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Förord 
Denna studie kom till som ett svar på de diskussioner om retuschering som 
kommit upp under min studietid på programmet Grafisk Design. Ofta har 
frågan om retuschering är etiskt korrekt kommit upp bland mig och mina 
vänner, om man vilseleder konsumenten och det faktum att många i vår 
omgivning, och till viss del även vi själva tyckt att retuschering är någon-
ting fel. På utbildningen lärs retuschering ut och många av mina klasskam-
rater, kanske även jag själv som tycker att retuschering är roligt, kommer 
troligen att arbeta med just detta, varför ämnet ligger varmt om hjärtat när 
retuschering motarbetas i samhället. Jag önskar med den här studien ge 
retuschörer så bra kunskap som möjligt om hur konsumenterna faktiskt 
vill att modellbilden ska retuscheras, för att de ska ha lust att köpa produk-
ten som man vill sälja. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Nils Johansson som stöttat 
och hjälpt mig genom detta projekt. Han har vid flertalet tillfällen pekat 
mig i rätt riktning och genom diskussioner hjälpt mig formulera lösningar 
på problem, samt hjälpt till att analysera statistiken, något som annars inte 
varit möjligt. Ett stort tack även till statistikerna på Högskolan Dalarna 
som hjälpt till med detta! 

Jag vill även tacka Helge Söderström som arbetat många timmar med att 
koda enkätundersökningen och även hjälpt mig att hämta ut datat som 
insamlats med den. Utan hans hjälp hade inte enkätundersökningen kun-
nat göras och studien hade inte varit möjlig. Ett stort tack! 

Jag vill tacka Elin Wennermyr som var så vänlig att låna ut de tre modell-
bilderna till min studie, det sparade mig mycket tid och gjorde annonserna 
proffsigare. Tack även till Erika Lindh för att jag fick låna den 3D-
modellerade hudkrämsburken till annonserna, vilket även det gjorde an-
nonserna mer korrekta för undersökningen. 

Stort tack till den professionella retuschören för hjälp och vägledning i 
retuscheringen av modellbilderna och för diskussioner om retuschering 
och branschens förhållningssätt! 

Jag vill hjärtligt tacka Barbro Matsson, Bengt Matsson, Marie Bengtson och 
Matthias Matsson för korrekturläsningen av rapporten! Ett stort tack även 
till Rickard Westman, Agnes Forsell och Charlotte Bergenfelz för hjälp med 
att bolla idéer och att analysera resultaten från studierna! 

Slutligen vill jag tacka alla som svarade på enkätundersökningarna och de 
fem kvinnorna som ställde upp i intervjuerna för studien, samt alla andra 
som bidragit till att göra det här arbetet möjligt. Tack så mycket för all 
hjälp! 

Maria Matsson 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ända sedan kameran uppfanns har fotograferna förskönat de bilder som 
togs med den. Bilderna manipulerades med verktyg som sax, pensel, färg 
och klister (Pettersson, 2001). 1987 introducerades bildbehandlingsspro-
grammet Display som är föregångaren till Photoshop (Story (2000) [Inter-
net]). Dessa program har gjort bildmanipulation och retuschering enkelt 
och vanligt. Enligt Ohlsson (2000) manipuleras i princip alla bilder som 
finns på t.ex. omslag av modetidningar. Tekniken är så förfinad att gemene 
man, enligt Ohlsson, inte kan se att en bild är retuscherad. 

Begreppet ”retuschering” kan för olika människor ha olika betydelser. Det 
kan innebära små förändringar, såsom avlägsnandet av fläckar från smuts 
på linsen när bilden togs, men även en mer omfattande manipulering av en 
bild (Johansson, Lundberg & Ryberg, 2008, s 178). Hädanefter i denna 
rapport kommer jag att referera till retusch som tekniken när en modells 
utseende förändras genom att t.ex. rynkor, skönhetsfläckar eller andra 
imperfektioner tas bort. Det kan även syfta till att modellen görs smalare. 

