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Förord 
Vi vill ägna ett stort tack till de informanter vi har fått intervjua för denna studie. Alla era tankar och 
åsikter har varit ovärderliga för utfallet av vår undersökning. Vi önskar också rikta ett stort tack till 
vår handledare Gary Svensson som med sin positiva inställning till arbetet har motiverat oss under 
hela resan. 
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Sammanfattning 

Retusch av reklambilder har länge varit omdiskuterat i samhället och idag är kanske debatten mer 
aktuell än någonsin med instiftandet av nya lagar kring retusch. Dagens reklambilder ämnar ge ett 
autentisk uttryck vilket gör det svårt för konsumenter att upptäcka retuschens inverkan och bedöma 
huruvida en bild är sann eller inte. I tidigare genomförda studier finns retuschörers åsikter kring etik 
inom ämnet kartlagda men konsumenternas version saknas. Därför syftar den här studien till att 
undersöka konsumenters syn på etik gällande retuschering av till synes autentiska reklambilder, samt 
diskutera huruvida de förespråkar den oretuscherade kroppen eller den förskönade bilden av den. För 
att uppfylla syftet valdes en kvalitativ metodansats som bygger på abduktion. Genom kvalitativa 
intervjuer fångade vi åsikter och värderingar inom konsumentgruppen. Dessa bearbetades sedan 
genom redovisade teorier, öppen kodning samt tematisk analys.  
 
Vi identifierade följande teman som relevanta för studien: Stress, Press och ohälsa, Förvrängd bild av 
människan, Flertydiga bilder, Obefogad retusch, Accepterad retusch och Delat ansvar. Ur dessa 
teman kunde sedan flertalet slutsatser dras och syftets delfrågor besvaras. Vi kom fram till att 
konsumenter ser problem med att retuscherade bilder skapar en press i samhället vilken leder till stress 
och ohälsa hos individen. Vidare anses naturligt förskönade bilder bidra till en förvrängd bild av 
människan. Samtliga aktörer i samhället ses som ansvarsbärare till upprätthållandet av rådande 
retuschpraktik vilket inkluderar individen, modellen, företagen och branschen. Det visar sig att 
konsumenter tolkar till synes autentiska reklambilder som retuscherade trots att subtil retusch är svårt 
att identifiera. Deras upplevelse av dessa bilder påverkas av retuschens normalisering, kontext, 
betraktarens föreställningar och förväntningar. I grunden ser konsumenterna retusch som oetiskt men 
visar en villighet att acceptera små förändringar om motivet är rättfärdigat. 
 
Nyckelord: Retusch, reklambilder, etik, autentiska uttryck, skönhetsideal, naturlig skönhet 
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Abstract 

Retouch in advertising images has been debated for a long time but today the debate might be more 
relevant than ever because of recently implemented legislation regarding retouch. Advertising images 
today have an authentic expression which makes it difficult for consumers to identify the effects of 
retouch and notice if an image is fake or not. Previous studies highlights retouchers opinions about 
ethics behind the subject but consumers opinions are still to be explored. Therefore the purpose of this 
study is to investigate consumers´ view on ethics regarding retouch of advertising images with an 
authentic expression, as well as discuss if they prefer the authentic body or the retouched version of it. 
To answer the purpose a qualitative method based on abduction was chosen. Opinions and values 
from consumers was gathered through qualitative interviews within the target group. These were 
processed by using theory, decoding and thematic analysis.  
 
We identified following themes as relevant for the study: Stress, Pressure and ill-health, Distorted 
image of man, Ambiguous images, Unjustified retouch, Accepted retouch and Shared responsibility. 
Through these themes several conclusions could be made to answer the subqueries of the purpose. We 
discovered that consumers struggle with stress and health issues as a result of a pressure coming from 
the society. Natural images are considered to contribute to a distorted perception of the reality. 
Everyone in the society are considered to be responsible to maintain current conditions regarding 
retouch which refers to the individual, the modell, the companies as well as the industry. Consumers 
interpret seemingly authentic advertising images as retouched even though subtle retouch is difficult 
to notice. Their experience of retouched images is affected by the normalization, the context, the 
viewer perceptions and expectations. Bottomline is that consumers think of retouch as unethical but 
they are willing to accept retouch to a smaller degree if the motive is justified. 
 
Keywords: Retouch, advertising images, ethics, authentic expressions, beauty ideal, natural beauty 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Idag förknippas retuschering främst med bearbetning av digitala bilder men faktum är att grafiker har 
arbetat flitigt med postproduktion och försök till att försköna fysiska fotografier ända sedan 
1840-talet, då med hjälp av analoga tekniker som efterliknar måleri (Collins 2008). Enligt 
Nationalencyklopedin (2018) syftar ordet retuschering ursprungligen till manuell bearbetning av 
skador på negativ eller fotografiska pappersbilder. 
 
När analoga metoder byttes ut mot digital teknik fick samhällets utveckling svårt att hinna med, vilket 
har skapat både etiska och lagmässiga svårigheter. Lanseringen av Photoshop förändrade digital 
postproduktion över en natt. Helt plötsligt fanns det ett professionellt bildmanipulerings- och 
retuscheringsverktyg tillgängligt för både företag och den stora allmänheten (Horwath 2016). Idag 
finns det i princip inga gränser för vad som går att manipulera via retuschering. I vissa fall är det 
uppenbart att bilder är retuscherade och att det ursprungliga uttrycket är förändrat, men så är inte alltid 
fallet. Kraftigt retuscherade bilder kan fortfarande se trovärdiga ut. Problemet, enligt Ohlsson (2000), 
ligger i att människor inte är medvetna om till vilken utsträckning retuschering görs. Nästan alla 
reklambilder i dagens samhälle har på något sätt bearbetats. Detta gör att den bild vi får av människor 
inte stämmer överens med verkligheten runt omkring oss, vilket Ohlsson (2000) uppmärksammar är 
farligt. Motreaktionerna mot retusch har växt fram successivt men inte förrän nu har lagstiftningen 
tagit ikapp och allt fler länder sätter upp regelverk för retuschering (Horwath 2016). I Norges 
huvudstad, Oslo, har åtgärder vidtagits. All retuscherad reklam har förbjudits på kommunala ytor i 
syfte att minska exponering av skeva ideal. En likvärdig satsning gjordes i Trondheim strax där innan 
(Juhlin 2018).  
 
I oktober 2017 instiftade Frankrike en lag som kräver att reklambilder där modellens kropp har blivit 
manipulerad, antingen till en smalare eller kraftigare figur, ska märkas med en varningstext. Lagens 
syfte är att minska antalet orealistiska kroppsbilder som ungdomar ständigt exponeras för. Den 
franska hälsoministern, Marisol Touraine, menar att retuscherade bilder kan leda till dåligt 
självförtroende och självnedvärdering vilket i sin tur påverkar ungdomarnas hälsorelaterade beteende. 
Initiativet till den nya lagen grundar sig i statistik som visar att ungefär 600 000 franska ungdomar 
beräknas lida av anorexi. Efter trafikolyckor, har ätstörningar rapporterats som den näst största 
dödsorsaken i åldern 15-24 inom landet (Mosbergen 2017). Kostnaden för den som bryter mot lagen 
är beräknad till 33,000 euro eller 30% av den totala kostnaden för annonsen (Eggert  2017). Dock är 
inte alla överens om att den nya lagstiftningen är rätt väg att gå. Jensen (2017) menar att 
varningstexter på manipulerade bilder skulle försvinna i mediebruset då nästintill alla bilder har 
genomgått någon slags retusch. Istället föreslås en positiv märkning där oretuscherade bilder lyfts 
fram likt ekologiska produkter. 
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Ytterligare ett exempel på ställningstagande är när Getty Images, en av världens största leverantör av 
stockfoton, bannlyste bilder på manipulerade modellkroppar från sina frilansande fotografer i 
samband med verkställandet av den franska lagen. Gettys ansvarige för den kreativa planeringen, 
Rebecka Swift, menar att de senaste trenderna pekar på en efterfrågan av allt mer autentiskt innehåll 
(Quinn 2017). 
 
Under tidigt 2000-tal blev varumärket Dove först inom skönhetsindustrin med att lyfta problematiken 
kring kvinnors syn på skönhet. Vid lanseringen av sin kampanj “Dove The Real Beauty Campaign” 
tog Dove aktivt ställning för bred representation av skönhet och användning av normala kvinnor i 
marknadsföring. Initiativet grundades i en undersökning där resultatet visade att endast 2% av drygt 
3000 kvinnor ansåg sig vara vackra. En av de mest uppmärksammade och betydelsefulla 
kampanjbilderna porträtterar en grupp leende kvinnor i underkläder med olika kroppsformer, 
hudfärger och olika utmärkande drag (Bahadur 2017). I dagsläget skriver Dove på sin webbplats att 
företaget alltid porträtterar kvinnor precis som de är i verkligheten. Dove menar att de tar avstånd från 
ouppnåeliga, manipulerade och felfria bilder av kvinnor vilka kan uppnås via retuscheringsverktyg 
(Dove 2018). 
 
Enligt digitalkonstnären Pascal Dangin har ökad kritik mot retuschering och kroppsmanipulering 
resulterat i att yrkesverksamma retuschörer arbetar under radarn för att undvika klagomål och 
konfrontation. Förskönande retuschering av bilder blir allt mer subtil men inte nödvändigtvis mer 
sparsam. Dangin belyser att även Doves hyllade porträtt av en grupp normala kvinnor krävde 
omfattande retuschering för att säkerställa att kvinnorna såg naturliga, men snygga ut. Den stora 
utmaningen menar Dangin låg i att behålla ålderstecken i ansikten och hy (Collins 2008). 
Modefotografen, Martin Wallin menar att tidigare har det varit trendigt att använda bilder som ser 
uppenbart retuscherade ut. Företag har medvetet visat upp modeller med plastig hy och “trådsmala” 
midjor. Senare trender handlar istället om att bilderna ska se orörda ut (Höök 2011). Anders Wadin , 1

retuschör på Retouch Stockholm AB, anser att en till synes autentisk bild är en bild vilken uppfattas 
som oretuscherad för en lekman. En väl utförd retusch ska inte vara synlig. Wadin anger att den 
skönhetsretusch som efterfrågas i dagens samhälle generellt syftar till att få modellen att se fräsch och 
pigg ut.  
 
Enligt Horwath (2016) kan etisk retuschering innefatta manipulering och borttagning av “tillfälliga 
brister” vilket syftar till bland annat finnar, blemmor, fläckar, flygande hårstrån, rodnad eller andra 
tillfälliga kroppsliga attribut. Dock avråder Horwath (2016) manipulering av “permanenta drag” vilka 
förändrar modellens utseende och bildens autencitet. Än så länge finns det ingen praxis för gränsen 
mellan etisk och oetisk användning av photoshop men debatten om förbättringar kontra 
förvrängningar är i full gång.  
 

1 Anders Wadin Retouch Stockholm AB, Mejlintervju 2018-04-02 
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Boström (2013) har undersökt branschaktiva retuschörers syn på manipulering i en studie genomförd 
på Göteborgs universitet. I studien framkom följande: Retuschörer i branschen påpekar att de inte har 
några etiska principer eller riktlinjer för hur en bild får retuscheras, utan följer ofta kundens önskemål. 
Ändå framhäver retuschörerna att de föredrar att retuschera bilder så att de får ett naturligt resultat. 
Dock belyser de att denna “naturliga retusch” är den som kan få störst konsekvenser på grund av 
svårigheten hos mottagaren att upptäcka manipuleringen. Vidare påtalar retuschörerna att de börjat se 
en trendförändring hos kunderna där naturliga drag som rynkor och liknande vill behållas. 
 
I Maria Matssons kandidatuppsats “Hur retusch påverkar skönhetsannonsers attraktion” (2012) 
undersöks hur retuschering av kvinnor i skönhetsannonser för hudvård påverkar målgruppens köplust. 
Resultatet pekar på att sparsam retuschering ökar köplusten då ett mer professionellt intryck av bilden 
och produkten framkallas. I slutsatserna skriver Matsson (2012) att kvinnor kan tillåta och även 
föredra bortretuschering av blemmor, flyghår och födelsemärken.  

1.2 Problemdiskussion 

Etik är en paradoxal vetenskap vilket ger sig tillkänna i samhällets struktur. Samtliga aktörer spelar en 
roll i formandet av de moraliska riktlinjer och attityder som genomsyrar den samtida kulturen. Likt 
tidigare nämnt, har teknikens utveckling lett till nya etiska utmaningar som samhället inte har hunnit 
ta ställning till än. Digital manipulering och retuschering av bilder är ett sådant område där de 
tekniska möjligheterna har utnyttjats till det yttersta utan hänsyn till de samhällsenliga konsekvenser 
som uppstår. Reklambranschen är en av de mest betydande aktörerna och frekventa distributörerna när 
det kommer till retuscherade bilder. Vidare är dess inflytande över konsumenterna omdebatterat. I den 
rådande diskussionen har retuschörers tankar och åsikter kring etik och moral redan dokumenterats 
men konsumenternas version saknas. Utöver köplust och fokus på produktförsäljning, återstår att 
undersöka hur tillåtande konsumenterna är gentemot retuschering och försköning av brister och 
skavanker ur ett rent etiskt perspektiv.  
 
I dagens samhälle efterfrågas allt oftare ett mer autentiskt innehåll då samhället inte längre tolererar 
branschens kraftiga användning av retuschering. Reaktionen mot retuschering har resulterat i att vissa 
länder påbörjat arbete med lagstiftning kring att ändra kroppar och proportioner i reklambilder samt 
att allt mer subtil retuschering utförs i syfte att nå autentiska resultat. Problematiken ligger i att 
användningen av subtil retusch gör det svårare för konsumenten att upptäcka förändringar och bedöma 
huruvida bilden är sann eller inte. Reklambilder i dagens samhälle ämnar att ge en autentisk bild av 
verkligheten, men sanningen är att de ofta reflekterar en förskönad och retuscherad bild av den. 
Gränsdragningen mellan vad som är etiskt rätt och fel blir allt suddigare i en kontext där alla 
inblandade har sina egna motiv och handlingarna sker under radarn. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka konsumenters syn på etik gällande retuschering av till synes autentiska 
reklambilder samt diskutera huruvida de förespråkar den oretuscherade kroppen eller den förskönade 
bilden av den. 

1.3.1 Delfr’gor 

För att kunna uppfylla syftet har vi har tagit fram fyra delfrågor vilka gör undersökningen mer konkret 
och greppbar. Tillsammans är frågorna ämnade att ge en övergripande bild av området. 
 
1.  Vilka problem ser konsumenter med retuschering av kroppar som utförs idag? 
 
2. Vilka tankar har konsumenter om de ansvariga rollerna inom dagens retuschpraktik? 
 
3. Hur tolkar konsumenter till synes autentiska reklambilder samt vad påverkar upplevelsen av dessa?  
 
4. Vilka etiska ställningstaganden tar konsumenter till retuschering av till synes autentiska 
reklambilder? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att behandla det fenomen som Sjöberg (2017) benämner som 
skönhetsretuschering av digitala bilder. Begreppet inkluderar förändringar av kroppsliga attribut i ett 
förskönande syfte. Den skönhetsretuschering som undersöks är den som tillämpas i en västerländsk 
kultur med tillhörande skönhetsideal. 
 
