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Abstract 
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Syftet med min kvalitativa studie av selfies vid Auschwitz har varit att skaffa en 

fördjupad förståelse för hur kommunikationen på dessa inlägg på Instagram ser ut i 

relation till agens och platsen. Jag utgick i denna forskning från följande 

frågeställningar: Vilka visuella och andra koder karaktäriserar de utvalda bilderna 

som utsagor om plats och agens? Vilka typer av kommentarer genereras? Hur kan 

kommentarer förstås utifrån de visuella och textuella koder som anger plats? Med 

hjälp av teorier kring plats, turistfotografering, agens, selfies i sociala medier och 

sociosemiotik har jag analyserat mitt urval som bestått av fem inlägg som hittats 

under #Auschwitz på Instagram. Gemensamt för alla inlägg i mitt urval är att bilden 

tydligt visar en människa vid tågspåren vid Birkenau, bildtexten är på engelska och 

har minst fem kommentarer på engelska från andra användare. Jag utförde en 

multimodal analys med ett sociosemiotiskt perspektiv. Mina huvudsakliga resultat är 

att visuellt sett liknar bilderna varandra mycket och har mer agens på personen än 

platsen. Samt att ikoniska tågspåren och val av hashtags har varit viktiga koder för 

att förstå kommentarer. Gemensamt för alla inlägg i mitt urval var att de föll inom 

självpresentation och verkade vilja dokumentera sig själva på platsen, samtidigt som 

de ville visa upp sig själva på sociala medier. 

 

Nyckelord: Sociosemiotik, Instagram, selfies, Auschwitz, självpresentation   
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1. Inledning 

Självporträtt har sedan kamerans uppfinning varit något människor ägnat sig åt. 

Eftersom de flesta nuförtiden går runt med en hyfsat bra kamera i fickan, som även 

har internetuppkoppling, i form av en mobiltelefon, har det aldrig tidigare varit enklare 

att ta och dela med sig av dessa foton. Jag har för avsikt i denna uppsats att forska 

kring detta fenomen att ladda upp foton på sig själv på sociala medier vid besök på 

platser som klassas inom mörk turism. Mörk turism (dark tourism, alternativt disaster 

tourism) är samlingsnamn på platser där något mörkt, tragiskt och katastrofalt har 

hänt, som tack vare de händelserna genererar turism efteråt. Det är kontroversiellt 

att besöka sådana platser, då det kan anses vara respektlöst och oetiskt att turista 

på platsen (Stainton 2019). Auschwitz kan klassas som mörk turism, dels på grund 

av Förintelsen och alla människor som dog där, men även det stora antalet besökare 

varje år nu efteråt. Därför är det platsen i kombination med fenomenet att publicera 

foton på sig själv som jag ska titta närmare på i denna uppsats. 

Jag kommer utföra en multimodal analys för att studera ett urval av inläggen 

under hashtag #Auschwitz på Instagram och då kunna analysera bild, bildtext och 

kommentarer i relationer till varandra och vad det skapar för betydelse utifrån agens 

och plats. Jag kommer inte skriva om etik och moral kring denna typ av bilder, utan 

använder endast dessa kontroversiella selfies för att diskutera bildkommunikation på 

sociala medier utifrån sociosemiotiska perspektiv som tidigare gått att se hos 

forskare som Chouliaraki (2006), även om det då mest handlat om TV.  

Det som fick mig intresserad av detta område, att människor publicerar 

självporträtt vid mörk turism eller minnesmonument, var konstnären Shahak Shapira 

och hans projekt Yolocaust som väckte stor uppmärksamhet i början av 2017 

(Gunter 2017). Han tog foton människor publicerat offentligt online tagna vid 

Holocaust Mahnmal i Berlin och ändrade dem i Photoshop så de klipptes in på 

gamla foton från Förintelsen. Resultatet av manipulationerna är extremt obehagliga. 

Det väckte en tanke hos många som såg bilderna att det var fel att posera och ta 

selfies vid sådana platser. Men detta har självklart inte nått ut till alla människor och 

fortfarande är det många som checkar in foton på just den platsen med bilder på sig 
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själva. Dock är Holocaust Mahnmal i Berlin inte en lika stark symbolisk plats för 

Förintelsen som Auschwitz, samt att den ligger centralt i Berlin vilket gör att många 

kan råka gå förbi utan att veta vad det är för monument. Till Auschwitz kan man inte 

bara råka gå förbi, utan är ett aktivt beslut att resa dit och köpa biljetter till inträde. 

Detta gör att jag tycker Auschwitz i kombination med självporträtt är intressant att 

studera.  

1.1 Forskningsöversikt 

Min tidigare forskning fokuserar främst på människor som tar selfies vid historiskt 

sett hemska platser som definierats som mörk turism (Dark Tourism), samt med 

extra fokus på Auschwitz och Instagram i kombination. Har även med forskning kring 

varför och i vilket syfte människor publicerar selfies online på sociala medier. 

1.1.1 Definition av selfies 

Oxford Learner’s Dictionaries (2019) definerar selfies som “a photo of yourself that 

you take, typically with a smartphone or a webcam, and usually put on a social 

networking site”. I min uppsats kommer jag använda ett bredare koncept av 

begreppet selfies, då jag tycker den klassiska beskrivningen är lite för föråldrad. 

Rent tekniskt går det att fotografera sig själv utan att hålla i kameran, då det 

vanligtvis finns en självutlösare på kameran och krävs då bara ett stativ för ett 

fotografi. Redan 2014 uppmärksammade tidningen The Atlantic att fotografier som 

involverade flera personer benämndes som selfies, samt att det inte alltid var 

människan på bilden som tagit bilden, men den laddades upp på hens sociala 

medier och klassades då också som en selfie på hen (Lafrance 2014). 

Det är även min känsla att det är så begreppet selfies används på sociala 

medier nuförtiden. Om fotografiet visar hen som äger kontot, är kommentarerna 

oftast direkt riktade till hen och inte någon tanke på någon annan fotograf. Även om 

det finns en annan fotograf är inte det relevant, utan bara att fotografiet visar hen 

som äger kontot, att hen skriver i jag-perspektiv och att kommentarerna då riktar sig 

till hen på bilden som äger kontot. Därför har jag valt att vidga begreppet selfies i min 

uppsats, och då även involvera fotografier där exempelvis hela människan syns 
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eftersom det inte går att utesluta att fotografiet ändå är taget av hen som syns på 

bilden. Samt att det inte är relevant i min forskning vem som tagit bilden, utan bara 

att människan på bilden har valt att ladda upp den på sig själv, på sitt konto. 

1.1.2 Katastrofselfies  

Yasmin Ibrahim skriver i sin artikel Self-representation and the disaster event: 

selfimaging, morality and immortality kring hur ungdomar tar selfies som ett sätt att 

uttrycka sig själva och via sociala medier få allmänhetens blickar på sig (Ibrahim 

2015, s. 211). Hon väljer dock att fokusera på en speciell typ av selfies, The disaster 

selfie. Denna typ av selfies väcker tankar kring etik och moral, då de sätter fokus på 

individen istället för platsen och händelsen. Ibrahim (2015, s. 215) nämner 

fenomenet Auschwitz selfie, som uppmärksammades stort 2014 när en tonårstjej 

från USA tog en leende selfie under en guidad tur i Auschwitz och la ut på sociala 

medier. Hon fick ta emot enorma mängder hat på sin Twitter, men några stödde 

även henne i beslutet att publicera den bilden. 

Katastrofselfien bygger sitt värde på tidigare historisk händelse på en specifik 

plats, som via postproduktion placerar selfien i platsens historia. När bilden sedan 

publiceras online exploaterar den platsen och historien, men har ingen anstiftan på 

att visa empati eller solidaritet. Det gör katastrofselfien intertextuell i sin plats för 

tragedin, och genom publiceringen förkunnar skaparen till selfien ett uttalande om 

överlevnad, allt till en bakgrund av katastrof (ibid 2015, s. 217). Rädsla i livet och 

tabun över döden är ständigt inblandade i den genre Ibrahim kallar disaster porn. 

Vilket är en blandning av selfies, katastrofer och sfärer (politiska, sociala), som 

blandas i en postproduktion efter den hemska händelsen på platsen (ibid 2015, s. 

224). Detta skapar i sin tur diskussioner om etik och moral, samt vad som är politiskt 

korrekt när det kommer till självpresentation och publicitet online.  

1.1.3 Instagram & Auschwitz 

Gemma Commane & Rebekah Potton skriver i sin artikel Instagram and Auschwitz: 

a critical assessment of the impact social media has on Holocaust representation 

(2019) om inlägg under hashtag #Auschwitz på Instagram, där de gör en 
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diskursanalys av inläggen. De diskuterar vem som har rätten till att prata om 

Förintelsen och hur den borde diskuteras, samt etiska svårigheter kring ämnet 

(Commane & Potton 2019, s. 158). Att det finns människor som förnekar att den ens 

inträffat, och hur man ska få yngre människor att uppmärksamma Förintelsen. Att det 

generellt finns en växande diskussion kring sociala mediers betydelse, framförallt om 

det kan vara respektlös att ta selfies vid koncentrationsläger eller minnesplatser. 

“Taking selfies in sites of trauma highlights the blurring of boundaries between the 

public and the private.” (ibid 2019, s. 159). 

