	retvitret	nesten	3.5	millioner	ganger	på	drøyt	to	
uker.	

•  I	2013	hadde	Instagram	150	millioner	månedlige	brukere	(Kilde:	
Wikipedia,	selfies,	22.april	2014)	

•  Gjennomsni@salderen	for	selfie-takere	ble	i	prosjektet	
’selfiecity’	beregnet	0l	23,7	år	(Tifentale,	2014)	

•  I	2015	ble	det	anslå@	at	flere	mennesker	døde	i	selfie-utløste	
ulykker	enn	e@er	å	ha	bli@	angrepet	av	hai.	(Kilde:	Wikipedia,,	
selfies,	lest	29/3-2016)	
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Hvorfor	blir	det	plutselig	så	mye	av	de@e?	

•  Vi	lever	i	bildets	0dsalder	
•  Det	er	så	fryktelig	enkelt	og	billig	teknisk	se@	
•  Det	er	så	mange	andre	som	holder	på	med	det	
•  Det	”hypes”	–	send	inn	dine	biler	på	Instagram	
•  Selvframs0llingen	får	en	ny	dimensjon,	eller	et	
løZ,	ens	ansikt	kan	nå	ut	0l	mange	

•  Narcissismen	(selvbeundringen)	når	nye	
høyder	
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Lærerens	første	(og	siste?)	selfie	
Galdhøpiggen	juli	2015	
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Ville	Peer	Gynt	postet	selfier?	
Bilde	fra	teaterfores0llingen	ved	Gålå-vannet,	sommeren	2015	
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Foto:	Bård	Gundersen	(h@p://www.nrk.no/ho/het-salgssuksess-for-peer-gynt-1.12481371)	



Poirot	om	fotografiet	

Poirot	sier	følgende	0l	
Has0ngs	e@er	at	de	har	
lidd	seg	gjennom	en	lengre	
seanse	der	et	australsk	
ektepar	viser	fram	
feriebilder	fra	si@	private	
fotoalbum:	
	
Den	som	fant	opp	
fotoapparatet	bærer	et	
stort	ansvar!	
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Se	på	meg	der’a	
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Minne	for	livet:	Rånerungdom	tok	selfies	
mens	de	fikk	mangel-lapp	

h@p://www.fvn.no/nyheter/innenriks/
Ranerungdom-tok-selfies-mens-de-fikk-
mangellapp-2591511.html#.U1a5ZDnrtl8	
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Verdens	mest	kri0serte	selfie?	

Tok	«selfie»	
Det	skriver	den	danske	avisa	Ekstrabladet	om	
bildene	som	nå	går	verden	rundt	fra	
minnesermonien	for	Nelson	Mandela	i	Sør-Afrika	i	
dag.		
Bildene	viser	Danmarks	statsminister	Helle	
Thorning-Schmidt	med	mobiltelefonen	framme	for	
å	ta	en	såkalt	«selfie»	sammen	med	USAs	president	
Barack	Obama	og	britenes	statsminister	David	
Cameron.	
Den	bri0ske	avisa	Daily	Mail	spør	undrende	om	de@e	
virkelig	er	0dspunktet	for	en	selfie.	En	selfie	er	et	
selvportre@	ta@	med	mobiltelefonen	og	er	kåret	0l	
årets	ord	av	Oxford-ordboka.	
Kilde:	Dagbladet	10/12-13	
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Ta	en	selfie	med	arvetanten	din!	

h@p://
www.aZenposten.no/
meninger/kommentarer/
Ta-en-selfie-med-
arvetanten-
din-7507519.html#.U1Zn
ETnrtl8	
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”The	Chainsmokers”:	Selfie-pop	

h@p://www.youtube.com/watch?
annota0on_id=annota0on_1629675935&feature
=iv&src_vid=kdemFwS5H0&v=-yLdCwzL42A	

h@p://www.youtube.com/watch?
v=kdemFwS5H0	
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Spillet	og	leken	

