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Inledning
I dagens samhälle är det svårt hålla saker privat. Alltifrån olika säkerhetstjänster  
runt om i världen till privata företag är intresserade av att veta hur vi lever våra liv.  
Normerna för övervakning har förändrats en hel del de senaste tio åren, samtidigt 
som tekniken och möjligheterna att bedriva övervakning har utvecklats dramatiskt. 
Det är inte bara lätt för många aktörer att komma över information, det är också 
väldigt lätt för dessa aktörer att lagra informationen i flera år framöver.

I nyhetsflödet har man de senaste åren kunnat läsa om olika sätt som information 
samlats in på. För mig skapar det en stark obehagskänsla när jag läser om hur 
övervakning sker både i Sverige och i världen. Speciellt då informationen kan samlas 
in i stora mängder och sparas på obestämd tid, utan att jag själv någonsin får veta 
hur den används eller vad den skulle kunna användas till i framtiden. Projektet som 
föreligger föddes i ett försök att göra någonting produktivt av denna obehagskänsla. 
Övervakning påverkar inte bara mig utan oss alla. Därför är det viktigt att få folk att 
fundera kring dessa frågor: hur och om övervakning ska ske, samt i vilken omfattning.

Med mitt examensarbete vill jag skapa ett eget inlägg i debatten. Jag vill visa på det 
systematiska i övervakningen, men också på att vi kanske mår bättre av att hålla 
vissa saker för oss själva. Jag vill med min artefakt få användaren att tänka kring 
ämnet övervakning. Detta har jag åstadkommit genom att formge en affisch som 
sedan har placerats ut i stadsmiljön, där användarna har haft möjlighet att ta till sig 
artefakten utan att det har lämnat några digitala spår.

I denna text kan man följa affischens (artefaktens) utveckling, samt sätta sig in i de 
val jag gjorde för att driva projektet framåt.
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Bakgrund
Kort om olika aktörer, begrepp och personer med anknytning 
till övervakning

Personuppgifter

Hit räknas all information, ljud- och bildupptagningar som med eller utan kryptering 
kan avslöja identiteten hos en individ (Datainspektionen, u.å., Ordlista).

Länsstyrelsen

Det är till länsstyrelsen man vänder sig för att ansöka om tillstånd för att bedriva 
kameraövervakning på platser där allmänheten har tillträde (Länsstyrelsen Stock-
holm, u.å.). Även ljud får tas upp i samband med kameraövervakningen om detta 
har angetts i ansökan och blivit  godkänt (a.a.). För att göra hanteringen enklare 
vid ansökan om kameraövervakning på platser som exempelvis banklokaler, parke-
ringshus och butiker där det anses förekomma ökad risk för till exempel rån behövs 
enbart en anmälan till länsstyrelsen men inget tillstånd (a.a.). 

Datainspektionen

Datainspektionens uppdrag innefattar bland annat att kontrollera att lagar kring 
kameraövervakning följs och att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt för att 
minska riskerna för att den personliga integriteten åsidosätts (Datainspektionen, 
u.å., Datainspektionens uppdrag). Sedan 2009 har de också i uppdrag att kontroll-
era och undersöka hur personuppgifter och integritetsfrågor hanteras vid Försvarets 
radioanstalt (FRA) (Datainspektionen, u.å., Datainspektionens uppdrag i samband 
med signalspaning).

Personlig integritet

Samtidigt som det ingår i Datainspektionens uppdrag att värna om den personliga 
integriteten beskriver de i sin rapport Datainspektionens redovisning av regerings-
uppdraget att begreppet personlig integritet inte är specificerat inom svensk lag 
(Datainspektionen, 2010, Datainspektionens redovisning av regeringsuppdraget 
(Fö2009/355/SUND).).

Mathias Klang, forskare inom sociala medier och digitala rättigheter vid Göteborgs 
universitet, ställer frågan om det verkligen är möjligt att skapa en genensam kon-
sensus. Han menar att gränserna för vad som upplevs som integritetskränkande är 
väldigt olika från person till person (UR Kunskapsbanken, 2013, april).
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Människor delar enligt Klang gärna upp information i tre kategorier: ”känslig infor-
mation, särskilt känslig information och harmlös information” (UR Kunskapsbanken, 
2013, april). Det innebär att många människor har olika uppfattningar om i vilka ka-
tegorier de placerar sin information (a.a.). Vidare lyfter han frågan om det verkligen 
finns harmlös information (a.a.). Klang nämner också att vi mår bättre av att få ha 
våra hemligheter för oss själva och att det därför kan vara skadligt om dessa kom-
mer ut (a.a.). Även om dessa i sig skulle vara harmlösa hemligheter (a.a.). Klang 
menar på att det blir problematiskt när vi har telefoner och datorer som vi vet hur vi 
använder men inte riktigt förstår hur de fungerar rent tekniskt (a.a.). 

De mänskliga rättigheterna

I den Europeiska konventionen som är till för att skydda och bevara de mänskliga 
rättigheterna kan man, i artikel 8, läsa att ”Var och en har rätt till respekt för sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”  (Mänskliga rättigheter, u.å.). 
Undantag från den får göras om detta stödjs i lagen, bland annat om det i lagen 
stödjs med motivationen att det är för landets- eller allmänhetens säkerhet eller för 
att förebygga brott (a.a.).

”På ett övergripande plan anses skyddet innebära att varje person ska ha en rätt 
att utvecklas i förhållande till andra människor utan inblandning från utomstående” 
skriver kammarrättsrådet Elisabeth Reimers, tidigare sekreterare i Integritetsskydds-
kommitén mellan 2004 och 2008, om artikel 8 i Europeiska konventionen  
(Reimers, 2009).

Samhället och övervakning

För att det moderna samhället ska fungera sker det redan informationsinhämtning 
om individen, exempelvis med hjälp av personnummer. Det är en form av över-
vakning vi har vant oss vid och som de flesta knappast reflekterar över. Den gör 
det möjligt att exempelvis låna böcker på biblioteket och att föra en patientjournal i 
vårdsammanhang. Viss övervakning i form av informations inhämtning behövs med 
andra ord för att samhället ska fungera på ett bra sätt. 

Hur den informationen får hanteras bestäms i bland annat personuppgiftslagen 
(Arvidsson, u.å.). Den bestämmer hur personuppgifter får behandlas av exempelvis 
företag och myndigheter (a.a.). 

Om olika säkerhetstjänster och den övervakning de bedriver

National Security Agency, även kallat NSA, är USA:s underrättelseorganisation och 
har till uppdrag att genomföra säkerhetsanalyser och kan i vissa fall även dekryptera 
internettrafik (NSA, u.å.). 