Det kan framstå väldigt narcissistiskt och teknikberoende att ta selfies vid 

sådana platser, då fokus läggs på individen och sociala medier istället för platsen. I 

deras studie analyserar de två former av inlägg; först de som lagt upp foton från sina 

besök vid Auschwitz och fotograferat själva platsen och detaljer. Men även foton 

som är porträtt, inte visar platsen, och även så kallade memes (en bild med text på 

sig, oftast med syftet att vara rolig eller ibland förolämpande) (ibid 2019, s. 160). De 

märkte under sin studie att #Auschwitz på Instagram involverar ett stort och 

varierande bildflöde. Det är ingen konsekvent röd tråd bland inläggen där. Utöver de 

två bildkategorier de valt att studera så finns det multipla kategorier av foton 

människor väljer att lägga in under #Auschwitz på Instagram. De konstaterar i sin 

studie att Förintelsen är något som fortfarande berör och påverkar människor, 

speciellt i kommentarsfälten till inläggen i deras första kategori med foton från 

platsen. Medans den andra kategorin hade mer skämtsamma kommentarer (ibid 

2019, s. 177). Commane & Potton (2019, s. 178) konstaterar att även om det finns 

bevis för antisemitism bland inläggen, är det en försumbart liten del. Majoriteten av 

inläggen lyfter snarare fram det förskräckliga med Förintelsen, förespråkar tolerans 

och vikten av att bli påmind om vad som hänt för att inte upprepa det. 

1.1.4 Publicering av selfies  

Yongjun Sung, Jung-Ah Lee, Eunice Kim & Sejung Marina Choi (2016) skriver i sin 

kvantitativa enkätstudie Why we post selfies: Understanding motivations for posting 

pictures of oneself, att sociala medier har blivit allt mer fokuserat på publicering av 

foton och mindre textbaserat. Att publicera en selfie är inte bara ett tecken på 

narcissism som många vill ha det till, utan trovärdigheten en bild ger går inte att 
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förmedla i text. Vilket kan vara en bidragande faktor till varför så många väljer att 

publicera foton på sociala medier och inte bara skriva en text (Sung et al. 2016, s. 

260). Även om det är svårt att veta varför olika individer använder sina sociala 

medier och vad de får ut av det, så har det dock även visat sig att människor som 

oftare publicerar foton på sig själva, har fler narcissistiska drag än andra och ett stort 

behov av att visa upp sig. De gör det i en form av självpresentation som reklam för 

sig själva (ibid 2016, s. 261).  

Selfies har blivit en ikonisk del av nutidens sociala medier med en ständigt 

ökande popularitet. Det har även utvecklats med fler möjligheter som exempelvis 

försäljning av selfie sticks för att kunna fota sig själv lite längre ifrån (ibid 2016, s. 

263). Detta har även gjort att det kan vara svårt att veta om det är en selfie som är 

tagen av människan på bilden, eller om det är någon annan som fotograferat. 

Huvudpoängen verkar dock vara att människor vill visa upp sig själva på bild på sina 

sociala medier. I den kvantitativa undersökningen Sung et al. (2016, s. 263) 

genomfört, fick de fram att det finns fyra stora anledningar till varför människor 

publicerar selfies online: uppmärksamhetssökande, kommunikation, arkivering och 

underhållning. Främst är det kvinnor som publicerar med syftet att kommunicera. När 

det kommer till arkivering handlar det om att människor publicerar foton online som 

en form att spara minnen från speciella event och händelser i sitt liv. Sung et al. 

(2016, s. 263) skriver att smartphones har gjort det allt enklare för människor att 

fotodokumentera hela sina liv, och i samband med sociala medier har det blivit 

enklare att dela med sig till omvärlden. Sung et al. (2016, s. 263) betonar att det 

finns många spår av narcissism hos dem som väljer att publicera många selfies 

online, men inte så mycket hos dem som gör det för arkivering av minnen och 

händelser. 

1.2 Forskningssammanfattning 

Ibrahim (2015) anser att publicering av selfies vid exempelvis Auschwitz exploaterar 

den platsen och historien, men att inlägget inte har som syfte att visa empati eller 

solidaritet. Utifrån den synpunkten anser jag att det är viktigt att utföra en multimodal 

analys för att se vad som skrivs i bildtexterna till inläggen, om det där går att finna 
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spår av empati, solidaritet eller uppmärksammandet av det historiska som ägt rum 

vid platsen. Ibrahim (2015) är dock även inne på att detta är en form av 

självpresentation, att visa upp sig själv i första hand på bilden och platsen är mer 

som en bakgrund.  

Commane & Potton (2019) resonerar kring de narcissistiska aspekterna kring 

denna typ av foton på Instagram. De har genomfört en multimodal analys och tagit 

med kommentarer i sin forskning. Där har de sett stor skillnad på kommentarer 

mellan foton på platsen och skämtsamma memes. Detta gör mig intresserad av att 

undersöka vidare, men då genom att bara titta på självporträtt vid Auschwitz. 

Framförallt märkte de att Förintelsen fortfarande är något som berör och skapar 

starka känslor. Något jag förväntar mig kommer visa sig även i min forskning.  

Sung et al. (2016) konstaterar att sociala medier mer kretsar kring foton och 

att texten inte är lika viktig. Även om en bild säger mer än tusen ord, är relationen 

mellan bild och text intressant. De anser att trovärdigheten en bild ger, inte går att 

förmedla i text. Självpresentation och reklam för sig själv lyfter de som centrala delar 

i varför människor väljer att publicera selfies. Även om Sung et al. (2016, s. 263) 

betonar att det finns många spår av narcissism hos dem som väljer att publicera 

många selfies online, så finns de dragen inte i samma utsträckning hos dem som gör 

det för arkivering av minnen och händelser. Bilderna jag undersöker hamnar under 

den kategorin, människor som fotograferat en händelse i livet, som de vill 

dokumentera och arkivera på sociala medier. Människor som besökt Auschwitz har 

inte gjort det av en slump. De vet vad som utspelat sig där och de väljer aktivt att 

resa dit. Därför blir de foton som de fotograferar och publicerar från Auschwitz en 

form av arkivering av minnen från resan. Jag kommer enbart analysera de foton som 

är en form av självporträtt och inte de övriga foton som också kan falla inom 

kategorin dokumentering av minnen.  

 

Min kvalitativa sociosemiotiska forskning är relevant eftersom jag kommer utföra en 

multimodal analys på endast självporträtt under #Auschwitz på Instagram och på så 

vis komplettera den tidigare forskning jag funnit. Jag kommer analysera det visuella, 

det textuella och kommentarerna till inlägget. Till skillnad från den tidigare forskning 

jag refererat till kommer jag inte analysera några övriga former av foton från 
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Auschwitz och jag kommer lägga lika stor vikt vid bildtext och kommentarer, så inte 

bara en ren bildanalys. Detta är för att jag tycker helheten är viktig att analysera för 

att se vad inläggen skickar för signaler och vad det genererar för kommentarer från 

följare och allmänheten.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie av selfies vid Auschwitz är att skaffa en fördjupad 

förståelse för hur kommunikationen på Instagram ser ut i relation till agens och 

platsen. Därmed hoppas jag kunna bidra till forskning om denna subgenre inom 

selfies. Jag utgår i denna forskning från följande frågeställningar: 

 

● Vilka visuella och andra koder karaktäriserar de utvalda bilderna som utsagor 

om plats och agens?  

● Vilka typer av kommentarer genereras?  

● Hur kan kommentarer förstås utifrån de visuella och textuella koder som 

anger plats? 

 

Jag har valt ut 15 bilder från ett bildflöde på över 400 000 stycken, för att sedan valt 

att gå närmare på 5 av dessa. Bilderna kommer analyseras genom plats och agens 

kopplat till blick. Även bildtext, kommentarer och hashtags kommer användas i min 

analys. 

3. Teoretiskt ramverk  

I följande teorikapitel introduceras de teorier som kommer användas i kommande 

analys. Teorier jag valt att arbeta med berör hur plats får betydelse, agens, varför vi 

fotograferar och publicerar selfies, semiotik, samt om teorin kring sociosemiotisk 

analys i praktiken. 
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3.1 Plats och turistfotografering  

Turism och fotografering har varit ett långvarigt kärlekspar och det anses nästan 

konstigt att vara på en resa och inte fotografera något skriver Jonas Larsen (2006, s. 

243). Larsen refererar till Susan Sontag och hennes bok On Photography och att 

hon ser på turistfotografering som ett sätt att dramatiskt transformera representation 

av världen till en form av “society of spectacles” (Skådespelssamhället), där bilder 

som cirkulerar tar över verkligheten. De bilderna skapar en turistig version av 

verkligheten (Larsen 2006, s. 244). “The tourist gaze” (turistblick) antyder att turistiga 

platser produceras och konsumeras genom bilder och teknik (ibid 2006, s. 248). 

Platser som andra människor sedan ser och själva blir sugna på att besöka. 

Detsamma gäller platser som varit med i filmer eller har ett historiskt värde, det drar 

till sig människor som vill se platsen på riktigt (ibid 2006, s. 249). Att dokumentera 

sin resa till dessa platser och dela med sig av dessa foton har blivit enklare i och 

med mobilens frammarsch, vilket i längden ger andra människor en illusion av 

resande som förr bara skedde genom filmer och annan form av massmedia (ibid 

2006, s. 246). 

 

Mikko Villi (2014, s. 48) studerar hur meningen av tid och distans förändrades i 

relation till fotografier. Han fokuserar inte på tiden i bilden, utan mer på tiden från att 

bilden togs till att den visades. Ett fotografi taget med en mobiltelefon som sedan 

skickas eller publiceras direkt, skapar ett direkt band mellan sändaren och 

mottagaren. Till skillnad från förr i tiden när ett fotografi var tvunget att framkallas, så 

var tiden mellan att fotografiet togs och att det kunde visas för någon väldigt lång. 