De konsumenter vars tankar och åsikter som studien ämnar att undersöka är avgränsade till 
ålderskategorin 20 till 30 år då dessa konsumenter tillhör en mycket medveten, kritisk samt köpstark 
generation vilken ofta exponeras för reklam (Mama Said Media, 2017). Kritiskt tänkande och en 
medvetenhet kring reklam och kommersiella budskap är vad som gör dessa individer lämpliga för vår 
undersökning där målet är att nå djupa åsikter och värderingar kring retuscherade reklambilder. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen används som stöd för datainsamling samt vid senare analys av data.  
Följande delkapitel berör teorier relaterade till de fyra delfrågorna (se 1.3.1). Samtliga teorier har en 
tematisk uppdelning och har sammanställs under fem delkapitel: Digital bildmanipulering, 
Trovärdighet i bilder, Etik i bilder, Bilduppfattning samt Bildkultur & visuella stereotyper.  

2.1 Digital bildmanipulering 

Reklamforskning har visat att reklambilder talar mer till människors känslor än förnuft. Pettersson 
(2001) menar att bildmanipulering syftar till att otillbörligt styra en människas uppfattning av 
verkligheten med hjälp av bilder. Fortsättningsvis definieras manipulering som avsiktliga förändringar 
av vissa element i bilden. En bild kan förändras genom att ta bort, bearbeta eller lägga till enskilda 
bildelement och påverka människors uppfattning om den verklighet som bilder till synes skildrar. Ett 
fotografi kan ses som en representation av vår verklighet men huruvida denna representation är 
tillförlitlig kan vi inte vara säkra på (Pettersson 2001). 
 
Människor exponerade i reklambilder är ofta kraftigt retuscherade och den digitala bild som visas för 
konsumenterna skiljer sig ofta från ursprungsfotografiet. Digitala ingrepp vilka förändrar modellers 
kroppsliga proportioner och attribut är vanligt förekommande (Ohlsson 2001). Gränsdragningen 
mellan förbättringar och vilseledande förändringar av innehållet är hårfin (Mitchell 1994). Enligt 
Wheeler (2002) bör diskussionen kring manipulerade bilder uppmärksamma det faktum att ett 
fotografi i sig, är en manipulering av verkligheten. Fotografiets existens grundar sig på subjektiva 
beslut från bildproducenterna.  

2.2 Trovärdighet i bilder 

Begreppet verklighet har gott om tolkningsmöjligheter. Lasse Svanberg (2000) listar fem olika 
perspektiv att se på verkligheten där den mänskliga verkligheten samt den fotografiskt avbildade 
verkligheten ingår. Mänskliga verkligheten syftar till den värld vi upplever med hjälp av våra fem 
sinnen. Trovärdigheten hos det vi ser med våra egna ögon har traditionellt sett varit hög. Den 
fotografiskt avbildade verkligheten är en naturtrogen verklighetsbeskrivning. Högt förtroende för 
fotografiers trovärdighet har givit gott med utrymme för fotografer och retuschörer att ljuga med 
bilder (Svanberg 2000). Pettersson (2001) påpekar att en manipulerad bild kan tolkas som lika 
trovärdig som en bild som inte har manipulerats.  
 
En bilds trovärdighet baseras inte på läsarens övertygelse av att bilden är synonym med verkligheten. 
Snarare upplevs bilden som trovärdig om den överensstämmer med verkligheten på ett meningsfullt 
plan (Wheeler 2002). Människors förmåga att upptäcka att en verklighetstrogen bild är manipulerad 
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har visat sig vara extremt begränsad. Det är särskilt svårt att lokalisera specifika förändringar i bilden 
oberoende om förändringarna är fysiskt sannolika eller osannolika (Nightingale, Wade, & Watson 
2017). 
 
En bild är ett fruset ögonblick av vårt visuella spektra. Bildens inneboende trovärdighet hos 
betraktaren kan härledas till dess relation till vetenskapen. Ett fotografi förlitar sig på mekaniska 
apparater och kemiska processer vilket vi människor ser som tolkningsfria och objektiva metoder 
(Wheeler 2002). Det kan aldrig ske en direkt överföring av verklighet till bild. Detta beror på att det 
finns en skillnad mellan representationen av en bild och vad som representeras i bilden. Ett avstånd 
som ofta är svårt att identifiera men som utnyttjas i kommersiella bilder. Reklambilder arbetar 
frekvent för att skapa en “realitetseffekt” och illusion av verklighetsåtergivning i bilden (Eriksson 
2012).  

2.3 Etik i bilder 

Etik syftar till människans medvetenhet kring vad som är rätt eller fel. Mer konkret rör det sig om en 
disciplin som ämnar att förse människan med moraliska riktlinjer genom att balansera och integrera 
personliga värderingar med samhällsmässiga skyldigheter. Målet med etik är att förbättra samhället 
och individen samt sätta dessa i relation till varandra (Wheeler 2002). Lester (2014) belyser vikten av 
att diskutera hur människan och system bör agera utan att på något sätt orsaka onödig skada.  
 
Etik bygger på en uppsättning av olika regler, principer och moraliska krav vilka ofrånkomligt hamnar 
i konflikt (Anderberg 2000). Enligt Wheeler (2002) hjälper det etiska systemet till med att värdera 
människors handlingar och beteenden samt bedöma huruvida kompromisser och undantag är 
försvarbara. Anderberg (2000) menar att de moraliska kraven vilka grundar sig i att maximera: 
autonomi (integritet), välbefinnande (nytta) och rättvisa leder till särskilt många motsättningar och 
kompromisser. 
 
Wheeler (2002) menar att bilder inte kan vara etiskt laddade. Det är snarare beslut som tas kring 
bildens komposition, efterbehandling och användning som kan anses vara etiska respektive oetiska. 
Vid bedömning av huruvida en bild är etiskt manipulerad belyser Wheeler (2002) vikten av att se till 
ett större perspektiv som tar hänsyn till budskapet. Dock är det oundvikligt att uppmärksamma hur 
digitala bildmanipuleringsprogram har resulterat i nya etiska utmaningar. Digitala 
retuscheringsverktyg tillåter osynliga förändringar som är omöjliga att upptäcka vilket gör dess 
kapacitet att ljuga för betraktaren allt större. 
 
Spurgin (2003) belyser att en reklambild är oetisk när den är vilseledande för konsumenten. Vid 
exponering av “perfekta” människor inom reklam styrs konsumenter till att döma sig själva och andra 
utifrån utseende samt att söka lösningar på sina problem i produkter. Enligt Cardoso (2013) anses 
bildmanipulering i reklam som oetiskt då bildernas emotionella dragningskraft tenderar att sänka 
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betraktarens medvetenhet, kritiska tänkande och reflekterande perception. Aktörer som agerar enligt 
god etik är de som öppet anger att digital bildmanipulering har tillämpats samt förklarar hur och 
varför. 

2.4 Bilduppfattning 

Betraktaren uppfattar en bild genom visuell perception, upplevelse och tolkning. Visuell perception är 
synintrycket som fyller betraktarens medvetande då hen uppfattar en bild. Då människan betraktar en 
bild fokuserar ögat på olika delar i bilden genom snabba förflyttningar. Ögat skapar en tolkningsbar 
kombination av bildens alla beståndsdelar för att slutligen skapa en helhetsbetydelse av bilden. Utifrån 
denna förmåga att se former och mönster skapas hanterbara och begripliga helheter, så kallade 
gestalter, med hjärnans hjälp (Bergström 2015).  
 
Ju mer vi vet desto mer ser vi. Vi kan dela upp vår upplevelse i hur något ser ut att vara, samt vad det 
faktiskt är. När vi tilldelar mening till en bild och dess element kan vi skapa en djupare förståelse för 
bilden. Semiotik syftar till läran om tecken och dess funktion som meningsbärare. Inom reklam 
används noga utvalda tecken, i form av metonymisk kod, vilka får betraktaren att göra antaganden om 
vad de ser. Syftet är att få kunden att dra vissa önskade slutsatser kring en produkt och dess 
egenskaper. Exempelvis kan exponering av en attraktiv kvinna eller man i relation till en produkt leda 
till att produkten tillskrivs mirakulösa kvalitéer och förmågor i betraktarens medvetande (Lester 
2014). 
 
Messaris (1997) betonar att visuell perception inte sker oberoende och självstyrande, utan i själva 
verket är djupt förankrat i känslor som är sammankopplade till människans biologiska behov och 
sociala väsen. Bergström (2015) menar vidare att när vi upplever en bild speglar vi oss själva, men 
som om vi vore motivet i bilden med dess verklighet och erfarenheter istället för våra egna.  
 
Enligt Cross & Madison (1997) finns det olikheter mellan kvinnor och mäns självframställningar. 
Olikheter vilka inte är direkt beroende av fysiska könsskillnader utan snarare ett resultat av skillnader 
i könsrelaterade sociala roller, förväntningar och erfarenheter vilka leder till olika könskonstruktioner. 
Variationer i kärnstrukturen påverkar inte bara självföreställningar utan också hur stimuli uppfattas 
och behandlas. Självföreställningar fungerar som “linser” för perception och tolkning av social 
information och interaktion. 
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2.5 Bildkultur & visuella stereotyper 

Kultur är lärda och accepterade regler som definierar kommunikationen inom en grupp människor 
under ett visst tidsspann. Kulturen formar attityder, det vill säga negativa och positiva känslor kring 
fenomen i vår omvärld (Lester 2014). 
 
Eriksson (2012) menar att kroppen är ett kommunikativt redskap och att kroppsbilder påverkar vår 
bild av oss själva samt våra framträdanden. En stor del av dessa framträdanden är ett iscensättande av 
könstillhörigheten, vilket ofta representeras i bildkulturen och bestäms utefter hur kvinnor och män 
förväntas agera och interagera. Vad som anses som kvinnligt och manligt står alltid i relation till 
varandra. Inom konsten har det länge varit kvinnans roll att representera denna könsskillnad. Kvinnan 
har sedan långt tillbaka i tiden iscensatts av manliga konstnärer som ett estetiskt njutbart värdeobjekt 
för andra män att beskåda. Hon framställs ofta som erotisk och lockande samt står lägre i rang än 
mannen (Eriksson 2012). 
 
En kultur domineras av de människor som har makt och kontroll över de bilder som exponeras i 
samhället. Västerländskt utseende är exempelvis väl representerat i amerikansk kultur även om landet 
består av flertalet etniska undergrupper. Den ledande kulturgruppen styr även vilka visuella 
stereotyper som används i bilder. Gällande visuella kvinnostereotyper värderas och identifieras 
kvinnan utefter hennes tilltalan som sexobjekt. Kvinnor som porträtteras i reklam är tänkta att 
attrahera potentiella konsumenter till att köpa en viss produkt. Rörande reklam för hårvård, smink och 
kläder ges intrycket av att konsumenter är underlägsna om de inte lever upp till de ouppnåeliga 
skönhetsideal som demonstreras av de professionella modeller (Lester 2014).  
 
Lester (2014) belyser att exponering av visuella stereotyper ofta leder till missledande uppfattningar 
vilka innehar samma tillit som etablerad fakta. Då stereotyper återupprepas tillräckligt många gånger 
blir de en integrerad del av ett samhälles kultur.  
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3 METOD 

Studien kommer att genomföras med en kvalitativ metodansats, då djupare åsikter och värderingar ska 
undersökas hos en konsumentgrupp. Den kvalitativa studien bygger på abduktion vilket kan betraktas 
som en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Studien grundas dels på teoretiska 
föreställningar samt begrepp och dels på empiriska fall. 

3.1 Inledande studie 

Inledningsvis genomförde vi en småskalig akademisk undersökning på ämnet kroppslig 
bildmanipulation i syfte att undersöka ämnets bredd, relevans och problematik. Först kartlade och 
granskade vi tidigare studier för att skapa oss en övergripande bild av kunskapsfältet. Därefter läste vi 
in oss på aktuell diskussion för att kunna problematisera kroppslig bildmanipulation i relation till 
dagens kontext. Vi kommenterade intressanta och relevanta problematiseringar, vinklingar, 
diskussioner och slutsatser från samtliga källor i ett sammanställningsdokument utefter deras 
potentiella bidrag till arbetet (se bilaga 1). 
 
I den inledande studien upptäckte vi flera samband vilka pekar mot en viss problematik inom dagens 
kontext. Studien indikerade att vi skulle rikta fokus mot: retuschering, etik, konsumenter och 
autentiska uttryck. Vi hade redan diskuterat dessa parametrar tidigare men studien gav stöd åt deras 
betydelse. Studien var avgörande för vårt val av huvudfokus för arbetet och som underlag för 
bakgrunden. Vi utformade därefter problemdiskussion och syfte efter de kunskapsluckor som vi 
identifierat.  

3.2 Mejlintervjuer med retuschörer 

Då vi fastställt fokusområde kontaktade vi retuschörer i syfte att öka vår medvetenhet för hur 
branschen arbetar med bildretuschering i dagens samhälle. Vi ansåg det viktigt att inneha förståelse 
för branschens synsätt som grund för vår kommande huvudstudie.  
 
Vi valde ut två yrkesaktiva retuschörer från skilda arbetsplatser och med varierande erfarenhet för att 
ge en lämplig kunskapsbredd inom området. Vi utformade en intervjumall innehållande åtta frågor 
kring retuschering samt ett scenario på temat autentiskt uttryck med tillhörande frågor. Denna 
skickade vi via mejl till retuschörerna 2018-03-29 (se bilaga 2). Data från mejlintervjuerna 
sammanställde vi sedan för att ta fram underlag till huvudstudien. Retuschörerna som vi intervjuade 
var Anders Wadin från Retouch Stockholm AB och Lovisa Suradic från Bsmart AB. Wadin är i 
grunden grafisk ingenjör med inriktning på tryckteknik men har erfarenhet av att arbeta med 
retuschering sedan 1998. Wadin arbetar med en bred variation av digitala bilder, ofta med motiv av 
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människor. Suradic är utbildad bildbehandlare med två års erfarenhet som verksam retuschör på 
Bsmart, där hon mestadels arbetar med olika typer av produktbilder.  
 
Mejlintervjuerna som vi genomförde med retuschörer visade på att retuschering av produktbilder till 
stor del handlar om att ta bort störande element likt repor och damm som ögat egentligen inte ser men 
som förstärks av kamera och ljussättning. Samma sak gäller för mänskliga modeller där ojämn 
sminkning, flammig hudton och lätt torra läppar är detaljer som ögat missar, men kameran fångar. 
Gällande skönhetsretuschering är syftet rent generellt att dölja en flammig hudton samt att få 
modellen att se pigg och fräsch ut. Ansiktsbilder uppnår denna fräschhet via förändring av hudstruktur 
och ögonvitor. Dock menade retuschörerna att besluten kring retusch påverkas av flertalet faktorer likt 
ljussättning, smink, hudstruktur, kroppsbehåring samt bildens användningsområde. Varje bild behöver 
en särskild typ av behandling.  
 
En till synes autentisk bild är enligt retuschörerna en bild som en lekman skulle uppfatta som 
oretuscherad. Vidare menas att en till synes autentisk bild representerar hur retuschören själv hade 
upplevt modellen om hen hade sett denna med egna ögon. Retuschering med syfte att uppnå ett 
autentiskt uttryck kan syfta till att ta bort attribut som stör ögat, likt kakigt smink eller flygande 
hårstrån. Utöver detta framhävs gärna modellens naturliga ansiktsdrag via arbete med skuggor.  
 
