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Sammanfattning
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During the processing of pictures today the file size often becomes large. An 
effective technological development has made the demand for quality higher. In 
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The aim of this thesis has been to come up with a recommendation for how to 
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Förord  
Detta examensarbete är avslutningen på mina studier vid Högskolan 
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en ökad förståelse i filstorleksförändringar för bilder och bättre förstå 
Adobe Photoshop som ett kreativt medium i en teknisk process. 

Ett stort tack till min handledare Petter Kolseth för all hjälp. Jag vill även 
tacka min lärare och mentor Alexander Karlsson för sitt professionella stöd 
och åsiktsgivande under arbetets gång. 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Att bilder behandlas i reklam är vanligt idag. Det finns många 
undersökningar som genomförts för att ta reda på effekten av bildretusch ur 
ett samhällsetiskt perspektiv. Färre undersökningar har riktats mot 
retuscheringens process. Det är även allmänt känt hur man jobbar i 
Photoshop, då information om det är lätt att hitta (Adobe Developers 
Association, 1992; Eisman & Palmer, 2006; ”Photoshop Help”, u.å.-a; 
Dayley & Dayley, 2014) och det är många som förordar att arbeta med 
icke-destruktiv editering som innebär att alla ändringar, editeringar och 
justeringar som applicerats på en bild går att ångra och ändra. En enkel 
googlesökning ger tillgång till många bloggar och sidor att lära sig av. 
Dessvärre råder det brist på information om detta på internet och i litteratur 
som berättar hur man optimalt retuscherar för att bibehålla en liten 
filstorlek. 

Under retuschering av en bild genomförs vanligtvis förändringar av pixlar i 
bilden samt justeringslager. Dessa förändringar förekommer i tre lager: 
pixellager, justeringslager och masklager. Smarta objekt är ännu ett lager 
som kan förekomma, men de fungerar som att montera en bild i ett lager 
som i sin tur kan ha sina egna lager. Smarta objekt kan därför innehålla de 
tre tidigare nämnda datatyperna också. Sammanfattningsvis är detta fyra 
lager av data som kan sparas i en bild och vad de har gemensamt är att alla 
kan associeras med ett masklager (se figur 1). För varje nytt lager i 
Photoshop blir filstorleken större (”Photoshop Help”, u.å.-c; Johansson, 
Lundberg & Ryberg, 2006). Detta är en bieffekt av ett icke-destruktivt 
arbetssätt, men en absolut nödvändighet på grund av den feedback 
retuschören får ifrån kund. 

 
Figur 1:  Illustration över de fyra typer av data som lager kan består av. 

Under ett kreativt arbetsflöde då retuschering förekommer skickas bilder 
fram och tillbaka mellan klient och studio under retuscheringsarbetet 
(Nilsson, 2014). Det är en form av konstruktiv kritik för att kunden ska få 
det denne betalar för. Kritiken kan beröra bildens slutresultat, att ändringar 
ska ske eller att detaljer i bilden inte ser ut som det är tänkt. På grund av 
det måste retuschören ha ett sätt att arbeta i programmet Adobe Photoshop 
som kallas för ett icke-destruktivt arbetssätt. 

För retuschören innebär det ett säkrare arbetssätt om kunden inte skulle 
vara nöjd med detaljer i bilden. Det är lättare att åtgärda och ändra på till 
kundens tillfredställelse då originalskicket av bilden alltid finns kvar. 
Retuschören kan på så vis alltid ångra sin editering och förbättra bilden åt 
kunden. Det innebär att bildfilens storlek påverkas. 

Filstorlekar för bilder inom retuscheringsbranschen är stora och olika sätt 
att arbeta i Photoshop påverkar utkomsten av både kvalitet och filstorlek av 
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editerad bild. Stora filer kan i slutändan bli problematiskt, och filstorleken 
påverkas av många aspekter, som syftet med bilden. Om den ska publiceras 
på webben eller i tryckt format till exempel. Ytterligare aspekter kan vara 
datorhårdvara och editeringsalternativ i mjukvaran. Teknisk kvalitet 
prioriteras särskilt för arbete som omfattar färg och är ämnat för tryck 
(Johansson, et al., 2006). Tekniska brister blir mer framträdande på den 
tryckta versionen av bilden än den digitala då bilden hanteras i en digital 
färgrymd men trycks med en fysisk. När man editerar en bild finns det en 
risk för att pixlars kvalitet försämras och ”bruising” uppstår vilket är en typ 
av distortion av pixlar, arbetsmetoder som till exempel softproof används 
för att i slutändan uppnå bästa möjliga resultat (Dayley & Dayley, 2014). 
Det finns mycket litteratur om väl fungerande arbetsprocesser för att få ett 
bra resultat för tryck (”Photoshop Help”, u.å.-b; Johansson, et al., 2006). 
Effekiva editeringsalternativ för filstorleksoptimering är inte lika 
väldokumenterade. 