Retuschering används till att öka köplusten hos målgruppen på flera sätt. 
Sändaren vill att annonsens betraktare ska ta till sig budskapet utan att 
störas av oviktiga detaljer såsom en finne. Dessutom eftersträvas ofta att 
skapa en speciell identitet åt företaget; kunderna lovas ett visst resultat om 
de köper produkten, såsom att känna sig som en del av en viss kultur som 
modellen får representera och utstråla. Hur mycket en bild retuscheras 
beror på internationella, men även nationella, trender. I till exempel Ryss-
land tillåts en hårdare retusch av allmänheten än i Sverige, varför det retu-
scheras försiktigare i Sverige. Avgörande för vilken retusch man gör är även 
vilken produkt företaget vill sälja. Om företaget vill sälja en hudkräm läggs 
mer tid på att få modellens hud att se bra ut. Detta görs genom att finnar 
och andra imperfektioner tas bort. Även borttagandet av födelsemärken, 
ansiktshår, flyghår och färgkorrigering av partier med utstickande hudfärg 
är vanligt. I Sverige brukar man inte förändra ansikts- och kroppsformen 
på modellen, även om det händer. (Anonym, personlig kommunikation, 12 
april 2012). 

Påverkar då vackra modeller alltid reklamens effektivitet positivt? Enligt en 
studie av Trampe, Stapel, Siero & Mulder (2010) behöver det inte vara så. 
Studien visade att ju mer intellektuell ansträngning en person lägger ner 
vid betraktandet av en bild, desto viktigare är det att attraktiviteten hos 
modellen är relevant för produkten, för att reklamens effekt ska påverkas 
positivt. Om betraktaren däremot inte lägger ner intellektuell ansträngning 
utan följer sitt första intryck är relevansen hos modellens attraktion inte 
viktig. 

Många hävdar att retuschering av modellbilder påverkar vårt skönhetsi-
deal. Ohlsson (2000) menar att eftersom vi utsätts för manipuleringen så 
ofta påverkar den vår föreställning om hur en människa ska se ut. Det har 
gjorts många undersökningar om hur kvinnors och flickors självbild påver-
kas av retuschering. I en undersökning finner Clay, Vignoles & Dittmar 
(2005) att självbilden hos flickor mellan 11 och 16 år sjunker när de får 
betrakta manipulerade bilder av modeller, som efterliknar de som finns i 
de magasin målgruppen läser. I en annan undersökning på flickor mellan 9 
och 16 år svarade 69% att de trodde att bilder i magasin påverkade deras 
skönhetsideal och 47% av flickorna önskade att de var smalare på grund av 
att de inte nådde upp till dessa ideal (Field, Cheung, Wolf, Herzog, Gort-
maker, & Colditz, 1999). Ytterligare en undersökning på kvinnliga kore-
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anska collegestudenter visade att exponering av smala modeller i media 
skapat ett kroppsideal som gett kvinnorna ätstörningar (Han, 2003). 

Till följd av detta vill många förbjuda retuschering och arbetar aktivt mot 
det. Jo Swinson, som bland annat är vice ordförande för de skotska Libe-
raldemokraterna, bedriver en aktiv kamp för att förbjuda retuscherade 
bilder. Hon har till exempel fått en retuscherad L’Oreal-annons anmäld för 
falsk marknadsföring och arbetat för att få en märkning av retuscherade 
bilder. (AFP, 2012; Mulholland, The Guardian, 2009). 
 

 
 

Bild 1 – L’Oreal-annonsen som blev anmäld (L’Oreal, 2012). 

Organisationen ASA (Advertising Standards Authority) finns i Storbritan-
nien, Irland, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Denna organisation 
formulerar riktlinjer för reklambranschen i sina respektive länder. Efter att 
L’Oreals annons blivit anmäld för vilseledande marknadsföring formule-
rade ASA i Storbritannien i April 2011 nya riktlinjer för hur en annons för 
skönhetsprodukter bör utformas så att samhället inte anser den vilsele-
dande. Dessa riktlinjer innefattar bland annat att en annons för en skön-
hetsprodukt inte får utformas så att den sannolikt missleder konsumenten 
och överdriver produktens effekt. Riktlinjerna behandlar dels vad man gör 
innan fotografering, som till exempel att lösögonfransar inte får användas i 
reklam för mascara om det överdriver produktens effekt, men även efter-
behandling av bilden. Retuschering bör inte göras i efterhand så att annon-
sen blir vilseledande. Till exempel bör retuschören inte minska, eller ta 
bort uppträdandet av rynkor under ögonen om detta är den utlovade effek-
ten av produkten. Det är godkänt att retuschera bort skönhetsfläckar om 
det inte påverkar intrycket av produkten. Anses annonsen vilseledande kan 
ett företag enligt dessa riktlinjer inte friskriva sig med en text i annonsen 
(ASA, 2011). 