Resultat från mejlintervjuerna använde vi senare som stöd då vi retuscherade bilder till studien. Detta i 
syfte att säkerställa bildernas relevans och koppling till en samtida kontext. Vi tillämpade främst den 
kunskap vi fått om vilka specifika attribut som är vanliga att retuschera samt retuschörernas 
utlåtanden om till synes autentiska bilder. 

3.3 Kvalitativa intervjuer med konsumenter 

För att samla in data rörande konsumenternas syn på etik, tillämpade vi kvalitativa intervjuer med 
unga vuxna av både kvinnlig och manlig representation. Vi valde att låta intervjuerna ha låg grad av 
standardisering då Trost (2010) menar att detta ger stora variationsmöjligheter och lämpar sig för 
kvalitativa intervjuer. Med kvalitativa studier skapas en bild över konsumentens åsikter och underlag 
för att analysera samband och meningsskiljaktigheter. Trost (2010) hävdar att syftet med kvalitativa 
intervjuer är att resonera, reagera, särskilja och urskilja handlingsmönster samt skapa förståelse för ett 
fenomen.  
 
Som alternativ till individuella kvalitativa intervjuer övervägde vi även att använda fokusgrupper. 
Fokusgrupper kan ge djupare insikter via diskussion samt uppmana deltagande till reflektion och 
ställningstagande. Problematiken med att använda fokusgrupper är risken att en eller flera personer tar 
över ordet och att övriga deltagare samtycker utan vidare eftertanke. Med detta i åtanke valde vi att 
välja bort fokusgrupper i syfte att inte gå miste om individers personliga åsikter och undvika färgade 
svar. 
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3.3.1 Utformning av intervjuunderlag  

Vi skapade ett intervjuunderlag bestående av strukturerade intervjufrågor samt digitala modellbilder 
som hjälper oss att besvara delfrågorna (se 1.3.1). 
 
Intervjuunderlaget omfattar öppna och stängda intervjufrågor som är kategoriserade under ett antal 
huvudområden vilka behandlar relevanta aspekter för studiens syftet (se bilaga 3). De förbestämda 
frågorna fungerar som utgångspunkt för oss som intervjuare men lämnar ändå stort utrymme för både 
spontana följdfrågor och närmare förklaringar. Vårt syftet med detta är att kunna anpassa intervjuerna 
efter respektive informant och ta hänsyn till variationer i urvalet. För att anpassa intervjuerna 
ytterligare har vi valt att använda ett språkbruk som generellt används av gemene man. Därför har vi 
undvikit att använda fackspråk samt tekniskt avancerade ord.  
 
Underlaget innefattar tre retuscherade modellbilder samt tre före- och efterbilder vilka påvisar 
skillnaderna mellan oretuscherat och retuscherat material (se bilaga 4). Vi beslutade att låta både 
bilder på män och kvinnor representeras för att kunna undersöka om tankarna kring etik står i relation 
till det kön som retuscheringen utförs på. I urvalet av originalbilder utgick vi från premisserna att de 
skulle efterlikna reklambilder i fotokvalitet och känsla. För att få tag på lämpliga bilder kontaktade vi 
tre professionella fotografer efter att ha granskat deras onlinebaserade bildarkiv. Vi skickade en 
förfrågan på mejl till respektive fotograf om de skulle vilja ställa upp och bidra med originalbilder till 
vår undersökning. I mejlet efterfrågade vi om tillstånd att få exponera, retuschera samt publicera dessa 
bilder inom ramen för kandidatuppsatsen. 
 
Slutligen erhöll vi originalbilder av fotografen tillika retuschören Markus Pettersson. Dessa bilder 
retuscherade vi i enlighet med resultat från mejlintervjuer med retuschörerna (se 3.2). Vårt syftet med 
att tillämpa retuscherade bilder är att ge informanterna konkreta visuella bilder att tolka och analysera 
för att nå djupare insikter om konsumenternas uppfattning och upplevelse av samtida retusch. Nedan 
visas modellbilderna före och efter retusch: 
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          Figur 1: Digitala modellbilder före och efter retusch  
          (Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Sofie Strandberg & Sofie Zachrisson) 
 
Övergripande retuschering i bilderna: 

● Finnar, blemmor och leverfläckar har tagits bort 
● Naturliga rynkor runt mun, ögon och panna har döljts 
● Flyghår och annan kroppsbehåring har tagits bort 
● Ögonbryn har korrigerats och fyllts i 
● Iris och ögonvitor har färgkorrigerats och framhävts 
● Gropar i hud har jämnats ut genom skuggning 
● Hud har slätats ut 
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Vår studie ämnar inte att undersöka reklambilders budskap i sitt fulla utförande utan fokuserar på den 
visuella framställningen av mänsklig skönhet. Därför valde vi bilder fria från varumärkeselement och 
textuella budskap. I normalfallet saknar konsumenter kunskap om modellernas verkliga utséende och 
bakomliggande personlighet. För att stärka undersökningens trovärdighet samt skydda modellens 
integritet tog vi därför beslutet att använda bilder där modellen är tidigare okänd för informanterna.  

3.3.2 Urval av informanter 

Vi valde att genomföra totalt sex intervjuer för att nå mättnad inom ramen för utsatt tid. Trost (2010) 
menar att det är fördelaktigt att på förhand välja storlek på urvalet och sedan fylla ut med fler 
intervjuer om mättnad i data saknas. Vidare belyser Trost (2010) är ett litet antal intervjuer att 
rekommendera. Vid för många intervjuer blir materialet för stort och ohanterligt (Dalen 2015).  
 
För att uppnå hög kvalitet i studien tillämpade vi ett fåtal väl utförda intervjuer där vi analyserade 
jämförelser och mönster på djupet. Vårt syfte med urvalet är att nå största möjliga variation inom en 
given homogenitet. Trost (2010) menar att variationer är essentiellt men helst ska extremt 
“avvikande” fall undvikas. Informanterna i denna studie representerar endast sig själva och de 
mönster som uppvisas. Vår studie ämnar inte att nå statistiskt representativa resultat utan att 
undersöka existerande fenomen inom en målgrupp. 
 
Vi valde att göra ett strategiskt urval för att uppnå lämplig variation i studien. Enligt Trost (2010) 
innebär denna metod att olika variabler identifieras utifrån ämnets omfattning och teoretiska 
betydelse. Vidare kategoriseras egenskaper och variabelvärden vilka stödjer valet av intervjupersoner. 
Respektive kategori fylls sedan med sådana personer som vi anser stämmer in på profilen, det vill 
säga de angivna variablerna.  
 
De två första variablerna som vägs in är “kvinnor” och “män”. Vidare definieras “kunskap och 
erfarenhet” av retusch som ytterligare variabelvärden. Då de sistnämnda variablerna är svåra att 
upptäcka utan förkunskap om personens erfarenhet eller intressen väljs befintliga personer i vår 
närhet. Trost (2010) tar upp att intervjuer med vänner och bekanta kan medföra nackdelar och att 
dessa urval bör tillämpas med försiktighet. Dock kan de bekantas medverkan i följande studie höja 
informationsinnehållet och leda till mer variationsrika resultat väl grundade i det strategiska urvalet. 
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Informant  Kön  Kunskap och erfarenhet 

A Kvinna Ja 

B Man Nej 

C Man Ja 

D Kvinna Ja 

E Man Ja 

F Kvinna Nej 

Tabell 1. Urval av informanter till de kvalitativa intervjuerna. 
 
Informanterna i urvalet bestod av hälften män och hälften kvinnor. Utav dessa informanter 
definierades två tredjedelar av de utvalda som erfarna och intresserade av retusch. I syfte att garantera 
informanternas anonymitet benämns dessa som Informant  A, B, C, D, E och F. Vi har gjort 
bedömningen att insamlad data inte är av den personliga karaktär att citering och referering kommer 
att avslöja informanternas identitet och därmed bryta konfidentialitetskravet.  

3.3.3 Genomförande 

Inledningsvis testade vi intervjuunderlaget ämnat för arbetets huvudstudie (se 3.3.1) i en pilotstudie 
för att kunna dra slutsatser kring utförandet samt infromanternas förståelse för frågorna och upplägget. 
Vidare drogs slutsatser om intervjuns tidsomfattning. En intervju genomfördes 2018-04-05 och pågick 
i ungefär 45 minuter. Efter samtliga ordinarie frågor hade ställts fick informanten utvärdera upplägget 
på intervjuguiden samt ge förslag på förbättringar. Det framgick att vissa frågor kunde ha formulerats 
enklare för att öka förståelsen. Benämningen av “osynliga förändringar” var svårtolkat och 
informanten uttryckte en oro för att skulle bli svårt för andra informanter att ge utförliga svar utifrån 
detta vaga uttryck. 
 
Resultatet av pilotstudien ledde till omformulerade frågor, delvis ändrad frågeordning samt utveckling 
av de retuscherade bilderna. Vissa aspekter av intervjun bekräftades och stärktes inför huvudstudien. 
Presentationen och ordningen som bilderna presenterades i, ansågs vara lämplig för intervjuerna och 
studien. Informantens svar visade att hen gynnats av att få se de retuscherade versionerna först då det 
efterliknade en situation från verkligheten. Vid revidering av intervjuunderlaget fördes en dialog med 
den utvalda informanten där synpunkter om förändringarna fångades upp. Data som samlades in under 
pilotstudien inkluderades inte i studien. 
 
Sedan genomförde vi totalt sex intervjuer mellan 16 och 17 april 2018 med informanter som tillfrågats 
utefter kriterier för det urval som gjorts för denna studie (se 3.3.2). Samtliga intervjuer tog mellan 25 
till 35 minuter att genomföra, exklusive tid för en lättare introduktion till ämnet samt en avslutande 
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diskussion kring studien. I början av varje intervju tillfrågades informanterna om samtycke till att 
spela in intervjun. Vidare informerades informanterna om deras anonymitet samt hur deras utlåtanden 
skulle komma att användas.  
 
Vi ämnade att skapa en god stämning under intervjun som skulle få informanterna att känna sig 
bekväma och trygga då ämnet som diskuteras kan uppfattas känsligt. Med detta i åtanke togs beslutet 
att vi båda skulle vara närvarande vid varje intervjutillfälle för att skapa en mer avslappnad diskussion 
och undvika känslan av förhör. För att ytterligare bygga upp bekvämlighet i situationen satt vi i en 
avslappnad konstellation runt bordet. Den ena av oss ställde huvudfrågorna från en analog 
intervjuguide medan den andra förde anteckningar samt skötte bildspelet av retuscherade bilder från 
dator uppkopplad till en stor bildskärm. I syfte att visa på intresse och engagemang samt nå djupare 
åsikter ställde vi flertalet följdfrågor till informanterna.  
 
Vi genomförde intervjuerna i en och samma lokal för att behålla samma förutsättningar för varje 
intervju. Lokalen valdes utefter dess lämplighet och tillgänglighet för samtliga deltagare.  
Övriga kriterier som avgjorde val av lokal var att den skulle vara ljus med tillgång till en större 
tv-skärm samt fri från distraherande inredning. Modellbilderna visades upp på en högupplöst tv-skärm 
med god skärpa och detaljåtergivning. Först presenterades de retuscherade bilderna en efter en (se 
bilaga 4). När respektive bild hade diskuterats klart, fick informanterna se före- och efterbilder jämte 
varandra för en djupare analys. 
 
Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta bearbetning och analys. Sedan transkriberades 
materialet medan det fortfarande var färskt i minnet. Intervjuerna skrevs av ordagrant med 
markeringar för pauseringar, skratt och betoningar för att dessa inte skulle försvinna vid överföringen 
från ljud till text. Transkriberingarna finns skriftligen tillgängliga vid förfrågan. Analysprocessen 
inom kvalitativa studier börjar i ett tidigt skede av processen där forskaren observerar och iakttar 
redan under intervjuns gång (Dalen 2015). I syfte att underlätta senare analys förde vi 
minnesanteckningar under samtalet samt kortare diskussioner direkt efteråt.  

3.4 Analysprocess 

Analysprocessen består av en tematisk analys av de kvalitativa intervjuerna. Vår transkriberade data 
analyserades och tematiserades med hjälp av öppen kodning och sammanfattades sedan i tematisk 
ordning. Enligt Dalen (2015) kan kodningsprocessen delas upp i olika skeenden. Inledningsvis 
tillämpas en kategorisering av rådata, det vill säga arbete med att lyfta fram citat och söka efter olika 
dimensioner i materialet. I nästa steg analyseras kategoriserad data på ett djupare plan och vidare 
mening undersöks med hjälp av befintlig teori. Slutligen sker en tematisering där data delas upp i 
olika relevanta teman och subteman. Dalen (2015) påpekar att sista steget är starkt influerat av 
forskarnas tolkningar. Vi skrev ut samtliga transkriberingar, markerade utmärkande citat samt 
kommenterade dessa i marginalen. Vidare användes översiktliga tabeller för tematisering av 
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materialet innan det slutligen sammanfattades. Till grund för tillvägagångssättet tillämpades en guide 
om kvalitativ metod, sammanställd av Anna Hedin (2011) vilken riktar sig mot studenter på Uppsala 
universitet. 
 
Datainsamlingen baserades på redovisade teorier och akademisk forskning då en delvis deduktiv 
metodanalys tillämpats. Dock tar analysen stöd i grundad teori där induktiv ansats används som 
utgångspunkt. Vid tillämpning av grundad teori står det empiriska underlaget i centrum samt de 
teoretiska synteser som kan byggas från materialet. Delfrågorna är därför preliminära tills dess att data 
har sammanställts i syfte att ta hänsyn till oväntade variabler och parametrar vilka kan upptäckas i ett 
tidigt stadie av analysprocessen.  

3.5 Metodkritik 

Kritik kan riktas mot valet att endast använda en metod för den huvudsakliga datainsamlingen, det vill 
säga intervjuer med konsumenter. Vid tillämpning av triangulering hade validiteten kunnat öka genom 
att olika datakällor tillsammans underbyggt de teman som etablerats. Detta hade kunnat minska risken 
för att resultatet blir missvisande och ensidigt. I syfte att höja studiens validitet och trovärdighet har vi 
redovisat genomförandet av vår valda metod grundligt och motiverat dess relevans för syftet. Vilket 
tidigare påvisats (se 3.3.2) har vi gjort ett strategiskt urval av informanter som säkerställer att 
variationer och nyanser inom den angivna källan fångas upp. Därför anser vi att studien kan antas 
undersöka det ämne som syftet lyfter fram. 
 
Ytterligare har vi ökat studiens kvalitet samt trovärdigheten i datainsamlingen via vårt gedigna 
förarbete då intervjuunderlaget har underbyggts noga. Dock kontaktades endast två informanter i syfte 
att nå retuschörernas perspektiv på samtida retusch. Detta kan ha skapat en något riktad bild av den 
retusch som utförs på marknaden i stort. Dessutom var en av de tillfrågade mer inriktad på 
retuschering av produkter vilket skiljer sig från den skönhetsretusch som arbetet undersöker. Ett 
annorlunda urval av informanter hade kunnat leda till andra förutsättningar för huvudstudien samt 
utformningen av intervjuunderlaget. Vi gjorde bedömningen att den insamlade empirin speglade vår 
inledande akademiska studie och att dessa två undersökningar bekräftade samt kompletterade 
varandra. 
 