Därför går det nuförtiden att ha realtidskommunikation i form av fotografier, oavsett 

plats i världen. Så länge sändare och mottagare har tillgång till exempelvis en 

mobiltelefon med internetuppkoppling. Detta skapar en känsla av närhet att kunna ta 

del av fotografier från andra hela tiden, oavsett geografisk närhet. Villi (2014, s. 50) 

menar även att relationen till tid är annorlunda med fotografier tagna med 

mobiltelefonen och fotografier tagna med vanliga kameror som inte har tillgång 

internetuppkoppling. Ett fotografi taget med en kamera som inte har tillgång till 
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internetuppkoppling går inte att publicera direkt och skapar då ett annat avstånd till 

mottagaren. Kamerorna i mobiltelefonerna är oftast så pass bra nuförtiden, att 

människor tänker att den är bra nog och att de inte behöver en annan kamera (ibid 

2014, s. 54). Samtidigt menar Villi (2014, s. 54) att fotografering med mobilkameror 

oftast sker mer slentrianmässigt och inte i syfte att fånga fotografier värda att spara 

en längre tid, utan kan antas ha en kortare livstid, även om bilden får leva vidare 

långt efteråt på sociala medier.  

3.2 Agens 

Lilie Chouliaraki (2006) skriver i sin bok The spectatorship of suffering kring vem 

som ges agens i olika nyhetsinslag från katastrofhändelser. Med hjälp av semiotiska 

tecken studerar hon de val som gjorts vid skapandet av nyhetstexter som skildrar 

lidanden på skärmen och hur läget av lidande är berättat. Chouliaraki (2006, s. 71) 

utför en multimodal analys för att kunna analysera hur agens tilldelas de lidande i 

både språk och bild. Hon resonerar bland annat att agens tilldelas de som själva får 

föra sin talan och synas i bild, inte att någon annan berättar deras historia åt dem. 

Att en människa i bild som tittar in i kameran tilldelas agens och det skapas närhet, 

till skillnad från om det bara är en berättarröst som talar om vad som hänt.  

När det ska berättas om händelser som utspelats på en plats långt tidigare 

och det inte finns någon som kan tilldelas agens och föra sin talan, blir det svårare 

(ibid 2006, s. 50). Gapet mellan estetisk representation och diskurs i nutiden skapas 

av tekniken och massmedia. Exempelvis genom att manipulera foton och filmer med 

hjälp av specialeffekter, kan en gammal historia väckas till liv igen. Risken är dock 

att effekterna och medierna tar över narrativet och agens inte tilldelas de som levde i 

historien.  

3.3 Selfies i sociala medier 

Normer inom självporträtt och andra mediegenres inom självrepresentation är i 

ständig utveckling och aldrig helt fixerade (Forsman 2017, s. 201). Självporträtt som 

delas på sociala medier är inlägg i en pågående diskussion, kopplade till sociala 

nätverk och konstruktioner.  
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Theresa M. Senft & Nancy K. Baym (2015) skriver om att selfies är en handling som 

kan skicka olika meddelanden till olika individer och publiker (Senft & Baym 2015, s. 

1589). Själva handlingen kan dämpas, förstärkas eller ändras genom exempelvis 

censur på sociala medier, social censur eller även beroende på hur åskådare läser 

av fotot. Allt detta kan även ändras beroende på gilla-markeringar och kommentarer 

som blir en del av bilden online. Så fort något publiceras på internet blir det en del av 

den digitala infrastrukturen och den kommer överleva tid och plats, vilket gör att det 

inte går att styra hur den visas eller sprids vidare. Allt som publiceras ingår även i 

den sociala konstruktionen online och då i det sociosemiotiska, att allt 

betydelseskapande antas vara socialt motiverat.  

Ett argument mot selfies är att människor som tar dem är ytliga och 

narcissistiska (ibid 2015, s. 1590), selfies är i själva verket så mycket mer än bara 

det. Människor tar selfies i många olika situationer och av många olika anledningar, 

med olika förhoppningar om respons. Det nämns bland annat att tonåringar delar 

selfies för att de är storytellers (berättare) och vill få berätta sin historia på sociala 

medier (ibid 2015, s. 1591). Människor som lever i sämre sociala förhållanden kan 

dela selfies för att uppmärksamma problem eller förtryck, medans mer priviligerade 

människor väljer att dela selfies för att visa upp hur bra de har det (ibid 2015, s. 

1593). Senft & Baym (2015, s. 1596) nämner även att autenticiteten i ett foto kan 

vara avgörande för åskådaren. Om poseringen känns naturlig eller iscensatt och hur 

redigerad den är med olika sorters filter, så skickas det olika signaler till publiken.  

 

Jill Walker Rettberg (2014, s. 11) är inne på att självpresentation i digitala medier är 

en form av dokumentering (self-documentation). Vi tänker inte enbart på hur vi 

presenteras inför andra, utan lägger stor vikt vid att dokumentera händelser som är 

viktiga för oss själva. Det är inget nytt att människor gillar att fotografera händelser 

för att spara minnen, men med teknikens utveckling har mycket ändrats. Det har 

blivit enklare att fotografera sig själv i och med att det går att titta på mobilskärmen 

när ett foto tas. Men även den tekniska möjligheten att enkelt radera fotografier och 

ta nya foton menar Walker Rettberg (2014, s. 12) varit viktig för denna utveckling av 

selfies. Hon menar att vi inte bara delar foton av stora händelser för att andra ska 
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kunna se, utan även för att spara minnen digitalt för sig själv. Även om sociala 

medier främst är tänkt för att kommunicera med andra människor, är skapandet och 

publicerandet av innehåll ofta en form av självpresentation och en vilja att synas.  

3.4 Sociosemiotisk analys  

Den visuella kommunikationen har blivit allt viktigare enligt Anders Björkvall (2019, s. 

6). Det handlar till stor del om hur mycket mer uppmärksamhet vi ger visuella ting än 

bara skriftlig text. Därför är det intressant att analysera i ett utvidgat textbegrepp, då 

inte bara skrift analyseras, utan även det visuella. Det kan vara typsnitt, fotografier 

och illustrationer.  

 

Det klassiska sättet att närma sig detta är genom semiotik som är läran om tecken 

och teckensystem. Där allt är uppbyggt av tecken och koder, som är kulturellt 

betingade hur olika människor läser av dessa (Gripsrud 2006, s. 11). Inom 

teckenlära är relationen mellan det betecknade och betecknande godtyckligt. Det 

betecknade är det mentala konceptet för det hela, medans det betecknande är något 

materiellt vi exempelvis kan se, röra eller höra (Gripsrud 2006, s. 13). Det är stor 

skillnad i det visuella och språkliga, då samma sak kan heta olika saker på olika 

språk, medans det visuella fortfarande ser likadant ut. Baserat på kulturella 

konventioner kan det läsas av på olika sätt (ibid 2006, s. 14). Fotografier och väldigt 

realistiska målningar avbildar verkligheten på ett mer korrekt sätt än vad exempelvis 

skyltar och symboler kan göra och lämnar därför mindre utrymme till olika tolkningar. 

Den första av två meningar är den omedelbara och direkta betydelsen som 

kallas denotation, medans den andra kallas konnotation och är meningens betydelse 

eller abstrakta definition. Åtskillnaden mellan denotation och konnotation är i ständig 

utveckling med tid och plats, och relationen mellan dem är inte absolut för alltid. 

Tecken kan ha haft en positiv konnotation, men med tiden ändrats till en negativ, ett 

exempel är gamla runor och vikingasymboler som nynazister använder i nutida 

kontexter (ibid 2006, s. 16).  

Skillnader är viktiga inom semiotik, och ett vanligt sätt att prata om dem är att 

benämna ting som syntagm och paradigm. Där syntagm är helheten (exempelvis en 
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meny), medans paradigm är de delar som kan bytas ut (exempelvis då maträtterna 

på menyn). Detta kan även användas inom fotografering, om ett paradigm som 

kameravinkel eller ljussättning förändras, ändras även helhetens syntagm.  

Gripsrud (2006, s. 32) skriver att bild inte alltid står helt fritt från textuella eller 

verbala element, då exempelvis filmer har en dialog eller bilder kan ha en bildtext 

som förankrar bildens betydelse. Inom semiotik finns det olika sätt att tolka saker, 

något Stuart Hall skrev om i sin klassiska artikel Encoding/Decoding, vilket Gripsrud 

(2006, s. 35) tar upp som exempel på vilka sätt man kan tolka hur medietexter 

produceras, distribueras och konsumeras. Hall påstod att betydelsen i meddelanden 

inte är fasta eller bestäms av enbart avsändaren, samt att mottagaren inte kan ses 

som passiv, utan tolkar meddelandet på sitt sätt.  

 

Semiotiken räcker inte riktigt till i förhållande till sociala medier, där användare kan 

kommentera, bilder förändras, länkar skapas och så vidare. Här kan sociosemiotiken 

ge en del användbara verktyg. Där socio- antyder att teorin är socialt orienterad. 

Vilket innebär att det betydelseskapande anses vara socialt motiverat och ligger i 

grunden för människors behov av att skapa mening tillsammans med andra. Andra 

halvan av begreppet sociosemiotik -semiotik pekar snarare mot att det är läran av 

olika betydelser som tillsammans kan skapa en helhet. Det betydelseskapande i ett 

sociosemiotiskt perspektiv är alltid funktionellt, vilket innebär att människor behöver 

få uttrycka betydelser. Språket och andra kommunikationssätt utvecklas då för att 

vara så välfungerande resurser som möjligt för att kunna tillgodose detta behov hos 

människor (Björkvall 2019, s.12). Detta oavsett om kommunikationen sker verbalt, 

visuellt eller i skrift, måste det finnas resurser för att kunna uttrycka betydelser. Finns 

det inte de rätta resurserna, då skapas dem. Vilket även innebär att 

kommunikationssätten är i ständig utveckling.  