Under 2013 kom det uppgifter i media att NSA med hjälp av ett program vid namn 
PRISM kunnat övervaka webbtrafiken genom servrar på flertalet stora företag i USA 
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(Gruvö, u.å.). Med programmet PRISM sägs NSA ha kunnat samla in information 
om ”inloggningsuppgifter, e-post och meddelanden på sociala nätverk” (a.a.). Dessa 
uppgifter bygger på de dokument som Edward Snowden, tidigare konsult åt NSA, 
ska ha kommit över (a.a.). Dessa avslöjanden har lett till att Edward Snowden i dag 
är efterlyst av USA för stöld av hemligstämplade dokument och för spionage (a.a.). 

NSA har sedan 2010 haft tillgång till en automatiserad version av ytterligare ett pro-
gram vid namn Turbine, vilket har lett till att flera miljoner människor världen över har 
fått sin internet- och telefontrafik övervakade (TT, 2014, 13 mars). Detta program har 
installeras med hjälp av en falsk Facebookserver, för att sedan kunna användas för 
att hacka sig in i datorer och samla information (a.a.). NSA har kommenterat dessa 
uppgifter och menar att denna verksamhet är förenlig med deras uppgift att skydda 
nationens säkerhet, och att detta program “endast används vid underrättelsearbete 
eller kontraspionage som stödjer nationella insatser” (a.a.).

NSA sägs dessutom ha möjlighet att lokalisera alla datorer och mobiltelefoner som 
har kopplat upp sig mot internet, eftersom de enda sedan internets början kartlagt 
hur nätet har växt fram (Bie, 2014, 15 januari). Denna karta, som NSA själva kallar 
för Treasure map, verkar på fiberkabelnivå och det sägs att över 20 st övervaknings-
program ska ha tillgång till den (a.a.).

Den Brittiska signalspaningsmyndigheten Government Communications Headqu-
arters, även kallad GCHQ, samlade stillbilder från chattar mellan Yahooanvändare 
som använde sig av sin webbkamera med hjälp av programmet Optic Nerv  
(Ackerman & Ball, 2014, February 28). Detta medförde att flera miljoner användares 
bilder samlades i deras databaser utan att dessa personer var misstänkta för något 
brottsligt eller var mål för signalspaning (a.a.). Dessa bilder användes sedan bland 
annat till att experimentera och förbättra program för ansiktsigenkänning  
(Holmberg, 2014, 27 februari). 

Den övervakning som getts samtycke till – Företag
Vad många kanske inte tänker på, då de bara klickat förbi användarvillkoren, är att 
många av av de vanligaste apparna samlar in information om sina användare  
(Flores, 2014). Genom att klicka och godkänna villkoren för Facebook-appen tillåter 
man Facebook att ”...läsa kontakter, ändra kontakter, läsa kontakter där ditt namn 
står, se vem man ringer till, se telefonlistan, använda GPS:en, ha tillgång till mikro-
fon, dina bilder och videor, ringa, läsa sms och mms, ändra och läsa kalender, ladda 
ner filer utan att fråga – och det är inte allt...” (a.a.). Det leder till att användarna av 
exempelvis Facebook tappar kontrollen över sin egen information och att användar-
na inte med säkerhet kan veta hur den informationen kommer att användas.

Andra företag vars appar påståtts samla in information om användarna är Netflix, 
Chrome, Gmail, Skype och Spotify (Flores, 2014).

Mikael Ejner vid Datainspektionen lyfter fram att vi betalar med vår information, för 
att få tillgång till dessa gratistjänster (Flores, 2014). Vidare menar han på att det är 
så företagen drar in pengar genom att sälja riktade annonser baserat på den infor-
mation som användaren delar med sig av (a.a.).
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Uppgiften att lösa
Den övervakning som sker idag där fokus snarare är kvantitet istället för kvalitet, 
behöver ventileras för att för och nackdelar ska kunna vägas mot varandra. Detta för 
att övervakning ska kunna ske på ett sådant sätt som allmänheten har förtroende för 
och känner sig bekväma med. För att lyfta fram ämnet vill jag skapa ett debattinlägg, 
som får användaren att tänka till kring övervakning. I mitt examensarbete har jag valt 
att jobba med Barack Obama som symbol för den övervakning som bedrivs av USA. 

Processen
I projektets inledande skede ritade jag upp tankekartor för att skapa mig en över-
blick i ämnet. Eftersom ämnet övervakning är väldigt brett gjorde tankekartorna mitt 
material mer hanterbart, och jag kunde välja ut de delar jag tyckte skulle passa in i 
mitt examensarbete.

Genom att göra bildsökningar på övervakning, NSA, grafiska affischer (både på 
svenska och på engelska) på Google, Behance och Dribble hittade jag affischer som 
jag sedan skrev ut och betraktade. Det gav mig en inblick i vilka visuella uttryck som 
tidigare förekommit och vad som sagts tidigare.

Motiven jag fann i min bildsökning bestod inte av fotografier utan var genomgående 
illustrationer. De flesta illustrationerna innehöll färgerna rött, blått och gult. Ett bud-
skap som återkom gång på gång var att USA tar sig rätten att övervaka. Även USA:s 
president och USA:s flagga återkom som motiv. Exempel på vilka bilder som dök 
upp i bildsökningen finns att se på nästa sida. 

Från vilken vinkel kan man belysa övervaknings problematik?
Inledningsvis fanns en fundering om jag skulle kunna använda mig av en stalker/kid-
nappare i en historia, för att lyfta fram alla de sätt som man kan samla in information 
på, utan att den personen vet om det. Denna idé kändes inte rätt då den till formen 
skulle kunna ses som en guide till hur man skulle kunna gå tillväga för att göra 
dessa saker. Och det i sig motverkar hela tanken bakom valet av ämnet, att bearbe-
ta och göra något produktivt av min egen obehagskänslan.

