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Sammanfattning

Med dagens teknologi kan man genom fotografier inte bara avbilda verkligheten, utan 

även skapa alternativa verkligheter. Den här studien har fokus på hur man kan skapa 

fotorealistiska montage och hur digitaliseringen av fotografi har påverkat fotografiets 

position som sanningsvittne. Genom en teknisk undersökning har två montage skapats i 

syfte för att granska tillvägagångssätt i skapandet av fotomontage. Det resultatet visade 

är att det är möjligt att kombinera fotografier till ett montage, som kan upplevas som 

fotorealistiskt på ett sömlöst och enhetligt sätt. Med hjälp av tidigare forskning och den 

tekniska undersökningen drogs slutsatsen att skapandet av sömlösa montage inte är 

oöverkomligt och att det bara är fantasin som sätter gränser då ett montage kan jämföras 

med en tavla. 

Nyckelord: Fotografi, Fotomontage, Fotorealism, Manipulation
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Photo realism in montage

A study about how digital photographs can be seamlessly combined

Abstract

With today's technology we are able to not only document reality, but to create 

alternative realities. This report is focusing on how we can create photo realistic 

montages and how digitalisation of photography has had an impact on photography as a 

truth teller. Through a technical study, two montages were created with the purpose of 

investigating methods of creating photo montages. The result showed that it is possible 

to combine photographs into a montage that can be interpret as photo realistic in a 

seamless and cohesive way. With the help of earlier studies and the technical study, 

conclusions were drawn that creating seamless montages is not insuperable and that 

imagination is the only limit, since a montage can be compared to a painting.

Keywords: Photography, Photo montage, Photo realism, Manipulation
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1 Inledning

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle där teknik, såsom kamerautrustning och bildbehandling 

finns lättillgängligt för fler än enbart professionella fotografer och bildredigerare. Manipulation i  

form av fotomontage har blivit allt mer förekommande och montage* används bland annat i  

kommersiella syften utan någon notering, där det framgår att bilderna är manipulerade (Pettersson 

2001, s. 41). Det analoga fotografiet kunde uppfattas som ett sanningsvittne då det avbildade 

verkligheten, men idag finns tekniska möjligheter att skapa en bild av en alternativ verklighet,  

framför att enbart avbilda den befintliga verkligheten, och det kan ifrågasätta fotografiets  

trovärdighet. Fotografier kan idag kombineras sömlöst, utan att bildernas skarvar syns, och det 

utmanar därför fotografins roll som sanningsvittne, då bildskapandet inte längre är begränsat till tid 

och rum. Det finns inte längre någon garanti för att det som ser verkligt ut på bild faktiskt är det. 

Den nya tekniken ger en enorm artistiskt frihet åt bildskapare samtidigt som det skapar en konflikt 

när det kommer till ansvaret för hur bilden uppfattas av mottagaren. 

Den här studien kommer att fokusera på hur man kan gå tillväga för att skapa fotorealistiska 

montage samt om och hur lättillgänglig teknik för manipulation och fotomontage kan påverka 

fotografins trovärdighet. Ord markerade med asterisk (*) kommer att förklaras i alfabetisk ordning i 

en ordlista. Följande ord i arbetet kommer att användas för att beskriva fotorealism i sömlösa 

montage; fotorealism, verklighetseffekt, illusion av verklighet och verklighetstrogen.
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2 Bakgrund

Fotografiets historia började redan på 1800-talet, då fotografi blev populärt inom porträttkonsten 

och så småningom ersatte porträttmålningarna. Den nya tekniken innebar att man kunde avbilda 

verkligheten som den såg ut och som resultat fick fotografin snabbt en stämpel av att vara ett 

sanningsvittne. Eftersom fotografiet var ett resultat av en teknisk process och därmed objektivt, 

ansågs det att kameran inte kunde ljuga och klassiska talesätt såsom ”en bild säger mer än tusen 

ord” och ”en bild ljuger aldrig” härstammar just från fotografins barndom (Alling-Ode & Tubin, 

1997, s. 59). Det analoga fotografiet har därför haft en unik position i fråga om verklighets-

återgivning i cirka 200 år, men denna position håller nu på att ifrågasättas (Robins 1994, s. 45).

Allt eftersom teknologin utvecklas, är det möjligt att på digital väg efterlikna verkligheten, vilket i  

sin tur medför möjligheter att förvränga verkligheten. Inom fotoindustrin finns avancerade 

redigeringsprogram som tillåter justering av varenda liten pixel* i en bild. I många fall går därför 

fotomanipulation oupptäckt och upplevs som äkta. Som ett resultat av den lättillgängliga 

redigeringstekniken tillkommer ett etiskt dilemma för fotoredigerare. Tekniken ger oändliga 

möjligheter till artistisk frihet, samtidigt som konsekvenserna av manipulationen kan påverka 

samhällets hälsa negativt, exempelvis genom att skapa ouppnåeliga skönhetsideal (Lopez-Guimera, 

Levine, Sanchez-Carracedo, Fauquet 2010, s. 389), och eftersom de manipulerade bilderna används 

flitigt i reklam- och mediasammanhang, bidrar tekniken till falsk marknadsföring (Pettersson 2001, 

s. 41).

Nya digitala möjligheter utmanar därför fotografins trovärdighet. Kanske är det så att vi på ett sätt  

måste radera all tidigare inlärd kunskap för att kunna greppa den nya digitaliserade världen. Som 

resultat blir det aktuellt att ställa sig frågorna vad som är verklighet och hur vi förhåller oss till vad 

som är verkligt. 

2.1 Problemformulering

Ett fotografi är fotorealistiskt, men det är ingen självklarhet att ett fotomontage är fotorealistiskt, då  

ett montage kan jämföras med en målad tavla. Ett fotografi innebär en teknisk process, där kameran 

avbildar, medan ett montage eller tavla är ett resultat av en subjektiv tolkning, alltså någonting som 

är skapat snarare än en objektiv avbildning. Fotomontage kan bestå av ett flertal fotografier, som i 

sin tur är fotorealistiska. Fotorealism är därför ett problematiskt begrepp i detta sammanhang, men 

vi har valt att använda begreppet utifrån Erik Johanssons teori, som han beskriver i en 
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presentationsvideo, att ett fotomontage ska innehålla en nivå av realism, vilket han kallar för  

fotorealism (www.ted.com). Med fotorealism menar Johansson att montaget inte kan fotograferas, 

men målet är att montaget ska se ut som att det är fångat direkt i kameran. När begreppet 

fotorealism används i detta arbete menas som Johansson, att det slutgiltiga montaget ska ha en 

verklighetseffekt, det vill säga vara en sömlös och enhetlig bild. 

Ett fotomontage kan jämföras med en målad tavla, eftersom ett montage kombineras och skapas 

istället för att avbildas, vilket är det som sker när man tar ett fotografi. Även om ett fotomontage är  

ett resultat av manipulation är syftet att ge en illusion av att bilden är tagen direkt i kameran, där  

betraktaren inte kan se tydliga spår av manipulation. Frågan är vad som tekniskt krävs för att uppnå 

fotorealism i montage? Vilka kriterier behöver ett manipulerat fotomontage för att fortfarande 

uppfattas som verklighetstroget? Utmaningen i detta arbete är därför att skapa ett montage som 

uppnår fotorealism (se Bilaga 1: s. 39).

2.2 Syfte

Syftet är att få förståelse för fotografins trovärdighet i en digitaliserad värld och hur manipulation 

enkelt kan skapa illusioner av verklighetseffekt i montage, som från grunden består av flera olika 

fotografier, med fokus på hur man tekniskt kan gå tillväga för att åstadkomma detta. Genom 

manipulerade fotomontage kan därför bilder skapas, vars motiv inte är möjliga att fotografera.

2.3 Frågeställning

Hur kan man skapa manipulerade fotomontage som uppnår fotorealism? Utöver frågeställningen 

finns följande underfrågor som lyder: Vad medför den nya teknologin för fotografi? Hur har 

fotografins trovärdighet utvecklats i förhållande till fotomanipulation? Hur förhåller sig 

manipulation i relation till fotorealism?
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3 Teori

I det här kapitlet redogörs för tidigare studier av intresse för problemområdet med syfte att skapa en 

ingående förståelse för hur manipulation kan framställa fotorealistiska montage, genom att bland 

annat utgå från William J Mitchells teorier om digitaliserad fotomanipulations inverkan på 

fotografiets trovärdighet (Mitchell 1994), samt Erik Johanssons teorier om att skapa fotorealistiska 

illusioner (www.ted.com). Utöver ovannämnda studier kommer även andra relevanta 

forskningsteorier fungera som stöd i denna studie. Resultatet kommer sedan vara utgångspunkt för 

slutdiskussionen. Trots att ett flertal studier är skrivna på sent 1990-tal eller tidigt 2000-tal, kommer 

de att jämföras med 2010-talets situation för att finna eventuella skillnader och/eller likheter.

Huvudsakligen kommer kapitlet att beskriva hur manipulation och bildbehandling har utvecklats 

med hjälp av dagens teknologi, hur man kan manipulera fram en illusion av verkligheten, hur 

fotografins trovärdighet påverkas och identifieringen av vad som är verkligt. Texten är ett resultat 

av hur tidigare studier tolkats för att redovisas under följande underrubriker: Fotomanipulation, Nya 

spelregler, Trovärdighet, Sanningsteorier, Fotorealism och Fotomontage.

3.1 Fotomanipulation

Bitte Alling-Ode och Eino Tubin har definierat begreppet manipulerad bild: ”Som en manipulerad 

bild definieras en på fotografisk eller elektronisk väg registrerad bild, där innebörden ändrats genom 

att betydelsebärande bildelement tillförts eller avlägsnats efter den ursprungliga registreringen” 

(Alling-Ode & Tubin, 1997, s. 37).

