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Visuell dokumentation av examensarbete 
 
I min gestaltande del har jag valt att teckna profilbilder och animerat dessa. Över 3 miljarder 
bilder laddas upp på Facebook varje månad och denna ström av visuell information försöker 
jag illustrera. Men jag vill också visa att identiteten är mångbottnad och består av flera olika, 
ibland transparanta, lager och att vi spelar en mängd olika roller. Vår egen identitet blir till 
och förändras i mötet med andra identiteter; du, jag och de vi möter är en del av varandra. Jag 
gör medvetet mig själv till en del av min gestaltning. I mina intervjuer studerar jag de andras 
identitetsarbete men kan inte undvika att även bli en del av det, precis som de blir en del av 
min vardag och min identitet i nuet när jag skriver detta arbete. Jag har valt att försöka skildra 
hur vi tecknar vår egen identitet samtidigt som detta personliga arbete är en del av ett ständigt 
flöde där ingenting är fast och beständigt. 
 
Min gestaltning har varit en pågående process som förändrats under arbetets gång. Jag har 
dels tagit en bild med min laptop varje dag då jag suttit och jobbat. Tanken har varit att ta en 
bild på hur jag ser ut ”på riktigt” då de enda bilder jag har på mig själv är sådana där jag är 
medveten om att jag blir fotad.  
 
Jag har även under processens gång experimenterat med de profilbilder jag hittat, dels mina 
vänners, men också slumpvis valda bilder. Jag har lagt dem ovanpå varandra och utgått från 
att allt är föränderligt, att vi människor visar upp olika sidor, men vi alla försvinner in i en 
röra av bilder, av identiteter, av individer och av bekräftelsebehov på nätet. Lager på lager på 
lager, så formas vår identitet. 
 
Den gestaltande delen blev i slutändan en kort animerad film, där jag valde att rita upp 
konturerna av olika profilbilder. Denna visades projicerad på ett papper som spänts upp på en 
träram i ett fönster i utställningslokalen, inifrån ett stängt rum. Betraktaren såg på detta sätt 
filmen, men inte platsen filmen projicerades från. 
 
På en utskjutande vägg intill satt tre speglar utrustade med pennor som besökarna 
uppmanades använda för att rita av sin egen kontur. På detta sätt kopplas de olika delarna av 
gestaltningen samman till en helhet, och betraktaren får också genom gestaltningen se och 
fokusera på bilden av sig själv, inte bara bilden av konstnären. 
 



  
 
 
 
 