Fotball	er	et	spill	med	veldefinerte	regler.	Tommyball	er	
en	lek	der	”spillerne”	kan,	og	skal,	finne	på	nye	tøysete	
regler	hele	0den.	Det	er	en	krea0v	lek	som	hele	0den	er	
i	endring.	Er	selfies	mest	et	spill	eller	mer	en	lek?	
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Fra	selv-portre@	0l	selfies	

As	a	longstanding	tradiGon	ever	since	the	
invenGon	of	photography,	the	self-portrait	
represents	what	makes	humans	unique:	our	
highly	developed	self-awareness	that	moGvates	
us	to	capture	and	preserve	ourselves	in	some	
material	way,	so	we	can	re-experience,	re-
examine,	and	perhaps	beEer	understand	not	just	
ourselves,	but	the	very	process	of	capturing	our	
self	awareness.	
h@p://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/aps.1448	
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Fra	selv-portre@	0l	selfies	(2)	
•  Det	var	ikke	før	oppfinnelsen	av	det	digitale	fotografiet	og	Interne@	selfien	

ble	prak0sk	og	teknisk	mulig	for	alle	og	enhver	
•  Det	objekGve	selvportre@et	som	en	kamuflerer	at	personen	selv	har	ta@	

bildet	lager	et	slags	ar0s0sk	inntrykk,	mens	det	subjekGve	selvportre@	
forsterker	inntrykket	av	personens	selvoppta@het	

•  En	vik0g	variasjon	gjelder	bildeutsni@,	en	hel	person	eller	bare	deler	av	
kroppen	eller	av	ansiktet	

•  Personer	som	poster	selfier	er	oZe	ikke	bevisste	på	hva	bildet	u@rykker,	
men	reflekterer	over	det	i	e@erkant,	blant	annet	inspirert	av	
0lbakemeldinger	(kommentarer)	

•  Mange	synes	det	å	legge	ut	bilder	som	betraktes	av	fremmede	som	en	
befriende	anledning	0l	å	vise	fram	si@	auten0ske	jeg	eller	omvendt	0l	å	
eksperimentere	friere	med	sin	iden0tet	enn	om	en	skal	plasseres	inn	i	et	
“familiealbum”	

•  For	dem	som	deltar	i	“365-prosjekter”	(tar	et	bilde	av	seg	selv	hver	dag)	
kan	det	være	et	utgangspunkt	for	å	s0lle	grunnleggende	eksistensielle	
spørsmål	og	lage	en	visuell	dokumentasjon	som	danner	grunnlag	for	en	
uyorskning	av	personlig	iden0tet.	Hva	føler	jeg?	Hvem	er	jeg?	Hvordan	vil	
andre	reagere	på	meg?	
–  h@p://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/aps.1448	
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Selfiecity	

•  Et	stort	forskningsprosjekt	om	selfies	der	en	
sammenligner	1000	selfies	fra	hver	av	de	fem	
verdensmetropolene	Bankok,	Berlin,	Moskva,	
New	York	og	Sao	Paulo.	

•  Både	kvan0ta0ve	(maskinbaserte)	og	kvalita0ve	
(manuelle)	undersøkelsesmetoder	

•  Bare	rundt	4%	av	alle	postede	bilder	på	
Instagram	var	selfies	

•  Fant	betydelige	forskjeller	mellom	selfies	ta@	i	de	
fem	storbyene	

h@p://selfiecity.net/#	
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Selfiecity	-	analyse	



“Follow	me	and	like	my	beau0ful	selfies”	
Kilde:	Trudy	Hui	Hui	Chua	og	Leanne	Chang	2016	

•  En	studie	av	hvordan	tenåringsjenter	i	Singapore	bruker	selfier	
•  Den	fotobaserte	selvpresentasjonen	på	sosiale	medier	formes	

gjennom	et	intensivt	samspill	med	jevnaldrende	jenter	og	
utgjør	en	“forhandling	om	skjønnhet”	