Rune Pettersson svarar på detta i sin rapport Bildmanipulering (2001), där han påstår sig använda 

en vidare definition av begreppet bildmanipulering. Pettersson menar att bildmanipulering innebär 

att otillbörligt styra människors uppfattning av en viss verklighet med hjälp av bilder, men att det tar  

sig olika uttryck i skilda situationer och att en manipulerad bild kan uppfattas som lika trovärdig,  

eller som mera trovärdig, än en bild som inte är manipulerad (Pettersson 2001, s. 9).

År 1881 skrev Henry Peach Robinson sin bok Pictorial Effect in Photography, där han behandlar 

fenomenet att manipulera och förändra bilder. Det Robinson förklarade var att det är fotografens 

uppgift att dämpa det oattraktiva och fula, men att utan några som helst undantag, inte förändra 

bildens innebörd (Robinson 1881, s. 47). Att bilden, trots manipulering, skulle behålla sin sanning.
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3.2 Nya spelregler

I början av 1800-talet utvecklades fotografiet och det ansågs vara revolutionerande för 

porträttkonsten då man kunde återskapa en perfekt bild av verkligheten. Till en början uppstod 

förtjusning, men efter hand missnöje då fotografiet var för ”ärligt” jämfört med konsten. I konsten 

förskönade konstnären människorna på porträtten, till exempel målades inte utslag i ansiktet dit och 

smycken glänste lite mer (www.moderskeppet.se). I fotografins barndom uppmanades därför 

fotograferna att försköna för att efterlikna de målade porträtten men idag har det blivit lite av en  

tabu då medias manipulerade bilder klandras för att vara orsak till dagens ouppnåeliga ideal (Lopez-

Guimera, Levine, Sanchez-carracedo, Fauquet 2010, s. 389). Såvida man som fotograf har ett 

ansvar för att försköna, vinkla eller helt enkelt manipulera verkligheten har alltså varit omtalat långt  

tillbaka i fotografiets historia och är aktuellt än idag.

Enligt William J Mitchell har digital bildmanipulering förändrat fotografins spelregler, att det inte  

längre finns tydliga gränser mellan kamerans process och en avsiktlig process från fotografens sida 

(Mitchell 1994, s. 31). Det skapar ett scenario där konstnärer kan välja mellan många olika verktyg 

och procedurer för att skapa bilder utifrån olika källor som snabbt och sömlöst kan kombineras, och 

där icke kontrollerbara ingrepp i manipuleringsprocessen är lätta att införa och svåra att upptäcka 

(Mitchell 1994, s. 31). Den nya teknologin medför även att man under fotograferingstillfället har 

möjlighet att överse problem som är enklare att åtgärda genom fotomanipulation än avancerade 

fotograferings- och belysningstekniker. Med omfattande redigeringsprogram, som exempelvis 

Photoshop*, kan man dessutom skapa bilder som helt enkelt är omöjliga att förverkliga, varken med 

kameran eller med traditionellt ljussättningsarbete (Potka 2005, s. 166). Fotomanipulation har ökat 

och syns överallt från reklam och tidningsframsidor, till filmposters och i princip vilken typ av 

porträtt som helst. Kunderna blir allt mer medvetna om Photoshop och kräver därför mer av 

fotografen. Med tiden vidgas gränserna för fotografi och manipulation, till och med den personliga 

uppfattningen och smaken tas till nya höjder, eftersom vi vet och ser alla möjligheter (Kloskowski 

2012).

Pettersson skriver om dagens stora möjligheter att efterbehandla bilder på digital väg har blivit  

uppmärksammat, just för att det är så lätt. Detta i sin tur medför att digitalt manipulerade bilder kan  

innebära spridning av förfalskad information (Pettersson 2001, s. 41). Mitchell menade på att denna 

naiva entusiasm för de magiska möjligheter som den nya teknologin medför är oroväckande. Att 

gränsen mellan harmlös förbättring eller retuschering, och potentiellt vilseledande förändring av 
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bildinnehållet, är hårfin (Mitchell 1994, s. 16). Med den nya teknologin tillkommer därför det etiska 

dilemmat mellan det objektiva, alltså manipulationens inverkan på samhället, och det subjektiva,  

vilket är fotografens artistiska frihet. Samtidigt som den fotografiska digitaliseringen kan få 

negativa följder om det missbrukas, innebär det också sådana otroliga möjligheter för fotografer att  

utveckla sitt personliga bildspråk (Alling-Ode, Tubin 1997, s .27).

När fotografin firade sitt 150-års jubileum krävde National Press Photographers Association en 

etisk kod för att reglera digital bildmanipulering, där de ansåg att innehållet i ett fotografi aldrig  

skulle ändras eller manipuleras på något sätt. Norwegian Press Association föreslog att en 

internationell varningssymbol skulle införas i alla fotografier som var manipulerade, men det var 

för sent. Att skapa oupptäckbara digitalt manipulerade bilder var inte längre en centralfråga och det  

fanns inte möjlighet att på något praktiskt sätt införa institutionell kontroll över produktionen 

(Mitchell 1994, s. 19). Alling-Ode och Tubin beskriver hur bildbehandling har spridit sig från att 

bara för några år sedan varit tillgängligt för experter, till att nu vara inom räckhåll för amatörer.  

Datorer blir hela tiden snabbare och bättre, samtidigt som de sjunker i pris (Alling-Ode, Tubin 

1997, s. 50). Detsamma gäller kamera- och redigeringstekniker. Denna lättillgängliga teknologi 

sprider sig och i princip vem som helst kan ta sig an fotografi och skapa otroliga manipulerade 

bilder till ett överkomligt pris. Mitchell anser att vi har trätt in i den postfotografiska eran och måste 

möta skillnaderna mellan det imaginära och det verkliga, att vi inte längre kan betrakta fotografi  

som sanningsvittne (Mitchell 1994, s. 225). 

3.3 Trovärdighet

Alling-Ode och Tubin lägger fram teorier om att man i fotografins tidiga år hade väldigt stor tilltro  

till fotografiet och att kameran inte kunde ljuga eftersom fotografiet är ett resultat av en teknisk  

process och därmed ”objektivt”. De menar att fotografiet uppfattades som sanningsdokument. 

Klassiska talesätt såsom ”En bild säger mer än tusen ord”, ”En bild ljuger aldrig” och ”Fotografiet 

kan inte ljuga” syftar på detta (Alling-Ode, Tubin 1997, s. 59). Enligt Kevin Robins hade det 

kemiska fotografiet en unik position i frågan om verklighetsåtergivning i ca 200 år men att den 

positionen nu håller på att ifrågasättas (Robins 1994, s. 45). 

Den viktigaste förändringen när det gäller bild de senaste åren är fotografins förlust av sin roll som 

sanningsvittne, menar Pettersson och påstår att hans generation är uppfostrad med en stor tilltro till 

den fotografiska sanningen, alltså att ”kameran inte ljuger”. Idag ifrågasätts trovärdigheten eftersom 
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manipulationen är mycket lättare att både göra och dölja. Innan digitaliseringen av fotografi  

manipulerades bilder bland annat i form av att fysiskt klistra ihop bilder. Detta kunde upptäckas 

genom synliga skarvar, och eftersom man idag gör detta på digital väg är det alltså mycket svårare 

att upptäcka (Pettersson 2001, s.12).

Robins menar att det har etablerats helt nya perspektiv för produktion och förfalskning av avsiktligt 

vilseledande information som är ett resultat av det digitala fotografiet och de obegränsade 

möjligheterna (Robins 1994, s. 45). Detta anser även Mitchell då han hävdar att det starka bandet 

mellan fotografier och verklighet har försvunnit i och med digital bildbehandling (Mitchell 1994, s.  

225). Chuck Doswell påstår att när det kommer till frågan om vad som egentligen är sant är ett 

fotografi lika otillförlitligt som en konstnärs tavla (Muurman, Svensson 2005, s. 3), eftersom en 

tavla är ett resultat av en subjektiv tolkning.

3.3.1 Vilseledande manipulation

Rune Pettersson nämner ett exempel som hävdar att pressbilder ska spegla verkligheten, utan några 

som helst förvrängningar och att trovärdigheten är den viktigaste egenskapen hos en publicerad 

bild. Pettersson skriver att det är fel att medvetet ljuga eller vilseleda tidningsläsare och tv-tittare  

med hjälp av falska bilder (Pettersson 2001, s. 48). Det vill säga då det finns ett syfte att lura 

betraktaren, genom att få denne att tro att en bild visar verkligheten, fast den inte gör det (Alling-

Ode, Tubin 1997, s. 36).

Ett exempel på att medvetet vilseleda betraktaren är vad som skedde i samband med att Terje  

Hellesö blev utnämnd till Årets Naturfotograf 2010 av Naturvårdsverket, för sina fotografier på 

lodjur. Senare blev Hellesös fotografier ifrågasatta och Hellesö anklagades för att ha monterat in 

djuren i bilderna i efterhand, eftersom bilderna på djuren hade återfunnits på bildbanker på internet.  

Hellesö erkände senare att fotografierna var montage (www.fotosidan.se). 

I Spelregler för press radio TV kan man läsa: ”Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller 

bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till  

bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.” (Etiska 

regler för press, radio och TV, 1999, I Publicitetsregler, s. 2). Manipulation är alltså tillåtet såvida 

det öppet framgår att bilden är manipulerad. Gör man som i Hellesös fall, publicerar en bild som 

påstås vara sann även om inte så är fallet, är det inte acceptabelt. 
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3.3.2 Postfotografi

Kevin Robins kallar den nya eran för ”postfotografisk” och kan tolkas som att Robins drar 

paralleller från postmodernismen*, som används för konst, och applicerar fenomenet på fotografi 

(Robins 1994, s. 45). Robins anser att den viktigaste delen i den fotografiska utvecklingen är 

momentet som att kunna avbilda orealistiska förhållanden så att de i slutänden ser verkliga ut 

(Robins 1994, s. 45). Idag är det läsarens eget ansvar att lära sig ett kritiskt förhållningssätt till 

bilder, anser Pettersson, men menar att källkritik, bildspråk och kritisk analys bör komma som 

naturliga inslag i skolornas undervisning. Pettersson anser även att dagens barn och kommande 

generationer växer upp i en digitaliserad värld, där teknikens förekomst är stor och de kommer i 

kontakt med och lär sig tidigt att själva använda sig av tekniken (Pettersson 2001, s. 82). Barn 

utvecklar därmed ett friare förhållningssätt till bilder än dagens vuxna, eftersom de har en annan syn 

på vad som är möjligt. Barn som dessutom själva lär sig att arbeta med bilder, kommer att få en 

djupare förståelse för vilka möjligheter som finns och tilltron som tidigare generationer har haft till  

fotografi är alltså på väg bort (Pettersson 2001, s. 83). Robins menar att de nya digitala 

möjligheterna utmanar tron på fotografi och att man på ett sätt måste radera all tidigare inlärd  

kunskap för att kunna greppa den nya eran. Det blir aktuellt att ställa sig frågorna vad som är 

verklighet och hur man förhåller sig till vad som är verkligt (Robins 1994, s. 47). Att kunna avbilda 

orealistiska förhållanden problematiserar frågan om vad som är verklighet och sanning. Så vad är 

sanning? 