Slutligen kan valet av retuscherade bilder ses som normativt och stereotypt då respektive modell är 
ljushyade med ett generiskt utseende. Alternativt hade bilderna kunnat visa på större variationer och 
flertalet etniska ursprung för att visa på mångfald. Kritik kan riktas mot att normer bekräftas i studien 
men målet var att spegla de reklambilder som möter konsumenter i samhället. Dessutom fick vi 
förhålla oss till de bilder som blev tillgängliga för oss via fotografer. Vid en större tidsram hade ett 
mer genomgående urval av bilder varit aktuellt. 
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3.6 Forskningsetik 

Då arbetet syftar till att undersöka etiska ställningstaganden hos konsumenter har de etiska aspekterna 
av metoden varit av stor vikt. Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska principer vid utförandet av 
metoden. Vid genomförandet av intervjuerna (se 3.3.3) införlivades de fyra huvudkraven för god 
forskningsetik: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Mer konkret har vi informerat om forskningens syfte samt låtit samtliga 
informanter bestämma över sin egen medverkan. Vidare har vi säkerställt informanternas anonymitet. 
Utöver detta, endast använt de enskilda informanternas uttalanden inom våra forskningsändamål.  
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4 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

I följande kapitel redovisas analyserad data från intervjuerna. Informationen som presenteras nedan 
har analyserats och diskuterats genom redovisade teorier och författarnas tolkningar. Empirin har 
kategoriserats utefter sex teman vilka identifierades i analysprocessen (se 3.4). De sex identifierade 
temana är följande: Stress, Press och ohälsa, Förvrängd bild av människan, Flertydiga bilder, 
Obefogad retusch, Accepterad retusch och Delat ansvar. 

4.1 Stress, press och ohälsa 

Fem informanter upplever stress av retuscherade och förskönade bilder vilket skapar en press på 
individen. Informant A beskriver hur det skapats en slags allmän stress i samhället till följd av 
människors strävan att leva upp till de existerande idealen. Lester (2014) förklarar hur viss 
utseendefixerad reklam ger intrycket av att konsumenter är underlägsna om de inte lever upp till de 
ouppnåeliga skönhetsideal som demonstreras av de professionella modeller (se 2.5). Informant B 
uttalar sig om hur förskönade reklambilder sätter press på honom och ger honom sämre självkänsla då 
han inte kan se lika perfekt ut som modellen i bilden, vilket informant D bekräftar. Även informant A 
och C beskriver hur de påverkas negativt av känslan att de inte kan leva upp till rådande ideal. 
Informant A menar att hon inte kan identifiera sig och sin figur med stereotyper i reklambilder och 
känner sig därför inte särskilt fin. Informant C lyfter istället försämrad självsyn och självförtroende 
som anledning till att individen känner sig dålig.  
 
Fyra informanter uppmärksammar att pressen är större på kvinnor jämfört med män i vårt samhälle. 
Informant E uttalar sig om att den högre pressen på kvinnor grundar sig i att kvinnor objektifieras i en 
betydligt större utsträckning samt att de till vardags förväntas se ut som modeller i reklambilder i en 
vidare utsträckning än män. Eriksson (2012) menar att kvinnor länge har framställts som estetiskt 
njutbara värdeobjekt i bildkulturen vilka har iscensatts för mannen att beskåda. Även Lester (2014) 
anser att visuella kvinnostereotyper värderar och identifierar kvinnan utefter hennes tilltalan som 
sexobjekt (se 2.5). Detta menar informant E skapar en stress hos kvinnor. Vidare uttrycker informant 
F en stark oro över att synen på kvinnokroppen är helt sjuk och att kvinnor aldrig kommer sluta känna 
press om man inte bryter normen och raderar den här bilden av kvinnan. Informant F belyser vikten av 
att finnar, porer, rynkor och andra naturliga attribut borde visas i reklambilder för att kvinnor själva 
ska känna sig bekväma med att visa upp sin naturliga sida och därmed förändra synen på sig själva. 
Cross & Madison (1997) menar att könskonstruktioner och olikheter i könens självföreställningar är 
relaterat till: förväntningar, könsrelaterade sociala roller och erfarenheter (se 2.4). Om felfri hud och 
attraktiv perfektion uteslutes ur reklam skulle de förväntningar som finns på det kvinnliga könet och 
hennes roll blir mer tillåtande. 
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Informant A och F uppmärksammar att det är unga i samhället som är mest påverkade. Informant F 
lyfter att unga tjejer matas med krav och press på hur de ska se ut redan från tidig ålder, vilket 
informant A menar skapar ångest och dåligt självförtroende. Hon tror att ångesten hos unga förvärras 
när de till och med upplever en distans till den naturliga, men konstruerade skönheten, som visas i 
bilder. Informant A, B och F belyser att förkunskap och medvetenhet spelar in när det kommer till hur 
retuscherade reklambilder påverkar en. Lester (2014) menar att ju mer kunskap vi besitter desto mer 
kan vi tolka in i en bild och därigenom skapa oss en djupare förståelse för bildens sanna natur och se 
bortom det vi skådar (se 2.4). Informant A beskriver hur hon sällan känner sig lurad av retuscherade 
reklambilder just för att hon är medveten om att det förekommer. Hon uppmärksammar vidare att 
äldre generellt har starkare motståndskraft än unga då djupare medvetenhet kommer med åren.  
 
Informant F säger sig uppleva hur vissa av individens beslut styrs utifrån den press och stress som 
upplevs från samhället. Hon beskriver hur människor intalar sig själva att de tar hand om kroppen 
eftersom de vill må  bra, men tror i själva verket det bottnar i en strävan att se bra ut. Informant F 
uttrycker sig förstå människor som genomgår skönhetsingrepp då det är enda sättet att lyckas se ut 
som retuscherade modeller man möts av i reklambilder. Hon uttalar sig även om hur konstant 
exponering av retuscherade reklambilder leder till att betraktaren slutar reagera på det som ses.  
 

- Informant F: “man är ju mån om att träna, jag säger ju själv att det är för att jag vill må bra 
men jag tror att någonstans inombords är det också för att man har en press på sig som gör 
att man vill hålla sig smal och fit.” 

4.2 Förvrängd bild av människan 

Exkluderande reklam och stereotypa bilder 
Samtliga informanterna lyfter att reklambilder är exkluderande och inte representativa för människor i 
samhället vilket leder till en skev verklighetsbild. Eriksson (2012) menar att kroppen är ett 
kommunikativt redskap och att kroppsbilder påverkar vår bild av oss själva samt våra framträdanden. 
Informant A menar att dagens bilder inte visar på mångfalden i olika kroppar utan endast exponerar en 
smal kroppsform. Hon upplever därför att lite kurvigare personer har svårt att relatera till media och 
reklam. Informant F uttrycker att det som visas i media och syns på tv är betydande för hur vi ser på 
oss själva och vilka kroppar som anses snygga och värda att visa upp. Informant E menar att även om 
större modeller har börjat bli vanligare, visas inte den normala kroppen som de flesta av oss kan 
relatera till och inte heller den variation som finns i samhället. Eriksson (2012) menar att det är svårt 
att identifiera avståndet mellan verkligheten och den kommersiella bilden. Detta utnyttjas av företag 
som vill skapa en illusion av verklighetsåtergivning gentemot konsumenterna (se 2.2). Informant D 
påpekar att det är extra falskt och skevt om företag utger sig för att arbeta mer inkluderande med 
naturliga former, storlekar och utseende men ändå tillämpar retusch för att försköna dessa naturligt 
stämplade bilder. Dessa företag är mer vilseledande än de som är ärliga och står för att de utför kraftig 
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retusch. Företag som utger sig för att lyfta det naturliga skapar en illusion av vad som verkligen är 
naturligt. 
 
Informant B uttrycker att även om reklam ger en äkta bild av modellernas liv så är den inte 
representativ för konsumenternas liv. Vidare menar han att en fotomodell till skillnad från de flesta 
människor har både gott om tid och förutsättningar för att kunna se ut på ett visst sätt. Bergström 
(2015) menar att när vi upplever en bild speglar vi oss själva, men som om vi vore motivet i bilden 
med dess verklighet och erfarenheter (se 2.4). När konsumenter speglar sig i modellers verklighet 
finns en risk att de sätter orimliga krav på sig själva då deras förutsättningar är begränsade. 
 
Alla informanter är överens om att retuschering och reklam förvränger bilden av människan vilket blir 
skevt för betraktaren. Informant E menar att retuschering används för att försköna och förvandla 
utseenden som inte är bra nog utan retusch. Vidare menar han att reklam visar ett praktexempel för 
hur en modell och en människa ska se ut vilket endast är representativt för en promille av alla 
människor.  
 
Informant C påpekar att retusch i dagens samhälle används på ett mer medvetet sätt än tidigare och att 
branschen börjar gå bort från den extremt stereotypiska bilden som visades förr. Dock ser han 
fortfarande retuschering som fel för att det förskönar verkligheten och lurar betraktaren till att spegla 
sig i efterkonstruerade bilder. Lester (2014) belyser att visuella stereotyper i bilder ofta leder till att 
individen skapar sig missledande uppfattningar och betraktar bilder som om de vore etablerad fakta 
(se 2.5). Informant C menar att när exempelvis rynkor tas bort skapas känslan av att människan alltid 
måste vara ung. Informant B anser att retusch leder till att personer i samma ålder som modellen inte 
längre kan identifiera sig. Informant D ser en risk med att retuschering då leder till en stark tro om att 
alla andra ser helt felfria ut utan att ens anstränga sig. Informant D menar att hon personligen kan se 
tecken på retuschering genom att ifrågasätta den perfektion som bilden exponerar. Hon menar att 
ingen har perfekt och slät hy eller ett helt symmetriskt ansikte. Informant F anser att en helt felfri hy 
ser aningen dataanimerad ut. 
 
Tidigare belystes att kvinnor är som mest utsatta för förskönande reklam och skeva ideal (se 4.1). 
Informant F påpekar dock att hon personligen inte luras särskilt lätt av just reklambilder utan snarare 
av kändisar som manipulerar kroppen med fysiska skönhetsingrepp. Hon lyfter syskonen Kardashians 
som exempel på kända individer vilka har både tid och pengar för att skapa ett visst utseende. 
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Normativ skönhet och ideal 
Samtliga informanter anser att retuschering är en bidragande faktor till att skeva och framförallt 
onaturliga skönhetsideal förstärks. Informanterna är även enade om att normer styr de bilder som 
företagen väljer att exponera samtidigt som reklam i sig upprätthåller dessa normer. Informant C 
menar att det alltid har existerat metoder för att ta fram normativa bilder med orimliga skönhetsideal. 
Han belyser att största risken med dagens retuschering av bilder är att resultaten ser så verkliga ut. 
Pettersson (2001) lyfter att reklambilder talar till människans känslor och inte till förnuftet. Syftet med 
att manipulerar bilder är att styra vår uppfattning av verkligheten (se 2.1). Informanterna pekar på att 
ständigt återkommande bilder av normativ skönhet påverkar individens uppfattning om vad som är 
snyggt och hur man ska se ut. Informant A ser det som en självklarhet att exponering av den perfekta 
hyn och den perfekta kroppen i reklam leder till att man också vill se ut så.  
 

- Informant C: “Det är ju det äckliga med reklam är att personen ska se perfekt ut” 
 
Informant D påpekar att företag som idag försöker vara normbrytande i sina bilder inte når hela vägen 
fram då modellerna ändå representeras av normativt snygga personer. Hon önskar att man kunde se 
skönheten i allt och arbeta med att förhöja de unika dragen hos varje individ istället för att retuschera 
skönhet begränsad till normen. Lester (2014) lyfter att våra attityder till fenomen i vår omvärld styrs 
av den rådande kulturen (se 2.5) vilket tyder på att kommunikativa bilder som stöttar vår rådande 
kultur bör bli mer inkluderande och normbrytande för att kunna vidga individers syn på skönhet. 
 
Fyra informanter uttrycker en enad åsikt om att de skulle vilja se mer naturlig skönhet utan inverkan 
av retusch i reklambilder. Informant A, C och D betonar att begreppet “naturlig skönhet” endast bör 
användas på en bild som är fullkomligt naturlig, det vill säga inte förskönad i postproduktion. 
Informant A uttrycker att om man påstår sig kunna retuschera fram naturlig skönhet så måste 
definitionen av naturlig skönhet vara fel. Vidare belyser informant A att om den bild av naturlig 
skönhet som man möts av är framtagen med hjälp av retusch så kommer ens egen bild av vad man tror 
är naturligt vara förvrängd och begränsad till rådande skönhetsideal. 
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4.3 Flertydiga modellbilder 

 
Figur 2. Retuscherade modellbilder. Från vänster a, b och c 
(Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Sofie Strandberg & Sofie Zachrisson).  
 
Begränsad identifiering av subtil retusch 
Ohlsson (2001) belyser att digitala ingrepp vilka förändrar modellers kroppsliga proportioner och 
attribut är vanligt förekommande (se kap 2.1) men trots detta belyser fyra av informanterna att de inte 
brukar uppmärksamma att reklambilder blivit retuscherade. Informant C och F menar att de är så vana 
vid att mötas av retuscherade bilder att de generellt inte reagerar. Vidare uttrycker informant C att han 
anser det oroväckande och skrämmande att retuscherade bilder går honom blint förbi. Informant B 
uppmärksammar att det är viktigt att vara kritisk till bilder och ifrågasätta huruvida bilden är en sann 
representation.  
 

- Informant B: “Antingen tror man på att det är sanningen eller så har man inte ställt sig 
frågan vad som kan va fel i bilden?” 

 
När informanterna uttalar sig specifikt om bilderna i figur 2 visar det sig att majoriteten bedömer 
bilderna som retuscherade i något avseende. Detta kan härledas till att deras förväntningar på reklam 
och bilder med säljande syfte. De kan inte se några förändringar explicit men tolkar ändå bilderna som 
aningen annorlunda från en tänkbar verklighet. Pettersson (2001) antyder att genom manipulering av 
enskilda bildelement kan människors uppfattning om verkligheten påverkas vilket innebär att även 
subtil retusch kan påverka verklighetsuppfattningen. 
 
Fem av informanterna tror att Figur 2a har blivit retuscherad. De gissar på att ögon, hud, händer och 
naglar kan vara förändrade. Informant B menar att det är svårt att avgöra exakt vad som har 
retuscherats då bilden är väl genomarbetad med både komposition och smink. Informant D menar 
vidare att det är svårt att uttala sig om en person som man inte har sett förut. Ingen av informanterna 
kan peka ut exakt vad som har genomförts vilket kan härledas till Nightingale, Wade & Watsons 
(2017) redogörelse för människans begränsade förmåga att lokalisera specifika förändringar i 
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verklighetstrogna bilder (se 2.2). Informanterna gissar istället på de attribut som de anser vara lite för 
perfekta ut för att spegla en oretuscherad människa. Informanter C uttrycker att retusch är så 
normaliserat för honom att det blivit ett med hans vardag och syn på samhället. Han upplever inte sig 
lurad av reklambilder men tror att han påverkas undermedvetet av den konstanta exponeringen av 
reklambilder. Fortsatt lyfter informant F en problematik med att retuscherade reklambilder möter oss 
från alla håll då de finns tillgängliga i alla kanaler och sociala medier. 
 
Vidare är det fyra av informanterna som tolkar figur 2b som retuscherad medan två informanter gissar 
på att bilden är oretuscherad. Informan D tror att kontrasten och ljuset är ändrat i bilden medan 
informant A och E misstänker att ögonen är lite väl vita och poppande. Informant F tror mer specifikt 
att retuschörerna har tagit bort rynkor i pannan och under ögonen samt linjer runt munnen. Informant 
C tror att käkpartiet kan ha flyttats upp i syfte att få en skarpare linje vilket kan härledas till hans 
föreställningar om ideal för män. 
 