Med dagens teknologi är filstorlekstoleransen relativt hög. Bilder levereras 
ofta högupplösta (Nilsson, 2014). I Photoshop finns även alternativa 
bildfilstyper för att lättare kunna hantera stora bilder, vilket visar på en 
generell medvetenhet om filstorlek och den praktiska fördelen med att göra 
den mindre (Johansson, et al., 2006). Vanligast förekommande är 
bildfilstyper som innebär att så mycket information i bilden som möjligt 
bevaras (Bergström & Burlin, 2009). 

Ett exempel på detta är bildfilstypen TIFF som inte leder till förlorad data i 
bildfilen. TIFF har stöd för en komprimeringsförmåga som är icke-
destruktiv. LZW och ZIP är två alternativ till komprimering som eventuellt 
föredras, där LZW visar sig mest kompatibel med andra program (“AWare 
Systems”, u.å.). Fortsättningsvis har TIFF möjlighet att komprimera lager i 
en bild, men ZIP-metoden skapar mindre bildfilsstorlekar som följaktligen 
tar längre tid att komprimera (Adobe Developers Association, 1992). 

Filstorleken av en bild har visat sig vara relevant i många steg av 
retuschörens arbetsprocess då den nästan alltid skickas i digital form 
mellan kund och retuschör (Nilsson, 2014). Samma behandling av filer 
gäller även för arbetsflöden där bilden godkänns internt (Bergström & 
Burlin, 2009). Det blir därför tydligt att ett icke-destruktivt sätt att arbeta är 
allt viktigare för att kunna applicera justeringar på bilden (Dayley & 
Dayley, 2014). Detta kräver en lagerbaserad arbetsprocess, vilket innebär 
olika typer av data och ger retuschören en önskvärd kontroll över 
innehållet i bilden (Eisman & Palmer, 2006). 

Dayley & Dayley (2014) har skapat ett organiserat arbetsflöde för editering 
av bilder (se figur 2) som gör det lätt att överskåda de olika moment som 
kan ingå i editeringen av en bild och därav också de tänkbara moment som 
måste vara icke-destruktiva. Dayley & Dayley (2014) nämner också att 
vissa justeringar är mer destruktiva än andra, och att arbetsflödet därför 
borde gå från minst destruktiv justering till mest destruktiv justering. 

Föreliggande studie behandlar retuschörens arbetssätt i Photoshop och 
riktar sig specifikt mot modebilder. Undersökningen belyser vilka 
justeringsverktyg retuschören använder under retuscheringen av en bild, 
och fokuserar på att arbeta fram rekommendationer för att få en så liten 
filstorlek som möjligt. 
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Figur 2: Dayley & Dayleys organiserade arbetsflöde illustrerar 
ordningen från minst destruktiv till mest destruktiv editering. 

1.2 Projektmål och avgränsningar 

 Syftet med detta arbete har varit att undersöka arbetsmetoder och
arbetssätt i retuscheringssyften genom att tillfråga professionella
retuschörer.

 Målet är att komma fram med en rekommendation för hur man får
en mindre filstorlek och samtidigt arbetar icke-destruktivt.

Föreliggande rapport går inte in djupare på hur omfattande filstorlekens 
påverkan är för varken tryck eller digital användning. Retuschören kan 
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tekniskt sett använda sig av en stor variation av filer som senare kan 
anpassas för exempelvis tryck utan större konsekvenser för arbetsflödet 
(Johansson, Lundberg & Ryberg, 2006). 

1.3 Definition av retuschering 
Ricklund (2003) menar att retuschering är en behandling av bilder som 
innebär små ändringar, men Ricklund (2003) beskriver även manipulering 
som kan innefatta större förändringar i en bild. 

Termen retuschering används i föreliggande rapport om båda dessa sätt att 
behandla bilder. Detta för att de egentliga behoven av att editera en bild 
kan vara en effekt av den kreativa processen mellan retuschör och kund, 
och är därför av en abstrakt natur (Ricklund, 2003). Föreliggande rapport 
utesluter inte möjligheten att applicera resultatet på arbetsprocesser som 
även inkluderar manipulering av bilder. I föreliggande studie definieras 
begreppet retusch som färg- och ljusmanipulation, återanvändning av 
befintlig information i bilden, friläggning samt fotomontage. 

1.4 Termer 
Icke-destruktiv editering: även kallat icke-destruktivt arbetssätt i denna 
rapport. Detta sätt att arbeta i Photoshop tillåter en att göra ändringar utan 
att ersätta någon data. (”Photoshop Help”, u.å.-a) 

Justeringslager: ett lager som tillåter en att applicera färg- och 
tonändringar I en bild utan att permanent ändra pixlar. (Dayley & Dayley, 
2014) 

Kurva: bildens toner representeras i ett diagram med två axlar, vågrätt och 
lodrätt. En linje går diagonalt genom diagrammet som kan justeras med 
kontrollpunkter. (”Photoshop Help”, u.å.-f; figur 3) 

Figur 3: justeringslagret ”kurva”. 

Nyans/mättnad: används för att justera nyans, färgmängd och ljus för 
specifika färger. Värden för justeringar representeras på sliders i en 
virtuell färgcirkel, ett 360 graders input. (”Photoshop Help”, u.å.-g; figur 
4)
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Figur 4: justeringslagret ”nyans/mättnad”. 