Texter som involverar flera olika av dessa element kallas för multimodala (ibid 

2019, s. 8). Björkvall (2019, s. 11) väljer att med hjälp av tre kategorier dela in hur 

människor kan uttrycka sig. Ideationella, interpersonella och textuella. Dessa tre 

kallas för metafunktioner. Ideationella metafunktionen involverar behovet att vid 

kommunikation kunna skapa olika versioner av verkligheten, som att beskriva eller 

avbilda någon plats eller vad som sker mot någon annan. Social interaktion, liksom 
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attityder, tillhör den interpersonella metafunktionen. Det är exempelvis sociala 

aktiviteter när människor ställer frågor till varandra. Attityder kan sedan uttryckas 

både skriftligt och visuellt. Den textuella metafunktionens betydelse har att göra med 

hur de två första, ideationella och interpersonella, knyts samman. För att en text ska 

framstå som meningsfull och motiverande, måste den knytas ihop till en helhet av 

det som bidrar i kommunikationen (ibid 2019, s. 12).  

 

Den fördel Björkvall (2019, s. 13) anser finns med att utgå från en sociosemiotisk syn 

på text, är att metafunktionella betydelser antas kunna uttryckas i både bild och 

skrift. “Det viktiga är att texten som sådan kan vara den enhet, eller den helhet, som 

analyseras, inte bilder för sig och skriftelement för sig.” (ibid 2019, s.13). Detta är 

även något Gunther R. Kress (2010) anser i sin bok Multimodality a social semiotic 

approach to contemporary communication. För att kunna besvara frågor om vad 

något betyder i olika sammanhang, måste det finnas en teori som kan analysera 

både det sociala och kulturella i relation till varandra.  

3.5 Teorisammanfattning  

Nedan följer sammanfattning av de teorier jag nämnt ovan och hur jag avser att 

applicera dessa teorier i min kommande analys. Först redovisar jag de teorier som 

kommer användas vid analys av bilderna, följt av de som är till för analys av 

bildtexterna och sist de teorier som jag kommer använda till kommentarerna. 

 

I min analys kring agens i bilderna kommer jag utgå från det Chouliaraki (2006) 

skriver kring att om en människa syns, och speciellt om hen tittar in i kameran, 

tilldelas hen agens och äger historien. Liknande det Björkvall (2019, s. 42) skriver 

om social distans och hur människor kräver något om de tittar in i kameran, medan 

om de tittar bort tillåter de sig att bli betraktade utan att kräva något tillbaka.  

Konceptet kring “The tourist gaze” (turistblick), att människor skapar och 

producerar turistiga platser och att människorna då bidrar till att skapa ett bildflöde 

på sociala medier tillsammans. Som i sin tur andra människor kan se och i längden 
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skapa sin bild av platsen (Larsen 2006). Det kommer till användning då bilderna är 

liknande varandra i vissa visuella element.  

Vid närmare analys på själva fotografierna i inläggen i mitt urval, kommer jag 

ha med det Villi (2014) skriver kring tid och distans. Att mobilfotografier skapar en 

närhet, till skillnad från fotografier med exempelvis systemkameror.  

Det Senft & Baym (2015, s. 1596) skriver kring att fotografering med en 

naturlig posering och sparsam redigering, ger en autenticitet och inte känns tillgjord 

för kameran, kommer användas vid analys av bilderna och även i relation till 

kommentarerna som genereras till den bilden. 

 

Begreppsparet denotation och konnotation, samt syntagm och paradigm kommer 

användas genomgående i analysen. Gripsrud (2006, s. 32) skriver att visuella 

element inte alltid står fria från textuella, och att de ofta finns till för att förankra det 

som syns. Detta kommer jag använda i analysen kring bildtexterna och se om de 

förankrar det som visas eller har en stark kontrast mellan sig. 

Frågetecken är ett tecken på en fråga och en förväntan på svar från 

åskådaren (Björkvall 2019, s. 32). Finns det ett frågetecken i bildtexten är det en 

öppen inbjudan och förväntan på svar från de som läser bildtexten. 

 

Kulturella konventioner gör att människor läser av saker olika, vilket jag tror kommer 

visas tydligt när jag ska analysera kommentarerna till mina utvalda inlägg (Gripsrud 

2006, s. 14), där flertalet användare sett samma bild och bildtext, men kan läst av 

och tolkat på helt olika sätt. 

Walker Rettberg (2014) är inne på att det kan vara en form av dokumentering 

av minnen när människor publicerar foton online. Syftet är kanske inte alltid att 

skapa en dialog med åskådarna, utan en självpresentation och vilja att synas. Med 

det i baktanken är det intressant att analysera kommentarerna till inläggen i min 

studie, för att se om det skapas en dialog eller bara är envägskommunikation bland 

de kommentarer och där skaparen av inlägget inte erbjuder tvåvägskommunikation.  
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4. Material och metod 

4.1 Multimodal analys 

Materialet som ingår i denna studie kommer analyseras utifrån ett kvalitativ synsätt 

med ett sociosemiotiskt perspektiv. Det sociosemiotiska ingår i det multimodala. Att 

jag väljer att göra en multimodal analys är för att kunna studera det visuella och 

textuella. Både enskilt och vad de betyder i relation till varandra. Interaktionen mellan 

det skriftliga och visuella i form av foton är något Björkvall (2019, s. 29) nämner i 

andra kapitlet i sin bok. Hur ordval kan skapa en närhet eller distans till läsaren, men 

även hur olika bildvinklar eller beskärningar av ett foto är avgörande för hur 

mottagaren läser av det. Hans metoder att analysera reklam och interaktionen 

mellan text och bild, kommer jag använda mig av när jag kollar mina utvalda inlägg 

på Instagram. Är det en leende selfie tillsammans med en sorglig text, vad får det då 

för betydelse? Att fotot är tagen på en plats där något hemskt har hänt skapar redan 

där en betydelse. Men vad får människan på bilden för betydelse i hur fotot är taget? 

Björkvall (2019, s. 25) menar att motstridiga betydelser kan uttryckas i text och bild, 

vilket då får en kontrast att uppstå. 

Inläggen i min analys kommer bestå utav ett fotografi, en bildtext med 

hashtags, kommentarer och likes. Alla dessa delar menar Björkvall (2019, s. 11) är 

viktiga att analysera för att få en tydligare helhetsbild. Hans sätt att se på ideationella 

metafunktionen och behovet att vid kommunikation att skapa olika versioner av 

verkligheten, som exempelvis avbildningen av en plats, kommer jag använda när jag 

i min multimodala analys analyserar hur inläggen representerar platsen. Den 

interpersonella metafunktionen kommer användas när jag analyserar 

kommentarerna och om det skapas en tvåvägskommunikation. Textuella 

metafunktionen knyter samman båda dessa två och kommer användas vid analys av 

helheten.  
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4.1.1 Urval 

I min kvalitativa studie har jag tagit hjälp av sökverktyg på Instagram för att hitta 

materialet jag ska undersöka i min studie. I sökandet efter material valde jag att söka 

på hashtag #Auschwitz, som i skrivande stund (2019-11-30) har drygt 408 000 

inlägg. Under #Auschwitz på Instagram finns det flera olika genrer bland inläggen. 

De har jag valt sortera in enligt följande: vanliga turistfoton som dokumenterar 

platsen och andra turister. Historiska bilder av platsen. Fotografier som vid första 

anblick inte har med platsen att göra, men som människor ändå valt att lägga under 

#Auschwitz. Olika former av memes (bilder som ofta har för avsikt att vara rolig). 

Sedan den subgenre jag ska undersöka, självporträtt vid Auschwitz. Viktigt att 

poängtera att det är en subgenre jag ska undersöka, potentiellt material till mitt urval 

är inte stort.  

Anledningen till varför jag väljer att fokusera på en hashtag och inte en 

incheckad plats, är för att det finns närmare 30 olika platser människor checkat in 

foton på, som alla involverar ordet Auschwitz. #Auschwitz blir då en mer 

samlingsplats för alla dessa incheckade foton. Instagram tillåter inte sökande av 

multipla hashtags åt gången, vilket kanske skulle hjälpt mig att hitta mitt material, 

genom att då kunna söka på #Auschwitz och #Selfie exempelvis. Instagram har 

heller ingen sökfunktion eller filter som hjälper en att bara hitta inlägg på språk man 

valt. Dessa begränsningar har gjort sökandet efter mitt urval svårare. Jag märkte 

dock snabbt att det var alldeles för svårt att hitta inlägg som var relevanta för mig då 

bildflödet under #Auschwitz var så överväldigande stort. På grund av den orsaken, 

valde jag att även söka under några incheckade platser, men fortfarande var kraven 

att inlägget skulle ha hashtag #Auschwitz, ha en bildtext och minst fem kommentarer 

på engelska. Det var bara ett sätt att sprida ut allt material på och potentiellt komma 

åt lite äldre inlägg där flöden är mindre och inte över 400 000 inlägg på en gång. 

Detta hjälpte avsevärt mycket då jag bland annat kunde hitta flera månader gamla 

inlägg som var relevanta för min forskning och matchade mina kriterier. 