3.4 Sanningsteorier

När man pratar om sanningsteorier som kan appliceras på fotografi är korrespondensteorin för 

sanning och koherensteorin för sanning, aktuella.

3.4.1 Korrespondensteorin för sanning

Korrespondensteorin beskrivs som en filosofisk uppfattning där en sats är sann om den stämmer 

överens med verkligheten (www.ne.se). Korrespondens betyder motsvarighet, samband och 

överensstämmelse (www.ne.se). Med andra ord innebär teorin alltså att någonting är sant om det 

stämmer överens med verkligheten. För att kunna applicera teorin på fotografi kan man tolka teorin 

som att en bild måste stämma överens med de rådande förhållanden som var under 

fotograferingstillfället, för att vara sann. Exempelvis är en bild på en galopperande häst sann, om 

bilden stämmer överens med verkligheten som den såg ut då bilden togs (Muurman & Svensson 

2005, s. 7).
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3.4.2 Koherensteorin för sanning

Med koherensteorin menas en filosofisk uppfattning där en sats är sann om den tillhör det system av 

satser som ger den mest sammanhängande redogörelsen för verkligheten (www.ne.se). Koherens 

betyder hänga samman, ha sammanhang och samstämmighet (www.ne.se).  Teorin kan därför 

förklaras som att någonting är sant ifall det på ett motsägelsefritt sätt hänger samman och om man 

tillämpar teorin på fotografi innebär det att en bild är sann om den är konsistent och att alla delar  

motsägelsefritt hänger ihop. En bild på en galopperande häst kan därför fortfarande vara sann, trots 

att man exempelvis byter ut bakgrunden, så länge bildens helhet hänger ihop (Muurman & 

Svensson 2005, s. 8). Utifrån den teorin kommer man in på vad som egentligen uppfattas som sant 

och hur man kan skapa illusioner av verkligheten.

3.5 Fotorealism

När fotografen Erik Johansson beskriver sitt arbete, berättar han att fotomontage bestående av ett 

flertal fotografier inte är någonting som kan fångas direkt i kameran, men genom manipulation kan 

man kombinera fotografierna utan att lämna tydliga skarvar och få bilden att se realistisk ut,  

fotorealistisk. Sådana bilder skapar undran hos betraktaren, som måste tänka efter för att försöka 

lista ut tricket, eftersom bilderna fortfarande ser verkliga ut. För denna typ av foto handlar det mer 

om att för fotografen fånga en idé, snarare än ett fotografi (www.ted.com).

Fotomanipulation kan, förutom att införa surrealistiska element i ett fotografi, faktiskt utnyttjas för 

att istället öka realismen (Alling-Ode, Tubin 1997, s. 99). Vad är det då som skapar illusionen av 

fotorealism i ett montage? Handlar det om detaljer eller färg och ljus? Enligt Johansson är det 

många gånger perspektivet som är illusionen. Att det handlar om hur verkligheten uppfattas och hur 

den uppfattas på en två-dimensionell yta, det vill säga i ett fotografi. Det handlar egentligen inte om 

vad som är realistiskt, utan vad som uppfattas som realistiskt (www.ted.com).

Vid manipulering av fotografier behöver man nödvändigtvis inte göra ett mycket bra arbete för att  

lura betraktaren, påstår Mitchell. Vid första antydan om manipulation, granskar man däremot bilden 

med andra ögon för att exempelvis se om skuggor överensstämmer med varandra, samt perspektiv 

och ljusförhållanden. Det kräver en misstänksam sinnesstämning: om betraktaren inte på något sätt 

förväntar sig inkonsekvens, kommer betraktaren att bortse från att ens ganska uppenbara sådana i 

strävan att förstå vad betraktaren ser framför sig. Manipulerade bilder kan därför vid första 

anblicken uppfattas som ett verkligt fotografi, men på jakt efter icke överensstämmande mönster,  
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avslöjas som manipulation (Mitchell 1994, s. 36).

3.6 Fotomontage

Fotomontage är en bildkomposition uppbyggd av fotografier eller delar av fotografier monterade på 

ett gemensamt underlag. Fotomontaget kopplas ofta samman med ett mera fritt, konstnärligt  

skapande (www.ne.se). Fotomontage beskrivs som, enligt Johansson, som ett pussel av 

verkligheten. Genom att kombinera ett flertal olika pusselbitar, kan man skapa en alternativ 

verklighet (www.ted.com).

Historien om kombinerade fotomontage går tillbaka så långt som till 1850-talet, då de tidiga 

fotograferna försökte övervinna fotografins begränsningar genom användningen av vad som då 

kallades för combination print (Mitchell 1994, s. 164). De fysiska montagen innebar ”klippa och 

klistra”, maskering och utskrift av ett flertal negativ, vilket oftast var tekniskt svårt, tidskrävande,  

och relativt lätt att upptäcka. Situationen förändrades dramatiskt i och med framväxten av den 

digitala bilden. Digitala program (här exemplet Photoshop) har blivit allmänt tillgängliga, de är  

snabba, enkla att använda och deras tillämpning kan vara nästan omöjligt att upptäcka (Mitchell  

1994, s. 164). Digitala fotografier är helt enkelt mycket mer mottagliga för förändring än analoga 

fotografier, teckningar och målningar. De digitala verktygen för att förvandla, kombinera, ändra och 

analysera bilder är lika avgörande för den digitala konstnären, som penslar och pigment är för 

målare (Mitchell 1994, s. 7).

Den digitala bilden suddar ut gränserna mellan måleri och fotografi, och mellan mekaniskt 

framställda bilder, alltså tekniskt producerade bilder och fysiskt handgjorda bilder, det vill säga 

exempelvis en tavla. Den digitala kombinationen av ett flertal fotografier för att ge nya bilder 

betraktats också som en omstörtande av fotografiet, eftersom det förstör fotografiets förhållande till 

en viss tid eller plats (Mitchell 1994, s. 163). Ett fotografi visar endast vad som kan ses från en enda 

synpunkt, men ett kollage kan kombinera flera synpunkter eller aspekter av helt olika scener i en 

enda bild. Dessutom visar ett fotografi saker som de var, på den exakta tidpunkten vid 

fotografering, men ett kollage kan kombinera händelser som ägde rum vid olika tidpunkter i en 

enda bild (Mitchell 1994, s. 163).

Johansson påstår att det är de små detaljerna som betraktaren inte ens tänker på som får ett 

fotomontage att se fotorealistiskt ut och när man ska kombinera ett fotomontage är det därför ytterst 
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viktigt att man tänker på detaljerna, för att undvika att bilden ska se konstig ut (www.ted.com). Matt 

Kloskowski anser dock att man inte behöver lägga tid på detaljer som betraktaren inte ens kommer 

att lägga märke till (Kloskowski 2012).

Enligt Johansson finns det tre regler som måste uppfyllas för att få ett fotorealistiskt resultat.

1. De kombinerade fotografierna måste fotograferas ur samma vinkel.

2. De kombinerade fotografierna måste fotograferas i samma ljusförhållanden.

3. Fotografierna ska kombineras på ett sådant sätt att man omöjligt kan urskilja var den ena 

bilden börjar eller slutar, genom att göra bilden sömlös. Detta för att betraktaren inte ska kunna 

upptäcka hur bilden är komponerad. Bildernas olika kanter ska matcha i färg, kontrast och ljushet. 

Genom att ta bort linjerna mellan de olika bilderna, samt tillföra effekter som oskärpa och textur,  

kan illusionen av en verklighet skapas (www.ted.com).
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4 Metod

Det här kapitlet beskriver valet av det tekniska tillvägagångssätt som kommer ligga till grund för  

studien. Vi kommer att presentera hur vi har gått tillväga för att undersöka problemområdet, samt 

beskriva varför specifika metoder valts. 

4.1 Metodval

Målet är att få ökade kunskaper och förståelse kring skapandet och följderna av fotomontage, där 

man inte kan urskilja var de olika bilderna börjar eller slutar, vilket här beskrivs som ”sömlösa” 

fotomontage. För att på bästa sätt kunna förstå hur bilder kan kombineras sömlöst, kommer 

fotomontage att skapas från grunden. 

Den första aspekten är den tekniska delen, alltså vad som krävs vid fotografering, hur man lättast 

sammanfogar bilderna i redigeringen och hur man lägger till essentiella skuggor och blänk. Den 

andra aspekten är att få insikt i hur fotomontage kan ge illusioner av att vara verkliga, samt få ökad 

förståelse för följderna av fotorealistiska montage. Vid skapandet av fotomontage krävs grundlig 

planering av bilderna, det vill säga skisser, planering av ljus och miljö, för att lättare kunna se 

slutresultatet och vilka element som krävs för att nå det. Eftersom det finns möjlighet att skapa i  

princip vad som helst är det bara fantasin som sätter gränser.