Selektiv färg: används för att ändra mängden färg i en bild utifrån de 
primära färgerna. Input är procentvärden. (”Photoshop Help”, u.å.-h; figur 
5) 

Figur 5: justeringslagret ”selektiv färg” med röd färg tillgänglig för 
input. 

Luminositetsmask: en svartvit representation av en specifik färgkanal i en 
bild. I detta fallet använt i ett masklager. (Kuyper, 2006) 

Färgdjup: även kallat bitdjup. En definition av hur många bitar färg som 
visas på skärm (Färgdjup, 2014-07-15). För Photoshop innebär detta hur 
mycket information som är tillgänglig i varje enskild pixel (”Photoshop 
Help”, u.å.-b). 

Mask: masklager bestämmer vilka pixlar i ett lager som visas i dess 
tillhörande lager. (”Photoshop Help”, u.å.-d) Masklager är framför allt 
användbart vid lokala justeringar i en bild samt att arbeta icke-destruktivt. 

Lager: bildinformation som ”läggs på varandra” för att skapa en 
gemensam komposition. (”Photoshop Help”, u.å.-e) 
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Smart objekt: innehåller ett eller fler lager. Ett smart objektets innehåll 
går att editera separat och behandlas som en separat bild. (”Photoshop 
Help”, u.å.-e) 

Lookbook: en samling fotografier som samlats för ett syfte. I föreliggande 
arbete handlar det om samlingar för modekataloger. (Lookbook, 2013-03-
13) 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt — Enkät 
Enkätens syfte var att ta reda på vilka editeringsalternativ retuschörerna 
utför i Photoshop, samt hur många lager per editeringsalternativ som 
används under retuschering av två bilder i modemanér. Tre retuschörer 
svarade. Av dem som gav svar var en respondent aktiv frilansare som hade 
retuscherat för modeindustrin tidigare, och två respondenter representerade 
större företag som utför retuschering för modeindustrin. 

Bilderna som presenterades i enkäten hade en karaktär som på många sätt 
liknade en önskvärd kvalitet som ofta förekommer för retuschörer som 
arbetar med bilder ämnade för modebranschen. Bilderna var tagna med en 
modern digitalkamera i en kontrollerad miljö och var bra exponerade. 
Bilderna gavs en stil för att imitera en look som skulle kunna finnas i en 
lookbook. Retuscheringen som gjordes var också en som skulle kunna 
tänkas vara gjord i en lookbook: ta bort smuts från miljö, modell och 
kläder, ta bort objekt från miljön som inte borde vara där samt justera ljus 
och färg på kläder och modell, se bilaga 1 – enkät och bilder. 

Bilderna bestod av en icke-retuscherad bild och en retuscherad bild. 
Respondenterna fick därefter fylla i en lista med de editeringsalternativ 
som använts för att uppnå slutresultatet, samt kvantiteten av dessa 
alternativ, se bilaga 1 – enkät och bilder. Respondenterna fick även 
beskriva hur de teoretiskt hade gått till väga för att retuschera bilderna som 
presenterades. 

2.2 Respondenter 
Urvalet av respondenter var retuschörer eftersom att Photoshop är ett 
omfattande program med många sätt att behandla en bild, och retuschörer 
borde känna till programmet väl. Syftet med enkäten var därför att ta reda 
på vilka editeringsalternativ retuschörer utför i Photoshop, för att sedan 
studera dessa i den praktiska undersökningen som genomfördes i 
Photoshop. 

Sju professionella retuschörer verksamma på olika arbetsplatser i Sverige 
kontaktades. Respondenterna valdes ut genom en generell sökning på 
Google efter företag som fokuserar på repro- och retuscheringsarbete samt 
genom den undersökningsansvariges bekantskapskrets och kontaktnät. 
Önskemålet om de professionella retuschörernas tidigare erfarenheter var 
att de arbetat med bilder specifikt för tryck och med en arbetstid på cirka 2 
timmar per bild. 

2.3 Material och utrustning — Enkät 
Enkäten bestod av en lista med valbara editeringsalternativ samt i vilken 
usträckning de användes. Dessa beskrevs i tre kategorier.  

1. Arbetssätt som handlar om färgdjup och komprimeringsalternativ
av filtyper (TIFF och PSD);

2. Justeringsverktyg i Photoshop presenterade som alternativ till
bildernas retuschering;
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3. Filter som ofta används av retuschörer.  

Enkäten användes för att fastställa vilka editeringsalternativ som användes 
samt vilka som användes mest. I varje del fick respondenten möjlighet att 
lägga till egna alternativ. Sist ombads respondenterna beskriva sin 
retuscheringsprocess på bilderna som presenterades i enkäten. 