Parallellt med ovanstående idé funderade jag också kring en annan historia, om en 
person med stora tekniska kunskaper, alternativt en högt uppsatt person med makt 
över övervakningen, som skulle kunna stalka någon. Det var då Barack Obama dök 
upp som idé i projektet. Jag ställde mig frågan: Hur skulle Obama kunna stalka sin 
fru Michelle om de skiljde sig? Hur skulle han kunna göra om han hävdade att det 
förekom en säkerhetsrisk? Barack Obama dök upp i tankarna eftersom han tycks 
vara den person som har mest makt över övervakningen i dag. Valet föll på att  
arbeta med Barack Obama, då han för närvarande är president i USA som är ett  
av de länder som det talas om i övervakningssammanhang.
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Med dessa bilder sökte jag likheter och olikheter för att få fram vad som tidigare sagts. Även återkommande färger och teman undersöktes.  
I mitten kan man se bilder med rött i, och i den nedre bilden kan man se bilder med blått i. I de övre bilderna kan man se vad som har sagts i dessa. 
Källorna finns i en referenslista för bilder längst bak i examensarbetet.
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Denna idé presenterades på första handledningstillfället. Där fick jag tipset att testa 
vrida på perspektivet. Det landade i att om det var Barack Obama själv som skulle 
försöka smita ut så skulle det i princip vara omöjligt för honom att göra det obemärkt. 
På grund av sin position som USA:s president är han själv föremål för omfattande 
övervakning dygnet runt, för hans egen säkerhet. Det landade i tanken ”Inte ens 
Obama kan undkomma övervakningen”. 

Från handledningen tog jag sedan med mig olika förslag i stil med: Vad skulle hända 
om Obama skulle ha en hemlig affär med Rysslands president Vladimir Putin, eller 
med USA:s vice president Joe Biden? Vad skulle hända om Obama ville smita ut för 
att köpa en glass?

Hur skulle detta kanske kunna göras?
För att hitta detta scenario ställde jag mig frågan, vad skulle Barack Obama kun-
na tänkas vilja hålla för sig själv? Vad skulle han vilja hålla privat? Vad skulle han 
möjligtvis vilja dölja för sin omgivning? Inför Obamas första presidentvalskampanj 
lovade han sin fru att sluta röka för att få ställa upp som kandidat (Superville, Feller, 
Pace, Werner & Neergaard, 2011, February 9). Omkring 2010 ska han ha slutat röka 
enligt en intervju med Michelle Obama (The Telegraph, 2011, February 9). Redan 
under sin första tid i Vita huset införde Michelle Obama hälsosammare mat, med 
målet om en hälsosammare livsstil (Swarns, 2009, March 10). Det är med andra ord 
troligt att om han skulle vilja röka en cigarett skulle han med största sannolikhet vilja 
hålla det för sig själv. Med detta scenario i åtanke som jag har skapat min artefakt.

Med mig från första handledningen hade jag en tanke om att arbeta med storytelling 
för att kunna lyfta fram och väva in alla former av övervakning som Barack Obama 
skulle behöva undvika om han skulle tjuvröka, just för att visa på det omöjliga och 
absurditeten i omfattningen av ett sådant projekt.

För att komma vidare i arbetet ställde jag frågan: hur skulle en sådan text kunna 
presenteras för användaren? En idé jag hade vid den här tiden var att placera texten 
i ett magasin, där illustrationer hade kunnat visa nyckelögonblick från berättelsen 
för att på så vis locka användaren till läsning. Denna idé ventilerades med andra 
studenter från klassen. Jag lyfte fram min oro för idén. Min egen invändning till den 
var att den inte var ögonblicklig, utan att användaren skulle behöva avsätta tid för 
att sätta sig in i artefakten. Vem skulle då bli användaren? Skulle det bara resultera 
i ett snyggt magasin som inte berörde användaren? Hur skulle den kunna spridas? 
Då användaren måste läsa texten för att ta till sig tanken bakom, vem tar sig då 
den tiden? För att nå så många ur allmänheten som möjligt tänkte jag att artefakten 
skulle behöva vara mer direkt. Användaren borde med andra ord bara behöva kolla 
på bilden en kort stund för att ta till sig artefaktens innehåll utan att behöva läsa 
någon längre text. Övriga studenter instämde i mina motargument. Under handled-
ningsträffen som följde berättade jag om min ursprungliga idé med magasinet, men 
argumenterade och motiverade varför jag tänkte mig att den idén inte skulle vara 
den bästa vägen att gå för att nå användaren.

Det var någonstans här i processen jag kom på idén att arbeta med en enda illustra-
tion, för att kunna nå ut till användaren utan att ta upp mycket av dennes tid. I den 
tänkta illustrationen skulle användaren ha kunnat se två personer, turister eller lik-
nande, som fotograferade sig själva med en ovetande Barack Obama i bakgrunden 
rökandes en cigarett. 
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Idén bakom den illustrationen var att användaren då skulle kunna ta in bilden på 
kortare tid, vilket skulle kunna locka fler användare att titta på bilden. Som feedback 
från handledarna fick jag höra att den idén och den tidigare nämnda idén speglade 
tre olika spår inom övervakning. Spår man lämnar efter sig, global övervakning och 
den slumpmässiga övervakning som kan förekomma när någon annan delar med 
sig av någonting som rör dig. Under handledningen blev jag rekommenderad att 
stryka den slumpmässiga övervakningen som kan ske och fokusera på den övervak-
ningen som sker systematiskt och globalt. 

En annan parallell idé om att bygga upp ett fotomontage hade jag med mig från 
handledningen. Ett fotomontage med ett satellitperspektiv för att plocka in känslan 
av övervakning, på samma sätt som de gör i filmer och serier. Exempel Enemy of 
the State och tv-serien 24.

Efter handledningen vägde jag för och nackdelar mellan idéerna. Beslutet jag tog 
var att jobba vidare med ett fotomontage, för att många av de affischer jag tittade på 
i början hade illustrationer. Genom att jag valde att jobba med fotomontage skiljer 
sig mitt visuella uttryck från dessa. 

Efter att ha letat bilder i satellitperspektiv som skulle fungera för arbetet, hittade jag 
information om att det finns regler i USA som säger att kommersiella satelliter inte 
får sälja bilder med bättre upplösning än 0,5m trots att det finns tillgång till 0,41m 
(Satellite imaging corporation, u.å. Digitalglobe requests US government to lift 
restrictions on commercial satellite imagery). Tanken på att arbeta utifrån Googles 
karttsjänst foton grusades snabbt, då Googles logga är återkommande i hela bilden. 
Bings karttjänst kom inte heller på frågan då hela området kring Vita huset var pixlat.

BILD 14: Ett exempel på hur Google placerar ut sin logga i sin karttjänst.
BILD 15: Vita huset området i BING:s karttjänst är dolt bakom en yta med större pixlar.