Att retuschering som fenomen är impopulärt märks även hos allmänheten. 
I en undersökning bland 19858 personer som Aftonbladet (2008) [Inter-
net] genomförde ställs frågan ”Vill du ha retuscherade bilder i skönhetsre-
klam?”. Majoriteten av de tillfrågade (75,8%) svarade nej. Här är det viktigt 
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att ha i åtanke att det finns ett visst mått av osäkerhet i undersökningens 
reliabilitet. 

Det skrivs många artiklar i kvällspressen (t.ex. Öhrn Lernström, Vecko 
Revyn, 2012; Bremberg, Dagens Nyheter, 2012; Sundell, Aftonbladet, 
2012; Karlstein, Aftonbladet, 2011). Debatten kring om retusch är rätt eller 
fel är även aktiv på bloggar (t.ex. Gyllenberg, 2011-12-12 [Blogg]; Schuter-
man, 2011-10-04 [Blogg]; Löwengrip, 2009-11-10 [Blogg]). 

Även företag har tagit till sig dessa attityder. Ett exempel är företaget Dove, 
som säljer bland annat hudvårdsprodukter, som positionerat sig på mark-
naden som en kraft som syftar till att stärka unga kvinnors självbild genom 
att använda modeller som bryter mot skönhetsidealet och som är oretu-
scherade. Företaget har bland annat startat kampanjen ”Challenging Beau-
ty” – en kampanj som föregicks av en studie 2004. Denna studie indike-
rade att de tillfrågade kvinnorna ansåg att medias och reklambranschens 
bild av skönhet var felaktig och att de kände sig utmanade av den. Enligt 
undersökningen önskade 71% av de tillfrågade kvinnorna att flera typer av 
fysiska karaktärsdrag uppskattades och 79% av önskade att en kvinna 
kunde anses vacker även om hon inte var ”perfekt” utseendemässigt. End-
ast 26% ansåg att kvinnors skönhet var värderad enligt rimliga normer i 
vårt samhälle. 

Skönhetsidealen som finns i samhället står i kontrast till samhällsattityden 
att retusch är fel. Olika psykologers teorier kan användas för att beskriva 
hur denna kontrast och underliggande processer i människans psyke styr 
beteendet. Till exempel psykoanalytikern Freud pratar om att en individs 
psyke består av olika delar. Det finns ett ”överjag” som står för moraliska 
ideal om vad som är rätt och fel. Dessa krav kommer ursprungligen från 
samhällets normer och regler. Vidare finns ”detet” som står för basala (och 
ibland orationella) behov av fantasivärldar, såsom en vilja att se ut som en 
retuscherad modell trots vetskapen att det inte är möjligt. Den tredje delen 
av psyket är ”jaget”, som medlar mellan ”överjaget” och ”detet” och under-
söker vad verkligheten erbjuder för att tillfredsställa behoven (Karlsson, 
2007, s. 44-50). Carl Rogers utvecklade idéer om ett ”själv”, individens 
uppfattning om sig själv, med ”idealsjälvet” vid sidan av, som innebär det 
en person skulle vilja vara, till exempel utseendemässigt. Rogers pekar 
även på att det finns ett behov av att få uppskattning från andra (s. 456-
457). Heinz Kohut skapade en teori om ett bipolärt själv där en individ 
består av två motpoler som kan jämföras med Carl Rogers teori. Begreppet 
”ideal” används. Detta består av, förutom vad individen själv vill vara, vad 
han eller hon tror att andra har för krav. Motpolen är ”ambition”, det en 
individ är och har möjlighet att utvecklas till (s. 432). Det är alltså osäkert 
om en kund prefererar en retuscherad eller oretuscherad bild även om han 
eller hon har en uttalad åsikt om att retuschering är någonting som är fel. 