2.4 Undersökning 

2.4.1 Lagertest 
En undersökning utfördes i Adobe Photoshop. Undersökningen innebar att 
testa de mest nämnda editeringsalternativen som respondenterna svarade 
på. De adderades efter varandra som för att simulera ett icke-destruktivt 
arbetssätt och därefter observera filstorleken. Att lägga till lager och 
masker gjordes för att kunna upptäcka vilka typer av justeringslager och 
masker som skapade en skillnad i filstorleken, inklusive masklager vilket 
är en typ av binär data. 

Syftet med testet var att ta reda på vad som orsakar filstorlekens ökning, 
om masker påverkar filstorleken, hur och med vilken effekt. Detta 
utförande jämfördes med hur respondenterna beskrivit sin arbetsprocess. 
Lagertestet utfördes med anpassning efter vad retuschörerna svarade var de 
mest använda justeringslager.  

Enkätens resultat visade att kopia av retuschersingslager, justeringslagren 
kurva, nyans/mättnad samt selektiv färg skulle användas som adderande 
lager. Dessa skulle även mätas utan mask, med mask och med 
luminositetsmask (LUM-mask). LUM-masken som användes var baserad 
på blå kanal från bilden som testerna gjordes på. Den var även inverterad 
och justerad med ökad kontrast, se figur 6. 

Inställningarna för justeringslagren valdes slumpmässigt för att skapa en 
reaktion i bilden. Justeringslagrena hade samma värden för båda bilder: 

1. Kurva:  
input: 50, output: 35 

2. Nyans/mättnad:  
Master: mättnad +50, ljushet: -50 

3. Selektiv färg (värden i procent, övriga värden som inte nämns är 
inte ändrade): 
röda toner:  
cyan: +74 
cyantoner: 
cyan: +52, magenta: +89, gul: +58, svart: +60 
Neutral: 
cyan: +51, magenta: +50, gul: +51, svart: +54 

Under testet av lager i Photoshop användes samma bilder som ingick i 
enkäten (se bilaga 1). Bilderna för testet var av bildfilstypen TIFF och 
komprimerades med LZW-metoden samt lager med ZIP-metoden. Lager 
som lades till var totalt fyra med 15 mätningar av filstorleken för varje 
adderat lager och mask. 
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Figur 6:  Lagertestets LUM-mask var baserad på blå färgkanal 

inverterad med ökad kontrast. 
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3 Resultat och Diskussion 
3.1 Enkät 

3.1.1 Editeringsalternativ 
Arbetssätt 

Samtliga respondenter svarade att de föredrog filtypen TIFF, en av dem 
arbetade även med filtypen PSD. Samtliga respondenter svarade att de 
jobbar i 8-bitars färgdjup men slår ihop lager i 16-bitar. 2 av 3 respondenter 
svarade att de arbetar på ett nytt, tomt lager ovan pixellager genom att 
använda befintlig information i bilden. 

Diskussion 

Varför respondenterna valde TIFF beror troligtvis på att filformatet TIFF 
har komprimeringsalternativ som inte leder till förlust av data i bilden. 
Dessutom inkluderar TIFF kompabilitet för fler bildprogram som kan 
använda denna filen, vilket är ytterligare en fördel med TIFF. Varför PSD 
användes motiverades inte i enkäten, vilket ökar intresset för 
uppföljningsfrågor. Var det så att respondenten jobbar med PSD av en 
specifik anledning eller var TIFF och PSD ett lika bra alternativ för denna 
typ av bild? 

Justeringsverktyg 

Respondenterna gav samma svar under båda bildexemplen som 
presenterades. Samtliga respondenter svarade att de endast skulle använda 
kurvor, nyans/mättnad och selektiv färg. 

Diskussion 

Det fanns många alternativ bland justeringsverktygen men ändå valdes just 
dessa 3. Varför det var så är värt att fundera över, då respondenterna trots 
allt verkar ha olika kunder och bakgrund. Att dessa verktyg kan vara bättre 
för färg- och ljushantering än andra verktyg är en möjlighet men 
uppenbarades inte i litteratursökningen för detta arbete. Det kan också vara 
så att bilderna som presenterades i enkäten var av en särskild karaktär för 
”vana retuschörer”, och att ett annat utseende på bilderna möjligtvis gett ett 
annat resultat. Finns det tillfällen för andra typer av bilder att använda 
andra justeringsverktyg? 

Filter 

Respondenterna hade under denna del av enkäten olika svar men uppgav 
att de använde 1 lager per filter. Den första respondenten uppgav att denne 
skulle använda flytande justering, skärpa och brus. Den andra respondenten 
uppgav att denne skulle använda skärpa på flytande justering samt 
bruslager. Den tredje respondenten uppgav endast skärpelager. 