Urvalet skedde genom att enbart välja foton där det klart och tydligt syns en 

människa. Det behöver dock inte vara en regelrätt selfie, utan i den betydelse jag 

använder begreppet, vilket är att det är människan på bilden som har kontot, skriver 
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om sig själv eller sin upplevelse där och kommentarerna är riktade till hen. Inläggen 

jag valde ska även ha minst fem kommentarer vid undersökningstillfället vid 

analysen i min forskning. Det är för att kunna analysera vad andra människor 

kommenterar och vad inläggen genererar för kommentarer. Väcker det diskussioner 

eller bara hyllningar till människan på bilden och hens utseende? Inläggen är även 

på engelska då det sker så lite missförstånd som möjligt vid översättningar. Har dock 

märkt att många inlägg är på engelska i bildtexten, men kommentarerna är på andra 

språk som jag inte förstår och dessa inlägg har jag då inte valt. Det har därför funnits 

många potentiella bra och intressanta fotografier under #Auschwitz som sett lovande 

ut för min forskning, men valdes bort eftersom de antingen hade bildtext på annat 

språk än svenska eller engelska, eller hade för få kommentarer.  

4.2 Empiriskt material  

Har genom den metod och de kriterier jag nämnde i Urval, funnit materialet jag ska 

analysera. Efter flera timmars letande hittade jag 15 inlägg av de 408 000 under 

#Auschwitz på Instagram som passat in på mina kriterier. Gemensamt för alla inlägg 

är att det syns en människa klart och tydligt vid Auschwitz på bilden, bildtexten är på 

engelska och har minst fem kommentarer. Jag har valt att spara dem på Instagram 

genom deras funktion att spara inlägg och lägga dem i mappar. Detta har gjort att 

jag således har ett en mapp som bara visar de 15 inlägg jag valt ut och kan på så vis 

få en enkel överblick över mitt material och ständig tillgång till alla kommentarer.  

För att få en ännu bättre överblick över mitt material, har jag även gjort ett 

Excel-dokument med kolumner med de saker som intresserar mig. Kolumnerna 

innefattar kön på människan på bilden, antalet likes, antal kommentarer, kort 

beskrivning av bilden, agens, sammanfattning av bildtexten, emojis, en- eller 

tvåvägskommunikation i kommentarerna, antal hashtags och utvalda kommentarer 

från inlägget. I dokumentet skapade jag 15 rader, en rad åt varje inlägg och fyllde i 

all information. Detta är skapat så jag ska kunna få så bra överblick som möjligt över 

alla de delar som intresserar mig och har inget syfte att kvantifiera någon del av mitt 

material utifrån det dokumentet.  
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Efter detta valde jag att göra ett till urval för att koncentrera ner mitt material. 

Dessa 15 inlägg var efter en vecka bara 14, då någon av användarna valt att radera 

sitt inlägg. Från dessa kvarvarande 14 inlägg kollade jag igenom mitt 

Excel-dokument för att se vilka inlägg som stack ut på olika vis, både i genererade 

kommentarer, men även andra paradigmer som hashtags och val av bildtext. Utifrån 

dokumentet och det visuella bilderna visar, har jag valt ut fem inlägg som enskilt och 

tillsammans varit mer intressanta för vidare analys än de övriga som inte blev valda 

vid sista urvalet. Hade inte någon specifik siffra som mål när det kommer till inlägg i 

mitt urval, utan det blev fem bara för att de stack ut och väckte ett stort intresse. 

Gemensamt för alla fotografier i mitt slutgiltiga urval är att tågspåren vid Birkenau 

syns klart och tydligt, samt att de genererat intressanta kommentarer för min 

forskning. Jag anser att det är mer relevant att gå på djupet på en liten mängd inlägg 

istället för mer övergripande det skulle blivit med 15 inlägg. 

4.3 Metodreflektion 

Eftersom det är en kvalitativ studie jag genomför, kommer jag inte kunna dra några 

generella slutsatser, vilket inte heller är målet. Målet är att analysera några få inlägg 

för att kunna dra hypoteser, diskutera kring dem och belysa fenomenet i stort. 

Försöka komma åt det latenta i en liten skala. Skulle jag istället valt att genomföra en 

kvantitativ innehållsanalys och studerat en större mängd data utifrån ett kodschema, 

skulle jag kunna dra generella slutsatser, men på en mer manifest nivå. 

4.4 GDPR 

Eftersom jag använder bilder från personer som inte kan sägas vara offentliga 

personer har jag haft skäl att tänka på GDPR. Jag har i denna uppsats valt att inte 

arkivera något material i form av printscreens på min mobil, dator eller molnlagring. 

Har istället valt att sparat mitt material på Instagram genom deras inbyggda funktion 

att spara inlägg. Detta för att inte spara materialet på någon annan plattform och 

tillgången till denna mapp går endast att nå via mitt privata konto där. Mappen visar 

då enbart alla de inlägg som är med i mitt urval. Denna mapp kommer raderas efter 

avslutat arbete och har bara funnits för att hjälpa mig under forskningens gång. 
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Jag valde att ta en printscreen och sudda alla ansikten ingen ska gå att känna 

igen, för att sedan radera den icke anonymiserade printscreenen från mobilen och 

automatisk molnlagring. Ansåg dock att det varit relevant att ha med en 

anonymiserad printscreen på bilderna i mitt material, då mycket i analysen utgår från 

hur bilderna ser ut. Alla inlägg är hittade på Instagram under #Auschwitz, teoretiskt 

sett går det att leta där och hitta de ursprungliga inläggen och då även människan på 

bilden. Hashtagen har en bra bit över 400 000 inlägg, skulle kräva extremt mycket tid 

för att kunna spåra upp de inlägg och människorna bakom dem. Den stora mängden 

inlägg, i kombination med att några av mina inlägg är flera månader gamla, gör att 

det blir ännu svårare och mer tidskrävande att hitta dessa inlägg och människor.  

Kommentarerna och bildtexterna är även en stor del i min analys. Där har jag 

valt att inte ha med några printscreens eftersom det vanligtvis bara är text och kan 

då skrivas direkt i uppsatsen, samt för att undvika skapa arkiv i onödan med material 

som går att spåra till användare. Kommentarerna och bildtexterna är inte alltid 

relevant till exakt vilken bild de skrevs, eller av vem, det är fenomenet och i en större 

kontext än individen i fråga. Dessa kommentarer och bildtexter är ibland en kort 

sammanfattning av vad som stod, ibland direkta citat som då är inom citationstecken 

för att tydligt visa att det inte är min sammanfattning. Har valt att inte översätta 

kommentarerna till svenska då jag ansett att de förlorar viss kraft och syfte vid sådan 

översättning. Texter på Instagram är inte sökbara i den vidden som exempelvis 

tweets är på Twitter, så människorna som valt att skriva på dessa offentliga inlägg är 

trots citaten väldigt svåra att spåra och identifiera.  

5. Resultat och analys 

Nedan följer redovisning av mitt empiriska material som jag ska analysera 

systematiskt. Kommer inleda med all analys för att sedan gå vidare till resultatet av 

analysen i min forskning.  
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5.1 Analys 

Nedan följer min analys utifrån mitt empiriska material. Inleder med övergripande 

analys av bilder, bildtexter och kommentarer, för att sedan gå vidare till en 

djupgående analys då alla inlägg kommer analyseras enskilt på djupet i kronologisk 

ordning som bilderna nedan visar. Kommer under kommande analys referera till 

dessa bilder som siffror mellan 1-5, där 1 är bilden längst till vänster och 5 till höger. 

 

 

5.1.1 Övergripande om bilderna 

Alla bilder i mitt urval visar klart och tydligt en människa vid tågspåret vid Birkenau. 

Gatehouse, byggnaden som är själva entrén till Birkenau, syns på alla bilder förutom 

bild 2, där en av vagnarna människor forslades i till koncentrationslägret syns istället. 

Bilderna är i sig inte särskilt anmärkningsvärda i hur de ser ut om man inte vet att det 

är vid Auschwitz och känner till en del av platsens historia. Tågspåren som är ett 

symboliskt tecken (Gripsrud 2006, s. 19), dels för kommunikation och att färdas 

någonstans. Men kan även ses som en konnotation som med tiden och platsens 

historia fått en negativ innebörd då det var på de tågspåren människor färdades mot 

sin död. Byggnaden i bakgrunden på alla bilder, förutom bild 2, är även den ett viktigt 

symboliskt tecken för Auschwitz (ibid 2006, s. 19). Att bilderna i mitt urval ser ganska 

lika ut, är ingen slump. Dels för att jag valt ut fotografier som visade tågspåren, men 

det gjorde många andra fotografier i mitt första större urval på 15 inlägg också. Det 

kan även bero på det Larsen (2006, s. 248) skriver om hans teorier kring “The tourist 

gaze” (turistblick) som antyder på att turistiga platser produceras och konsumeras 

genom bilder och teknik. Det kan mycket väl vara så att människorna på bilderna har 
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sett andra människor fotografera självporträtt på spåren vid Auschwitz och själva 

velat ta ett sådant fotografi när de besökt platsen. 

Bortsett från bild 4, tittar alla människor på de övriga bilderna rakt in i 

kameran. Kvinnan på bild 4 tittar istället bortåt, iförd glasögon. Att titta in i kameran 

och då även på åskådaren, är en avgörande faktor för agens då de kräver något av 

åskådaren som ser bilden. Björkvall (2019, s. 42) benämner detta som social 

distans, en blick rakt in i kameran kräver något, den kräver att åskådaren ska titta på 

personen i fråga och ge bekräftelse. Detta tar även agens från platsen då fokus 

hamnar på människan som tittar in i kameran. Även om Chouliaraki (2006, s. 50) 

anser att det inte fullt ut går att tilldela någon rättfärdig agens till det hemska som 

hänt på en plats, om någon som blev utsatt inte är med, kan agens tilldelas 

människorna som visas på bilderna och inte i relation till historien.  