Totalt fem av informanterna tror att figur 2c har blivit retuscherad, då de misstänker att kvinnans 
utseende har förändrats. Informant C får känslan av att läpparna och ögonen har blivit förstorade samt 
att näsan har blivit förminskad. Han nämner att eftersom bildens kontext är naturlig misstänker han att 
kvinnan är den som har blivit mest photoshoppad i studien. Ytterligare tre informanter nämner att 
ögonen troligen har blivit förstorade eller klarare då blicken dras direkt till dem. Informant A påpekar 
att ingen kan ha så naturligt vita ögon. För övrigt tror de tre informanterna att huden har förändrats då 
modellen ser väldigt ljus och slät ut på bilden. 
 
Ohlsson (2001) menar att människor exponerade i reklambilder ofta retuscheras kraftigt och de bilder 
som exponeras för konsumenterna skiljer sig från originalbilden (se 2.1). Vid visning av före- och 
efterbilder uttrycker informant F och B att bilderna i figur 2 har retuscherats mindre än vad de initialt 
hade förväntat sig. Informant E belyser att vissa naturliga attribut hos modellerna är förvånansvärt 
snygga i de oretuscherade bilderna. 
 
Skiftande trovärdighet hos retuscherade bilder 
De retuscherade bilderna (se figur 2) upplevs övergripande som trovärdiga då de anses naturliga och 
verklighetstrogna i sitt uttryck. Samtliga informanter uttrycker att sådant som uppfattas som 
ofullkomligt hos modellen tyder på en äkthet i bilden. Motsatt tolkas sådant som ser för perfekt ut som 
onaturligt och därmed icke trovärdigt när de betraktar bilder. 
 
Pettersson (2001) påpekar att en manipulerad bild kan tolkas som lika trovärdig som en bild som inte 
manipulerats (se 2.3) vilket kan förklara att fyra av informanterna upplever att figur 2a känns 
trovärdig trots att de misstänker att den har blivit alternerad på något sätt. Informant E och F 
motiverar trovärdigheten med att hudens struktur ser naturlig ut samt att näsan är naturlig i sin form 
och skiljer sig från den normativt smala och perfekta näsan. De två informanterna som inte upplever 
bilden som trovärdig anser att bilden ser för perfekt ut för att vara sann. De menar att det inte finns 
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någonting negativt att anmärka på utseendemässigt och huden upplevs som för slät. Informant D får 
intrycket av att alla detaljer som har varit i vägen och därmed stört bilden har tagits bort. Efter att ha 
fått se före- och efterbilden anser fem av informanterna att den retuscherade bilden tappar sin 
autenticitet och trovärdighet. Vidare påpekar informanterna att deras tolkning av bilden förändras när 
de får se den i relation till den oretuscherade versionen. Informant A och D upplever bilden som mer 
plastig och oäkta efter att ha sett hur modellen ser ut egentligen. Informant E menar att bilden inte blir 
autentisk för just den modellen men att den retuscherade bilden hade kunnat vara en autentisk 
representation av en människa utan leverfläckar på just hals och bröst. Enligt Wheeler (2002) räcker 
det med att en bild stämmer överens med verkligheten på ett meningsfullt plan för att upplevas som 
trovärdig (se kap 2.2) vilket förklarar att en bild kan ses som trovärdig även om den inte visar en 
verklig bild av just modellen ifråga. Informant C belyser att han föredrar varken före- eller efterbilden 
då skillnaderna upplevs som små och oväsentliga.  
 
Även fyra av informanterna upplever att Figur 2b är trovärdig då den känns naturlig. Informant B 
menar att de synliga porerna i huden gör att mannen i bild ser naturlig ut och får ett levande uttryck. 
Informant E ser de buskiga och raka ögonbrynen som ett tecken på att bilden är trovärdig. Samtliga 
informanter anser att den retuscherade bilden tappar trovärdighet och blir mindre autentisk med 
vetskapen att naturliga finnar och andra prickar i ansiktet har tagits bort. Informant B menar att han 
fortfarande hade upplevt bilden som naturlig om han bara hade fått se den retuscherade versionen. 
 

- Informant B: “Så ser det lite slitet ut, men det ser ut som en levande människa och det är inte 
putsat, den tror jag på äkthet.” 

 
Slutligen är det tre av informanterna som finner Figur 2c som trovärdig medan resterande tre 
informanter ser bilden som oäkta. Informant C och D upplever helhetsintrycket som trovärdigt då 
bilden utspelar sig i en naturlig kontext och miljö. De anser att uttrycket skiljer sig från bilder i 
studiomiljö. Informant A och F menar istället att bilden ser mycket bearbetad ut då de misstänker att 
filter har använts för att ändra tonen i syfte att inge känslan av en viss miljö. Efter visning av både 
före- och efterbild upplever samtliga informanter att den retuscherade bilden mister sitt autentiska 
uttryck, oavsett tidigare uppfattning av bildens trovärdighet. Vidare påpekar informant A att hon inte 
hade uppmärksammat några av de brister som förändrats om hon endast sett den oretuscherade bilden. 
Hon menar att bilden är fin som den är ursprungligen. Informant D märker inga förändringar alls 
innan de blir utpekade för henne vilket kopplas till att ögonen, håret och läpparna är väldigt slående 
och stjäl allt fokus i bilden. Vidare påpekar informant D att hon inte hade reagerat på de mörka 
ringarna under ögonen vid visning av endast originalbilden. Informant B menar att modellen ser trött 
ut i originalbilden men upplevs som fräschare efter genomförd retusch. 
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4.4 Obefogad retusch 

Wheeler (2002) menar att etik handlar om vår medvetenhet kring vad som är rätt och fel samt att våra 
etiska riktlinjer hjälper till att värdera människors handlingar och beteenden (se 2.1). Samtliga 
informanter värderar retuschering som fel och skadligt för både samhället och individen. Dock 
uppmärksammar informant B och C svårigheten i att förbjuda all typ av skönhetsretusch då förskönad 
reklam är djupt rotad i vårt kommersiella samhälle. Informanterna finner särskilt svårigheter med 
obefogad retusch där argumenten bakom givna förändringar inte är tillräckligt starka eller 
övertygande för att rättfärdiga de konsekvenser som retusch leder till.  
 
Onödiga förändringar 
Fyra av informanterna visar särskilda misstankar mot onödig retusch som inte fyller något syfte eller 
som inte tillför något till den som betraktar bilden. Lester (2014) belyser att en etisk handling grundar 
sig i att människor eller system inte ska orsaka onödig skada (se 2.1). Det som informanterna ser som 
onödigt går inte att rättfärdiga och betraktas därför som oetiskt. Informant A ifrågasätter varför 
branschen ska behöva retuschera överhuvudtaget när det ändå rör sig om så pass små förändringar. 
Informant D och E är eniga om att det är onödigt att ta bort rynkor, finnar och kroppsbehåring då 
dessa attribut inte hade stört bildens budskap om de hade fått vara kvar.  
 
Den subtila retusch som utfördes i studien skapade inga starka reaktioner hos informanterna. 
Informant C uttrycker att när retuschen är subtil och förändringarna är små blir han inte särskilt 
upprörd utan snarare allmängiltig till hela fenomenet. Han menar att allt känns onödigt då 
originalbilden hade fungerat lika bra i reklamsyfte. Informant E menar att hans svårigheter med att 
bedöma huruvida bilderna i studien är retuscherade eller inte, tyder på att dessa små förändringar är 
onödiga och att de inte spelar någon roll för det slutliga uttrycket. 
 
Vilseledande motiv och budskap 
Wheeler (2002) menar att vid bedömning av huruvida en bild är etiskt manipulerad är det viktigt att se 
till ett större perspektiv och dess budskap (se 2.3). Inom ramen för obefogad retusch ryms 
vilseledande motiv och budskap vilka lurar betraktaren på ett eller annat sätt. Samtliga informanter 
uttrycker att även små förändringar kan vara fel om man ser till vad de kan leda till vilket korrelerar 
med Spurgins (2003) tankar om att reklambilder blir oetiska då de blir vilseledande för konsumenten 
(se 2.3).  
 
Enligt Cardoso (2013) anses retusch i reklam som oetiskt då det sänker betraktarens medvetenhet, 
kritiska tänkande och reflekterande perception. God bildetik kännetecknas av att avsändaren är öppen 
med den retusch som har utförts (se 2.3). Informant F uttrycker lite lättsamt att retuschering borde 
förbjudas såvida företagen inte sätter en stämpel på sina bilder samt redovisar förändringarna. Då en 
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stämpel kan underlätta betraktarens inläsning samt skapa möjligheter för en rättvis och grundad 
tolkning kan det rättfärdiga att retusch utförs. 
 
Samtliga informanterna menar att även små förändringar kan sända fel budskap till betraktarna och få 
dem att känna sig otillräckliga. Wheeler (2002) belyser att digitala retuscheringsverktyg tillåter 
osynliga förändringar som är omöjliga att upptäcka vilket ökar bildens kapacitet att ljuga för 
betraktaren (se 2.3). Informant C uttrycker en stark oro för att betraktaren inte kan avgöra huruvida en 
bild har blivit ändrad. Mer konkret menar han att det är vilseledande att inte lämna några tecken på att 
någon förändring har utförts. När vissa utvalda attribut likt finnar och leverfläckar tas bort sänder det 
signaler om att dessa utseendemässiga attribut är fula.  
 
Informanternas åsikter rörande retuschens kommersiella syften skiljer sig åt. Informant B anser att 
retusch vilket främjar försäljning av en vara är oetisk då den lurar konsumenten till att köpa en 
produkt utifrån falska principer. Informant E visar förståelse för att företag tar bort exempelvis finnar 
och andra synliga attribut vilka stjäl fokus från produkten och förstör den tydliga hierarkin. Dock 
belyser han att ovan nämnda motiv inte gör retuschen försvarbar. 
 
Lester (2014) menar att inom reklam används metonymisk kod för att få konsumenterna att göra 
antaganden om vad de ser. Syftet är att få kunden att dra vissa önskade slutsatser kring en produkt och 
dess egenskaper (se 2.4). Informant D och A uttrycker att retusch som förhöjer de aspekter som berör 
produktens användningsområde går att rättfärdiga då det har ett klart syfte som går att argumentera 
för. Informant D anser dock att förändringar i hud och dylikt som saknar koppling till produkten är 
helt omotiverade och orsakar onödig skada. Hon menar exempelvis att det är fel att ta bort rynkor 
under ögonen när målet med bilden är att sälja ett läppstift eftersom produkten inte ska smetas under 
ögonen. Hon menar att det skapar komplex som är omöjliga att lösa med produkten. 
 
Spurgin (2003) menar att exponering av perfekta människor uppmuntrar konsumenter att söka 
lösningar i produkten (se 2.1). Likväl uttrycker fyra av informanterna en risk med att retuscherade 
reklambilder leder till att folk förväntar sig att nå likvärdiga resultat med hjälp av produkter vilket gör 
att de känner sig otillräckliga om produkten inte fungerar. 
 
Permanenta, karaktäristiska attribut 
Fyra av informanterna uttrycker att retuschering av permanenta attribut som karaktäriserar en modell 
och dennes utseende är särskilt fel då de förändrar bilden som betraktaren får av den människan. 
Informant A anser att det har gått för långt när man tar bort och förändrar saker i utseendet som inte 
direkt går att påverka för individen. Vidare uttrycker informant D och F att största problematiken 
ligger i att förändra formen på kroppen och ansiktet genom att smalna av eller modellera om. 
Informant A och D menar att borttagning av leverfläckar, rynkor och ärr kan ses som oförsvarligt 
eftersom dessa små attribut är delar av en människas permanenta utseende vilket bör visas upp. 
Informant F menar att det blir rent av konstigt att ta bort en naturlig del av av en person. 
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4.5 Accepterad retusch 

Informanternas tankarna om vad som är okej att retuschera skiljer sig från person till person. 
Gemensamt för samtliga informanter är att viss typ av retusch kan accepteras även om deras 
grundvärdering säger att det är fel och leder till negativ påverkan i samhället och för individen. Denna 
stridighet i informanternas sinne kan förklaras av Anderberg (2000) som menar att etik bygger på en 
uppsättning av olika regler, principer och moraliska krav vilka ofrånkomligt hamnar i konflikt (se 
2.3). Informant D uppmärksammar att även om hon inte kan se något naturligt försvar till subtil 
retuschering skulle hon inte vara beredd att ge sig in i en strid över det. Förändringarna bedöms inte 
vara tillräckligt upprörande. Wheeler (2002) menar att det etiska systemet hjälper oss att bedöma 
huruvida kompromisser och undantag försvarbara (se 2.3) vilket förklarar informanternas sätt att 
resonera kring den accepterade retuschen. 
 
Digital sminkning  
I diskussionen kring subtil retusch lyfter fyra av informanterna smink som en likvärdig manipulering 
av en människas utseende. Informant A menar att en finne som tas bort med hjälp av retuschering 
likaväl hade kunnat täckas över med smink före en fotografering vilket gör det mer okej. Även 
informant D ser det som försvarbart att i efterhand retuschera fram sådant som hade kunnat uppnåtts 
med smink, likt ifyllda och jämna ögonbryn. Hon menar att smink ändå är något vi alla använder.  
 
Informant C klassar den subtila retusch som tillämpats i studien som en slags digital sminkning då den 
inte ändrar former eller proportioner, utan endast döljer icke önskvärda attribut. Informant F belyser 
att det kan vara svårt att täcka över allt med smink men ifrågasätter ändå skillnaderna mellan att 
använda smink och att redigera bort. Vidare uppmärksammar både informant F och C att smink i sig 
kan betraktas som falskt eftersom det är ett sätt för människor i vardagen att dölja skavanker och 
trötthet. Flertalet av informanterna beskriver hur sminkreklam nyttjar retusch för att ytterligare 
försköna modeller i bilder eller förstärka sminkets egenskaper.  
 
Temporära attribut och sm’ förändringar 
Informanterna är beredda att acceptera retusch av temporära brister vilka inte räknas som en 
permanent del av en människas utseende. Informant A menar att det kan vara okej att ta bort en finne 
om modellen vaknar upp och har en dålig dag eller att personen ifråga inte brukar ha finnar. Informant 
D ser att borttagning av en torrflaga på läppen är okej då det inte är något fel på läpparna utan snarare 
en omständighet att de råkar vara torra. Informant E och D drar gränsen vid retuschering av brister 
som uppkommit till följd av omständigheter under fotograferingen. Vidare menar informant E att 
retusch av flygande hårstrån kan vara okej då dessa förändras från ena sekunden till den andra. I 
ögonblicket efter fotografiet togs hade håret kunnat lagt sig annorlunda. Informant D tycker istället att 
det är acceptabelt att ta bort skuggor som har råkat hamna i ansiktet eller att förändra en osmickrande 
hudton relaterad till ljussättning. Hon påpekar att en modell kan se helt annorlunda ut även i en 
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naturligt oretuscherad bild då exempelvis vinklar kan ta fram drag i personens utseende som inte syns 
i det verkliga livet. Wheeler (2002) lyfter att diskussionen kring manipulerade bilder bör 
uppmärksamma det faktum att ett fotografi i sig, är en manipulering av verkligheten (se 2.1). 
Informant B är beredd att stå bakom en ärlig och bra retuschering som enligt honom fokuserar på att 
ta bort skavanker. 
 