Diskussion 

Kravet på att retuschörer måste jobba icke-destruktivt påverkar mängden 
pixellager som uppkommer under denna del av retuscheringen. Eftersom 
lager bestående av pixlar påverkar filstorleken mer borde stor vikt ha lagts 
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på att under detta stadie i retuscheringen reducera mängden pixellager. 
Retuschörerna svarade att de hade ett minimum av ett lager per effekt. 
Detta tycks innebära två sätt att gå till väga som blir tydligt utifrån svaret 
från den andra respondenten: ett sätt som främjar filstorlek och ett som 
främjar ett icke-destruktivt arbetssätt. Det som främjar filstorlek är att att 
applicera fler effekter gemensamt på ett och samma lager i stället för att ha 
ett separat lager för varje effekt, men gör det ännu viktigare för retuschören 
att hålla reda på vad som är justerat för att sedan kunna backa i 
retuscheringen. I detta fallet handlar det om att skapa skärpa på en flytande 
justering – ett pixellager, motsatt det sätt som skapar en större filstorlek är 
separerat på varsitt lager – två pixellager. Om detta var respondenternas 
verkliga arbetssätt är dock oklart, och kan ifrågasättas som en god idé då 
det är ett unikt och avvikande arbetssätt samt är svårare att reproducera 
efter en kunds korrektur eftersom det är destruktivt. Det blir då ännu 
viktigare för retuschören att hålla reda på vad som är justerat för att sedan 
kunna backa i retuscheringen. 

 

3.1.2 Beskrivning av processen 
Respondenterna gav varierande detaljerad beskrivning på hur denna 
process skulle gå till. Följande är en sammanfattning av respondenternas 
svar, se figur 7. 

I bildbehandlingsprocessen svarade samtliga respondenter att bilden 
konverteras i ett tidigt stadie från 16-bitars färgdjup till 8-bitars färgdjup 
med ursprungsbilden alltid i 16-bitars färgdjup. En respondent rapporterade 
att en specifik framkallning av raw-fil kan förekomma utifrån en skissbild i 
programmet Capture One. Konverteringen mellan 16-bitars och 8-bitars 
färgläge förekommer även då pixellager slås ihop. I figur 7 presenteras en 
process skapad utifrån respondenternas svar. 
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Figur 7:  En sammanfattning av respondenternas processer steg för 

steg. Från bild mottagen av kund till slutförande/korrektur. 

 

Bildframkallning innebär behandling av digitala negativa bilder direkt från 
kamera och arbetas med här för första gången i program som kan hantera 
digitala negativa format, exempelvis Camera Raw som följer med 
Photoshop. Bilderna tas direkt ifrån detta programmet till Photoshop i ett 
16 bitars djup. 

Konvertering från 16 till 8 bitar görs då ett mindre bitdjup gör bildfilens 
storlek mindre och lättare att arbeta med för hårdvaran. Detta har sin fördel 
i att det är praktiskt med 8 bitars djup när man arbetar med bilden och 
applicerar justeringslager då det är lättare för hårdvaran samt skapar en 
mindre filstorlek, men bäst att slå ihop lager i ett 16 bitars djup då mer 
information bevaras i lagret. 

Att ”städa” miljö innebär att ta bort och göra rent den fotograferade miljön 
från smuts. Att ta bort fläckar som uppkom i bilden på grund av linsen, en 
studiobakgrund som har fotavtryck på sig eller andra synliga detaljer som 
inte ska vara där. 

Att applicera artificiellt brus görs för att spendera mindre tid åt bildens 
helhetsintryck utan att förändra bilden. Små detaljer och mindre smuts blir 
mindre synligt om ett falskt brus läggs ovanpå, vilket skapar en särskild 
marginal för hur noga retuschören behöver vara. Brus i en bild är vanligtvis 
inget man lägger märke till då brus förekommer naturligt i fotografering. 

Att applicera skärpa görs sent i processen. Här är det en enskild process i 
sig då det kräver att bitdjup ändras från 8-bitar till 16-bitar, att lager slås 
ihop till ett nytt ovanpå alla justeringar, vilket skärpa appliceras på. 
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Diskussion 

Respondenterna hade liknande arbetsprocesser trots att de kommer från 
olika byråer. En förklaring för det kan vara som Nilsson (2014) och 
Bergström & Burlin (2009) visat att en gemensam kreativ process är 
vanligt förekommande och positivt för arbetsprocessen. Respondenterna 
verkade inte bara representera sig själva som individer, utan företagets 
arbetsprocess i sig. Nilssons (2014) arbete antyder även att fler än en 
person oftast jobbar med bilderna under retuschering, vilket gör denna 
kreativa process till något som anpassas så att alla kan förstå och ta del av 
den. Det verkar som att dessa respondenters kunskap om Photoshop och 
hur programmet beter sig är en generell kännedom. 

Alla respondenter svarade att de konverterade färgdjupet i bilderna innan 
de slog ihop lager. Vid ett högre bitdjup är färginformationen högre, och att 
färg utökas temporärt och komprimeras genom att fler lager blir ett innebär 
att information i färg inte går förlorad fram till slutförandet av bilden. 
Varför detta händer kan vara på grund av den tillfälliga färgutökningen av 
pixlarna, och att de slås ihop under en annan omständighet än om pixlarna 
var begränsade till ett 8-bitars färgdjup. Man kan kalla det för att bilden har 
ett minne som bevarar bitdjup i individuella lager, vilket underlättar arbete 
med dessa typer av bilder. Varför bitdjup beter sig såhär är minst sagt ett 
intressant ämne men inget som motiverades av respondenterna och är 
hittils okänt. Detta går att spekulera mer om, och är relaterat till hur 
Photoshops algoritm beter sig i förhållande till färgdjup. 