Det har alltså gjorts studier om hur kvinnor påverkas av retuschering och 
även om vad kvinnor i målgruppen anser om dagens skönhetsideal. I stu-
dien gjord av Trampe et al. (2010) kommer det fram att det är viktigt att 
modellens skönhet är relevant för produkten som ska säljas. När modellens 
skönhet är relevant för produkten, såsom vid skönhetsprodukter har det 
inte utrönts ordentligt om kvinnors köpkraft påverkas av om modellbilden i 
annonsen är retuscherad eller inte, med rådande skönhetsideal och sam-
hällsattityd. Samtidigt behöver det klarläggas om annonsens målgrupp 
skulle märka om en modell var oretuscherad, vad det är för retusch mål-
gruppen inte uppskattar och vilken retusch målgruppen tillåter. 
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1.2 Projektmål och avgränsningar 

Gruppen som undersöks i projektet är målgruppen för annonser av skön-
hetsprodukter i Sverige. I denna undersökning har denna definierats som 
kvinnor och män som använder smink minst en gång i månaden. De utsätts 
för skönhetsannonser genom att de till exempel läser modemagasin som 
Elle, Cosmopolitan eller Veckorevyn några gånger per år. Målgruppen 
kommer från hela Sverige och har varierande yrken. Projektet ämnar även 
undersöka dem som inte är aktiv målgrupp till dessa annonser för att 
kunna göra en jämförelse. 

Projektet syftar till att 

• svara på om retusch av modellbilder påverkar köpkraften för en 
produkt. 

• jämföra om målgruppen gör ett annat val när personerna i studien 
vet om att en bild är retuscherad. 

• jämföra om annonsens målgrupp påverkas annorlunda av en retu-
scherad modell än övrig del av befolkningen. 

• undersöka om kvinnor och män påverkas olika av en retuscherad 
modell. 

• beskriva om personerna i målgruppen upptäcker retuschering av 
modellbilder. Vad de tror är retuscherat och vad de faktiskt ser. 

• beskriva vad målgruppen anser är tillåtet och trovärdigt att retu-
schera och inte. 

Avgränsningar: Projektet kommer inte att beröra de etiska aspekterna 
kring retuschering av fotografier. Den kommer heller inte att undersöka 
några andra retuscherade bilder än modellbilden i kosmetikaannonser.  
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att svara på frågeställningarna utfördes enkätundersökningar och in-
tervjuer med hjälp av bilder som gjordes för att efterlikna de skönhetsan-
nonser som kan hittas i de flesta modemagasin i Sverige. Sex fiktiva annon-
ser skapades med tre olika modeller. Hälften av bilderna var retuscherade 
och hälften var oretuscherade. 

2.2 Modellbilder 

Till undersökningarna togs sex stycken bilder fram för att efterlikna de 
modellbilder som används i professionella annonser för skönhetsprodukter 
i Sverige. Bilderna togs fram i Adobes programvara Photoshop CS5, i sam-
råd med en professionell retuschör med erfarenhet av skönhetsretusche-
ring. Tre bilder valdes ut från en professionell fotografs bildsamling. De 
valdes för att vara så lika varandra som möjligt, men fortfarande ha behov 
av olika sorters retuschering (se nedan vilken retuschering som gjordes). 
Fotografierna diskuterades med den professionella retuschören för att ut-
reda vad som behövde göras med dem för att efterlikna den retuschering 
som görs med annonser för skönhetsprodukter i Sverige. Bilderna retu-
scherades i enlighet med rekommendationerna. De skickades sedan för 
bedömning till den professionella retuschören som gav råd om förbättring-
ar och godkände att bilden såg ut som att en professionell retuschör arbetat 
fram den. Nedan syns de sex bilderna som togs fram: (För större utskrift, 
se bilaga 1.) 

 

Bild 2 – De sex annonsbilderna som togs fram. 
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Det som förändrades i bilderna var övergripande: 

• Kontrast och vitbalans för att fotografierna skulle se likadana ut. 

• Allmän uppstädning av huden, såsom borttagandet av finnar, en 
del födelsemärken, ojämn hud, ojämn hudton och röda partier. 

• Färgerna på modellen matchades så att inte vissa partier stack ut, 
som till exempel öronen. 

• Minskade konstrast på skuggor och ljus i ansiktet. 

• Borttagandet av flyghår och hårstrån i ansiktet. Håret retuschera-
des för att se välkammat ut. 

• Ojämna ögonbryn jämnades till. 

Värt att notera är att dessa bilder retuscherades enligt branschens standar-
der för att efterlikna de hudkrämsannonser som publicerades under tiden 
som studien pågick. 