Samtliga informanter menar att små förändringar kan godtas om de sätts i relation till större 
förändringar. Om man ser till vad som hade kunnat utföras med retuschering bedömer flertalet att 
påverkan är relativt liten när det gäller små subtila förändringar. Informant B uttrycker att det inte är 
fel med retuschering av enstaka attribut så länge helhetsintrycket är neutralt. Då det mänskliga ögat 
enligt Bo Bergström (2015) skapar en tolkningsbar kombination av bildens alla beståndsdelar (se 2.4) 
kan retuschering av ett större antal attribut antas förändra uppfattningen av modellens utseende. 
Informant D ser att största faran ligger i större förändringar som invaderar på någons utseende. 

4.6 Delat ansvar 

Samhället och individen 
Samtliga informanter ser att de ideal som råder och förstärkts av retusch är ett problem där hela 
samhället bär ansvar men att den enskilda individen drabbas. Informant D påpekar att hon har stor 
förståelse för att folk vill bli retuscherade och att hon inte dömer dem för det. Vidare menar hon att 
det blivit så normaliserat att retuschera att alla gör det och därigenom triggar vi varandra i samhället. 
Informant F visar på kopplingen till att man själv använder smink och därigenom inte är helt oskyldig 
till att förstärka rådande ideal även om samhället sätter press på individen. Informant B menar att även 
han är delaktig i normbildningen kring idealet eftersom han själv uttalat sig om att kvinnan i figur 2c 
ser fräschare samt bättre ut efter retusch. 
 
Wheeler (2002) belyser att målet med etik är att förbättra samhället och individen samt sätta dessa i 
relation till varandra (se 2.3). Informant B lyfter att samhället ständigt dömer, vilket ger sig tillkänna 
genom att individer konstant uttalar sig om huruvida folk ser bra ut eller dåliga ut samt ifrågasätter 
andras utseende. Vidare menar han att samhället är med och bestämmer vilka personer som blir 
uppskattade för sitt utseende bland annat genom likes på instagram. Informant D uppmärksammar att 
individer på instagram aktivt framställer sina liv som perfekta och att betraktaren då önskar att dess 
eget liv var lika perfekt. Informant F uttrycker att även influencers på youtube uppmuntrar unga 
individer till att se ut på ett visst sätt via sina sminkguider. Informant D känner att hon måste försköna 
sina egna bilder eftersom hon är så van vid retusch i vardagen. 
 
Modellen, företagen och branschen 
Samtliga informanter uppmärksammar att de modeller som exponeras i reklambilder bär ansvar för 
den perfekta bild av dem som möter samhället. Vidare uttrycker två av informanterna en önskan om 
att modeller ska ta personligt ansvar genom att visa upp sin naturliga och verkliga sida utåt. Informant 
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B anser att det är upp till modellen ta ställning till vad som är moraliskt försvarbart att göra mot en 
ersättning. Wheeler menar att etik ämnar att balansera och integrera personliga värderingar med 
samhällsmässiga skyldigheter (se 2.3). Informant F uppmärksammar att den praxis som råder aldrig 
kommer få ett stopp utan bara fortsätta om ingen tar personligt ansvar. Informant D anser snarare att 
det är företagens ansvar att visa upp modellers naturliga sida. Hon påpekar att om modellen inte är 
säker nog i sig själv för att medverka oretuscherad i en reklambild ska företaget inte samarbeta med 
denna modell. Detta då hon menar att det kan förmedla osäkerhet och en negativ självbild till övriga i 
samhället. Informant E visar på förståelse för att modeller inte vill visa upp sina skavanker, eller se 
sämre ut än någon annan modell. Anderberg (2000) menar att våra moraliska krav bland annat 
grundar sig i att maximera autonomi (integritet) vilket försvarar modellens rätt att få avgöra själv hur 
hon vill bli porträtterad. 
 
Informant B och D belyser även att företagen ses som ansvarsbärare eftersom de är delvis med och 
stärker upp rådande ideal genom dess distribution av retuscherade bilder. Dock uppmärksammar 
informant B att det inte är de enskilda företagens fel utan branschen i sin helhet samt samhällets 
uppfattning av företagen som driver retuschen. Informant E menar att det är reklambranschen som har 
skapat en bild av att allting ska vara slätt och se konstant bra ut vilket varken företagen eller individen 
vill avvika från.  
 
Vidare länkar tre av informanterna ihop retuschens utbredning med företagens starka säljbehov. De 
förklarar hur den frekventa användningen av retusch kan relateras till livet i ett kommersiellt samhälle 
med en marknadsekonomi där allting måste framstå som perfekt för att locka kunder. Informant F 
visar förståelse för företag som utför retusch då dessa måste kunna konkurrera inom sin marknad. Hon 
menar vidare att man skulle behöva bannlysa användning av retusch så alla får samma förutsättningar 
och kan konkurrera på lika villkor. 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel ämnar vi att besvara delfrågorna och därmed uppfylla studiens syfte:  att undersöka 
konsumenters syn på etik gällande retuschering av till synes autentiska reklambilder samt diskutera 
huruvida de förespråkar den oretuscherade kroppen eller den förskönade bilden av den.  
 
Resultatet består av  slutsatser, diskussion  och  förslag till vidare studier  vilka grundar sig i analyserad 
data från de kvalitativa intervjuerna (se Kapitel 4). I resultatet presenteras upptäckter vilka är 
representativa för en given konsumentgrupp men inte generaliserbara för den allmänna konsumentens 
uppfattning. 

5.1 Slutsatser 

1.  Vilka problem ser konsumenter med retuschering av kroppar som utförs idag? 

Konsumenterna ser en stor problematik i  press, stress  och  krav.  Det är framförallt unga kvinnor som 
upplevs utsatta eftersom de förväntas se ut på ett specifikt sätt. De unga individerna bedöms också 
lättare att påverka med retuscherade bilder då medvetenhet och motståndskraft ofta kommer med 
åldern. Konsumenterna ser även att individer får  dålig självkänsla, självförtroende  och blir oerhört 
självmedvetna.  De känner sig otillräckliga i relation till den perfektion som exponeras i bilder. Idag är 
det inte bara skönhetsideal som är omöjliga att identifiera sig med utan även den naturliga skönheten 
har blivit ouppnåelig. Detta tyder på att individen blir än mer ångestladdad och kritisk till sitt utseende 
i relation till andra. 
 
En problematik som uppmärksammas med dagens retusch är att det naturliga uttrycket bibehålls vilket 
innebär att individen försöker relatera och jämföra sig med en verklighet som endast existerar i dessa 
förskönade bilder. Individen kan aldrig betrakta sig själv och andra som tillräckligt bra i sin naturliga 
form. Vidare leder pressen från de förskönande bilderna till att vår livsstil påverkas på ett 
undermedvetet plan, därmed också att våra beslut genomsyras av en inneboende önskan om att leva 
upp till ideal. Vi intalar oss själva att vi vårdar vårt utseende för att må bra men egentligen försöker vi 
passa in i normen och leva upp till förväntningar från samhället. 
 
Vidare ser konsumenterna att retuschering av kroppar i reklam leder till att samhället och individen får 
en förvrängd bild av människan. Dels är bilderna exkluderande då modellerna endast representerar en 
liten del av samhället. Denna förvrängda bild av människan som individen identifierar sig med, har 
blivit synonym med vår vardag och vår syn på skönhet. Konsumenterna menar att när endast vissa 
attribut och kroppstyper exponeras i media, och på den kommersiella scenen, skapas en allmän åsikt i 
samhället om vilka utseenden som är värda att visa upp. 
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Konsumenterna uppmärksammar att allt fler företag försöker vara normbrytande genom att visa en 
mer naturlig bild och bredare representation i sina reklambilder men att de inte når hela vägen. De 
inkluderande bilderna visar ändå normativt snygga människor vilket gör att en ännu falskare bild av 
samhället skapas och en större ångest hos en bredare representation av befolkningen. 
 
2. Vilka tankar har konsumenter om de ansvariga rollerna inom dagens 
retuschpraktik? 

Konsumenter anser att det är hela samhället som bär ansvar inom dagens retuschpraktik. Ingen aktör 
ses som helt oskyldig men det går att åskådliggöra skillnader i vilka konsumenter trycker på har mest 
inverkan i samhället. Aktörer som diskuteras vara ansvarsbärare utöver  samhället  är  individen, 
modellen, företagen  och  branschen .  
 
Konsumenter ser samhället i sin helhet som främsta ansvarsbärare till att forma och upprätthålla 
dagens retuschpraktik samt till att förstärka rådande ideal. De enskilda individerna är inte helt 
oskyldiga även om de drabbas som mest av de förskönade bildernas påverkan. Konsumenterna tänker 
att individer bidrar till att upprätthålla rådande attityder genom deras agerande i vardagen bland annat 
genom användandet av smink. Även när individer uttalar sig om önskvärda, normativa ideal är de 
delaktiga i att hålla dem vid liv. Utöver detta förstärks dagens retuschpraktik genom användandet av 
social medier. Konsumenterna lyfter att instagrammare som manipulerar sina egna bilder genom filter 
och perfekta vinklar, samt influencers som visar upp sminkguider via sina Youtubekonton är särskilt 
bidragande.  
 
Konsumenter ser modeller i reklambilder som ansvarsbärare för den perfekta bild som kontinuerligt 
exponeras i samhället, alltså den bild som individen känner press på sig att efterlikna. Modeller borde 
ta större ansvar för att visa sin helt naturliga sida, så att betraktarna själva kan känna sig bekväma med 
att visa upp sig precis som de är. Vidare pekas företag ut som ansvarsbärare då de bidrar till att stärka 
upp rådande ideal genom sin distribution av retuscherade reklambilder. Dock konstaterar även 
konsumenter att det egentligen är reklambranschen och vår marknadsekonomi som sätter press på 
företagen att anpassa sig efter normen.  
 
3. Hur tolkar konsumenter till synes autentiska reklambilder samt vad påverkar 
upplevelsen av dessa?  

Konsumenter tolkar till synes autentiska reklambilder som  retuscherade  även om de har  svårt att 
identifiera specifika förändringar . Trovärdigheten hos bilderna bedöms som hög i de flesta avseenden 
men likväl visar sig bilder vara flertydiga då samma tecken tolkas olika från individ till individ. 
Faktorer som påverkar konsumenternas upplevelse på ett undermedvetet plan har identifierats som: 
normalisering, kontext, förväntningar och föreställningar. 
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Att konsumenter upplever reklambilder somt retuscherade kan relateras till dess säljande och 
övertygande motiv. Konsumenter läser ofta in fler förändringar än vad som har utförts då de har vissa 
förväntningar på reklam. Den subtila retuschen är svår att identifiera då den har blivit normaliserad 
och synonym med verkligheten. Konsumenter reagerar vanligtvis inte på att bilder i deras vardag har 
retuscherats även om dessa distribueras i alla kanaler. När utmärkande drag likt hud och ögon har 
blivit förändrade tolkas de som för perfekta för att spegla verkligheten.  
 
Konsumenternas upplevelse av en retuscherad bild står inte i direkt relation till deras kunskap inom 
retusch utan snarare deras föreställning av den naturliga människan och dess utseende. Konsumenter 
med inneboende kunskap om retusch kan antas ha lika svårt att läsa av bilder och identifiera attribut 
som skiljer sig från en tänkbar verklighet som de konsumenter utan erfarenhet. Vidare skiftar den 
tolkade trovärdigheten beroende på kontexten och dess överensstämmelse med en naturlig verklighet 
vilken innehåller både brister och fel. Små tecken på brister i modellens utseende skapar intrycket av 
att bilden i sin helhet är trovärdig. Konsumenternas tolkning av trovärdighet av bilder påverkas starkt 
av att få se modellerna i oretuscherat tillstånd. 
 
4. Vilka etiska ställningstaganden tar konsumenter till retuschering av till synes 
autentiska reklambilder? 

Retusch ses som  oetiskt  då det förskönar verkligheten och skapar de problem i samhället som lyfts i 
delfråga 1. Dock ser konsumenter att det är  svårt att dra en gräns  eller sätta upp ett regelverk för vad 
som är okej då reklambilder i sig påverkas av många andra etiska ställningstagande än de som endast 
rör retusch.  Smink, komposition  och  modellens ålder  är sådant som påverkar tankarna kring vad som 
är etiskt respektive oetiskt. Konsumenter har svårt att uttala sig generellt om vad som är etiskt 
försvarbart utan att titta på fall till fall. De kan argumentera för att olika former av retusch är rätt eller 
fel men åsikterna skiljer sig åt. 
 
Obefogad retusch  vars bakomliggande syfte inte rättfärdigar själva handlingen betraktas som oetiskt. 
Retusch som antingen anses vara  onödig,  har  vilseledande motiv  eller riktas mot  permanenta attribut 
har inget försvar. Det ses som onödigt att ta bort rynkor, finnar och kroppsbehåring om dessa attribut 
ändå inte stjäl någon uppmärksamhet eller förändrar hur modellen och produkten upplevs inom ramen 
för den specifika bilden.  
 
Även retusch med  vilseledande motiv  som lurar betraktaren till att dra ogrundade slutsatser om bilden 
och verkligheten ses som oetiskt. Konsumenter menar att företag bör undvika retuschering som sänder 
budskapet till individen att den är otillräcklig och behöver förändras för att bli accepterad. Även små 
förändringar likt borttagning av leverfläckar eller finnar gör att människan framstår som felfri, vilket 
är vilseledande. Konsumenter tar även hänsyn till bildens kommersiella syften. Vissa är av åsikten att 
bilden blir vilseledande när den förhöjer produktens kvalitéer och andra anser att det blir mer 
vilseledande att retuschera delar av modellens utseende som saknar koppling till produktens 
egenskaper. 
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Konsumenter lyfter att retusch av  permanenta attribut  vilka kännetecknar en persons utseende ses 
som oetiskt då det leder till att bilden av den personen blir vilseledande. Framförallt ses form och 
storlek som karaktäristiskt för en person men även leverfläckar, rynkor och ärr räknas in. Därför bör 
retusch inte förändra utseendet i dessa avseenden. 
 
Det finns en acceptans hos konsumenterna för subtila förändringar även om retusch överlag klassas 
som oetiskt. Kompromisser och undantag är oundvikliga när det kommer till etiska ställningstaganden 
vilket belyses av konsumenter. Retusch som kan likställas med en  sminkning  eller fokuserar på att 
dölja  temporära attribut  ses som etiskt försvarbart .  Konsumenter anser att det är acceptabelt att utföra 
retusch som varken ändrar former eller proportioner utan snarare “täcker över” attribut likt en digital 
sminkning. Även om smink kan betraktas som falskt i sig är det något som de flesta i samhället 
använder. Konsumenterna bedömer att retuschering av  temporära attribut  är etiskt försvarbart då 
dessa är föränderliga och kan variera från dag till dag. Enskilda brister likt finnar och blemmor anses 
inte vara karaktäristiskt för en människa, därmed kan retusch vara befogat om de stör bildens uttryck. 

5.2 Diskussion 

Diskussionen är av en mer spekulativ karaktär där vi inledningsvis lyfter resultatets tillförlitlighet i 
relation till syftet och metoden. Sedan ämnar vi att sätta resultatet i ett större perspektiv och redogöra 
för dess relevans för samhället.  
 