I en jämförelse med Dayley & Dayleys organiserade arbetsflöde går både 
detta arbetsflöde och Dayley & Daylets från minst destruktiv editering till 
mest destruktiv, vilket är fördelaktigt då man tar färre steg bakåt för att 
justera eller ändra. Justeringar och korrigeringar har sin plats i båda 
arbetsflöden och de verkar minst sagt inspirerade av varandra. Även 
förbehandling av bilder i andra program än Photoshop förekommer som 
alternativ, vilket en respondent nämnde specifikt för att justera look som 
kunden ville ha. Respondenternas process visar en klar medvetenhet om 
filstorlek vid det att det sker konvertering mellan färgdjupslägen samt att 
bildarbetning görs i 8-bits läge hellre än 16-bits läge. 

3.2 Undersökning 

3.2.1 Lagertest 
Justeringslager med syfte att göra en generell ändring i en bild hade ingen 
signifikant påverkan på bildstorleken, vilket betyder att fler lager av denna 
sorten inte nödvändigtvis leder till en större filstorlek. (se figur 8, samtliga 
lager med och utan mask: vid tillägg av justeringslager kurva, 
nyans/mättnad, selektiv färg). 

Då ett justeringsverktyg skapade en visuellt enfärgad yta, tekniskt sett 
mindre brus i bilden och mindre skillnad mellan individuella pixlar, blev 
komprimeringen mer effektiv och en mindre filstorlek uppkom (se figur 8 i 
mitten av grafen där lager med mask introduceras till bilderna). Detta var 
förväntat utifrån litteratur, eftersom justeringslager bestämmer hur pixeln i 
lagret undertill ska beskrivas under påverkan av justeringsverktygen i 
fråga. Det var oväntat att filstorleken blev mindre och verkade stanna upp i 
filstorleksökningen trots att fler justeringslager lades till. Adobe 
Developers Association (1992) nämner hur det kan vara fördelaktigt att ta 
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bort brus ur bilden för att underlätta för komprimeringen och därför även 
filstorleken. I detta fallet fick bilden plattare och mer enfärgade ytor, altså 
även en mindre filstorlek efter komprimering och tekniskt sett mindre brus. 

I vissa fall av justeringslager visade det sig ha en effekt på filstorleken om 
justeringen resulterade i att bilden blev mer brusig och med större 
kontraster (se figur 8, pixelkopia med en LUM-mask och vidare i grafen). 
Litteratur om TIFF berättar att filtypen rekommenderas för bilder med 
liknande, samma eller enfärgade ytor (Adobe Developers Association, 
1992).  

 
Figur 8:  Lagertestsresultat utifrån enkätsvaren. 

Om justeringslager hade en mask bidrog inte en oanvänd mask till en 
ökning i filstorlek (en helt vit eller helt svart mask), det krävs att 
lagermasken liksom bilden består av större kontraster och mer brus för att 
filstorleken ska blir större. För varje nytt lager blir filstorleken större 
(Dayley & Dayley, 2014), men detta testet visar något annat. Enligt testet 
beror det stort på vad effekten av lagret är och vilken information som 
beskriver det (masken). Efter att justeringslager lades till utan masker, som 
för att tillämpa generella ändringar i en bild, en ”look” eller ”känsla” med 
justeringar, blev bildfilstorleken mindre. Det berodde på om en förändring i 
bilden skedde som skapade en mindre kontrast på tonövergångar. I detta 
exempel är det viktigt att notera att masken var helt vit: en fullständigt 
enfärgad tonplatta med samma storlek och upplösning som dokumentet. 
Det som gjorde filstorleken mindre var att kontraster i bilden minskade 
vilket gjorde komprimeringen mer effektiv. Resultatet blev en mindre 
filstorlek. Det är därför intressant att notera detta undantag: figur 8 då 
justeringslager först lades till. I vissa fall betyder inte fler lager en större 
filstorlek. Om lagret minskar kontrasten i bilden underlättas 
komprimeringen, som tidigare nämnt. 
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Lagertestets resultat sammanfattas som följande: 

 Då större skillnad mellan ljust och mörkt samt färgkontraster 
ändrades i bilden på grund av justeringslager utan masker blev 
bildfilerna större. Exempel: om man skulle öka kontrast och brus i 
en bild skulle komprimeringen därför försvåras och skapa en större 
bildfil. 

 Då mindre skillnad mellan ljust och mörkt samt färgkontraster  
ändrades i bilden på grund av justeringslager utan masker blev 
bildfilerna mindre trots ökningen beskriven i föregående punkt. 
Exempel: om allt i en bild skulle editeras till att vara helt vitt skulle 
komprimeringen ske mycket mer effektivt och bildfilen bli mycket 
liten. Därför kan man dra slutsatsen att fler lager i en fil inte alls 
följer regeln om att fler lager innebär en större bildfil. 