4.2 Urval

För att samla relevanta tekniska kunskaper har vi valt att främst utgå från två yrkesverksamma 

fotografer och deras arbetsmetoder, vars specialitet är fotorealistiska montage. Erik Johansson går 

igenom vilka kriterier som krävs vid fotografering och redigering vid skapandet av fotomontage 

(www.ted.com). Johansson tar upp praktiska exempel och intressanta teorier kring hur man kan leka 

med perspektiv och vad som kan uppfattas realistiskt. Matt Kloskowski är inte bara fotograf, utan 

även författare och har skrivit boken Photoshop Compositing Secrets (2012). Kloskowski tar upp 

steg för steg vad man bör tänka på vid fotografering och manipulering av fotomontage. Photoshop 

Compositing Secrets (2012) går även igenom hur man tekniskt går tillväga i redigeringsprogrammet 

Photoshop för att skapa ett så realistiskt resultat som möjligt och är därför användbar i vårt syfte.

Anledningen till att vi utgår från Johanssons och Kloskowskis arbetsmetoder är att de båda har 

liknande visioner och tillvägagångssätt som utgångspunkt i sitt skapande. Kloskowski är mer 
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tekniskt ingående medan Johansson tar upp filosofiska teorier om hur bilder uppfattas. Som resultat 

erhålls både praktiska kunskaper och förståelse för hur montagen kan uppfattas.

4.2.1 Skisser

Med hjälp av fotomontage kan man skapa i princip vad som helst, då man inte är beroende av tid 

och rum eller fysiska lagar. Fotomontage med dagens teknik ger alltså en enorm frihet vilket är 

positivt, eftersom det innebär att det i produktionen finns möjlighet att göra någonting extraordinärt.  

Under skiss- och planeringsstadiet upptäckte vi att ”vad som helst” gav en sådan stor frihet att vi 

inte visste var vi skulle börja, och att det är en utmaning att implementera nya tankebanor kring 

fotografering som innebär att man exempelvis trotsar fysiska lagar.  

Med Johansson (se Bilaga 1: s. 39 ) och Kloskowski (Kloskowski 2012) som inspiration, funderade 

vi kring ett flertal montage, som hade varit intressanta att genomföra, som exempelvis att arbeta 

med perspektiv, göra om ett material till ett annat och trotsa fysiska lagar. Det som de slutgiltiga  

bilderna kommer att ha gemensamt är att de inte kommer vara verkliga eller fysiskt möjliga. Det  

handlar om att få den lilla tvisten i en bild som får betraktaren att tänka till. 

Enligt planeringen kommer människor och rekvisita att fotograferas i studio vid olika tillfällen, och 

eventuella miljöbilder fotograferas utomhus, alternativt använda bilder vi fotograferat tidigare. En 

miljöbild kan i sin tur bestå av ett flertal fotografier. Eftersom vi sedan tidigare har bildbanker, ser  

vi möjligheterna med att använda oss även av dem.

Utifrån teorikapitlet valde vi att arbeta vidare med två av skisserna, eftersom de innebar olika 

tekniska utmaningar. Grundstenarna skissandet innebar att bilderna antingen skulle:

1. Trotsa fysiska lagar.

2. Leka med perspektiv.

3. Använda ett föremål som någonting annat.

4. Placera motivet i en annan miljö. 

4.2.2 Ballongbilden

Den första bilden föreställer en kvinna som sitter i en korg som svävar uppe i luften med hjälp av 

ballonger och bakom kvinnan ser man en strand. Bara den bilden kommer bestå utav minst åtta 

bilder. Dels en bild på kvinnan, en bild på korgen, ett antal bilder på ballonger, en bild på stranden 
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och dels en bild på bergen i bakgrunden, samt även småjusteringar som exempelvis hår och snören. 

Allt förutom miljön, kommer att fotograferas i studio med en och samma ljussättning som ska 

stämma överens med strandbilden (se Bilaga 2: s. 40). 

Fördelen med montage är att man inte är bunden till tid och rum. Vi kan alltså kombinera bilder  

som vi tar nu, med bilder som exempelvis togs utomlands för ett antal år sedan. För att använda det 

konceptet, användes en strandbild till bakgrunden, som fotograferats 2011 och under andra 

förutsättningar. För att applicera idéen om att trotsa fysiska lagar, men en sådan som det fortfarande 

gick att relatera till, fotograferades en kvinna som skulle flyga med hjälp av ballonger. Även om det  

inte är fysiskt möjligt att ett par ballonger bär upp tyngden av en människokropp, går det att relatera 

till tanken, eftersom ballonger kan sväva. Det skapar en sagolik fantasi utan att bli alldeles för 

långsökt. Eftersom bilden är fysiskt omöjlig, blir den tekniska utmaningen att kvinnan, korgen och 

ballongerna ska ge en illusion av att sväva. Johansson påpekar hur viktigt det är att ljussättningen 

överensstämmer bilderna emellan (www.ted.com) och Kloskowski menar att ”ljuset är allt” 

(Kloskowski 2012). Av den anledningen väljer vi att arbeta med en bakgrund som inte har samma 

ljusförhållanden som motivet, och därför blir utmaningen att i redigeringen matcha motivets och 

bakgrundens ljusförhållanden.

Kloskowski menar att när man fotograferar en människa som ska appliceras i en annan bakgrund 

gör fotografen sig själv en tjänst genom att inte ha med fötterna i bilden (Kloskowski 2012). Detta 

för att skuggor runt fötterna kan vara svåra att få till och därför avslöja att bilden är ett montage. 

Kloskowski menar även att om man har fötterna med i bild, bör fötterna mörkas ner, då det kan 

avslöja att bilden är ett montage. Enligt Kloskowski har montage med personer i helbild, nio av tio 

fall mörkat ner fötterna för att betraktaren inte ska uppmärksamma fötterna i bild (Kloskowski 

2012). Att frilägga* hår är också en fotografs mardröm, eller det brukade åtminstone vara det. Med 

dagens teknik och Photoshop är det inte alls omöjligt men fortfarande svårt, eftersom det handlar 

om små beståndsdelar som lätt kan avslöja att håret är utklippt. 

4.2.3 Bananbilden

Den andra bilden föreställer en kvinna på en catwalk*, men istället för att vara iklädd ett dyrt  

klädmärke har hon på sig ett bananskal. Montaget kommer huvudsakligen bestå av tre bilder: 

kvinnan, bananen och catwalken. Eftersom det inte finns möjlighet att fotografera en verklig 

catwalk, skapas den till stor del i datorn. Tanken är att fotografera en pappersbakgrund i studio och 
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utgå från den för att skapa en scen som ser ut som en catwalk. Kvinnan är tänkt att fotograferas i en 

pose där hon går, för att det ska se ut som att hon går på catwalken, och därefter planeras bananen 

att fotograferas, genom att hänga upp den med fiskelina för att gravitationen ska stämma och som 

ett resultat av detta få rätt volym på bananskalet (se Bilaga 2: s. 40). 

Saker omkring inspirerade och idén med kvinnan som är iklädd en banan fick vi när vi gick förbi en 

klädbutik med skyltfönster och skyltdockor, som låg precis bredvid en matvarubutik. Vi funderade 

på att göra en hel kollektion med kvinnor iklädda frukt men drog slutsatsen att arbetssättet då skulle 

blivit repetitivt. Den tekniska utmaningen blir att få bananen att se ut som en klänning och på så sätt 

leka med både med perspektiven, samt att använda ett föremål som någonting annat. Anledningen 

till att välja ett bananskal är för att bananen känns oväntad i sammanhanget, men samtidigt har  

bananen en tacksam form att arbeta med, då en klänning ska skapas.

För att utmana oss själva väljer vi att ha med kvinnans fötter i bild och skapa verklighetstrogna 

slagskuggor på marken från modellen och bananen. Utmaningen blir att applicera de inklistrade 

skuggorna och ge djup i bilden, för att motivet inte ska uppfattas som svävande eller platt. 

Bakgrunden som ska föreställa en catwalk, går att enbart skapa i datorn, däremot kommer vi utgå 

från en pappersbakgrund som vi fotograferar i fotostudio, för att pappersbakgrunden påminner om 

en catwalk, som kan åstadkommas med småjusteringar av bilden.

4.3 Genomförande

Nedan följer en mer ingående beskrivning av hur vi kommer att genomföra den tekniska 

undersökningen och vilka riktlinjer vi utgår från i produktionen.

4.3.1 Fotografering till montage

Som tidigare nämnts kräver fotomontage utförlig planering, eftersom allt ska stämma fotografierna 

emellan. Utifrån Johanssons riktlinjer för fotografering till montage måste de kombinerade 

fotografierna fotograferas ur samma vinkel och i samma ljusförhållanden, för att det inte ska uppstå 

vinklar eller skuggor som motsäger varandra i ett och samma montage (www.ted.com). Med vinklar 

menas sett ur kamerans synvinkel, exempelvis upp- och nerifrån eller från höger och vänster. Ju mer 

utförlig man är under fotograferingen desto mindre bearbetning behövs i efterhand.

Det som vi inspirerats av i Johanssons fotografier är hur han leker med perspektiv, som exempelvis 
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att göra en människa till en jätte eller att man helt enkelt trotsar fysiska lagar (se Bilaga 1: s. 39).  

Eftersom man inte kan fotografera sådana typer av bilder direkt i kameran skapar man därför en 

alternativ värld. Det var därför en viktig del i produktionen, att montagens innehåll och motiv inte 

behövde vara realistiska, däremot skulle montagen i slutänden upplevas som fotorealistiska. Det 

handlar alltså om att skapa någonting som omöjligt kan fångas direkt i kameran. 

4.3.2 Redigeringsprocessen

Det är i själva efterbehandlingen som den största förvandlingen sker, det är där fotografierna 

sammanfogas till en enda bild. Förutom klipp- och klistrametoder, måste även färger, ljus och 

skuggor matchas, skapas eller tas bort. Syftet är att ge känslan av att bilden är fångad direkt i 

kameran och inte sammansatt. Som Johansson beskriver det, gäller det att göra bilden sömlös för att 

betraktaren inte ska kunna urskilja var den ena bilden börjar eller slutar (www.ted.com). I 

redigeringsprocessen handlar det därför om att sudda ut linjerna mellan de olika bilderna och 

därefter tillföra effekter som oskärpa och textur, för att skapa en illusion av verklighet.