Vi undersökte ett område med få tidigare studier att luta sig tillbaka mot vilket innebär att vi arbetade 
explorativt och lät syftet vara brett och inkluderande för flera potentiella utfall. Vi bedömer att 
resultatet besvarar syftet och visar de nyanser som vi initialt hoppats på. Även forskningsfrågorna har 
besvarats på ett önskvärt sätt. Dock går det att ifrågasätta huruvida resultatet täcker hela spannet av 
åsikter inom den tänkta konsumentgruppen. Det är svårt att avgöra i vilket avseende resultatet hade 
varit annorlunda om fler eller andra informanter inkluderats i studien. 
 
Resultatet baserades på våra egna föreställningar och erfarenheter vilket innebär att de slutsatser som 
har dragits är starkt färgade. Förutsatt att reliabilitet syftar till att andra författare ska kunna nå samma 
resultat med våra angivna metoder, bedömer vi att begreppet inte är relevant för en kvalitativ studie av 
vår karaktär. I syfte att istället säkerställa tillförlitligheten i de slutsatser som presenterats arbetade vi 
iterativt genom hela analysprocessen. Inledningsvis analyserade vi empirin separat för att sedan kunna 
betrakta varandras bidrag till analysen med nya ögon och infallsvinklar. Vi kan anta att resultatet hade 
sett betydligt annorlunda ut om undersökningen genomförts av andra författare. 
 
Utifrån de slutsatser som dragits samt den kunskap vi besitter sedan tidigare har vi kunnat belysa 
studiens relevans i ett vidare sammanhang. Reklam är och har alltid varit en stor distributör av 
retuscherade bilder. I takt med att teknologin har gjort framsteg har kanalerna och antalet medier ökat 
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proportionellt. Företag vill närvara på konsumenternas hemmaplan och därför har deras aktivitet på 
sociala medier ökat drastiskt de senaste åren. Retuscherade bilder blir en del av vår vardag och vår 
världsbild. Företag har alltid rättfärdigat retusch och strävan om perfektion med att de säljer 
produkter. Konsumtion är pelaren i vår marknadsekonomi vilket gör att strukturerna är hårt 
förankrade. Våra förväntningar på reklam gör oss kritiska men det är inte bara företagen som 
använder sociala medier för att sprida normativa bilder. Samhället och individen är inte bara 
mottagare utan även sändare av dessa retuscherade bilder vilket gör att alla kan uppleva den kollektiva 
hetsen om perfektion. När gemene man retuscherar, förskönar, sminkar sig, döljer, opererar sig, och 
detta för hela världen att skåda via sociala medier, då ökar både pressen och stressen. Bilden av den 
naturliga människan förvrängs när bilden av oss själva blir allt mer negativt laddad. När individen 
säljer in sig själv, har vi svårt att veta vad som är trovärdigt. 
 
Den digitala sminkning vilken berörs i slutsatserna är ett intressant perspektiv som väcker frågor kring 
sminkets betydelse för individen. Smink ses generellt inte lika destruktivt och vilseledande som 
retusch men leder ändå till att komplex skapas för de temporära attribut som karaktäriserar den 
normala och naturliga människan. Spridningen av sminkguider och liknande har ökat explosionsartat 
via både instagram och youtube. Överallt möts vi av “förebilder” som visar hur smink kan förvandla 
människans brister och normativt fula drag till vackra och mer önskvärda attribut. Individen 
uppmanas att försköna sig själv tills perfektion har uppnåtts. Syftet med dessa sminkguider är att 
hjälpa till och vägleda individen genom sminkdjungeln men risken är att de istället för oss djupare in i 
de normativa markerna där naturlig skönhet blir allt mer ovanligt.  
 
Den naturliga människan har inte en tydlig definition i dagens kontext då smink har etablerats till den 
utsträckning att knappt ungdomar går ut utan att förhöja eller dölja attribut i sina ansikten. Även 
skönhetsoperationer sjunker i åldern parallellt med att fysiska förändringar blir allt mer accepterat och 
vanligt förekommande bland kändiseliten. Hur kändisar exponerar sig via sina egna sociala medier 
kan göra mer skada än deras representation i typiska reklambilder. Dock får vi inte glömma att med 
stor makt och inflytande finns det stora möjligheter att göra gott. Både företag och kända profiler 
skulle kunna använda sina inflytelserika roller till att påverka samhället positivt och bryta normer om 
skönhet. Reklambilder skulle istället kunna bli spridare av nya inkluderande och normbrytande ideal. 
Samhället kan forma enskilda individers attityder i en kultur, vilket innebär att normbrytande reklam 
skulle kunna påverka vår kultur samt dess underliggande attityder. I samhället påverkar alla varandra, 
vilket kan liknas med ett dominospel, när en aktör agerar, vågar nästa ta steget. I den här nya rörelsen 
som vi förespråkar bör samtliga aktörer vidga skönhetsbegreppet och gå bort från klassificeringar av 
skönhetsmässiga brister och fel. När vissa attribut benämns som fel och brister i språkbruket förankras 
bilden av vad som är rätt. Vem vill gå runt med en brist eller ett fel.  
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Rådande förhållande och statistik kring de hälsorelaterade beteendena hos unga i Frankrike är ett 
tydligt tecken på att det gått för långt. Debatten pågår och allt fler tar ställning och agerar på olika sätt 
(se Kapitel 1). Ett tillvägagångssätt som lyfts för att möta problematiken är att låta alla bilder som 
genomgått någon form av retusch vara markerade med en stämpel. Syftet med detta är att göra 
konsumenter medvetna och därigenom bidra till att konsumenter inte påverkas lika mycket. Tanken är 
god men frågan är om det verkligen kommer att fungera i praktiken. Ett tänkbart problem är att 
normaliseringen av retuscherade bilder är för stark och att stämplarna därför kommer att gå obemärkta 
förbi i mängden av bilder. Budskapet kommer att finnas men konsumenter kommer inte orka ta in det. 
Vidare visar inte en stämpel om modellen är sminkad eller opererad, därigenom kommer konsumenter 
ändå påverkas av den ouppnåeliga människan.  
 
Vi upplever att lagstiftarna och teoretikerna fortfarande lever i tron att retuscherade reklambilder 
innefattar stora förändringar där man drastiskt ändrar utseende, former och proportioner på 
modellerna. Dock pekar dagens retuschpraktik och de rådande trenderna på en annan problematik än 
den som redovisade teorier belyser (se Kapitel 2). Det är lätt för företagen i dagens kontext att arbeta 
under radarn med subtil retusch. I jakten på att peka ut syndabockar som exponerar extrema ideal och 
överretuscherade dockor blir vi blinda för den normaliserade retusch vilken på sikt kan omforma hela 
samhällets bild av den naturliga människan utan att någon reagerar. 

5.3 Förslag till vidare studier 

Nedan presenteras våra förslag till vidare studier vilka grundar sig i intressanta infallsvinklar som har 
upptäckts under studiens gång. 
 

● Genomföra en kvantitativ studie som utforskar gränserna för godtagbar retusch i syfte att 
upprätta ett ramverk för vilka attribut det är etiskt försvarbart att förändra via retusch. 

 
● Studera innebörden av förskönade bilder på sociala medier samt undersöka sociala mediers 

påverkan på individens självsyn och medvetenhet.  
 

● Undersöka hur konsumenter ser på den franska lagstiftningen kring retuscherade bilder och 
diskutera huruvida den betraktas som en relevant praxis. 

 
● Granska retuschens betydelse och praktik i en kultur där attityderna skiljer sig från de som 

råder i västvärlden. 
 

● Undersöka sminkets roll i vår västerländska kultur och diskutera dess underliggande syfte och 
påverkan.  

 
 

 40 



 

 

REFERENSER 

Referensguide: Hellberg, S & Süld, K. (2017). Guide till harvardsystemet. Borås: Högskolan i 
Borås. [2018-03-18] 
 
 
Anderberg, T. (2000). Etiken i fokus. I Nyhetsbilder etik - påverkan (Meddelande 154). Stockholm: 
Styrelsen för psykologiskt försvar. 
<https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/Nyhetsbilder%20-%20etik%20-%
20påverkan.pdf> 
 
Bahadur, N. (2017). Dove “Real beauty” campaign turns 10: How a brand tried to change the 
conversation about female beauty. Huffpost, [Elektronisk] 06 dec. Tillgänglig: 
<https://www.huffingtonpost.com/2014/01/21/dove-real-beauty-campaign-turns-10_n_4575940.html> 
[2018-03-13] 
 
Bergström, B. (2015). Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
 
Boström, C. (2013). När kameran inte räcker till: En kritisk studie av retuschörers arbete med 
digitala bilder i reklam. Kandidatuppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi. 
Göteborg: Göteborgs universitet.  
 
Cardoso, J. (2013). Fotografia, realismo e ética: a manipulação digital no jornalismo e na publicidade. 
Cuadernos.info, 33, 133-144. DOI: 10.7764/cdi.33.473 
 
Collins, L. (2008). Pixel Perfect: Pascal Dangin’s virtual reality. New Yorker, [Elektronisk] 12 maj. 
Tillgänglig: <http://www.newyorker.com/reporting/2008/05/12/080512fa_fact_collins> 
[2018-03-13] 
 
Cross, S & Madson, L. (1997). Models of the self: Self-constructuals and gender. Psychological 
Bulletin, vol. 122, No. 1, ss. 5-37. 
 
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2. uppl., Malmö: Gleerups Utbildning AB 
 
Dove. (u.å.). The real beauty pledge. 
https://www.dove.com/us/en/stories/about-dove/dove-real-beauty-pledge.html [2018-03-13] 
 

 41 



 

Eggert, N. (2017). Is she Photoshopped? In France, they now have to tell you. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-41443027 [2018-03-23] 
 
Eriksson, Y & Göthlund, A. (2012). Möten med bilder: Att tolka visuella uttryck. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Horwath, A. (2016). Photoshop, modeller och lagen: Hur långt får man gå?. 
<https://se.pixelz.com/blog/photoshop-modeller-lagar/> [2018-03-09] 
 
Höök, L. (2011). Rusch på retusch. https://www.sfoto.se/nyheter/rusch-pa-retusch-2/ [2018-05-15] 
 
Jensen, A. (2017). Därför bör man inte varna för manipulerade bilder. 
<https://moderskeppet.se/live/darfor-bor-man-inte-varna-for-manipulerade-bilder/> [2018-03-11] 
 
Juhlin, J. (2018). Oslo inför förbud mot retuscherade reklambilder. 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oslo-infor-forbud-mot-retuscherade-reklambilder [2018-05-15] 
 
Lester, P. M. (2013). Visual Communication: Images with messages. 6th ed., Belmont, California: 
Wadsworth, Cengage Learning.  
 
Mama Said Media. (2017). Att nå ut till millennials - vår mest kritiska målgrupp. 
http://mamasaid.se/blogg/hur-nar-man-ut-till-millennials-generation-y [2018-05-18] 
 
Martin, C. (2011). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, [Rev]. Tillgänglig: 
Studentportalen Uppsala universitet. 
https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-tool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=
108197  

    
Matsson, M. (2012). Hur retusch påverkar skönhetsannonsers attraktivitet: En studie om 
målgruppens åsikter och köplust. Kandidatuppsats, Institutionen Grafisk teknologi. Falun: Högskolan 
Dalarna. 
 
Messaris, P. (1997). Visual Persuasion. London: Sage Publications, Inc. 
 
Mitchell, W. J. (1992). The Reconfigured Eye: Visual truth in the post-photographic era. Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press 
 
Mosbergen. (2017). Under New French Law, Retouched Photos Of Models Must Bear Warning 
Label. HuffPost, 4 oktober. 

 42 



 

https://www.huffingtonpost.com/entry/france-photoshop-models-law_us_59d0dcc6e4b05f005d34c30
9  
 
Nationalencyklopedin (u.å.). Retuschering. 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/retuschering> [2018-03-10] 
 
Nightingale, S, Wade, K, & Watson, D. (2017). Can people identify original and manipulated photos 
of real-world scenes?. Cognitive Research: Principles & Implications, vol. 2, no. 1, p. 1. Tillgänglig: 
10.1186/s41235-017-0067-2. [2018-03-18]. 
 
Ohlsson, S. (2000). Inledning. I Nyhetsbilder etik - påverkan (Meddelande 154). Stockholm: Styrelsen 
för psykologiskt försvar. 
<https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/Nyhetsbilder%20-%20etik%20-%
20påverkan.pdf> 
 
Pettersson, R. (2001). Bildmanipulering (Rapport 181). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar. <https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/bildmanipulering.pdf> 
 
Quinn, B. (2017). Getty Images orders photographers not to alter body shapes. The Guardian, 1 
oktober. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/sep/30/getty-images-ban-photoshop-pictures  
 
Sjöberg Karlsson, M. (2017). Fotoretuschering och manipulation. 
<https://moderskeppet.se/resurs/retuschering/> [2018-03-08] 
 
Spurgin, E. (2003). What’s wrong with computer-generated images of perfection in advertising?. 
Journal of Business Ethics, (45), ss. 257-268.  
 
Svanberg, L. (2000). Lögn och sanning i stilla och rörliga bilder. I Nyhetsbilder etik - påverkan 
(Meddelande 154). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. 
<https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/Nyhetsbilder%20-%20etik%20-%
20påverkan.pdf> 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. uppl., Lund :Studentlitteratur AB 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  
 
Wheeler, T. (2002). Phototruth or photofiction?: Ethics and media imagery in the digital age. 
London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 43 



Bilaga 1. Sammanställning av inledande studie 

Inledning 
Den inledande studien syftade till att undersöka ‘mnet kroppslig bildmanipulation för att samla  
kunskap och först’else för ‘mnets bredd, relevans och problematik. Vi ‘mnade att undersöka  
potentiella inriktningar och obesvarade fr’gest‘llningar inom ramen för v’rt valda  
huvud‘mne. I undersökningen ingick ‘ven att granska nul‘get och den p’g’ende debatten. 

Utförande 
En internetbaserad skrivbordsstudie utfördes d‘r k‘llor vilka behandlar kroppsligt  
bildmanipulation söktes fram. K‘llorna granskades p’ ett övergripande plan. Intressanta och  
relevanta problematiseringar, vinklingar, diskussioner och slutsatser kommenterades i ett  
sammanst‘llningsdokument tillsammans med en notis om dess bidrag till v’r studie. Vi  
uppt‘ckte flertalet potentiella nischer inom ‘mnet och kunde urskilja olika perspektiv att  
angripa ‘mnet ifr’n. 

Genom att j‘mföra de olika k‘llorna och ihopsamlad fakta kunde vi skapa en diskussion kring  
vilken fr’gest‘llning som skulle inneb‘ra till ett relevant kunskapsbidrag inom dagens kontext.  
Till sist urskiljdes och listade nyckelbegrepp som l’g till grund för det slutliga urvalet av fokus  
för v’r egen problemdiskussion. 

I sökandet m‘rkte vi snabbt att diskussionen kring bildmanipulering l‘nkat till retuschering var  
ett vanligt omr’de d‘r flera diskuterat kraftigt manipulerade kroppar som oetiskt i och med  
deras förvr‘ngning av verkligheten och först‘rkning av ouppn’eliga kroppsideal. N‘r  
retuschörer sj‘lv har f’tt uttala sig i tidigare studier har de n‘mnt att det saknas etiska  
riktlinjer inom branschen och att retusch utförs i enlighet med kundens önskan. Dock pekar  
trenden mot allt mer naturliga och verkliga resultat d‘r ‘ven ’lderstecken, som rynkor ska  
beh’llas.  