 Lagermasker med luminositetsmask applicerad påverkade 
filstorlek och gav ursprungligen ingen förändring i filstorlek. 
Lagermasker med tonövergångar eller masker som arbetas med för 
detaljer kommer där emot öka filstorleken. 

 Pixlar i lager påverkar filstorlek oavsett lagermaskens tillstånd. 
Lager som bestod av pixlar (exempelvis vanliga lager eller 
lagermasker) visade sig ha störst påverkan på filstorlek, och inte 
justeringsverktyg eller justeringslager. 

Diskussion 

Om man som retuschör vet hur lager i Photoshop beter sig kan man arbeta 
för att medvetet minska filstorlek. Men att det kan leda till en mindre fil är 
inte alltid ett alternativ då bra retuscheringen sker utifrån en visuell 
bedömning, som att döma något subjektivt och konstnärligt: 
uppskattningen av en fin bild. Det uppkommer en konflikt mellan 
retuscheringen som hantverk och Photoshop som tekniskt verktyg, i 
slutändan måste bilden ändå göras bra ur ett estetiskt och subjektivt synsätt 
oavsett retuschörens arbetssätt. Ett exempel på en sån konflikt är att det 
under lagertestet framkom att en bild med mindre brus skapar en mindre 
bildfil, men att brus skulle kunna vara användbart för att dölja ”bruising”  
(att skapa ett blåmärke) som Dayley & Dayley (2014) kallar det digitala 
spår som kan uppkomma när man justerar en bild, exempelvis att ta bort 
finnar. 

Men att veta hur lager fungerar kan ge retuschören ett sätt att undvika 
större filer och långa laddningstider i Photoshop. Under de tillfällen då 
filen konverteras till och från färgdjupslägen kan macrobaserade och 
autogenererade lager (till exempel artificiellt brus) raderas innan 
konvertering sker och återskapas efteråt, se figur 9. Macrobaserade och 
autogenererade lager kan återskapas när det väl passar, så länge 
retuschören är medveten om parametrarna som skapar ett som liknar det 
som togs bort. Artificiellt brus är ett perfekt exempel då brusets utseende 
använder sig av bestämda parametrar som följs av en automatisk funktion, 
samtidigt som dess utseende är arbiträrt. Brus är endast ett verktyg och 
följer inga estetiska regler för retuschörer. 
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Figur 9:  Förslag på funktionsmacro som hanterar lager med ett 
arbiträrt utseende i förhållande till konverteringsprocessen att 
gå till och från olika bitdjup i en bild och samtidigt arbeta 
icke-destruktivt. 

Med tanke på hur användarvänligt Photoshop är för skapande av  
macrofunktioner och autogenererade lager är detta ett rimligt arbetssätt när 
färgdjup ska bytas, lager slås ihop eller bilder sparas. Filstorlekspåverkan 
av andra pixellager än exempelvis brus är fortfarande stor och gränsen för 
när macroanvändningen blir gynnsamt kan variera. 

3.3 Metodreflektion
Under utskicket av enkäter var förhoppningen om respondenternas svar för 
stort och att enkäten skulle ge bättre svar. På grund av att det tog tid att 
komma igång med bearbetningen av enkätresultatet var 
respondentsresultatet begränsat i arbetet då det också skulle vara intressant 
att ta reda på vad som var motivet för de mest förekommande enkätsvaren. 
Att uppfölja med frågor om varför kan leda till vilka tekniska fördelar 
justeringsverktygen exempelvis kan ha över varandra, ur retuschörens 
perspektiv. 

Då antalet respondenter var lågt hade djupintervjuer varit ett bättre 
alternativ i efterhand eftersom resultaten leder fram till följdfrågor som 
hade varit intressanta att svara på. Eftersom det även tog lång tid till att 
kunna bearbeta datan från enkäter kunde ingen uppföljning heller göras, 
men hade varit en intressant fortsättning. 

Respondenterna fick endast betrakta bilderna i enkäten och inte utföra 
retuschering på dem, vilket är en anmärkningsvärd detalj för detta arbete. 
Författaren menar att det också är intressant att granska bilder som blivit 
färdiga och levererade till kund, för att sedan granska utförandet på så sätt. 
Ett verkligt kontext appliceras då. Detta är hur som helst svårt att göra då 
färdigt material i form av bilder med lager är svåråtkommet. Ägandet av en 
färdig bild är till exempel inte alltid retuschörens och kan därför inte 
inkluderas i arbeten som detta. För framtida studier och för tillgången av 

FUNKTIONSMACRO 

Ta bort arbiträra lager 

Konvertera bitdjup 

Generera nya arbiträra lager 

Konvertera tillbaka bitdjup 
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färdiga bilder kan ett alternativ vara att nå ut till företag som varit klienter 
för retuscheringsbyråer också. 