•  Det	er	et	gap	mellom	ens	personlige,	mer	idealiserte	
oppfatning	av	“ekte	skjønnhet”	og	egenverd	og	de	
definisjoner	som	råder	i	den	utvidede	vennegjeng	

•  Ens	fotografiske	selvpresentasjon	i	sosiale	medier	er	preget	av	
hardt,	bevisst	og	0dkrevende	redigeringsarbeid,	polering	og	
manipulasjon	basert	på	at	en	forsøker	å	0legne	seg	og	
prak0sere	“skjønnhetens	regler”	

•  Det	ul0mate	mål	med	å	poste	selfier	er	å	mo@a	“likes”.	Disse	
telles	og	sammenlignes	kon0nuerlig	og	oppfa@es	som	et	
kvan0fisert	og	objek0vt	mål	på	ens	a@rak0vitet	og	I	y@erste	
konsekvens	ens	egenverd.	
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Narcissisme,	selfier	og	sosiale	medier	

•  Et	sentralt	tema	i	den	psykologiske	forkningen	
om	selfier	er	sammenhengen	mellom	
personlighetstrekk	og	selvframs0llinger	i	form	
av	selfier	og	ak0vitet	på	sosiale	medier.	

•  En	rekke	studier	dokumenterer	en	posi0v	
sammenheng	mellom	åpen	narcissisme,	det	å	
være	ekstrovert	og	nevro0sisme	på	den	ene	
side	og	mer	ak0v	pos0ng	av	selfier	og	stor	
ak0vitet	på	sosiale	medier.	
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Et	kausalt	forhold?	
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Personlighetstrekk,	
for	eks.	konkre0sert	
gjennom	
“femfaktormodellen”:		
Åpenhet	for	erfaring,	
planmessighet,	
ekstroversjon,	
medmenneskelighet	
og	nevro0sisme	

De	digitale	praksiser,	
vaner	og	bruksmåter	
som	totalt	se@	ligger	
0l	grunn	for	individers	
selvpresentasjon	på	
sosiale	medier	

Bestemt	av	dypere	trekk	
ved	menneskers	
personlighet	

De	digitale	praksiser	er	
sosiale	og	kulturelle	
konstruksjoner	som	også	
kan	tenkes	å	muliggjøre	
eller	disponere	for	en	
rekonstruksjon/nydannelse	
av	menneskets	egenart		



Hvor	kjønns-stereotype	er	selfier?	
N.	Döeing,	A.	Reif	og	S.	Poeschl	(2016)		

•  En	studie	av	hvordan	kjønnethet	lages	eller	reproduseres	gjennom	
kvinne-	og	mannsspesifikke	måter	å	u@rykke	seg	på	gjennom	selfier	

•  Basert	på	E.	Goffmans	teori	om	hvordan	kvinner	stereotypisk	
konstrueres	som	det	svake	kjønn	ut	fra	følgende	
ordningsdimensjoner	(våre	typiske	“bilder”	av	kvinner	og	menn):	
–  Rela0v	størrelse:	Hvor	store/små	frams0lles	personene	og	hvordan	er	

de	plassert	i	forhold	0l	hverandre	(høyere/lavere)	
–  “The	feminine	touch”:	Kvinner	bruker	i	større	grad	fingre	og	hender	0l	

å	antyde	objekters	omriss,	0l	å	stryke	eller	nennsomt	ta	på	disse,	å	
berøre	eget	ansikt	eller	hår	

–  Funksjonell	rangering	og	markering	av	over-	eller	underordnethet	
–  Ritualisering	av	underordning	i	form	av	at	en	står	rakt	oppreist	(menn	i	

høyere	grad)	kontra	at	en	si@er	eller	ligger	(kvinner	i	høyere	grad),	at	
en	skakker	på	hodet	eller	inntar	en	posisjon	som	indikerer	ubalanse	