14 15
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Min ursprungliga idé var att jobba med en bild, men för att kunna se vem det är som 
står och röker cigaretter krävs en helkroppsbild och då går övervaknings/satellit 
känslan förlorad. Jag kom på idén om att använda mig av ett förstorat element i bild-
en, så som de exempelvis gjort i filmen The Fifth Estate från 2013. Genom att göra 
detta lyckades jag skapa en artefakt med både en närbild och en överblicksbild.

För att hitta ett bra sätt att visa denna närbild i förhållande till den större bilden  
undersökte jag hur detta gjorts i film och nyhetssammanhang. Här blev det en 
balansgång: hur mycket kan man plocka in från film-estetiken utan att man tappar 
trovärdigheten? Här valde jag att inte plocka in den vanligaste satellitestetiken,  
korset med en cirkel eller fyrkant, då det starkt förknippas med sådant man kan se 
 i en typisk Hollywood-produktion.

BILD 16: En screeshot av den officiella trailern till filmen The Fifth Estate från 2013. 
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Här kan man se olika sätt som filmer och nyheter väljer att förstora på och visa på Satellitkänsla. 
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För att få en känsla av vilka typsnitt som är vanliga i filmer med temat övervakning 
tog jag screenshots från två filmer, som sedan samlades ihop och jämfördes. Det jag 
kunde se då var att linjära typsnitt som var fyrkantiga till formen var återkommande. 

Högupplösta bilder på Barack Obama ur ett fågelperspektiv sökte jag på internet. 
Då detta inte är den vanligaste vinkeln han fotograferas från visade sig detta vara en 
utmaning. På bilden som jag valde att arbeta vidare med böjer sig Obama ner och 
för att klappa sin hund (se bildreferens 26). Men sett till huvudets vinkel skulle det 
också kunna vara ett foto som är taget i fågelperspektiv. Fördelen med den bilden är 
att den inte är tagen rakt ovanifrån och att man därför kan se delar av ansiktet, vilket 
i sin tur gör det lättare att identifiera vem det är på bilden.

Typsnitt från olika filmer.

21
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24 25

22
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För att hitta en kropp till Obama sökte jag till en början fotografier taget i fågelper-
spektiv, på både kostymklädda och mer vardagligt klädda män. Just för att se vilka 
alternativ som fanns till hands. Bilder på kostymklädda män sökte jag från olika galor 
och prisutdelningar utan att hitta något fotografi som skulle passa för ändamålet. 
Av den anledningen bestämde jag mig för att fotografera en bild som skulle kunna 
användas till det utklippta Obama-huvudet. Inför den fotograferingen ställde jag mig 
själv frågan: vilken typ av klädsel förstärker känslan av att det är Barack Obama 
som står där på bilden? Svaret blev att han mest fotograferas i kostym och att en 
sådan klädsel skulle kunna förstärka intrycket av att det verkligen är Obama som 
står där och röker.

Under de perioder Barack Obama rökte i Vita huset sägs det att hans val av plats 
brukade vara West Colonnade, som ligger i anslutning till Rose Garden (Roberts, 
2011, November 1). Så för att dölja att han tjuvröker tänker jag mig att han väljer en 
annan plats än den han tidigare brukade använda sig av. Speciellt med tanke på att 
Michelle Obama mest troligtvis finns i Vita huset då hon förbereder sig för att jobba 
mellan klockan tio alternativt halv elva till omkring klockan tre eller fyra på dagen  
(O Magazine, 2009, April). Samt att det jobbar omkring 95 personer i Vita huset 
(a.a.) som han troligtvis också skulle behöva dölja tjuvrökningen för, då den infor-
mationen snabbt skulle kunna sprida sig vidare eftersom folk pratar med varandra. 
Tiden 09.04 valde jag för att han inte börjar jobba förrän klockan 10.50 den 10 April, 
2014 (The White House, u.å. President’s Schedule – April 10, 2014) och då har han 
tiden att smita iväg, när han vet att Michelle är upptagen med annat. Tiden 09.04 
känns som vilken tid som helst, och valdes av den anledningen. För att inte ge käns-
lan av att han stod i West Colonnade alternativt i Rose Garden valdes asfalt som 
underlag till fotograferingen.

En bild på Washington, D.C. sökte jag för att förstärka känslan av att det är Barack 
Obama som befinner sig i närheten av Vita huset. 

Fotografering
Eftersom jag inte hittade någon bild på en kostymklädd man fotograferad ur ett  
fågelperspektiv som passade ihop med den andra bilden med Obamas huvud fick 
jag fundera ut en annan lösning. Jag valde då att fotografera en egen bild. Jag ring-
de därför min bror och bad honom ställa upp som modell.

Anledningen till att jag valde att ringa min bror är hans intresse för fotografi, hans 
tålamod och förstående för att det krävs förberedelser och testfotograferingar för att 
hitta rätt vinkel och att sådant tar tid.

Som förberedelse för fotograferingen kollade jag på originalbilden på Barack Obama 
när han böjer sig ner för att klappa sin hund. Det jag kunde se var att fotografiet var 
fotat med ett teleobjektiv, med en stor bländare i ett mjukt ljus. För att dubbelkolla 
öppnade jag upp fotografiet i Bridge och kollade värdena i metadatan som sparats 
med fotografiet. När jag sedan fotograferade min bror hade jag dessa värden i åtan-
ke för att bilderna på bästa sätt skulle kunna monteras ihop i Photoshop och fortfa-
rande kännas trovärdiga.

Som förberedelse till fotograferingen sopades grus undan på asfalten nedanför loft-
gångarna för att få en bakgrund utan störande element. Anledningen till att jag valde 
att fotografera från den översta loftgången var att jag med teleobjektivet behövde ett 
vist avstånd för att få med allt jag ville i bilden. Då min bror anlände åkte vi iväg till 
en secondhand-affär och provade ut en skjorta och en slips.  
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För att välja en så trovärdig skjorta och slips som möjligt letade jag fram bilder på 
mobilen som visade Barack Obama i kostym. Bilderna visade att han ofta bär en blå 
slips och till det händer det att han bär en ljusblå skjorta. Jag valde att köpa den ljus-
blåa skjortan och den slips som såg dyrast ut och som kunde uppfattas som mest 
professionella, men framför allt valde jag de plaggen eftersom de liknade något som 
Obama skulle kunna ha på sig. 