Övergripande skillnader mellan bilderna: 

Annons 1 är tämligen hårt retuscherad; hårets färg har förändrats mycket 
då modellen hade utväxt från början, smink har tonats ner och lagts på 
läpparna och födelsemärken har tagits bort. 

I annons 2 har många födelsmärken tagits bort samt en väl synlig blema. 

Annons 3 retuscherades moderat. Huden hos modellen lämnades relativt 
orörd, men mycket tid lades ner på att retuschera bort flyghår i pannan. 

2.2.1 Hur retuschering påverkar köplust (Enkätundersökning-
ar) 

För att besvara frågan om retusch av modellbilder påverkar köpkraften för 
en produkt behövde statistik över människors agerande tas fram. Enligt 
Trost ska det då göras en kvantitativ studie, såsom en enkät (1994, s. 21). 
En enkät ger goda möjligheter att jämföra mäns och kvinnors val samt 
skilja personer ur målgruppen för annonserna från övriga. Deltagaren be-
svarade enkäten över Internet och betraktade bilderna på skärm. 
 
En enkät gjordes för att efterlikna den verkliga situation då betraktaren 
inte vet om en annons är retuscherad (ett blindtest), för att kunna avgöra 
om retuscheringen påverkar betraktarens köplust. För att kunna avgöra om 
deltagaren skulle svara annorlunda när hen visste att bilden var retusche-
rad gjordes en enkät där betraktaren kunde jämföra de två bilderna bredvid 
varandra. Vilken enkät deltagaren fick slumpades. 
 
Påverkar retuschering köplusten? (Blindtest) I den ena enkäten 
visste inte deltagaren om att vissa av annonserna var retuscherade och att 
andra var oretuscherade, för att hans eller hennes uttalade åsikt om retusch 
inte skulle påverka svaren. 736 personer deltog i denna enkät (515 kvinnor 
och 221 män). 639 personer fanns i målgruppen för annonsen. Deltagaren 
fick se tre modellbilder. Vilka bilder deltagaren fick se slumpades fram 
enligt nedan beskrivet mönster. 
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Bild 3 – Diagram för förtydligande av slumpning av annonsbilder. 
 
(Se bild 3.) Först slumpades vilken bild från kolumn 1 deltagaren fick se. 
Sedan slumpades vilken bild deltagaren fick se från kolumn 2 och sedan 
kolumn 3. Eftersom det slumpades kunde en deltagare få se bilder endast 
från rad a eller från rad b, men även från både rad a och b, alltså både retu-
scherade och oretuscherade. Bilderna som valdes kunde till exempel vara 
1a+2b+3a. Sedan slumpades i vilken ordning deltagaren fick se dessa bil-
der. Ordningen kunde då vara till exempel: 3a+1a+2b. 
 
Deltagaren fick aldrig se samma modell oretuscherad och retuscherad. 
Slumpningen gjordes för att utesluta att deltagarens svar skulle påverkas av 
följden. 
 
Deltagaren fick se en bild åt gången och svara på frågan: ”Hur lockad är du 
att köpa produkten baserat på modellbilden?” genom att ranka bilden från 
1 till 5 där 1 betydde ”Du är inte lockad att köpa produkten” och 5 betydde 
”Du skulle troligen köpa produkten”. 
 
Det tydliggjordes att deltagaren endast skulle basera sitt betyg på modell-
bilden och att produktbilden skulle vara densamma på alla tre annonser. 
De skulle även utgå från att de var intresserade av en sådan produkt som på 
bilden men inte gjort något aktivt val av märke. 
 
Svarsfrekvensen i denna enkät var mycket viktig eftersom varje möjlig 
slumpning måste kunna ske många gånger. Personliga preferenser för t.ex. 
blont hår kunde då neutraliseras. Om en deltagare, som prefererade blont 
hår, fick se den blonda modellen retuscherad fanns möjligheten att han 
eller hon gav just den bilden högre betyg än de andra baserat på dessa pre-
ferenser. En annan deltagare fick istället se den blonda modellen oretu-
scherad, och om den deltagaren också prefererade blont hår skulle han 
eller hon ge den modellen högre betyg baserat på det. Varje modell fick 
därmed samma chans att få ett betyg både som oretuscherad och retusche-
rad. Det är viktigt att minnas att modellerna i resultatet av denna under-
sökning inte jämfördes med varandra. Det som gjordes var att jämföra 
betyget som den enskilda modellen fick beroende på om hon var retusche-
rad eller oretuscherad. 
 