–  Tilbaketrekning	fra	den	sosiale	situasjon	som	for	eksempel	u@rykkes	I	
at	en	slår	blikket	ned,	lukker	øynene	eller	markerer	en	eller	annen	
form	for	tap	av	følelsesmessig	kontroll.	
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Kjønnsstereotypier	(fortse@es)	
•  En	analyse	av	et	stort	antall	0lfeldige	utvalgte	selfier	

bekreZer	at	disse	kjønnsstereotype	u@rykksmåtene	kan	
gjenfinnes	hvordan	kvinner	og	menn	framstår	i	sine	
selvportre@	(selfier)	

•  Sammenlignet	med	kjønnsstereotype	frams0llinger	i	
reklame		og	media	tyder	på	at	kjønnsstereotype	
selvframs0llinger	er	mer	reindyrkede	og	outrerte	i	selfier	

•  Det	er	altså	en	tendens	0l	å	“overspille”	den	visuelle	
kjønnethet	som	en	råder	i	den	mer	kollek0viserte	
mediekultur	

•  Henger	de@e	sammen	med	at	“kjønnsrollespillet”	på	
Instagram,	Facebook	utgjør	en	egen	verden	der	en	imiterer	
hverandre	og	ender	med	å	overdrive	heller	enn	å	bryte	
med	tradisjonelle	bilder	av	kvinner	og	menn					
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Ny-dannelse	av	kroppsidealer	
Kilde:	K.	Tiidenberg	og	E.G.	Cruz,	2015		

•  En	studie	av	kvinners	frams0lling	av	sin	egen	kropp	på	
NSFW	(Not	Safe	For	Work)	tumblr	blogger	

•  Har	selfies	et	potensiale	for	empowerment	og	
frigjørende	praksiser	i	en	visuell	økonomi	som	
propaganderer	snevre	(uoppnåelige)	
skjønnhetsidealer?	

•  Menneskekropper	kan	forstås	i	kraZ	av	ha	i	seg	et	
åpent	potensiale	og	noe	en	gjør	mer	enn	noe	som	er	
gi@	utenfra	(the	fixed	self)	

•  Informants	unanimously	reported	a	“body-
posiGve”	(celebraGve	of	diversity	of	different	body	
types	and	low	occurrence	of	body-criGcism)	
atmosphere	within	the	self-shooters	community.	
Tiidenberg	og	Cruz	2015:86	
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Selfies	og	kvinnekamp	
This	cultural	norm	of	being	the	object	versus	the	subject	also	created	a	
culture	that	tells	women	not	to	be	boasyul	or	brag…	it’s	not	ladylike.	This	a	
bragging	blackout	affects	our	ability	to	earn	money.	When	it	comes	0me	to	
ask	for	a	raise,	a	lot	of	women	are	simply	unable	to	clearly	and	cogently	state	
why	they	des	
So,	in	comes	the	selfie.	The	li@le	photo	that	says	so	much.	Rarely	do	we	post	
photos	of	things	we	don’t	like.	By	turning	the	lens	on	ourselves,	we	are	
unabashedly	sta0ng	“I	like	this.”	We	are	saying	that	we	are	happy	with	who	
we	are	and	what	we	look	like.	That	we	don’t	need	the	approval	of	anyone	
but	ourselves	and	that	we	will	shout	our	approval	across	the	internet	for	all	
to	see.	
So,	while	a	lot	of	selfies	may	s0ll	strongly	resemble	tradi0onal	photos	in	
which	women	are	mere	objects,	they	are	slowly	growing	into	the	new	
feminism	where	we	brag	about	our	accomplishments,	our	strengths.	And	
despite	other’s	trying	to	tell	us	not	to	brag…I	think	we	really	do	need	to	brag.		
h@p://www.dailyhiit.com/hiit-blog/hiit-life/hiitbreak/selfies-beginning-end/	
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Sexisme	og	pornifisering	