Mitt mål har hela tiden varit att göra så få ändringar som möjligt i Photoshop, då 
detta eventuellt skulle kunna avslöja att ändringar har gjorts i efterhand, och därför 
valde jag att tänka på detaljerna redan på plats. För att få en jämn gråskala, på den 
torkande asfalten från tidigare fallen snö, hällde jag en hink med vatten på asfalten. 
Hudtonen justerades med smink och kläderna rollades av för att ta bort dammet så 
att efterarbetet i Photoshop skulle minskas. Vid den här tidpunkten fick jag tanken 
att jag behövde kolla upp om han är höger eller vänsterhänt. Det visade sig att  
Barack Obama är vänsterhänt (Fredrikson, 2009, 29 januari).

För att kunna veta om vinkeln var rätt mot fotografiet med huvudet använde jag mig 
av en utskriven bild som referensbild. För att dubbelkolla att detta stämde tog vi en 
paus i fotograferandet för att kolla om det såg bra ut när man klippte in Obamas 
huvud på den bilden jag just tagit. Genom att göra så fick jag och min bror feedback 
på hur vinkeln stämde överens med det jag hade fotograferat. I första omgången  
fotografier kunde jag se att en av bilderna skulle vara perfekt för att arbeta vidare 
med. Men för att vara på den säkra sidan tog jag ytterligare en serie med bilder

BILD 27:  Ett exempel på hur kraftigt man kan se riktig cigarettrök.
BILD 28: Visar bilden jag tog på min bror och som jag sedan använde som grund till Barack Obama bilden



29 30

31

32 33

BILD 31: Ett test för att se hur en förstoring skulle kunna se ut.
BILD 32: Före extra rök har lagts till.
BILD 33: Efter extra rök har lagts till med hjälp av Photoshop.

BILD 29: En testbilden jag gjorde medan jag kollade om vinkeln på huvudet  
var rätt. I samma bild kan resultatet av första testet med extra rök ses.
BILD 30: Bilden som användes för att förstärka röken i bild 29 och bild 33.



17

Fotomontaget
Fotografiet med Barack Obamas huvud beskars och förstorades för att kunna arbeta 
med en så stor bild som möjligt. En större bild underlättade framför allt det finstilta 
arbetet med detaljerna i bilden. Men också för att jag vid denna tidpunkt ännu inte 
hade tagit något beslut om hur artefakten skulle möta användaren. Då tanken fanns 
att helkroppsbilden föreställande Barack Obama skulle efterlikna en förstoring från 
en större satellitbild fanns medvetenheten om att bilden skulle behöva den känslan. 
Det vill säga känslan av en lågupplöst bild. Då andra fotografier jag hade tagit hade 
en tydligare cigarettrök tog jag beslutet att lägga in extra cigarettrök, för att förtydliga 
den så att den syns ordentligt men utan att det blir för orealistiskt.

Strecken till bildförstoringen i bilden testade jag först i blått, men den blåa färgen in-
gav inte den känsla av äkthet som jag ville åt och därför ändrades färgen till vit som 
kändes mer neutralt i sammanhanget. Den vita färgen tar heller inte upp lika mycket 
uppmärksamhet som en blå färg och fokus hamnar då i stället på bilderna.

Då återstod frågan: var kan han tänkas vilja stå om han skulle vilja dölja att han tjuv-
rökte? I anslutning till tennisplanen/basketplanen finns det många träd och buskar 
men även mindre byggnader som skymmer insikten. Där finns också ett vitt mindre 
fordon parkerat som döljer insynen ytterligare, och den är i sin tur källan till det mju-
kare ljuset i min Obama-bild, då solljuset har studsat på den och sedan på Obama. 

BILD 34: Med Googles karttjänst kunde jag hitta rätt koordinater för 
platsen där jag tänkt mig att Obama ska stå och tjuvröka.
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Efter att jag valde platsen där det är tänkt att han ska stå, sökte jag med hjälp av 
Googles karttjänst upp koordinaterna för platsen. För att plocka in i bilden att det 
finns uppgifter om var exakt Barack Obama finns vid den tidpunkten.

Den ursprungliga satellitbilden (se bildreferens 36) togs under Barack Obamas in-
stallationsceremoni som president 2009, detta kan ses i text på en bild från samma 
tillfälle (Satellite imaging corporation, u.å. President Obama Inauguration - Geoeye-1 
Satellite Image). Valet föll på att arbeta med en satellitbild föreställande Washington 
D.C. för att förstärka känslan av att det verkligen är Barack Obama som står och 
röker på bilden men också för att visa på att man inte ens går fri från övervakning i 
sitt eget hem. Genom att använda den bilden fanns det delar av den som behövde 
tas bort för att ge känslan av att det var en helt vanlig dag när satellitbilden togs.  
Jag arbetade om bilden genom att beskära den och retuschera bort exempelvis tält, 
bilar och folkmassor.

För att bestämma mig angående vilken typ av förstoring alternativt sikte/kors i bilden 
som skulle väljas, skissade jag upp olika alternativ. Tanken med det var att det inte 
skulle bli för likt filmer med temat övervakning. Bildens trovärdighet skulle minska 
om man som betraktare fick uppfattningen att det var ett fotografi ur en spelfilm.

Genom att lyfta in det militära när jag skriver 0904 hours (Powers, u.å.) i stället för 
att 09:04 AM samt att jag skriver att upplösningen på bilden motsvarat 0.41m som 
bara USA:s militär får använda sig av i USA (Satellite imaging corporation, u.å. Di-
gitalglobe requests US government to lift restrictions on commercial satellite image-
ry), skapar jag en mystik kring vem som står bakom bilden. Meningen är att dessa 
militära termer ska förstärka trovärdigheten till bilden och få användaren att börja 
tänka om och kring ämnet övervakning. De militära termer är på engelska för att öka 
känslan av att det är ett trovärdigt fotografi.

BILD 35: Mina skisser på förslag till förstoring och sikte/kors i bilden.
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Halvtidsseminariet
Inför halvtidsseminariet tänkte jag mig att användaren skulle kunna möta bilden på 
Facebook eller Twitter. Jag hade då tanken på att jag skulle skicka in bilden och 
få den tryckt på plexiglas för att kunna visa upp artefakten på ett bra sätt under en 
eventuell slututställning. 

Vid halvtidsseminariet visade jag upp hur långt jag hunnit. Vid den tidpunkten hade 
jag inte hunnit finjustera några färgtoner i bilden, så detta fick jag feedback på. 
Handledarna menade att jag behövde fixa till färgerna så att det såg mer verklig-
hetstroget ut, vilket jag tog i åtanke i mitt fortsatta arbete.

Efter halvtidsseminariet fick jag ytterligare feedback på att min artefakt. Jag fick då 
höra att om jag valde att presentera min bild tryckt på plexiglas, skulle den tappa 
trovärdighet. Även min idé om att sprida bilden via Facebook eller Twitter för att få 
stor spridning ställde sig en av handledarna kritiskt till för att det skulle lämna digitala 
spår när användaren tog del av bilden. 
 