4.3.3 Riktlinjer för produktion

Utifrån teorikapitlet lyfts de tekniska faktorerna som tolkas som nödvändiga vid skapandet av 

montage. För att förtydliga undersökningens innehåll har vi därför kategoriserat produktionens 

beståndsdelar som vi kommer att fokusera på under fotografering och redigering.

Kloskowski beskriver i Photoshop Compositing Secrets (2012) hur att utgår från följande steg när 

han skapar fotomontage: Planering, Fotografering, Friläggning, Kombinering, Skuggor och Färg 

(Kloskowski 2012). I resultatkapitlet kommer Planering inte tas upp, däremot har vi lagt till 

ytterligare ett steg som vi har valt att kalla för Retusch. Vi tolkar det som att Kloskowski använder 

sig av redan retuscherade bilder, eller bilder som inte behöver retuscheras för att göra boken 

pedagogisk, men det är onekligen ett steg som vi i vår produktion inte kan bortse från. Vår 

produktion kommer att innehålla och utgå från följande kategorier: 

1. Fotografering – Vi ser på planering, vinklar och ljusförhållanden vid fotografering.

2. Friläggning – Här går vi igenom verktyg och tekniker för friläggning, det vill säga ”klippa 

ut” och markeringsmetoder.

3. Retuschering – Om hur man städar upp bilden, tar bort och/eller tillför element, för att 

bilderna ska matcha varandra, samt skönhetsretusch.

4. Kombinering – Hur man sammanfogar bilderna, klipp- och klistra, hur man flyttar bilderna, 

ändrar storlek, perspektiv och förändrar bildelement för att anpassa bilderna till varandra.
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5. Skuggor – Om hur man lägger till och/eller tar bort skuggor för att ändra eller förstärka 

ljusförhållanden.

6. Färgkorrigering – Verktyg för att göra kontrast och färg enhetliga i bilden, samt att skapa 

djup och spänning med tillförandet av effekter.

Vi arbetar utifrån redigeringsprogrammet Adobe Photoshop CS5, dels för att vi har tidigare 

kunskaper och erfarenheter av programmet som vi kan ta nytta av i redigeringsprocessen, men även 

för att Photoshop är det mest etablerade bildredigeringsprogrammet på marknaden.
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5 Resultat

I det här kapitlet redogörs för resultatet av undersökningen, där redovisas hur man tekniskt kan gå 

tillväga för att skapa fotorealistiska montage. Sammanfattningsvis producerades två fotomontage 

som båda i grunden består av ett flertal fotografier. Resultatet kommer att redovisas utifrån 

kategorierna som beskrevs i metodkapitlet (3.3.3 Riktlinjer för produktion). Alla verktyg och termer 

som beskrivs är hämtade från programmet Adobe Photoshop CS5. I det här kapitlet kommer det att 

hänvisas till bildexempel som ligger i bilagor.

5.1 Fotografering

Att planera hur bilderna skulle se ut innan fotograferingen var ytterst nödvändigt, eftersom alla 

delar skulle kombineras i efterhand och av den anledningen hade vi skisser på vilket innehåll 

bilderna skulle ha, hur de skulle vara ljussatta och ur vilka vinklar de skulle fotograferas. Som Erik 

Johansson påpekar bör alla fotografier som ska kombineras fotograferas ur samma vinkel och 

ljusförhållanden, då målet är att uppnå fotorealistiska montage (www.ted.com). 

5.1.1 Ljussättning

Matt Kloskowski beskriver vikten av ljussättningen i sin bok Photoshop Compositing Secrets  

(2012). Kloskowski menar på att ljussättningen är nyckeln till kombination, inte bara för att det 

underlättar friläggningen av bilden, men också för att ljuset kan göra att montaget ser verkligt ut  

och att man kan lära sig alla effekt- och friläggningsknep i Photoshop, men om ljuset på motivet 

inte stämmer överens med ljuset på den omringande miljön, kommer montaget aldrig att se 

verklighetstroget ut (Kloskowski 2012). Kloskowski använder sig oftast av tre blixtrar vid 

fotografering av människor till montage, där ett är huvudljus, som belyser ansikte och kläder och de 

andra två är sidoljus, som placeras på varsin sida av personen och skapar kant- och effektljus 

(Kloskowski 2012). Enligt Kloskowski ökar man oddsen av underlätta friläggningen, genom att 

använda sig av antingen två eller tre blixtar, vilket även var utgångspunkten när ljussättningen 

planerades. 

Till första montaget med modellen som svävade i en korg med ballonger, innefattade ljussättningen 

tre blixtar, ett huvudljus som belyser modellen, samt två bakljus som belyser bakgrunden (se Bilaga 

2: s. 41). Anledningen till att bakljusen riktades bakåt var för att det dels gav en vit bakgrund, som 

underlättade friläggningen av modellens mörka hår, samt korgen och ballongerna, men också för att 
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vi ville återskapa känslan av starkt solljus och då hade andra eventuella kantljus på modellen inte 

stämt överens med ljuset på stranden i bakgrunden. Kantljus är ljuset som uppträder längs kanterna 

på exempelvis en modell, då ljuset är riktad mot modellen, men placerad på sidan av eller bakom 

modellen (se Bilaga 2: s. 42). Under fotograferingarna var det inte bara viktigt att bilderna 

fotograferades i samma ljussättning, utan även att de fotograferas i samma kameravinkel just för att  

de enskilda bilderna som ska sammanfogas inte skiljer sig från varandra, men också för att det 

underlättar själva kombinationsprocessen. Exempel på hur viktigt det är att fotografera ur samma 

kameravinkel, är fotograferingen av korgen och modellen. Hade korgen fotograferats ur en för hög 

eller låg kameravinkel, är chansen stor att det inte skulle sett verklighetstroget ut när man senare 

försökte placera bilden av den sittande modellen på korgen och av samma anledning var det också 

viktigt att ljussättningen under de olika fotograferingarna var så lika som möjligt.

I andra montaget med catwalken och bananklänningen, bestod ljussättningen också av tre blixtar,  

där en blixt var huvudljus som föll på modellen framifrån och de andra två utgjorde bakljus, som 

var placerade på varsin sida och skapade kantljus på modellen (se Bilaga 2: s. 41). Bakljusen var 

placerade högt för att ge känslan av att ljuset kom uppifrån ner på modellen och catwalken. 

Ljussättningen var relativt hård, alltså skarpa linjer och hög kontrast mellan ljusa partier och 

skuggor, för att öka dramatiken i montaget. 

5.2 Friläggning

Friläggning spelar en väsentlig roll vid skapandet av ett fotomontage, eftersom det är en 

förutsättning för att kunna sammanfoga delar från ett fotografi med ett annat. Starka ljus och 

kontraster i en bild kan underlätta markeringen av mindre komplicerade former som exempelvis en 

boll eller en fyrkant kan snabbt markeras, däremot kräver invecklade former mer finess, som 

exempelvis hår. Friläggningen är första steget vid skapandet av sömlösa montage och sätter grunden 

för kommande steg, på så sätt att en väl utförd friläggning underlättar sammanfogningen.  

5.2.1 Markeringsverktyg

Photoshop är utrustat med ett flertal markeringsverktyg och under produktionens början frilade vi 

med ett markeringsverktyg som heter Polygonal Lasso Tool (svenska: Lassopolygon), där 

markeringen består av punkter och mellan punkterna bildas linjer (se Bilaga 3: s. 42). Vid 

markering av exempelvis en kvadrat krävs därför fyra punkter, en för varje hörn, där markeringen 

sluts genom att man klickar på den ursprungliga markeringspunkten. Verktyget har sina nackdelar, 
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exempelvis vid dubbelklick mitt i en avancerad markering så kopplas den senast gjorda 

markeringspunkten automatiskt ihop med den första markeringspunkten. Vid det tillfället kan man 

inte ångra eller fortsätta på markeringen, utan man får börja om från början med hela markeringen.  

För att undvika sådana komplikationer kan man istället använda Pen Tool (svenska: Ritstift) som 

fungerar på liknande sätt, men vill man ångra ett steg bakåt försvinner enbart senaste 

markeringspunkten, istället för hela markeringen (se Bilaga 3: s. 42). Med Pen Tool finns även 

möjligheten att göra böjda linjer mellan punkterna, vilket underlättar vid markering av runda former  

och markeringen kräver inte lika många markeringspunkter. 

5.2.2 Friläggning av hår

Att frilägga hår har tidigare varit väldigt komplicerat, men i Photoshop CS5 finns ett verktyg som 

förenklar friläggningen enormt och det heter Refine Edge (svenska: Förfina kant). För att använda 

Refine Edge markerar man hårets kanter med Quick Selection Tool (svenska: Snabbval). 

Kloskowski beskriver hur han anser att det är den bästa funktionen i Photoshop CS5, eftersom han 

menar att i princip allt man gör i Photoshop involverar en markering vid något tillfälle (Kloskowski 

2012, s. 1). Quick Selection Tool är ett markeringsverktyg som fungerar som en pensel (se Bilaga 3: 

s. 43). Man målar därför fram delar i bilden som ska markeras, och för att underlätta markeringen 

vid specifika kanter, kan man ställa in penselns känslighet, så att verktyget lättare själv kan beräkna 

linjer-, färg- och ljusskillnader i bilden och ”hoppa dit” den anser att markeringen bör vara. Ju mer 

noggrant man markerar, desto smidigare blir nästa steg, vilket är Refine Edge. Refine Edge finslipar 

markeringen och genom att ändra värdet på Radius (svenska: Radie), får markeringen jämnare 

kanter (se Bilaga 3: s. 43). För att det inte ska synas att håret är utklippt, kan man rätta till kanterna 

på alla utstickande hårstrån i Refine Edge, genom att man målar längs kanterna och låter verktyget  

beräkna alla små hårstrån och kanter. Ett bra exempel på hur ny teknik underlättar och påskyndar 

redigeringsprocessen. Istället för att markera varenda litet hårstrå kan man måla med Refine Edge,  

som gör en egen uträkning av hur markeringen bör se ut.