Bild 3 och 4 sticker ut en aning när det kommer till människans posering på 

bilden, då de övriga kan anses vara av den mer naturliga karaktären och inte ser 

speciellt tillgjorda ut för kameran. Autenticiteten i bilden nämner Senft & Baym (2015, 

s. 1596) som en avgörande del för hur åskådaren läser av bilden. Om poseringen 

känns onaturlig eller iscensatt ges det inte samma känsla av äkthet. Även om att 

sitta på just de tågspåren som han på bild 1 gör inte kan klassas som fullt naturlig 

handling ändå.  

Alla fotografier i mitt material faller inom genren självpresentation och 

dokumentering som Walker Rettberg (2014, s. 11) skrivit om. De väljer att själva att 

vara med på sina foton de publicerar istället för att enbart fotografera platsen. Detta 

kan vara för att antingen framhäva sig själva, göra en form av reklam eller bara för 

att dokumentera för sig själva att de varit där.  

5.1.2 Övergripande om bildtexterna 

Bildtexterna till mina utvalda inlägg har inte stort fokus på sig själva i bildtexten som 

de har på bilderna, utan mer agens och fokus tilldelas platsen och dess historia. Vad 

människor väljer att skriva för bildtext påverkar intrycket av bilden och helheten. Det 

kan förstärka eller dämpa känslor hos åskådaren (Senft & Baym 2015, s. 1589). All 

denna fokus på platsen kan då ses i stark kontrast till bilden där fokus mest är på 

personen i fråga och platsen ses mer som en bakgrund. Detta är en tydlig 
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motstridighet som Björkvall (2019, s. 25) nämner skapar en kontrast i materialet. Bild 

3 har enbart bildtexten “Auschwitz. No words”, detta gör att bilden mer får stå för sig 

själv (Gripsrud 2016, s. 32) och inte få någon förankring i sammanhanget som de 

övriga har. Min tolkning av denna motstridighet med bildtexten och självporträtt, är 

att människorna vill framstå som mer sympatiska i bildtexterna och att de inte enbart 

vill ha allt fokus på sig själv i sitt inlägg. Även om de inte skriver historisk fakta om 

platsen, försöker de ge agens till platsen genom att berätta om sina känslor vid 

besöket. Bild 4 har enbart ett känt citat som bildtext, “Those who don't remember the 

past are condemned to repeat it” sätter på något vis mer agens på något annat, 

större, än sig själva och sitt besök.  

Bild 1, 2 och 5 har enbart valt att skriva om sina egna känslor och tankar som 

uppkommit under besöket. Dessa bildtexter i kombination med ett självporträtt är de 

tydligaste exemplen på självpresentation och dokumentering (Walker Rettberg 2014, 

s. 11). Där allt fokus på bilden och stor del av bildtexten handlar om de själva och 

minimal agens ges till platsen och historien. En av Björkvalls (2019, s. 11) tre typer 

för kommunikation är ideationella metafunktionen som involverar behovet att vid 

kommunikation kunna skapa olika versioner av verkligheten. Detta har synts tydligt i 

bildtexterna. Användarna har valt att skapa sina egna versioner av platsen och 

beskrivit upplevelsen och de känslor de fått.  

Alla bildtexter är på olika vis en viktig paradigm (Gripsrud 2006, s. 24) för 

inläggets totala syntagm. Där om något skulle bytas ut mot något mer sympatiskt 

och mindre agens på människan som lagt ut inlägget, skulle helheten se annorlunda 

ut och finns en stor sannolikhet att kommentarerna också skulle sett annorlunda ut.  

Ingen bildtext i mitt urval involverar ett frågetecken som är ett tecken på en 

fråga och en förväntan på svar från åskådaren (Björkvall 2019, s. 32). Detta kan ses 

som om de som skrivit bildtexterna på så vis inte bjuder in till tvåvägskommunikation. 

De vill bara förmedla sin egna text, utan att ställa krav på åskådaren att komma med 

svar i kommentarerna.  

5.1.3 Övergripande om kommentarerna 

Även om ingen av bildtexterna har ett frågetecken, har alla fem inlägg i mitt urval 

kommentarer. Bild 1, 2 och 5 har tvåvägskommunikation bland kommentarerna där 
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skaparen till inlägget faktiskt svarar åskådarna som skrivit, medans bild 3 och 4 låter 

åskådarna kommentera fritt utan respons. Bild 3 har mest kommentarer av alla 

inlägg i mitt urval, med 53 olika kommentarer, men trots det stora antalet valde hon 

själv att aldrig lägga sig i kommunikationen som skapades till hennes inlägg.  

Dessa former av social interaktion, likväl attityder, tillhör den interpersonella 

metafunktionen (Björkvall 2019, s. 12). Enligt Björkvall (2019, s. 21) är ögonkontakt 

och frågor två sätt att ställa krav på åskådaren att svara och agera. I mitt material 

kan jag dock inte se någon korrelation mellan de som har agens på sina foton i form 

av ögonkontakt, får fler kommentarer eller har mer tvåvägskommunikation än övriga. 

Värt att påpeka igen är att mitt material är kvalitativt och inte är ute efter att dra 

generella slutsatser då urvalet är för litet för att kunna göra det.  

5.1.4 Individuella analyser 

I följande analyser av inläggen används den textuella metafunktionen, som innebär 

att ideationella och interpersonella knyts samman, för att kommunikationen ska 

framstå som meningsfull och motiverande, och skapar då en helhet (Björkvall 2019, 

s. 12). Jag kommer inleda dessa analyser med att först beskriva det visuella i bilden, 

det textuella i bildtexten med tillhörande hashtags, för att sedan gå vidare till vad de i 

kombination har genererat för kommentarer.  

 

Bild 1 

Bilden visar en man som sitter på tågspåret i en relativt normal pose och ser således 

inte speciellt tillgjord ut, samtidigt som hans ansikte och blick är riktad mot kameran 

och åskådarna. Bildtexten inleds med “Although every inch in this place is full of 

suffering, I really liked the visit”. Den följs av 15 olika hashtags. De sju första har 

med Auschwitz, Polen, koncentrationsläger och Förintelsen att göra och är således 
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relevanta till själva bilden. Sedan väljer han att använda bland annat #likeforlike, 

som är en hashtag som använts på över 320 miljoner inlägg och är en uppmaning att 

de som gillar hans bild, går han in och gillar någon av deras bilder. Min tolkning är att 

användandet av denna hashtag kan ses som om han har stort avstånd till platsen 

eller vilja att ge den och historien någon agens. Utan vill troligen bara marknadsföra 

sig själv, synas under många hashtags och få så många gillamarkeringar som 

möjligt. Detta gör att inlägget kan tolkas mer åt det narcissistiska hållet och viljan att 

framhäva sig själv och inte i syfte att dokumentera en händelse i livet (Senft & Baym 

2015, s. 1590).  

Trots att hans posering på bilden inger en känsla av autencitet och inte någon 

onaturlig posering (Senft & Baym 2015, s. 1596), fick han kommentaren “You can't 

act like a model in a place like Auschwitz, please bro, delete this pic, Millions of 

people died in the same place you were sitting so casually. Peace”. Varpå skaparen 

svarar på kritiken genom att skriva att han själv inte anser att han gjorde något fel, 

då det inte fanns någon skylt som förbjöd honom att sitta på tågspåret och ta 

självporträtt. Samt lägger skämtsamt till att han försökte hitta en bänk att sitta på, 

men kunde inte hitta någon. Går därför att anta att den naturliga poseringen till trots, 

är den i kombination med själva platsen det som får människor att reagera starkt på 

detta vis i kommentarerna. Därför är själva tågspåret en viktig paradigm i hans bild, 

eftersom om det skulle då bytts ut mot en parkbänk skulle det troligen inte genererat 

samma kommentarer. En annan människa som sett inlägget väljer att kommentera 

kring agens “It really is disrespectful when you decide that modelling in front of a 

place where millions of atrocious acts were committed, taking the attention away 

from the place and putting it on yourself, is appropriate”. Då konstaterar skaparen till 

inlägget bara att de har olika åsikter och han fasthåller att han inte gjort något fel 

genom att sitta på tågspåret. Totalt sett har han kommentarer från nio olika 

användare som sett inlägget och valt att kommentera sina åsikter kring hur 

respektlös han är och att han borde radera inlägget. Genomgående fortsätter han att 

spela oförstående för kritiken och skriva att han anser att han inte gjort något fel.  
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Bild 2 

På bild 2 i mitt urval är det en kvinna som står upp, med antydan till ett litet svagt 

leende, men näst intill neutralt ansiktsuttryck och tittar in i kameran. Hon håller även 

en kamera i sina händer. Detta inlägg är även det enda vars fotografi jag skulle 

påstå är fotograferat med en riktig kamera (systemkamera) och inte en mobiltelefon. 