Ett förslag jag fick var att trycka upp min bild i Eurosize-format (118,5 × 175 cm) och 
placera bilden på busshållplatser. Just för att nå allmänheten till exempel när de 
väntar på bussen. Fördelen med detta  är att bilden då skulle nå många användare, 
i stadsmiljön, och att detta inte nödvändigtvis skulle behöva lämna efter sig digitala 
spår. Storleken skulle dessutom kunna öka impact för bilden. Mitt motargument till 
denna idé är att bilden tappar den upplevda äkthet som den behöver för att fungera, 
om den placeras i en kontext där reklam vanligtvis förekommer. 

Min idé blev att skapa en affisch. Till en början hade jag tänkt att använda mig av en 
Hashtag på affischerna, för att på så vis skapa en gemensam grund för användaren 
att börja diskutera ämnet övervakning och eventuellt affischen. Då jag redan motive-
rat valet av att använda mig av en affisch med att det ger användaren en möjlighet 
att ta till sig min artefakt utan att det lämnar digitala spår, fick jag feedbacken att 
detta gick emot min motivering. Hashtaggen skulle med andra ord skicka tillbaka 
användaren till de digitala medierna som lämnar spår. Därför användes inte idén 
med hashtags.

Jag tänker mig att arbetet till en början skulle kunna sikta på att sätta upp 1001 
stycken affischer i stadsmiljö. Antalet 1001 baseras på att det kommer att krävas 
ett större antal affischer för att kunna placera många affischer vid varandra för att 
uppnå önskad impact. Och för att det är enklare att arbeta med utplaceringen av 
affischer om man har ett mål att nå, med 1001st affischer utplacerade. 
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BILD 37: Bilden som visades upp på halvtidsseminariet innan att färgerna hade hunnit justerats på ett trovärdigt sätt.
BILD 38: Test med att placera ut bilden i sociala medier, som visades upp på halvtidsseminariet.
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Kommunikationsstrategi
Min idé blev att lyfta in många affischer bredvid varandra och på det sättet skapa 
impact. Genom att sätta upp många affischer bredvid varandra drar detta uppmärk-
samhet till affischerna. Tanken bakom upprepandet av bilden i stadsmiljön under 
minst ett halvår och upp till något års tid är att ge intrycket av att det måste vara en 
större rörelse bakom affischerna och att det inte bara kan vara en person bakom 
den. Genom att låta avsändaren till affischen vara anonym vill jag skapa mystik och 
en fundering hos användaren.

Genom att välja att visa affischen med hjälp av gerillamarknadsföring (Gimdal & 
Johnson, 2013) kan jag med små medel nå ut på ett självständigt och ovanlig sätt. 
Nackdelen med gerillamarknadsföring som Gimdal och Johnson (2013) nämner är 
att den ofta befinner sig i en gråzon, både gällande moral och det juridiska. Nufer 
(2013, citerad i Gimdal & Johnson, 2013) menar därför att användarnas mottagande 
kan variera beroende på hur de ställer sig till den här formen av exponering. Därför 
tänker jag mig att efter en utplaceringen av affischer skulle en uppföljning kunna 
göras, för att se vilken effekt affischen fick.

Provtryck av affischerna och sista ändringar
Med målet att få en offert på kostnaden för tryck gick jag in på ett tryckeri i Skellef-
teå. Därifrån fick jag med mig exempel på silkpapper på 120g, 160g och 260g samt 
ett löfte att de skulle maila mig en offert. Då tryckeriet hade en leveranstid på två 
till tre dagar valdes det, för att kunna få en tryckt affisch så snabbt som möjligt. Det 
andra tryckeriet jag var i kontakt med ville ha en vecka på sig innan leverans.

En person i min omgivning fick ta en titt på bilden för att se vad jag höll på med. Då 
upptäcktes en detaljmiss, att Barack Obama på bilden saknar en vigselring. Detta 
löste jag genom att klippa ut en bild på just Barack Obamas vigselring och montera-
de in den i bilden (se bildreferens 39). Även om detta inte är en stor del av bilden är 
den ändå viktig, då fokuset skulle kunna hamna där istället för på tjuvrökningen. 

Ett annat steg i processen var att jag testade att jobba med brus och texturer i  
Photoshop för att medvetet sänka den upplevda upplösningen i bilden. Till slut  
slog jag ihop alla lager och förminskade bilden för att sedan förstora upp den igen. 
Genom att göra det fick hela bilden samma textur.

När jag tog kontakt med två tryckerier förstod jag att en affisch med storleken 40 
gånger 40 cm, som var den storleken jag hittills arbetat i, skulle bli väldigt dyrt ifall 
jag önskade att trycka upp många exemplar (200-500 st). Eftersom de satellitbilder
jag sett oftast var kvadratiska i formen arbetade jag till en början med detta format. 
Men om jag hade minskat bilden från 40 gånger 40 cm till 30 gånger 30 cm skulle 
bilden exponeras på en betydligt mindre yta, och på så vis hade den fått mindre 
uppmärksamhet. Därför valde jag att i stället arbeta vidare med A3-formatet. 

På affischens yta vill jag att fokus ska ligga på Obama-bilden i första hand, och på 
satellitbilden i andra hand, medan texten ska fungera som ett komplement till dessa 
bilder. Texten är läsbar på åtminstone 2 meters avstånd och är lätt spärrad för att 
underlätta läsningen på det avståndet. Med spärrad menas att mellanrummen mel-
lan bokstäverna har blivit större. Linjerna som visar förstoringen i bilden har gjorts 
marginellt tjockare, för att de ska synas från det avståndet.
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För att komma till rätta med tonerna och färgsticken som fanns i de olika bilderna 
gjordes provtryck på skolan på Epson Premium semimatte photo paper 260g. Att 
ett fotografi har ett färgstick innebär att hela fotot kan upplevas exempelvis som rött 
eller gult. Att provtrycka på just det pappret och inte på Color Star semimatt 180g 
gjorde jag för att all svärta i bilden försvann på Color Star semimatt-pappret. Det var 
vid dessa provtryck på olika typer av papper som jag insåg vikten av ordentlig svärta 
i bilden för att närvarokänslan i bilden inte skulle försvinna.