5.2.2 Lagermask

När vi hade en bra markering och ville urskilja specifik bildinformation, exempelvis en modell från 

bakgrunden, insåg vi tidigt i produktionen att det smidigaste sättet var att använda en lagermask. En 

lagermask behåller alltid all bildinformation istället för att radera, där man antingen kan måla fram 

eller ta bort bildinnehåll (se Bilaga 3: s. 44). Fördelen med lagermask är att den döljer bildinnehållet  

som inte är markerat och att den inte är permanent, det vill säga att lagermasken behåller alltid  
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bildinformationen och man kan när som helst under arbetets gång kan välja att korrigera maskens 

kanter, exempelvis om masken inte skulle se passa ihop med den nya bakgrunden. Man bör dock se 

upp med att använda allt för många lagermasker, eftersom de gör att Photoshop-filen blir väldigt 

stor, då maskerna innehåller hela bildens bildinformation. En lösning på detta är att enbart behålla  

den bildinformationen som ska maskas ut, samt lite runt omkring, för att ha marginal och behålla 

möjligheten att kunna gå tillbaka och korrigera kanterna.

5.3 Retuschering

Varje enskild bild som ska kombineras måste inte bara friläggas och kombineras, utan även 

retuscheras. Elementen i bilderna behövde förändras innan de sammanfogades och det innebar att 

varje bild städades och förfinades, vare sig det var en bild på en banan, korg eller modell. I 

exempelvis den första bilden på kvinnan i korgen som flyger över en strand, avslöjade skuggorna 

från människorna på stranden, om att ett hårt ljus kom från höger, närmare bestämt starkt solljus. 

Hårt ljus innebär ett starkt ljus som ger tydliga, mörka och markerade skuggor, medan ett mjukt ljus 

innebär det motsatta, alltså ljusare och inte starkt markerade skuggor. Ljuset på kvinnan var mjukare 

och eftersom hårda skuggor från människor och byggnader på stranden avslöjade att ljuset inte 

stämde överens, plockades människorna helt bort från stranden och även en byggnad nere till 

vänster, då vi kände att den inte tillförde något i den slutliga bildkompositionen (se Bilaga 3: s. 45). 

5.3.1 Retuscheringsverktyg

Inom retuscheringen finns även där ett antal verktyg och tekniker för att förändra element i bilden. 

När vi plockade bort människorna från strandbilden använde vi bland annat verktyg som Clone 

Stamp Tool (svenska: Klonstämpel), Healing Brush Tool (svenska: Lagningspensel), Patch Tool 

(svenska: Laga) och Content-Aware (svenska: Motivanpassad ifyllning). De fungerar liknande då 

alla verktygen kan plocka information från ett ställe på bilden och applicera på ett annat. Vi har  

upptäckt att Clone Stamp Tool lämpar sig bäst nära kanter, eftersom verktyget är det mest manuella 

verktyget av de tidigare nämnda (se Bilaga 3: s. 46). Med det här verktyget har man full kontroll 

över vilken information som appliceras var och hur, till skillnad från exempelvis Healing Brush 

Tool, som beräknar hur informationen ska appliceras, med hjälp av kringliggande bildinformation 

(se Bilaga 3: s. 46). Healing Brush Tool förändrade främst textur framför färg, vilket var effektivt 

när vi behövde låna textur från en del i bilden till en annan. Patch Tool fungerar på liknande sätt,  

men däremot flyttar man sin markering till det stället i bilden man vill hämta information ifrån (se 

Bilaga 3: s. 47). Vi upptäckte ett smidigt fyllningsverktyg Content-Aware som lämpade sig bäst på 
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stora ytor. Med Content-Aware gör man en markering och låter sedan programmet själv räkna ut hur 

markeringen borde fyllas, med hjälp av närliggande bildinformation (se Bilaga 3: s. 47). 

5.3.2 Skönhetsretusch

I det här skedet tillämpades även så kallat skönhetsretusch, där hudretusch utfördes med tidigare 

nämnda retuscheringsverktyg för att ta bort ojämnheter, men fortfarande behålla texturen i huden. 

Genom att använda masklager och verktyg som exempelvis Curves (svenska: Kurvor), gick det att 

få fram mörkare eller ljusare partier och ljusa upp bland annat ögon och läppblänk. Curves fungerar 

på så sätt att man kan skapa en kurva, där de ljusa partierna blir ljusare och de mörka partierna blir 

mörkare och på så sätt öka kontrasterna (se Bilaga 3: s. 48). Curves kan även användas till att 

förstärka smink och dämpa skuggor som exempelvis påsar under ögonen. Skuggor som definierar 

käken och kindbenen mörkades ner, samt pupiller och ögonfransar, för att förstärka de ljusa och 

mörka partierna och därmed skapa kontrast och djup i ansiktet. Slutligen användes ett verktyg som 

heter Liquify (svenska: Göra flytande) som ger möjlighet att ta tag i pixlarna och dra dem, vilket vi  

använde för att bland annat förstärka och dämpa modellernas ansiktsdrag och kroppsform. Liquify 

är dock inte bara användbart inom skönhetsretusch, utan även vid mindre förflyttning eller 

omformning av specifika bildelement (se Bilaga 3: s. 48).

5.4 Kombinering

Vid kombineringen gäller det att sammanfoga alla enskilda bilder till en enda. Bilderna har frilagts  

och retuscherats var för sig och nu gäller det att matcha bilderna, det vill säga ”klipp och klistra”.  

När alla bilderna har klistrats in i en och samma bild, börjar pusslet. Alla pusselbitar måste passa 

ihop och därför kan man behöva ändra storlek på bilderna, vilket man gör med verktyget Free 

Transform (svenska: Omforma fritt). Free Transform markerar en enskild bild, som man sedan kan 

ändra genom att dra i hörnpunkterna för att göra bilden större, mindre, bredare eller smalare (se 

Bilaga 3: s. 49). Verktyget används också vid förflyttning av en bild, då man markerar bilden och 

kan flytta runt den.

5.4.1 Perspektiv

Anledningen till att man flyttar och ändrar storlek på de enskilda bilderna som ska sammanfogas, är 

dels för att bilderna har fotograferats vid olika tillfällen och sannolikheten att de ska passa ihop är 

liten, och dels för att få fram rätt perspektiv, alltså synvinkel. Fotograferas exempelvis en bild 

uppifrån, måste de andra fotografierna också göra det, för att annars stämmer inte synvinkeln 
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överens. Anledningen är för att inte betraktaren ska kunna se synvinklar eller perspektiv som 

motsäger varandra i ett montage. Det som tidigare nämnts kring sanningsteorier och koherensteorin 

för sanning, innebär teorin att någonting är sant om det motsägelsefritt hänger ihop (www.ne.se), 

vilket är vad kombineringen handlar om. Alltså att få fram en motsägelsefri och sammanhängande 

bild, som upplevs som sann (Muurman & Svensson 2005, s. 8). 

Perspektiv kan även innebära att man leker med syvillor eller trotsar fysiska lagar, vilket är det vi  

också valde att göra i montagen. Samma princip gäller här, att även om man leker med att förstora 

eller förminska föremål i en bild, exempelvis att göra en människa till en jätte, måste bilden 

kombineras så att den motsägelsefritt hänger ihop. Då kommer vi in på synvinkel och att bilderna, 

oavsett motivets storlek, måste fotograferas ur samma kameravinkel.

5.4.2 Puppet Warp

Ibland kan man inte fotografera alla delar som ska vara med i montaget, exempelvis bilden med 

ballongerna som är fastknutna i korgen, där snörena inte kunde fotograferas runt korgens handtag. 

För att lösa problemet med att digitalt behöva linda snören runt handtagen, användes snörena från 

ballongbilderna. I Photoshop frilades snören som sedan förvrängdes med hjälp av Puppet Warp 

(svenska: Tänjning av marionett). Puppet Warp är ett verktyg som tillåter att man omformar ett  

specifikt område eller föremål i en bild (se Bilaga 3: s. 49). Exempelvis kan man ta ett rakt snöre 

och markera ut vridningsaxlar, för att sedan linda snöret runt handtaget. Ett smidigt verktyg som 

påskyndar processen, då man inte behöver klippa och klistra, eller måla snören med exempelvis 

Clone Stamp Tool.

5.5 Skuggor

Som tidigare nämnt under retuschering spelar skuggor en väsentlig roll då man vill uppnå 

fotorealism, eftersom skuggor berättar om var ljuset kommer ifrån och hur de olika delarna i bilden 

påverkar varandra. Eftersom bilderna som ska kombineras har fotograferats i samma 

ljusförhållanden, med undantag för bakgrunden till ballongbilden, blev det inga motsägelser i 

montagen, vad det gäller skuggorna. Däremot fotograferades ballongerna uppochner, då de inte 

svävade och när ballongbilderna sedan vändes till rätta, så som de skulle se ut i bilden, stämde inte 

ljuset överens med resten av montaget. De översta ballongerna som alltså varit närmast golvet under 

fotograferingen, var mörkare än de andra, samt skuggor och blänk avslöjade att ljuset kom 

underifrån, istället för ovanifrån, som på resten av montaget. Som resultat av detta användes 
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retuscheringsverktyg för att eliminera och förflytta ballongernas skuggor samt blänk, och därmed ge 

en illusion av att ett och samma ljusförhållande råder över hela bilden.

5.5.1 Slagskugga

Slagskuggan är skuggan som objektet i fråga ger ifrån sig på materialet bakom eller under, som 

arbetades mycket med i första montaget, kvinnan placerades i korgen. För att göra ögat mer 

övertygat om att hon verkligen sitter i korgen lades vi en slagskugga till i korgen (se Bilaga 3: s. 

50). Skuggan målades dit med en mörk pensel och därefter ändrades opaciteten* på lagret, för att 

behålla strukturen i korgen samt att få skuggan att smälta in i bilden. Proceduren upprepades och en 

ytterligare skugga lades till, fast en mindre och mörkare, precis intill objektet. 