En viktig aspekt ‘r risken med att utföra ヱnaturlig retuschヮ d’ sv’righeterna med att uppt‘cka  
manipuleringen ökar kraftigt för konsumenterna vilket kan ses som ‘n mer oetiskt. Enligt  
andra dras gr‘nsen för etisk retuschering vid borttagning av tillf‘lliga brister. Det ‘r okej att ta  
bort finnar, rodnader, flygande h’r och dylikt d’ de inte ‘r permanenta drag hos modellen. N‘r  
m’lgruppen och konsumenternas perspektiv undersökts framg’r att en sparsam retusch  
föredras men att borttagning av just vissa ヱtillf‘lliga attributヮ tycks höja köplusten och bildens  
professionella uttryck. Ur ett marknadsföringssyfte gynnas köplusten av viss retuschering.  

Att undersöka bilder med naturliga och verkliga uttryck bedömdes som relevant d’ branschen  
tenderar att arbetat mer ’t det h’llet samt att problematiken med ouppt‘ckbar retusch  
uppm‘rksammats. D’ retuschörernas syn p’ etik redan kartlagts s’gs en möjlighet att  
komplettera med konsumenternas tankar och ’sikter. Sedan retusch l‘nkat till köplust och  
attraktion redan hade undersökts s’g vi en möjlighet att bredda kunskapsbidraget genom att  
rikta undersökningen mot konsumenterna syn p’ etik. 
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Kartläggning 

Hur retusch p’verkar skönhetsannonsers attraktivitet: En studie om 
m’lgruppens ’sikter och köplust. 

Kommentar: 
Behandlar retusch i skönhetsannonser och riktar sig mot m’lgruppens ’sikter etc. Uppsatsen 
har en bra skriven bakgrund som vi kan inspireras av. Förslag till vidare forskning inom ett 
omr’de utanför hudv’rd sam r’d om att titta vidare p’ bilder med manliga representanter. 
God inspiration till att undersöka konsumenter men ur andra perspektiv. 

Nyckelord: 
Retusch; skönhetsideal; samh‘llsattityd; marknadsföring; attraktionskraft; köplust; m’lgrupp 

Referens: 
Matsson, M. (2012). Hur retusch p’verkar skönhetsannonsers attraktivitet: En studie om 
m’lgruppens ’sikter och köplust. Kandidatuppsats, Institutionen Grafisk teknologi. Falun: 
Högskolan Dalarna. 

N‘r kameran inte r‘cker till: En kritisk studie av retuschörers arbete med 
digitala bilder i reklam. 

Kommentar: 
Behandlar nyttjandet av digital bildhantering ur ett kritiskt IS-perspektiv. Studien ger en inblick i 
hur retuschörer i branschen ser p’ retuschering av bilder. Åsk’dliggöra b’de retuschörerna 
st‘llningstagande till anv‘ndandet av retusch samt deras etiska syn p’ retusch. Visar p’ 
avsaknad av riktlinjer samt trender mot mer naturliga resultat. Problematik ses med naturlig 
retusch som ej uppt‘ckts av konsumenter. 

Nyckelord: 
Retusch; retuschör; reklam; reklambilder; bildmanipulation; genus; etik 

Referens: 
Boström, C. (2013). N‘r kameran inte r‘cker till: En kritisk studie av retuschörers arbete med 
digitala bilder i reklam. Kandidatuppsats, Institutionen för till‘mpad informationsteknologi. 
Göteborg: Göteborgs universitet.  
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Reklam, kroppsideal och kroppens verklighet 

Kommentar: 
Studie som undersöker hur köplusten p’verkas hos konsumenter beroende av modellernas 
olika storlekar i reklamsammanhang, utifr’n kriterierna reklam, kroppsideal och kroppens 
verklighet. Uttrycker problematiken kring den bild av m‘nniskan som visas upp i 
reklamsammanhang. Diskuterar manipulering och möjligheter att ‘ndra p’ den fysiska 
kroppen. menar att vi lever i en v‘rld d‘r verkligheten kan va perfekt. De talar ‘ven om 
postmodernism l‘nkat till digitala bilder. 

Nyckelord:  
Reklam; kroppsideal; kroppens verklighet; köplust; postmodernism; manipulering 

Referens: 
Oom,S och Ortmark,C. (2005). Reklam, kroppsideal och kroppens verklighet. Kandidatuppsats, 
Företagsekonomiska institutionen. Stockholm: Stockholms universitet.

Phototruth or photofiction?: Ethics and media imagery in the digital age. 

Kommentar 
Behandlar en bred diskussion av etik i digitala bilder. Visar tydligt p’ problematiken med att 
manipulera bilder, vilket ger stöd ’t att vidare studie av ‘mnet ‘r relevant. Kan inspirera och 
hj‘lpa oss att hitta v’r nisch p’ omr’det. Djupg’ende inom etik och fotorealism vilket gör den 
l‘mplig för den teoretiska referensramen. 

Nyckelord:  
Etik; digitala bilder, massmedia; journalism; fotorealism; trov‘rdighet; verkliga bilder 

Referens: 
Wheeler, T. (2002). Phototruth or photofiction?: Ethics and media imagery in the digital age. 
London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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Beyond perfection: The fashion model in the age of digital manipulation. 
 
Kommentar: 
Tar upp ‘mnet kring skönhetsideal för kvinnor och uppmaning att för‘ndra kroppen. 
Normalisering av perfektion och glamour genom digitala verktyg. Manipulering av 
modellkroppar som redan i sin egen natur ses som ouppn’eliga ideal för de flesta. Lyfter fram 
hur kroppen behandlas som tyg vid digital manipulering och ‘ndringar i genomförs hejdlöst. 
 
Nyckelord: 
Mode; modeller; digital bildmanipulation; syntetiska ideal; skönhet; fotografier 
 
Referens: 
Perthuis, K. (2008). Beyond perfection: The fashion model in the age of digital manipulation. I 
Shinkle, E. Fashion as photograph: Viewing and reviewing images of fashion. London: I.B. 
Tauris, s. 168-184. 
 

 
 
Retuschering och bildbehandling 
 
Kommentar: 
Mindworking Asia ‘r Skandinaviens ledande grafiska outsourcingpartner. De utför en bred 
variation av retuschering och bildbehandling som kan bidra till att öka v’r först’else för 
branschen och det retuscharbete som utförs. 
 
Citat fr’n webbplatsen: ヱModemagasinens omslag pryds ofta av fotomodellers perfekta yttre, 
d‘r inget sitter fel och huden ‘r perfekt sl‘t. N‘r modellens hud behöver finjusteras...ヮ Avslöjar 
en grundl‘ggande inst‘llning till att modeller ska uppn’ perfektion och att bilder kr‘ver 
retuschering n‘r de inte ‘r helt perfekta. Ser viss manipulering som behövd. 
 
Nyckelord: 
Retuschering; bildbehandling; branschaktiva 
 
Referens: 
Mindworking Asia (2017). Retuschering och bildbehandling. 
http://www.mindworkingasia.se/retuschering-och-bildbehandling/?gclid=EAIaIQobChMIy6OH
mKjI2QIVW4GyCh1g1wuNEAAYAiAAEgLEv_D_BwE [2018-02-27] 
 

 
 
Photoshop, modeller och lagen: Hur l’ngt f’r man g’? 
 
Kommentar: 
Tar upp flertalet aktuella fall av kraftigt retuscherade bilder som blivit uppm‘rksammade i 
media. Tar upp faktumet att allt fler l‘nder skapar lagar för att reglera retuschering av bilder. 
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Visar p’ det orimlig ideal som finns p’ modeller i reklambranschen och den problematik det 
inneb‘r för b’de modellerna sj‘lva och i mediaflödet. Diskuterar att ヱtillf‘lliga bristerヮ ses som 
okej att för‘ndra men inte permanenta drag. Uppmanar till vidare debatt ang’ende 
gr‘nsdragningen för vad som ‘r etiskt försvarbart att retuschera. L‘mplig som bakgrund för 
att skapa medvetenhet om debatten som förts under senare ’r. 
 
Nyckelord: 
Retuschering; tillf‘lliga brister; lagstiftning; branschpraxis; gr‘nsdragning  
 
Referens: 
Horwath, A (2016). Photoshop, modeller och lagen: Hur l’ngt f’r man g’?. 
https://se.pixelz.com/blog/photoshop-modeller-lagar/ [2018-03-07] 
 

 
 
D‘rför bör man inte varna för manipulerade bilder 
 
Kommentarer: 
Diskuterar att man ist‘llet för att varna för manipulerade bilder borde m‘rka bilder som inte ‘r 
manipulerade med en slags positiv st‘mpel, likt miljöm‘rkning. Lyfter en intressant aspekt vi 
kan ha i ’tanke till v’r egen studie. Anses bidra till v’r bakgrund, bredda synen p’ retusch. 
 
Nyckelord:  
Varningstexter; medialt brus; retuschering; Photoshop; för‘ndring; förvr‘ngning  
 
Referens: 
Jensen, A (2017). D‘rför bör man inte varna för manipulerade bilder. 
https://moderskeppet.se/live/darfor-bor-man-inte-varna-for-manipulerade-bilder/ [2018-03-08] 
 

 
 
Fotoretuschering och manipulation 
 
Kommentar: 
Tar upp olika aspekter av retuschering och hur olika toleranser ser ut beroende p’ kontext och 
sammanhang, tex anses det oetiskt fel att retuschera i nyhetssammanhang men det sker 
st‘ndigt i reklamsammanhang. Berör ocks’ ‘mnet skönhetsretuschering mer specifikt, vilket 
skulle kunna vara en invinkling för oss att titta n‘rmare p’.  
 
Citat fr’n artikeln: ヮEn fotograf stj‘l en br’kdel av en sekund av en modells liv och fryser den 
för all framtid i hög upplösning, för vem som helst att undersöka och s’ l‘nge de vill och hur 
n‘ra inp’ de vill. I livet rör m‘nniskor p’ sig. S‘llan ‘r vi n‘rmare ‘n en halvmeter fr’n dem. 
Varje möte ‘r under en begr‘nsad tid. Att retuschera och förb‘ttra en stillbild ‘r att försöka 
göra denna frusna bild av verkligheten, s’ levande som möjligt.ヮ 
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Nyckelord: 
Skönhetsretusch; försköning; upptouching; Photoshop; moral 
 
Referens: 
Sjöberg Karlsson, M (2017). Fotoretuschering och manipulation. 
https://moderskeppet.se/resurs/retuschering/ [2018-03-08] 
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Bilaga 2. Intervjuguide till mejlintervjuer

Hej, 

Tack för att du visat intresse för att svara på våra frågor om skönhetsretuschering. Syftet 
med följande mejlintervju är att fördjupa förståelsen för hur retuschörer arbetar med 
bearbetning av bilder i dagens samhälle. Vi har fokus på att undersöka till synes autentiska 
reklambilder vilka exponerar människor, främst ansikten. 

Vi vill be dig att svara på dessa frågor så utförligt du kan och har tid till. Skulle du ha några 
frågor eller funderingar kring denna intervju eller vår studie är det bara att du hör av dig 
till oss

Generell information 

● Det skulle höja studiens trovärdighet om du vill ställa upp med ditt namn men det går 
självklart bra att vara anonym om det önskas.

● Vi ber dig återkomma med svar senast fredagen den 6 april.

● Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
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Del 2. Scenario 

Du har har erhållit oretuscherade originalbilder från kund vilka ska användas i 

marknadsföringssyfte. Kunden vill att du förskönar modellen men betonar vikten av att 

behålla ett autentiskt uttryck. Bilden är av god kvalitet och föreställer en kvinna med 

normalhy och västerländskt utseende. För övrigt ger dig kunden fria händer att retuschera 

utefter dina rutiner och principer.  

Svara på följande frågor med kundens brief i åtanke. 

● Vad anser du är en till synes autentisk bild?

● Vilken retusch hade du utfört och varför?

Tack för din medverkan! Ha en trevlig påsk, 

 Sofie Strandberg och Sofie Zachrisson 

Del 1. Intervjufrågor 

Namn: 
Arbetsplats: 

1. Vad är dina arbetsuppgifter?

2. Hur länge har du arbetat med retuschering?

3. Vilka typer av bilder arbetar du med?

4. Vilken slags retuschering efterfrågas generellt?

5. Vem eller vad bestämmer vad som ska retuscheras i en bild?

6. Vilka kroppsliga attribut retuscherar du vanligtvis?

7. Följer du eller ditt företag något etiska riktlinjer vid retuschering?

8. Hur skiljer sig retuschering mellan kvinnor och män? 
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Bilaga 3. Intervjuunderlag för kvalitativa intervjuer

Intervjufrågor 

Uppvärmning 

Vad tänker du på när du hör retuschering? 

Vad tycker du om reklambilder? 

Retuschering av kroppar 

Brukar du reagera på att kroppar har blivit förändrade i bilder? 

Vad tycker du om att kroppar blir förskönade i reklam? 

Hur stor roll spelar modellens egna önskan om få bli förskönad? 

Autentisk retuschering 

Vad tycker du om små subtila förändringar av ansikte och kropp där resultatet ser realistiskt 

ut? 

Vad tycker du om att branschen retuscherar fram naturlig skönhet ? 

Tror du att du kan identifiera vad som är förändrat i en bild? 

Tycker du att reklambilder speglar hur människor ser ut i dagens samhälle?  

Retuschens påverkan 

Hur tror du att förskönade bilder påverkar samhället? 

Hur tror du att förskönade bilder påverkar individen? 

Känner du dig lurad av förskönande reklambilder? 
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Visning av retuscherade bilder 

Retuscherad bild 1 

Är bilden trovärdig? 

Tror du att denna bild har blivit retuscherad? 

Vilka utseendemässiga förändringar tror du har genomförts? 

Retuscherad bild 2 

Är bilden trovärdig? 

Tror du att denna bild har blivit retuscherad? 

Vilka utseendemässiga förändringar tror du har genomförts? 

Retuscherad bild 3 

Är bilden trovärdig? 

Tror du att denna bild har blivit retuscherad? 

Vilka utseendemässiga förändringar tror du har genomförts? 

Visning av före- och efterbilder 

Före- och efterbild 1 

Vad anser ni om de förändringar som har gjorts? 

Är den retuscherade bilden mindre autentisk? om ja, varför? 

Vilka förändringar tycker du är etiskt försvarbara? 

Före- och efterbild 2 

Vad anser ni om de förändringar som har gjorts? 

Är den retuscherade bilden mindre autentisk? om ja, varför? 

Vilka förändringar tycker du är etiskt försvarbara? 

Före- och efterbild 3 

Vad anser ni om de förändringar som har gjorts? 

Är den retuscherade bilden mindre autentisk? om ja, varför? 

Vilka förändringar tycker du är etiskt försvarbara? 
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Bilaga 4. Retuscherade bilder samt före- och efterbilder

Retuscherad bild 1

 Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Soie Strandberg och Soie Zachrisson
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 Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Soie Strandberg och Soie Zachrisson

Retuscherad bild 2
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 Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Soie Strandberg och Soie Zachrisson

Retuscherad bild 3
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 Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Soie Strandberg och Soie Zachrisson

Före- och efterbild 1
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 Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Soie Strandberg och Soie Zachrisson

Före- och efterbild 2
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 Foto: Markus Pettersson, markusp.se, Retuschering: Soie Strandberg och Soie Zachrisson

Före- och efterbild 3
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