Nya provtryck med olika färgtoner jämfördes sedan med varandra för att hitta de 
bästa färgerna för affischen, så att dessa skulle upplevas som realistiska. Då detta 
gjorts och det stod mellan två utskrifter diskuterades jag med Maria Ahlqvist Juhlin 
(Personlig kommunikation, 5 maj, 2014) om färgtonerna i bilden. Hon lyfte fram att 
den bilden som hade bättre ton var den som hade mindre rött i sig och på den bilden 
upplevde hon att bilden inte var lika grovkornig. På samma bild upplevde hon att rö-
ken syntes bättre. Hon höll även med om att utskriften på Color Star semimatt 180g 
gjorde att bilden tappade all svärta och därmed närvarokänslan i bilden som behövs 
för att den ska upplevas som äkta.
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BILD 40: Provtryck på olika papper. Till vänster är Color Star semimatt 180g och till höger Epson Premium semimatte photo paper 260g.
BILD 41: Jämförelse av färgtoner i bilden. På det högra provtrycket syns grovkornigheten mindre i ansiktet.
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Jag gav mig i kast med att testa att minska grovkornigheten på huvudet för att bild-
en ska upplevas mer sammanhängande. Ett nytt provtryck gjordes för att se om jag 
hade överarbetat bilden eller om den fortfarande kändes trovärdig. Genom att se på 
provtrycket och jämföra före och efter kunde jag se att bilden inte kändes överarbe-
tad och strukturen kändes naturligare än tidigare.

Innan jag skulle skicka bilden till tryck dubbelkollade jag datum och text. Det var 
då jag upptäckte att jag missat att Barack och Michelle Obama den 10 april, 2014, 
befann sig i Huston, Texas (The White House, u.å. President’s Schedule – April 10, 
2014). Detta hade jag missat för att jag enbart hade kollat om när han började sin 
schemalagda arbetsdag. Genom att titta på presidentens schema kunde jag se att 
den 21 mars, 2014 (The White House, u.å. President’s Schedule - March 21, 2014), 
skulle fungera bättre då han började sin schemalagda arbetsdag kl 10.30 i Oval  
Office i Vita huset. Datumet valdes ut för att Barack Obama senare under dagen 
skulle möta bland annat Facebooks, Googles och Netflixs verkställande direktö-
rer och prata om avslöjanden rörande NSA (Lederman, 2014, Mars 21). Datumet 
kopplas på det sättet ihop med ämnet övervakning. Då jag dubbelkollade hur man 
skriver datum på engelska visade det sig att man inte alls ska ha med th efter April 
10th (Arnold, Cook, Angeli & Paiz, 2013), det togs därför bort i samband med da-
tumbytet.

Efter att jag ändrat texten provtryckte jag igen för att kolla att färgerna kändes rätt 
och att allting var där det skulle vara. Då utskriften på Epson Premium semimatte 
photo paper 260g såg bra ut skickade jag filen till ett provtryck på ett tryckeri.

Efter att jag skickat pdf:en till provtryck, på ett silkpapper på 160g till tryckeriet i 
Skellefteå åkte jag dit för att hämta upp mitt provtryck. När jag väl kom dit fick jag 
se ett väldigt mörkt och ett kraftigt grön-stick på affischen, och trycket saknade helt 
skärpan från den digitala originalbilden. När jag bad dem testa en annan fil jag hade 
med mig fick jag svaret på varför trycket såg ut som det gjorde. De hade helt enkelt 
använt sig av en vanlig multifunktions kopiator/skrivare. Jag sa till dem att trycket 
inte höll måttet och till svar fick jag att de skulle skicka filen till tryck i Stockholm 
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BILD 42: Efter att provtrycket upplevts som bra i färgtonerna på pappret Premium semimatte photo paper 260g.
BILD 43: Provtryck efter att ha arbetat i Photoshop för att ta bort grovkornigheten i ansiktet.
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istället, utan extra kostnad. De ringde direkt så att jag med lite tur skulle hinna få 
dessa affischer innan nästkommande handledning. För att försäkra mig om att ha ett 
tryckt original till sista handledningen gick jag till även till ett tryckeri i Piteå. Jag fick 
provtrycka direkt jag kom dit. Provtrycket visade sig bli väldigt kallt i färgtonen och 
hade dessutom ett färgstick med magenta på Obama-bilden.

För att lösa det lade jag ihop olika ändrade Obama-bilder för att kunna jämföra hur 
dessa såg ut efter tryck. Det trycket jämförde jag sedan med det första provtrycket 
för att se vilket av dessa nya som såg bäst ut. Jag valde sedan det tryck som hade 
de mest trovärdiga och naturliga färgerna.

BILD 44: Första provtrycket från tryckeriet i Piteå. Något kall i färgtonerna.
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Det andra provtycket hjälpte till att justera färgstick av magenta i asfalten och kos-
tymen. Ett tredje provtryck gjordes för att motverka det gul/gröna färgsticket som 
återfanns på hudpartierna i bilden. För att se om satellitbilden skulle kunna bli lite 
varmare i tonen, justerades den gula färgen i bilden upp något. Resultatet efter tred-
je provtrycket på tryckeriet i Piteå kändes bra. För att dubbelkolla att detta också såg 
bra ut i dagsljus och inte bara inne i tryckeriet tog jag med mig provtryck nummer tre 
ut. I dagsljuset kunde jag se att jag hade lyckats med att korrigera färgsticken så att 
trycket upplevdes som trovärdigt. Därefter satte jag ihop slutversionen av bilden och 
lämnade in filen till tryck. 
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BILD 45: Provtryck 2 hos tryckeriet i Piteå. Test för att motverka färgstick av magenta. 
BILD 46: Provtryck 3 hos samma tryckeri. Test för att korrigera ett färgstick av gul/grön i bilden.



Resultat
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Affischen från tryckeriet.
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Affischen handlar inte om Barack Obama som person, den handlar om övervakning. 
Valet föll på att arbeta med Barack Obama, då han för närvarande är president i 
USA som är ett av de länder som det talas om i övervakningssammanhang. Det 
unika med mitt arbete är att jag valde att visa på ett ändrat perspektiv. Perspektivet 
ändrade jag från övervakande till övervakad. Genom att ställa sig frågan vad Barack 
Obama skulle kunna tänkas vilja dölja, blev svaret att han lovat sin fru sluta röka 
som villkor för att få sälla upp som presidentkandidat (Superville, Feller, Pace, Wer-
ner & Neergaard, 2011, February 9) och därför kanske han skulle vilja dölja att han 
tjuvrökte om han fick för sig att göra detta. I scenariot vävs det in att inte ens Obama 
kan undgå övervakningen och dess konsekvenser.