Anledningen till att man lägger till skuggor är för att objektet inte ska kännas svävande eller platt,  

samt att skuggorna tillför djup och skapar en övergång mellan de enskilda bilderna. Samma gäller 

skuggor på marken, såsom i montaget med kvinnan iklädd en banan, för att skapa känslan av att 

personen verkligen står på marken och vid utlämning av skuggan, ser det ut som att kvinnan hänger 

i luften. Eftersom modellbilden medvetet fotograferades på en liknande bakgrund som catwalken, 

kunde skuggan klippas ut från modellbilden och klistras in på catwalken, med endast småjusteringar 

av opacitet och kanterna på skuggan. Istället för att skapa en skugga, kan man alltså ta en befintlig 

skugga och applicera den på montaget. Utöver slagskuggor har mindre skuggeffekter lagts till på 

samtliga montage för att matcha de enskilda bildernas ljus bättre, exempelvis på bilden med 

kvinnan på catwalk, har vi lagt till skuggor på bananen, för att ljusförhållandet skulle 

överensstämma med ljuset på kvinnan.

5.6 Färgkorrigering

För att den sammansatta bilden ska se mer enhetlig ut krävs inte bara att man kombinerar bilderna 

sömlöst, utan även att man lägger på kontrast och färg, för att tonen i bilden ska fungera som en 

gemensam nämnare. På samma sätt som ljusförhållanden inte får motsäga varandra i ett montage, 

får inte färgtoner (vitbalans) inte motsäga varandra, då det avslöjar att olika delar i bilden är  

fotograferade i olika färgförhållanden. 

5.6.1 Färgverktyg

Photoshop har ett flertal färgverktyg som ändrar allt från färgnyanser till att helt byta färg. När det 
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gäller småjusteringar fungerade Color Balance (svenska: Färgbalans) utmärkt, då verktyget endast 

har tre reglage och är lätt att använda (se Bilaga 3: s. 51). När däremot en färg byttes till en annan, 

exempelvis ballongerna, som ändrades från gröna till blåa, var Hue/Saturation (svenska: 

Nyans/mättnad) att föredra, då verktyget inte bara kunde ändra ballongernas färg, utan också 

mättnad och ljushet, för att få fram exakt den nyans som eftersträvades (se Bilaga 3: s. 51).

För att skapa djup och intensivvitet i bilderna, genom att tillföra kontrast, användes verktyget 

Curves. För att förstärka djup i bilderna finns det ett antal effektfilter i Photoshop, och i detta fall  

användes HDR-Toning, där filtret inte bara gör bilden mer enhetlig, utan även ger effekter och liv 

till bilden. HDR-Toning innebär en effekt som gör att bilden kan ha både mörka och ljusa element, 

som är individuellt exponerade för högsta möjliga detaljrikedom (se Bilaga 3: s. 52). 

5.6.2 Gaussian Blur

Ett annat sätt att skapa djup är att lägga på skärpa och oskärpa. Likt ett öga som fokuserar på ett 

föremål, där bakgrunden automatiskt blir suddig, ställer kameran också in fokus på ett specifikt 

föremål. För att förtydliga används bilden med korgen och ballongerna som exempel, där 

bakgrunden är en bild på en strand, som är skarp, eftersom det var stranden som kameran 

fokuserade på vid fotograferingen. När kvinnan, korgen och ballongerna sedan klistrades in och 

som också var skarpa, fick oskärpa läggas till på stranden i efterhand, för att ge illusionen av att 

kameran fokuserade på motivet vid fotograferingstillfället. Verktyget som användes heter Gaussian 

Blur (svenska: Gaussisk oskärpa), vilket lägger ett lager med oskärpa (se Bilaga 3: s. 53). När man 

använder sig av oskärpa gäller det, precis som med andra Photoshop-verktyg, att man inte 

överanvänder verktyget. För mycket oskärpa på bakgrunden ser orealistiskt ut och betraktaren 

lägger märke till att bilden faktiskt är suddig. Målet är att skapa ett naturligt skärpedjup, som ger 

djup till bilden utan att betraktaren nödvändigtvis lägger märke till oskärpan.

5.7 Sammanfattning

Det är viktigt att planera hur montagen ska se ut före fotograferingen, eftersom en noggrann utförd 

planering och fotografering underlättar sammanfogningen och redigeringen. Friläggning är det 

viktigaste steget vid kombinering av ett fotomontage, eftersom det sätter grund för följande steg i  

redigeringen, och en noggrann friläggning bidrar till ett mer fotorealistiskt resultat. Skuggor har en 

betydelsebärande roll för att de enskilda bildelementen ska upplevas som enhetliga. Bilder som är 

fotograferade i studio har ofta en naturlig slagskugga på marken som kan användas även i montaget. 
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Har man däremot inga slagskuggor kan objektet kännas svävande eller platt och därför är det viktigt 

att tillföra i efterhand. 

Produktionen förtydligade någonting som redan misstänktes, det vill säga hur viktigt det är med 

ljusförhållandet i ett montage. Matt Kloskowski beskrev i sin bok Photoshop Compositing Secrets 

(2012) att ”ljuset är allt”. Erik Johansson var också konsekvent med att ljusförhållandet måste 

stämma överens mellan de fotografierna som ska kombineras (www.ted.com). Det var alltid en 

grundsten i produktionen, utmaningen blev att i ballongbilden (se Bilaga 4: s. 56), använda en 

bakgrund med andra ljusförhållanden än motivet, som fotograferades i studio. Det innebar en 

utmaning att försöka matcha de olika ljusförhållandena, eller åtminstone dölja skillnaderna. Som ett  

resultat rensades bakgrunden på människor och skuggor som inte överensstämde med motivet. Att 

bakgrunden hade starkt solljus var dock svårt att komma ifrån och därför ändrades även 

ljusförhållandet på motivet, där skuggor förstärktes och skapade ett hårdare ljus (se Bilaga 4: s. 56). 

På så sätt var ljusförhållandena på bananbilden mer tacksamt att arbeta med, då alla bilderna som 

skulle kombineras hade ett och samma ljus. För att bananbilden inte skulle kännas platt i de svarta 

områdena i bilden, tillfördes statister sittande längs catwalken. Statisterna var inte planerade i vår  

ursprungliga skiss, men blev ett viktigt moment mot slutet av produktionen. Tillförandet av 

statisterna skapade djup och förstärkte dimensionerna i bilden (se Bilaga 4: s. 57).

Ett fotomontage kräver att man ”klipper och klistrar” ihop fotografier, men oavsett hur noggrant 

man utför friläggningsprocessen är det först när man tillför skuggor som montaget ser enhetlig ut 

och därmed mer sömlöst. Eftersom det var en viktigt del i produktionen att montagen skulle se 

enhetliga och sammanhängande ut, lades mycket tid och noggrannhet på ljus- och 

färgkorrigeringen. Det som också var avgörande var de små detaljerna i montagen, någonting som 

betraktaren troligtvis inte ens skulle lägga märke till. Johansson menade att det är de små detaljerna 

i montaget som man inte ens tänker på, som gör montaget fotorealistiskt (www.ted.com). Det kan 

vara allt från att frilägga håret noggrant till att lägga till mindre slagskuggor eller blänk. Kloskowski 

anser däremot att man inte ska slösa tid på detaljer som ingen kommer att se (Kloskowski 2012). 

Kloskowski kan givetvis ha rätt i det han säger men samtidigt kan det vara bättre att utförligt 

redigera smådetaljer, speciellt då man kanske inte vet i vilket sammanhang montaget ska visas,  

exempelvis i stort format, där smådetaljer blir stora. Att korrigera smådetaljer eliminerar även risker  

för att betraktaren ska finna motsägelser i montaget och därför redigerades i minsta detalj.
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6 Diskussion/Slutresultat

Här besvaras och diskuteras kring problemformuleringen, valet av metod, eventuella brister och 

fördelar, samt redogöra för faktorer som kan ha påverkat studien.

Det är komplicerat att avgöra vad det är som gör en bild sann eller ej. Baserat på sanningsteorierna 

korrespondensteorin och koherensteorin, som tidigare redovisats i teorikapitlet, kan man dra 

paralleller till fotografi och bildmanipulation. Koherensteorin innebär att man kan tillföra eller  

avlägsna betydelsebärande bildelement, om bilden fortfarande hänger ihop på ett motsägelsefritt sätt  

(Muurman & Svensson 2005, s. 7). För att dra paralleller mellan koherensteorin och våra 

egenproducerade montage (se Bilaga: 4), innebär det enligt teorin, att montagen är sanna, till  

skillnad från korrespondensteorin som innebär att bilden endast är sann om den överensstämmer 

med hur bilden såg ut vid fotograferingstillfället. 

Det är då också problematiskt att avgöra vad som egentligen är sanning, för vem är det som avgör? 

Likt en målare som avbildar verkligheten, kan en fotograf kombinera fotografier för att avbilda 

verkligheten. Däremot innebär en målning eller ett fotomontage att skaparen har gjort en egen 

tolkning av verkligheten, och därför är den avbildade verkligheten i den meningen en subjektiv 

tolkning. Hade exempelvis en annan målare försökt avbilda samma verklighet så hade tavlorna sett 

olika ut, och samma gäller fotografer som skapar montage. Konstnärerna kommer få olika resultat, 

eftersom det krävs en mänsklig och subjektiv tolkning av verkligheten för att kunna skapa en tavla/

montage. När man med kamera avbildar verkligheten är det en mekanisk process, med reservation 

för att kamerainställningar kan ändras. Två kameror med liknande förutsättningar och inställningar 

hade producerat snarlika bilder av en situation och därför anses fotografier som sanningsvittnen. 

Kameran gör en tolkning av ljusförhållanden, men bildens element eller innebörd påverkas inte och 

därför är verkligheten sett ur en kameras synvinkel mer objektiv än ett montage eller tavla.