Till skillnad från övriga fotografier har detta ett kort skärpedjup (motivet är skarpt och 

bakgrunden suddig), till skillnad från de övriga som antas är fotograferade med en 

mobil och har mer skärpa på motivet och bakgrunden i ett och kan upplevas som 

mer platta. Detta gör att det är mer fokus på motivet, hon på bilden, än vad det blir 

på bakgrunden. Detta ska dock inte analyseras som ett tecken på narcissism och att 

hon eftersträvar full agens genom att själv stå i fokus och vara det enda som har 

skärpa i bilden, utan mer ett tecken på professionellt taget fotografi. Detta kan i 

längden tolkas som mer respekt inför platsen, att vilja ta ett planerat och värdigt 

fotografi som redigerats sparsamt, istället för fotografera med mobilen, lägga på filter 

och publicera direkt. Det krävs mer efterarbete vid fotografering med en 

systemkamera. Detta är även vad Villi (2014, s. 54) skrev kring tiden från taget 

fotografi till publicering. Fotografier med kameror utan internetuppkoppling kräver 

mer efterarbete innan den kan publiceras, och brukar användas mer för 

dokumentering av stora händelser än att ske lika slentrianmässigt som han ansåg 

var fallet med mobilfotografering. Autenticiteten fotografiet i detta inlägg ingiver går i 

linje med vad Senft & Baym (2015, s. 1596) skrev kring just vad posering och 

redigering signalerar. Hennes posering känns naturlig, hon står bara där, utan att 

göra en tillgjord posering, utan respektlös balansering eller sittande på tågspåret. 
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Samt inte redigerad med olika filter som skulle skickat mer seriösa signaler till 

åskådarna. 

Hennes bildtext lyder “Auschwitz felt beautiful and sad and sacred today and 

also felt like a once in a lifetime opportunity”. Följt av endast tre hashtags, 

#Auschwitz #Poland #Fuji. Hon väljer med sina hashtags sätta fokus på platsen, 

landet och märket på kameran hon håller i handen och har på så vis väldigt stark 

förankring i bilden (Gripsrud 2006, s. 32).  

Hon mottog kommentarer från fem olika konton och svarade alla. En av 

kommentarerna var “Nice Fuji, which one is that?” som syftar på vilken kamera hon 

håller i på bilden och verkar inte vara intresserad av henne, bildtexten eller kontexten 

att allt utspelar sig vid Auschwitz. En kommentar som har platsen i åtanke är “I love 

that you went there :) What an experience that must have been”, som bara är positiv 

till att skaparen av inlägget åkte dit och verkar vara glad för hennes skull. Detta 

inlägg mottog inga negativa kommentarer. Det kan vara så att de avsevärt färre 

antalet hashtags på inlägget gjorde att inlägget inte visades för många som inte 

redan följer och känner henne, till skillnad från inlägg där det används många 

hashtags och kan ha spridit sig utanför den närmaste sfären av människor. Annan 

stor bidragande faktor till de enbart positiva kommentarerna kan vara att bilden inger 

professionalism, autencitet och respekt till platsen, vilket står i kontrast till många av 

de andra inläggen.  

 

Bild 3 

Tredje bilden i mitt urval visar en kvinna som står väldigt bredbent på tågspåren vid 

Birkenau, med nedre delen av kroppen riktad bortåt mot byggnaden i bakgrunden 

och överdelen är vänt mot kameran som hon tittar rakt in i. Hon visar tänderna i sitt 

28 



 

stora leende. Att stå bredbent, och den vinkeln på kroppen, är ingen naturlig position 

att stå i och inger därför en känsla av posering för kameran (Senft & Baym 2015, s. 

1596).  

Bildtexten är endast “Auschwitz. No words.”. Även om den är fåordig, kan den 

förmedla mycket och lämnar mer tolkning till åskådaren. Precis under det har hon 

dock skrivit fem hashtags, tre som har med Polen och Auschwitz att göra och två 

som handlar om att resa. De två sista hashtags sätter på så vis fokus på att det är en 

form av semesterfoto hon laddat upp för dokumentation (Larsen 2006, s. 248). 

Det visuella tillsammans med det textuella i kombination med varandra 

genererade i skrivande stund (2019-12-25) 53 kommentarer, varav hon själv inte 

besvarat någon. Bland annat följande kommentarer återfinns till inlägget “A Million 

people died here.... Are you fucking nuts???”, “I hope you posing on the rails where 

people got in to never walk out again are worth your Instagram likes. #showrespect” 

och “Very poor taste, clearly you weren’t thinking when you took this”. Det är tack 

vare en sådan kort och koncist bildtext det går att anta att det inte är det textuella i 

sig som genererar de starka känslorna som återfinns bland kommentarerna. Utan 

det är bilden i kombination med bildtexten och valen av hashtags som sätter allt i sin 

kontext och då genererar dessa kommentarer. Alla dessa delar är viktiga paradigmer 

och det är möjligt att om hon inte skulle valt hashtags som handlade om att resa, och 

på så vis satt mer agens på platsen än sin egna semester, skulle genererat andra 

kommentarer. Inget av elementen står för sig själva, utan det är i relationen med 

varandra de skapar en helhet som människorna som ser dem reagerar på. 

 

Bild 4 
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Det är en ung kvinna som sitter på tågspåret vid Birkenau, i en posering som skulle 

kunna klassas som sexig då hon sitter med rumpan lite vänd mot kameran med 

benen ut, samtidigt som hon tittar bort från kameran iförd solglasögon. Själva posen 

skulle kunna vara från vilken influencer som helst och är i sig inte ovanlig, om än inte 

naturlig till vardags. I kombination med platsen för fotografiet skapar det en känsla av 

tillgjordhet och poserade för kameran i syfte att dokumentera händelsen (Senft & 

Baym 2015, s. 1596). Denna bild är den enda i mitt urval där människan på bilden 

inte tittar rakt in i kameran och på så vis inte kräver samma agens som övriga inlägg 

där människan på bilden tittar rakt in i kameran. Istället bjuder hon in mer till att bli 

sedd utan att kräva något tillbaka. Hela hennes kropp syns på bilden i inlägget, men 

bilden är väldigt tight beskuren, vilket gör att hon framstår som väldigt nära 

åskådaren och faller då inom åskådarens privata sfär (Björkvall 2019, s. 42). Att hon 

inte tittar in i kameran tolkar jag dock inte som att hon vill tilldela platsen någon 

agens, eftersom hon själv tar upp mycket plats i bilden, samt verkar vilja visa upp 

vilka klädmärken hon använder. Detta kan snarare vara tecken på självpresentation 

och allt är i syfte hur hon vill uppfattas på sina sociala medier (Walker Rettberg 2014, 

s. 11). 

“Those who don't remember the past are condemned to repeat it”, en variant 

av det klassiska citatet, lyder bildtexten på bild 4. Detta är följt av endast en hashtag, 

#Auschwitz. Detta väljer jag att tolka som att hon vill ge platsen och dess historia 

agens i bildtexten, även om detta är i väldigt stark kontrast till bilden (Björkvall 2019, 

s. 25). Detta skulle kunna ändra konnotationen för hela inlägget, då dess första 

denotation med bara bilden ingav en mer självupptagen uppfattning och ingen 

antydan till att tilldela någon annan än sig själv agens (Gripsrud 2006, s. 16).  

Kommentarerna till det klassiska citatet i bildtexten i kombination med 

fotografiet som kan tolkas vara i syfte för självrepresentation, genererade bland 

annat kommentarerna “Are you fucking serious? On the tracks where you are sitting 

with your ass passed convoys full of people who were going to die. Shame on you” 

och “You’re absolutely disgusting, rot in Hell alongside those who killed my family in 

this camp.”. Dock hade hon även flertalet kommentarer som bara bestod av röda 

hjärtan. De kommentarerna kan antas vara från människor som känner och gillar 

kvinnan på bilden, medan de mer grova kommentarerna kan antas vara från kritiska 
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främlingar som sett bilden och blivit upprörda. Totalt har detta inlägg 37 

kommentarer och hon som lagt ut bilden har uppseendeväckande nog inte svarat 

någon, inte ens de som kommenterat kärleksfulla röda hjärtan.  

 
 

Bild 5 

Sista inlägget att analysera närgående i min analys är bild 5. Den visar en ung man 

som står med händerna i fickan, på tågspåren strax framför det ikoniska gatehouse 

som är själva ingången till Birkenau. Han har ett litet leende, där han mest drar upp 

mungipan på ena sidan. Hur han står är en väldigt alldaglig och naturlig ställning och 

den i sig inger autenticitet (Senft & Baym 2015, s. 1596). Vilket gör att bakgrunden 

till honom som är tågspåren och själva platsen, är avgörande paradigm för bildens 

totala syntagm.  

Bildtexten lyder “Remembering all the people who lost their lives inside this 

biggest Concentration Camp located in Auschwitz, Poland. There were too much 

emotions when you enter some rooms seeing their clothes, beds, their pictures that 

will give you goosebumps.”. Efterföljs av 28 olika hashtags. Maximala antalet 

hashtags till ett inlägg på Instagram är 30, det går att vara relativt säker på att han 

ville maximera antalet platser hans bild skulle kunna synas på. Endast fem av hans 

hashtags har med Auschwitz, Polen eller närliggande Krakow att göra. Bland de 

övriga återfinns bland annat #weekendgetaway #handsome #travelblogger och 

#travelphoto. Alla dessa hashtags har miljontals olika inlägg och är otroligt populära. 

Bilden står i stark kontrast till texten, då han på bilden tar otroligt mycket agens när 

han står framför gatehouse och tittar rakt in i kameran, medans bildtexten tilldelar 

platsen och dess historia mer agens (Björkvall 2019, s. 25). För att sedan med alla 
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efterföljande hashtags ta tillbaka fokus på sig själv och sin semesterresa dit, varav 

de flesta hashtags han väljer inte har konkret förankring i bilden (Gripsrud 2006, s. 

32).  

Detta inlägg har genererat kommentarer från elva olika andra konton, med tre 

olika sorters kommentarer. Några är väldigt positiva till bilden, en skriver om när hen 

besökte platsen och hur det kändes, men även de mer arga kommentarerna som 

gått att hitta på tre av de övriga inläggen. Exempelvis “Auschwitz it’s not a place to 

make photos of yourself it’s a place to remember the million dead people think 

before you post”, “You take a picture of yourself where millions of people died, you 

think that it’s proper?” och “DELETE THIS FUCKING POST”.  