Genom att jobba utifrån det perspektivet fångar artefakten känslan av att någon ser 
dig utan att du kanske vet om det, kanske också när du inte önskar det. Affischen 
visar också var och när detta kan ske, samt att informationen kan sparas och använ-
das vid ett senare tillfälle, på ett sätt som du inte har möjlighet att styra över. Med 
min affisch har jag velat väcka tankar hos användaren kring dessa saker och om 
ämnet i sin helhet.

Tanken är att användarna ska möta affischen i stadsmiljön där det finns möjlighet 
att nästintill tapetsera vertikala ytor med affischen, just för att öka impacten av det 
visuella intrycket. Affischen ger intrycket av att det inte bara kan vara en person som 
står bakom, utan att det mest troligt är en större organisation bakom. Avsikten med 
att göra på det sättet är att plocka in upprepandet av bilden i den offentliga miljön 
på samma sätt som Peter Baranowski gjorde i Stockholm med sina klisterlappar (se 
bildreferens 52) föreställande rådjurshuvuden (Boda, 2004). 

Även om Peter Baranowski inte själv aktivt jobbat för att behålla sin anonymitet, 
omgärdas ändå hans arbeten av anonymitetsrykten (Boda, 2004). Detta i sig skapa-
de en mystik, då man inte visste med säkerhet vem som till exempel låg bakom de 
fågelholkar som han satt upp runt om i Stockholm. Den mystiken, i och med anony-
miteten, skulle kunna vara en positiv sak att arbeta med i mitt examensarbete. Då 
användaren börjar fundera kring ämnet och vem avsändaren är.

Denna upprepning av affischen skulle kunna pågå under minst ett halvårs tid till flera 
år, just för att låta den vara närvarande i stadsmiljön. Genom att jobba på en tryckt 
yta och inte digitalt kan användaren ta till sig affischen utan att lämna digitala spår. 

Tanken med affischen är att den ska uppfattas som en ready-made, en sådan som 
Marcel Duchamp presenterade i och med sin Bottle dryer år 1914 (National gal-
lery of australia, u.å.). Med ready-made menas att en färdig produkt, exempelvis 
massproducerade sådana, placeras i en konstnärlig kontext för att ändra hur den 
uppfattas (Ready-made, u.å.). Jag menar på att allmänheten skulle kunna uppfatta 
min bild som en ready-made/ färdig bild som jag hittat och använt mig av. I och med 
att tanken på att det ska uppfattas som en ready-made är färgtonerna valda för 
att spegla naturliga färger och inte de dramatiserade färgtonerna som kan återfin-
nas i film. Den svarta rutan under den vita texten hjälper till att öka läsbarheten för 
texten. Tanken bakom att behålla texten i en mindre storlek trots att det är en affisch 
är att fokuset ska ligga på bilden först och främst. Texten är fortfarande läsbar på 
åtminstone två meters avstånd. Att texten inte är större beror på att känslan av en 
ready-made skulle kunna gå förlorad.
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Affischen trycktes på PGM poster matt 150g för att djupet i skuggorna bevaras och 
stärker närvarokänslan i bilden. Fördelen med pappret är att det är matt och där-
för lättare för användaren att kunna se på affischen i solljus utan blänk. Genom att 
pappret är på 150g känns det som en affisch och inte ett utskrivet fotografi.

Genom att sprida en bild tagen på affischen i stadsmiljö via sociala medier, utan 
att själv stå som avsändare för bilden, kunde jag nå ut till användare som jag inte 
personligen känner och som inte har förkunskap om ämnet. Genom att ta del av 
screenshots av dessa kommentarer om bilden fick jag en bild av vad en användare 
skulle kunna säga om bilden. En användare uttryckte sig så att det kändes som att 
aldrig skulle ta sig så långt ut i trädgården. Och lade sedan till en fundering om att 
han då borde stå på gräs. En annan användare uttryckte sig att det nog var troligt 
förutom asfalten. Då jag inte fått några invändningar på fotomontaget angående  
personen i bilden, Obama, så menar jag på att den känns trovärdig. Inga invänd-
ningar på färgerna i bilden heller, så dessa menar jag också på upplevs som trovär-
diga för användaren.

BILD 53: Fotot som visades upp för användarna för feedback.
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Reflektion
Med mitt examensarbete har jag velat skapa ett debattinlägg om övervakning. Jag 
vill nå ut till allmänheten och få den att tänka kring övervakning. I och med de reak-
tioner jag har fått hittills på affischen känns det som att jag har uppnått mitt mål med 
att bland annat skapa en trovärdig bild som lyfter fram ämnet övervakning. Detta 
trots att asfalten i bilden skapar frågetecken för användaren.

En möjlig fortsättning på detta examensarbete skulle kunna vara att arbeta fram 
liknande affischer föreställande andra politiker och personer som kan ses som  
symboler för förekommande övervakning. Där jag på samma sätt skulle kunna  
vrida på perspektivet, från övervakande till övervakad.

Vidare skulle man kunna kontakta andra personer som är intresserade av ämnet, 
för sprida affischerna på flera orter samtidigt. Man skulle då kunna undersöka hur 
gerillamarknadsföringen mottogs av användarna på en större skala och undersöka 
vad effekten blev.

Med mig från examensarbetet har jag medvetenheten om att jag självständigt kan 
driva ett större projekt framåt och leverera i tid. Med mig från utbildningen Medie-
design, med inriktning grafisk design, har jag en bredd inom ämnet som gör att jag 
kan göra medvetna val i min process och driva den framåt.

Under examensarbetets gång har jag på ett personligt plan lyckats skapa en häl-
sosam distans till ämnet övervakning. Kanske just för att jag har fått en djupare 
kunskap inom ämnet.

Så här i efterhand kan jag se att jag under min process hade kunnat sätta upp en 
tidsgräns för hur länge jag skulle hålla på att leta passande foton, så att jag hade 
kunnat komma till insikt tidigare om att jag själv behövde fotografera den bild som 
behövdes. Jag kan också se att bilden hade vunnit på att få feedback från använ-
darna tidigare i processen. Trots att färgtonerna inte hade hunnit justeras exakt som 
affischen i resultatet. Då hade jag haft möjligheten att kunna lyfta in exempelvis löv 
och liknande från träd vid platsen. Det hade kunnat öka trovärdigheten för placering-
en av Obama i bilden. Men också skapar ett annat djup och en känsla av att man 
ser något det inte är tänkt att man ska se. Dessa insikter tar jag med mig till kom-
mande arbeten.
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