•  An0-pornoak0vister	har	
argumentert	for	at	selfien	fører	0l	
økende	innslag	av	pornografiske	
selvframs0llinger.	Unge	jenter	
poserer	avkledde	og	dermed	
seksualiseres/ero0seres	
selvportre@et	

•  Emma	Barne@	framholder	at	sexy	
selfies	av	kjendiser	”can	be	
empowering	to	selfie-takers	but	
harmful	to	woman	in	general	as	
they	promote	viewing	woman	as	
sex	objects.”	(Wikipedia,	”Selfie”)	
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Jeget	og	meget	i	følge	G.	H.Mead	

Selvet	er	betraktes	som	sa@	sammen	av	tre	deler:	
Jeg,	meg	og	den	generaliserte	andre.	(Mead	1934)	
Jeg	er	den	delen	av	selvet	som	responderer	på	
omgivelsene	og	utgjør	våre	individuelle	impulser	
(subjektposisjon)		
Meg	er	selvet	slik	vi	personlig	oppfa@er	det	ut	fra	
sosial	adferd	og	erfaringer,	det	organiserte	se@	av	
andres	holdninger	en	0legner	seg	(objektposisjon).		
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Den	generaliserte	andre	
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Den	generaliserte	andre	er	vår	oppfatning	av	hvilke	
forventninger	andre	har	0l	vår	adferd	og	er	det	speil	
en	person	ser	seg	i.	Det	påvirker	jeg’et	og	meg’et	ved	
å	se@e	føringer	for	våre	handlinger	og	vårt	selvbilde.	
En	person	blir	objekt	for	seg	selv	ved	å	innta	de	
holdninger	som	andre	individer	har	overfor	en.	
Meg’et	er	vår	samlede	forståelse	av	den	generaliserte	
andre.	Selvet,	eller	”the	stream	of	thought”	er	den	
selv-refleksive	bearbeiding	av	samspillet	mellom	
jeg’et	og	meg’et.		
Hvordan	påvirker	selfien	dannelsen	og	utviklingen	av	
den	generaliserte	andre?		



Hvordan	inngår	selfies	i	”mekkingen”	med	
selvet	og	selvbildet?		
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In	belonging	we	actualize	ourselves	by	possessing	what	we	want	
to	possess	us,	and	find	fellow	feeling	from	being	around	others	
who	own	the	same	properGes.	And	by	properGes,	I	mean	not	only	
tangible	things,	like	shovels	or	tangerines,	but	more	importantly,	
the	immaterial	things	that	give	meaning	to	an	inner	life,	like	
ideas,	or	desires,	or	histories.		
Thus	performing	the	self	is	at	once	a	private	and	individual	and	
also	a	communal	and	public	acGvity.	The	individual	and	unique	
#me	becomes	part	of	#us,	a	virtual	community	via	means	of	a	
common	plaUorm	for	image	sharing	and	the	uniform	image	
format	provided	by	Instagram.	
(Alise	Tifentale,	februar	2014,	Selfiecity.net:	s.11-12)	



Presentasjonsangst?	

h@p://tv.nrk.no/serie/nasjonalgalleriet/
mky03000314/17-02-2014#t=26m47s	
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En	forsvarstale	for	selfies	
•  Skuespiller	og	selfie-produsent	James	Franco	skrev	
følgende	i	et	forsvar	for	ved	å	hevde	at	denne	formen	
for	selvportre@:	

•  Should	not	be	seen	as	an	egocentric	act,	but	instead	a	
journalis0c	moment	as	it	cul0vates	a	”visual	culture,	
the	selfie	quickly	and	easily	shows,	not	tells,	how	you’re	
feeling,	where	you	are,	what	you’re	doing,	much	like	a	
photojournalist	image.”	

•  ”A	texGng	conversaGon	might	fall	short	of	
communicaGng	how	you	are	feeling,	but	a	selfie	might	
make	everything	clear	in	an	instant.	Selfies	are	tools	of	
communicaGon	more	than	marks	of	vanity.”		