5.2 Resultat  

Endast ett av fem inlägg i mitt urval blev inte drabbad av negativa kommentarer, det 

är bild 2, kvinnan som står med kameran. Det kan bero på att hennes bild gav en 

respektfull känsla till platsen och dess historia. Visuellt är hennes bild lik den allra 

sista i mitt material, mannen som står med händerna i fickorna, samt textuellt då 

båda sätter stort fokus på platsen i bildtexten. Men hans inlägg fick de hatiska 

kommentarerna andra inlägg fått, som kvinnan helt inte blev drabbad av. Alla hans 

28 hashtags kan ha bidragit till att hans bild spridits mycket utanför den privata 

sfären av följare som gillar honom och människor som inte har en relation till honom 

har sett bilden och då valt att reagera med de mer hatiska kommentarerna.  

Den sista bilden har sedan likheter med den första bilden som också är en 

man. Båda tittar in i kameran och skriver om sitt besök på Auschwitz. Dessa två 

inlägg är även de som har markant fler hashtags än de tre övriga. Vilket kan ha 

bidragit till att deras bilder har visats för många fler än bara deras följare och kan 

vara en stor bidragande faktor till det hat de fått i kommentarerna, då nära vänner 

förmodligen skulle förmedlat eventuell kritik på annorlunda sätt. Båda har 

tvåvägskommunikation bland kommentarerna. 

Bild 3 och 4 har flertalet likheter i sina inlägg. Båda har poseringar som inte 

känns autentiska och ger en känsla av att de vill visa upp sig själva före platsen, de 

nämner inte sig själva i bildtexten och har inte svarat på någon kommentar de 
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mottagit. Båda dessa kvinnor har mottagit en hel del kärleksfulla kommentarer med 

röda hjärtan och andra emojis med kärleksfulla budskap, men trots detta har de inte 

svarat på en enda kommentar. 

 

Instagram har fasta ramar för hur inlägg kan se ut, det är begränsningar för bildens 

storlek och format, samt att bildtexten är i ett typsnitt och att det inte går att ändra 

layout på något. Skulle dessa bilder och bildtexter publicerats på en hemsida eller i 

en tidning, där det hade gått att ändra det visuella mer fritt, är det stor sannolikhet att 

det hade skickat andra signaler till de mottagare som såg bilderna och läste av 

budskapet. Det går inte att säga med säkerhet, men att bilderna publicerats på 

sociala medier är en viktig faktor och kontext, och klassas då som självpresentation 

och ett sätt att visa upp sig själva. 

6. Sammanfattning & Slutsatser 

Syftet med min kvalitativa studie av selfies vid Auschwitz har varit att skaffa en 

fördjupad förståelse för hur kommunikationen på Instagram ser ut i relation till agens 

och plats. För att göra det utgick jag från följande frågeställningar: 

 

● Vilka visuella och andra koder karaktäriserar de utvalda bilderna som utsagor 

om plats och agens? 

● Vilka typer av kommentarer genereras?  

● Hur kan kommentarer förstås utifrån de visuella och textuella koder som 

anger plats? 

 

Det jag kan se i min forskning är att visuellt har bilderna i mitt urval stora likheter då 

de visar en människa vid tågspåret vid Birkenau, Auschwitz. Några bilder har mer 

visuella likheter, exempelvis kvinnan med kameran som står upp och tittar rakt in i 

kameran och mannen med händerna i fickorna. Andra koder som karaktäriserat 

mina inlägg har varit valen av hashtags. Männen stack ut rejält och valde båda två 

att ha en uppsjö av hashtags till sina bilder, vilket varit en viktig paradigm för deras 

totala syntagm.  
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Flera kommentarer påpekade det jag fokuserat kring, självpresentation, då de 

kommenterat saker som att Auschwitz inte är en lämplig plats för att agera modell 

eller sätta fokus på sig själv, utan borde visa mer respekt till platsen och dess 

historia. Varit otroligt intressant att människor kommenterat just kring exakt detta. De 

hade kanske inte teorier kring agens och självpresentation, men de kände ändå att 

människan som lagt upp bilden gjorde något olämpligt och att de ville påvisa hur 

man beter sig på sociala medier.  

Utifrån kommentarerna har det gått att förstå att de visuella och textuella 

koder som anger platsen varit oerhört viktiga, då åskådarna som kommenterat ofta 

haft dessa i åtanke. Tågspåren i kombination med den ikoniska byggnaden vid 

entrén till Birkenau har varit två viktiga visuella koder. Valen av hashtags har främst 

använts för att markera platsen, men hos männen på bild 1 och 5 har de även valt 

att ha hashtags för att marknadsföra att de är på semester, samt sökte 

gillamarkeringar utanför sin privata sfär.  

 

Den tidigare forskningen jag refererat till visade att selfies vid Auschwitz exploaterar 

platsen och har inget syfte att visa empati eller solidaritet (Ibrahim 2015). Jag anser 

mig har kunnat se vissa tendenser till mer empati i mitt urval, främst hos kvinnan på 

bild 2 som står med kameran. Även om övriga inlägg var i samma linje som de i 

forskningen Ibrahim (2015) gjort. Ibrahim menade att denna typ av bilder är 

självpresentation, då hon ansåg att det var att i första hand visa upp sig själv, och 

platsen fungerar mer som en bakgrund. Vilket jag även kan se i min analys, att 

bilderna inte ger stor agens till platsen, utan skaparna till inläggen i mitt urval verkar 

vilja ha mer fokus på sig själva.  

Commane & Potton (2019) utförde även dem en multimodal analys kring foton 

publicerade vid Auschwitz. De hade med olika subgenres, medans jag bara valde 

självporträtt. De skämtsamma kommentarerna de skrev att de funnit, har inte jag 

hittat bland inläggen i mitt urval. Men likväl har jag sett stora tendenser till att 

Förintelsen och Auschwitz skapar väldigt starka känslor hos åskådarna, vilket har 

märkts bland kommentarer i mitt urval. 

Sung et al. (2016) konstaterade att sociala medier mer kretsade kring foton 

och att det textuella inte hade lika stor betydelse. De ansåg att trovärdigheten en bild 

34 



 

ger, inte går att förmedla i text. Samt att självpresentation och reklam för sig själv är 

centrala anledningar till varför människor väljer att publicera selfies. Materialet i mitt 

urval har visat att det inte verkar spela någon större roll vad det står för bildtext till 

bilden. Människorna som ser inlägget och väljer att kommentera, verkar bara 

reagerat på det visuella och inte det textuella. Flera kommentarer skrev även kring 

självpresentation, att Auschwitz exempelvis inte var en plats att marknadsföra sig 

själv, när all fokus borde legat på platsen och dess historia. Enligt Sung et al. (2016, 

s. 263) är det främst kvinnor som publicerar självporträtt i syfte för kommunikation, 

vilket inte stämmer i mitt material då kvinnorna på bild 3 och 4 var de enda som inte 

hade tvåvägskommunikation.  

 

En intressant faktor kring dessa inlägg är att även om dem genererade en hel del 

kommentarer som involverade hat och uppmaningar att radera inlägget från 

instagram, är inläggen fortfarande kvar offentligt på Instagram. Det äldsta inlägget 

jag har är från 28 januari 2019 och sedan någorlunda jämnt fördelat över året fram 

tills nu i december 2019. Jag har dock ingen möjlighet att ta reda på hur många av 

denna typ av inlägg som publicerats och sedan raderats när skaparna till inläggen 

fått mottagit arga kommentarer. I mitt ursprungliga urval hade jag 15 inlägg, varav 14 

fanns kvar en vecka senare. Varför den bilden raderades vet jag inte, men det är en 

intressant forskning för framtiden, vad det är som gör att folk raderar redan 

publicerade inlägg. Alternativt varför de inte faller för hatet och uppmaningarna att 

radera inlägget och väljer att stå på sig att det inte är moraliskt fel att ha kvar 

bilderna. Övriga intressanta aspekter för framtida forskning är även att göra en 

forskning liknande min, men ur ett genusperspektiv. Finns det skillnader mellan 

könen i hur bilderna tas, vad de väljer att skriva och vad det genereras för 

kommentarer? 

Inledningsvis i min forskning var jag även intresserad av ansvar och moral till 

denna typ av bilder och publiceringar på Instagram. Hur de som publicerade 

inläggen tänkte kring etik och respekt till platsen och dess historia. Varför de valt att 

ha kvar sina inlägg online även efter hatiska kommentarer där andra människor 

skriver att de borde radera bilden. Jag kände dock snabbt att det skulle vara för stort 

arbete för min uppsats, men är intressanta frågor för framtida forskning.  
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Fenomenet att fotografera självporträtt vid Auschwitz, är något Auschwitz museum 

själva gått ut och bett folk att sluta göra. 20 mars 2019, skrev Auschwitz museum på 

Twitter och uppmärksammade detta och i samband med det bad de folk att 

respektera minnet av de över en miljon människor som dödades vid platsen. Att 

tågrälsen inte är en plats att lära sig gå balansgång eller fotografera självporträtt, 

utan ska ses som en symbol för var hundratusentals människor forslades mot sin 

död (Connolly 2019). Auschwitz hade 2 152 000 besökare under 2018, varav över 

400 000 var från Polen. Sverige är det land som ligger på tionde plats bland 

besökarna 2018, med 42 000 svenskar som besökte koncentrationslägret 

(Auschwitz 2019). 
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