En nackdel med att fotografiet jämförs med en målad tavla, kan vara att fotografiet har förlorat sin  

roll som sanningsvittne, och därmed också förlorat respekten av att avbilda verkligheten som den 

faktiskt ser ut. Kanske är det så att det inte längre är fascinerande att avbilda verkligheten som den 

ser ut, eftersom det nu finns tekniska möjligheter till att skapa en alternativ verklighet istället (se  

Bilaga 4), vilket kan handla om att man hela tiden vill tänja gränserna för vad som är tekniskt  

möjligt. Erik Johansson menar att det är lättare att skapa en egen miljö än att behöva anpassa sin idé 
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efter redan existerande miljöer och att ett montage är pusselbitar av verkligheten och genom att  

kombinera dem kan man skapa en alternativ verklighet (www.ted.com).

Postfotografin kan innebära att gränserna för vad ett fotografi tidigare har kunnat avbilda nu har 

förändrats, eftersom tekniken ger oss möjligheter att skapa bilder på sådant som kanske inte ens 

finns i verkligheten, som exempelvis våra montage (se Bilaga 4). Fotografier kan idag skapas mer 

som ett konstnärligt uttryck som inte är bundet till tid och rum (Mitchell 1994, s. 163). Begreppet 

postfotografi kan därför syfta på att skapa bilder som man vill ha dem, istället för att de enbart 

avbildar någonting som det faktiskt är. 

Vid fotograferingstillfället blev det tydligt hur man kan kringgå svårigheter under fotograferingen, 

som kan är lättare att korrigera i efterhand. Exempel är att ljusförhållandena på ballongerna inte  

överensstämde med ljuset på modellen och korgen, eftersom ballongerna fotograferades uppochner 

(se Bilaga 3: s. 55). Vi ansåg att det är lättare att redigera ljuset på ballongerna i efterhand, det vill  

säga blänk och skuggor så det överensstämde med övriga bilden, än att fotografera ballongerna i 

luften (se Bilaga 3: s. 54). Ballongsnörena skulle dessutom vara knutna runt korgens handtag, vilket 

istället för att fotograferas, redigerades i efterhand med verktyget Puppet Warp (se Bilaga 3: s. 49). 

Den avancerade redigeringstekniken har definitivt underlättat fotograferingsprocessen genom att 

man kan manipulera i princip allt i efterhand (Potka 2005, s. 166). Att däremot utgå från fotografier 

som överensstämmer med bildidén underlättar och påskyndar redigeringsprocessen. Manipulation 

har alltid funnits inom fotografi men med digitaliseringen har processen förenklats och påskyndats, 

där ett bra exempel är friläggning av hår (se Bilaga 3: s. 43). Den digitala manipulationen är också 

svårare att upptäcka och kontrollera i vilken grad den används. Det i sin tur kan innebära skada, 

speciellt då det gäller kommersiella bilder, där det inte framgår eller förnekas att bilderna är  

manipulerade. Det kan därför skapa en etisk konflikt för den artistiska friheten. Det vill säga att 

fotografer kan tänja på gränserna i sitt skapande, samtidigt som man som skapare har ett ansvar 

gentemot betraktaren att inte vilseleda och därför skapade vi motiv som är fysiskt omöjliga, för att  

ge en indikation till betraktaren att bilderna är montage. Anledningen är för att betraktaren ska 

granska bilderna som montage, men inte kunna avgöra exakt hur montagen är framställda. Det 

skapar en tankeställare hos betraktaren och kanske till och med insikt, att om vi kan använda ett 

bananskal som klänning (se Bilaga 4: s. 57), vad kan då yrkesverksamma fotografer som 

specialiserat sig på fotomontage skapa? När man kan skapa vad som helst, bildas även förundran 
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över hur montage egentligen används i media. Hur är det när montagen föreställer någonting som 

faktiskt kan vara sant? Det är då man kan diskutera kring vilseledning och falsk marknadsföring. 

Fotorealistiska montage är ett problematiserat begrepp, och vi har kommit fram till att det borde 

skapas en ny, egen definition, för att undvika missförstånd. Med tanke på hur förekommande 

sömlösa fotomontage är idag, är det förvånansvärt att fenomenet inte har en egen officiell term. Det 

avancerade är inte att ”klipp och klistra” ett fotomontage, utan att få det att hänga samman på ett  

motsägelsefritt sätt, för att på någon nivå uppfattas som verklighetstroget och därför bör 

fotorealistiska montage ha en egen definition.

Man har ett ansvar som skapare av fotomontage, då man kan vilseleda betraktaren och därför bör 

man öppet kunna berätta att bilden är ett montage. Som följd av dagens teknologi har även 

betraktaren ett eget ansvar att kritiskt granska bilder, eftersom den postfotografiska eran inte längre 

går att förneka. Som resultat kan man därför inte lita på fotografier i samma skala som före 

digitaliseringen av fotografi. Montage är med dagens teknik genomförbart på ett sätt som inte går 

att kontrollera. Är betraktaren inte medveten om att en bild är ett montage, kommer den inte heller  

granska bilden för att se eventuella motsägelser eller skarvar. 

Av montagen kan slutsatsen dras att skapandet av sömlösa montage är inte så avancerat eller 

oöverkomligt som man kan tro, med reservation för att man inte är relativt insatt i fotografi. Med en 

utvecklad teknik är det endast fantasin som sätter gränser och att montage kan jämföras med att 

måla en tavla. Det är inte längre omöjligt att i efterhand tillföra fotorealism till ett montage och med 

tanke på hur man redan på 2010-talet kan skapa verklighetseffekt på digital väg, blir frågan vad som 

kommer härnäst. 

Systemkameror kan redan idag urskilja ansikten i kameran, och på så sätt fokusera på ansiktena. 

Kanske kommer kameror i framtiden att redan vid fotograferingstillfället kunna känna av objekt 

eller miljöer mer specifikt och på så sätt ge möjlighet till manipulation direkt i kameran, på ett sätt  

som idag bara finns genom datoriserad efterbehandling i exempelvis Photoshop. Det i sin tur kan 

leda till att kameror kan markera objekt och därefter avlägsna objekt från kompositionen, genom att  

beräkna hur kringliggande information ser ut, likt verktyget Content Aware i Photoshop (se Bilaga 

3: s. 47). Om man redan i kameran kan manipulera bilder innebär det att man redan där förändrar 

betydelsebärande bildelement och att kamerans roll som sanningsvittne försvinner helt. Likt 
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utvecklingen att gå från mörkrum till redigeringsprogram, kan det som innan redigerades i datorn 

mer och mer redigeras på plats i kameran, vilket leder till att större del av processen kan ske på 

samma ställe. Kanske kommer systemkameran bli så pass digitaliserad att möjligheten finns att 

ladda ner applikationer till kameran, vilket skulle kunna innebära större frihet för fotografer att  

anpassa sitt arbetssätt efter specifika ändamål.
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Ordlista

Catwalk: Även kallat ”runway”, som också är en engelsk benämning, är den avlånga scen som 
modellerna går längs med under en modevisning.

Frilägga: Att frilägga en bild betyder att efter markering av önskat objekt radera eller göra 

bakgrunden genomskinlig för att skapa möjligheten att hantera objektet utan bakgrund.

Montage: Montage kommer från 'uppsätta', 'göra i ordning' och 'montera' och innebär en 

sammanställning eller sammanfogning av komponenter, fotografier (www.ne.se).

Photoshop: Photoshop är ett etablerat bildbehandlingsprogram från Adobe. I programmet kan man 

exempelvis förändra bilder, designa, retuschera och skapa montage (www.moderskeppet.se).

Pixel: Bildpunkt, inom datorgrafik kvadratisk bildruta, som utgör det minsta element som används i 

uppbyggnaden av en tvådimensionell digital bild (www.ne.se).

Postmodernism: Inom konsten finns begreppet ”postmodern” som anses vara en reaktion på 

modernismen. Postmodernismen är en nyare era inom konsten som till skillnad från modernismen 

inte var främmande för surrealistiska verklighetsåtergivningar; det tänjdes på gränserna för hur man 

fick gestalta verkligheten. 

Skärpedjup: Skärpedjup är området vilket ett kameraobjektiv med skärpa återger föremål på olika 

avstånd (www.ne.se). Ett långt skärpedjup innebär att skärpa råder på större delen av bilden i 

djupled, till skillnad från ett kort skärpedjup där större delen av bilden är oskarp.

Slagskugga: Den direkta skuggform, siluett, från en person eller objekt, som vid riktad belysning 

faller på exempelvis marken eller närliggande objekt (www.ne.se).
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Bilaga 1

”Face vs Fist” av Erik Johansson
http://alltelleringet.com/
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Bilaga 2

Bild 1: Skiss på ballonbilden

Bild 2: Skiss på bananbilden
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Bild 1: Ljussättning av ballongbilden

Bild 1: Ljussättning av bananbilden
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Bilaga 3

Bild 1: Polygonal Lasso Tool

Bild 2: Pen Tool
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Bild 1: Quick Selection Tool, Refine Edge

Bild 2: Refine Edge
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Bild 1: Resultat av lagermask

Bild 2: Inuti lagermasken
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Bild 1: Stranden med människor och byggnad.

Bild 2: Stranden utan människor och byggnad.
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Bild 1: Clone Stamp Tool

Bild 2: Healing Brush i process Bild 3: Resultat av Healing Brush 
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Bild 1: Patch Tool Bild 2: Resultat av Patch Tool

Bild 3: Content-Aware
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Bild 1: Till vänster: Utan Curves. Till Höger: Med Curves.

Bild 2: Liquify
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Bild 1: Free Transform Bild 2: Free Transform

Bild 3: Puppet Warp
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Bild 1: Utan skugga

Bild 2: Med skugga
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Bild 1: Color Balace

Bild 2: Hue/Saturation
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Bild 1: Utan HDR-Toning

Bild 2: Med HDR-Toning
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Bild 1: Exempel utan Gaussian Blur på bakgrunden

Bild 2: Exempel med Gaussian Blur på bakgrunden
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Bild 1: Före ändring av ljus

Bild 2: Efter ändring av ljus
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Bild 1: Ballonger fotograferas uppochner
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Bilaga 4

Bild 1: Ballongbilden
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Bild 2: Bananbilden
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