•  (Wikipedia,	‘selfie’,	22/4-14)	
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Susan	Sontag:	Om	fotografiet	

•  Det	å	ta	et	fotografi	foregår	i	spenningsfeltet	mellom	
fotografens		0lskuerposisjon	(stå	og	betrakte)	og	hans	
eller	hennes	engasjement	(å	skape	et	inntrykk)	”Taking	
photograhs	has	set	up	a	chronic	voyeurisGc	relaGon	to	
the	world	which	levels	all	events”.	(Sontag	1976/2004)	

•  The	selfie	is	a	result	of	this	new	reality.	The	selfie	links	
both	sides	of	the	dicotomy	that	Sontag	arGculated.	It	is	
a	disengagement	from	the	self	as	much	as	as	it	is	a	
promoGon	of	the	self.	It	is	seing	and	being	seen	at	once,	
in	the	same	act	
Kilde:	hEp://www.esquire.com/blogs/culture/selfies-arent-art	
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Selfies	genererer	et	ny@	produktmarked	

h@p://www.mukulabs.com/	

The	selfie	has	become	so	dominant	a	form,	it	
may	even	be	shaping	technology.	One	tech	
blogger	has	been	led	to	wonder	how	many	
products	have	been	developed	surrepGGously	
at	least,	in	order	to	make	selfies	beEer.	
(Stephen	Marche,	2013)	

31.03.16	 svein	 40	

Selfiestang	eller	selfiepinne.	
Markedsføres	av	
Teknikmagasinet	under	
mo@oet	”fang	deg	selv	fra	helt	
nye	vinkler”.	



Den	tvetydige	selfien	
Selfien	som	narcissisHsk	rep-øvelse	

•  Overfladisk	og	
manipulerende	

•  Sexisme	og	bekreZelse	av	
rådende	kjønnsstereotypier	

•  Styrt	av	en	undertrykkende	
“generalisert	andre”	som	
forsterker	konformisme	

•  Drevet	av	en	nærmest	syklig	
selvbeundring	og	jakt	på	
bekreZelse	

•  Monotone	og	forutsigbare	
klisjeer	(f.eks.	“duckface”)	

Selfien	som	potensielt	livsåpnende	

•  Del	av	en	genuin	prosess	for	økt	
selverkjennelse	

•  Improvisert	og	frigjørende	
omskaping	av	rådende	
stereotypier	

•  En	åpen	og	krea0v	prosess	for	å	
oppdage	og	forstå	både	seg	selv	og	
sine	omgivelser	

•  Muliggjør	uyorskning	av	
individualitet	og	en	mer	reflektert	
iden0tet	

•  Det	skapes	genuint	nye	
u@rykksformer	som	før	var	
forbeholdt	kunstens,	avantgardens	
og	frihetens	sfære	

31.03.16	 svein	 41	



Avslutning	

•  Kri0kerne	avfeier	selfies	som	et	u@rykk	for	forfall	0l	en	
narcissis0sk,	navlebeskuende,	eventuelt	selvskrytende	
og	in0misert	offentlighet	

•  Det	hevdes	også	at	selfies	fungerer	som	kjendisers	
reklameplakat	eller	sosiale	taperes	u@rykksmiddel,	at	
det	forsterker	kropps-	eller	sexfiksering	

•  Alterna0vt	kan	selfies	betraktes	som	en	krea0v	
u@rykksform	som	også	brukes	samfunnskri0sk	og	
selvironisk	og	at	den	slik	også	kan	fungere	som	
motvekt	mot	nega0ve	trekk	ved	(post)moderne	kultur	
og	samfunnsformer	og	inngå	i	frigjøringsprosjekt.		

•  Selfiens	langsik0ge	virkninger	avhenger	av	hvilke	
bruksmåter	som	etableres	og	får	et	kulturelt	og	sosialt	
overtak	
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