3.3.1 Förslag till framtida studier 
Det finns två tydliga brister i denna studie. Arbetet belyser bara en särskild 
typ av bild vars karaktär ofta dyker upp hos retuschören. Därför finns det 
anledning att belysa andra typer av bilder vars karaktär och uppdrag skiljer 
sig från den lookbookstandard som ryms inom detta arbete. Ett exempel på 
detta inom samma bransch är editorialbilder, 2D- samt 3D-montage. För 
framtida studier kan man ha en likartad problemformulering som denna 
studie men med ett fokus på andra typer av bilder. Det hade varit intressant 
att ha en liknande approach för andra arbeten än retuschering inom reklam, 
till exempel. 

En annan brist är att arbetet riktat in sig på processen. Man skulle kunna  
fokusera vidare på vad som orsakar filstorleksökningen vilket skulle  
innebära en mer teknisk undersökningsmetod vars område möjligtvis 
lämnar detta arbetes ramar. I detta arbetet kan svaren från enkäten ses som 
en generell uppskattning av exempelvis justeringsverktyg som passar bra 
för dessa typer av bilder. Därför hade en vidare studie förslagsvis handlat 
om varför dessa svaren förekom oftare, varför retuschörena hade liknande 
svar. Det är tydligt att retuschörerna involverade i detta arbetet generellt 
arbetar likadant, men inte varför. 
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4 Slutsatser 
Denna studie har involverat tre retuschörer aktiva inom modebranschen 
och som tidigare haft erfarenhet av retuschering ämnat för modebranschen. 
Utifrån retuschörernas svar, insamlad litteratur och utförda förstudier kan 
följande slutsatser dras: 

Retuschörerna som kontaktades för undersökningen arbetar relativt likartat 
gällande filstorleksoptimering. Respondenterna arbetar medvetet med 
filstorleksoptimering under arbetets gång, men den egentliga och 
ursprungliga prioriteringen är att arbeta icke-destruktivt. Det måste finnas 
starkare motiv och smarta arbetssätt för att arbeta mot en mindre filstorlek 
än vad det gör idag för lookbookretuschering, då prioriteringen inte ser ut 
att ändras i en snar framtid. 

Med det sagt har denna studie inte påvisat nya sätt att arbeta mot en mindre 
filstorlek, men har belyst de metoder och arbetsprocesser retuschörerna 
som kontaktades använder sig av. Arbetet har även belyst vad som 
påverkar filstorlek.  

Filtypen TIFF som alla respondenter använde är ett bra alternativ som 
flexibelt och icke-destruktivt filformat. 

Baserat på detta presenterar arbetet följande rekommendationer: 

 Tre lager beståendes av pixlar är vad som maximalt är nödvändigt 
för att bibehålla en god flexibilitet i arbetet samt för främjandet av 
att arbeta icke-destruktivt. Dessa är: originalbilden, kopia av 
originalbilden tillgänglig för retusch samt endast ett lager för fler 
filter. 

 Den största orsaken till att filer blir större är antalet pixelbaserade 
lager. Användandet av justeringslager med selektiva egenskaper 
(som inte kräver en mask för att få önskad effekt) är därför att 
föredra för en så liten filstorleksom möjligt.  

 Skapandet av en större kontrast i bilden som därmed gör 
komprimeringen av bilden mindre effektiv. 

 Autogenererat innehåll (exempelvis brus) kan raderas innan 
färgbitsdjup konverteras och lager slås ihop, se förslag på 
händelseförlopp: figur 9. Fördelen är att ett lager som är orsak till 
filstorleksökning då utesluts ur konverteringsprocessen och 
minskar påverkan på hårdvaran och tillfälligt minskar filstorleken. 
Lager av dessa typer är pixellager, den största orsaken till att 
filtyper blir större. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Enkät och bilder 
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Bilaga 2 – Informationssökning 
För denna studie har informationssökningen skett genom sökning i flertalet 
olika databaser. Databaser inkluderade var Google, Google Scholar, 
Summon, DiVA, LIBRIS och Adobe.com. Litteratur- och 
informationssökning har även skett genom en ”snöbollseffekt”, att följa 
källor till litteratur, hemsidor, register med mera. 

Nedan beskrivs ett urval av ord som använts vid informationssökning i 
databaser. 

+ = Vid sökning användes ord tillsammans 

 

Image + file size 

Image + file size + optimization 

Image + retouch 

Image + retouch + optimization 

Image + retouching + optimization 

Fashion + image + optimization 

Fashion + image + workflow 

Fashion + image + Photoshop + workflow 

Fashion + retouch + workflow 

Fashion + retouching 

Fashion + workflow 

Fashion + workflow + optimization 

Fashion + optimization 

Photoshop + image + retouch 

Photoshop + image + retouching 

Photoshop + image + optimization 

Photoshop + image + file size + optimization 

Photoshop + fashion + image + retouch 

Photoshop + fashion + image + retouching 

Photoshop + fashion + image + optimization 

Photoshop + file size + optimization 

Photoshop + retouch + file size + optimization 

Photoshop + retouching + file size + optimization 

Retouch + image + process 

Retouch + file size + optimization 

Retouch + process 

Retouch + process + optimization 

Workflow + image + optimization 



32/32 

Workflow + image + retouch 

Workflow + image + retouching 

Workflow + retouch + optimization 

Workflow + retouching + optimization 

Workflow + optimization 
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