Påverkar åsikten om retuschering köplusten? (Test om uttalad 
åsikt) I denna enkät fick deltagaren veta att den ena bilden var retusche-
rad och den andra inte, för att se om hans eller hennes uttalade åsikt om 
retusch påverkade svaret. 744 personer deltog i denna enkät (524 kvinnor 
och 220 män). 648 personer fanns i målgruppen för annonsen. Deltagaren 
fick se två bilder av samma modell, en retuscherad och en oretuscherad. 
Bilderna visades bredvid varandra. Om deltagaren tryckte på en av bilderna 
förstorades den upp så att han eller hon kunde bedöma den bättre. 
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(Se bild 3.) Det slumpades vilken av modellerna deltagaren fick se. En del-
tagare kunde få se bild 1a och 1b. En annan fick se bild 2a och 2b och en 
tredje bild 3a och 3b. Sedan slumpades om den retuscherade bilden ham-
nade till höger eller vänster för att utesluta att deltagarens svar skulle på-
verkas av följden. 
 
Deltagaren fick frågan: ”Hur lockad är du att köpa produkten baserat på 
modellbilden?” och ombads välja den bild de prefererade. 
 
Även här tydliggjordes att deltagaren endast skulle basera sitt betyg på 
modellbilden och att produktbilden var densamma i båda annonserna. 
Även dessa deltagare skulle utgå från att de var intresserade av en sådan 
produkt som på bilden men inte gjort något aktivt val av märke. 
 
Testgruppen. Enkätundersökningar besvarades av 1480 personer (1039 
kvinnor och 441 män). 1287 av deltagarna fanns i målgruppen för annon-
serna, av dessa var 996 kvinnor och 291 män. 
 

 
 
Diagram 1 – Åldersfördelningen hos testgruppen. 
 
Testgruppen valdes för att representera så stor del av befolkningen som 
möjligt i detta fall. Ett mail skickades ut till den kollektiva mail-adressen 
för studenter på Högskolan Dalarna. Ålder, kön, intressen och yrke är vari-
erade bland dessa individer. En länk till enkäten delades även på Facebook 
för att nå ut till deltagare som inte är studenter på en högskola. Länken 
delades av författaren och sedan vidare av författarens vänner som kunde 
nå en större grupp människor som inte delar samma värderingar som för-
fattaren. Värt att notera är att större delen av de svarande ändå troligtvis är 
högskolestuderande. 
 
För att kunna avgöra om deltagarna tillhörde målgruppen i dataanalysen 
fick de redogöra för sitt kön, vilken ålder de hade och även hur ofta de an-
vände någon form av skönhetsprodukt (såsom smink, parfym, hudkrämer). 
 

2.2.2 Hur målgruppens attityd påverkar kunskapen om och 
synen på tillåten retusch (Intervjuer) 

För att få svar på hur målgruppen resonerade kring retuschering, vad de 
trodde var retuscherat och om de tog för givet att modellbilden var retu-
scherad, valdes en kvalitativ studie att komplettera enkäterna. Intervjuer 
kunde även ge svar på målgruppens åsikter kring hur retuschering påver-
kade hur professionell och trovärdig ut bilden uppfattades. Enligt Trost 
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(1997, s. 15-24) är kvalitativa studier, som informella intervjuer, ett bra sätt 
att få reda på hur människor resonerar och reagerar. 
 
Fem kvinnor valdes för intervjuerna, ett antal som Trost rekommenderar 
för att datamängden ska bli analyserbar (1997, s. 110). Deltagarna valdes ur 
målgruppen för annonsen. För att inte personliga relationer skulle påverka 
diskussionen valdes testpersoner som inte är nära vänner till intervjuaren. 
Deltagarna valdes med omsorg om att få en bredd i ålder, boplats och livs-
stil. Deltagarna nåddes via personlig kontakt och mailkontakt. 
 
Djupintervjuerna gjordes genom att träffa en deltagare i taget på ett för 
deltagaren tryggt ställe. Platserna valdes gemensamt med de intervjuade 
och med omsorg om att miljön skulle vara lugn där det gick att prata ostört 
i enlighet med Trosts råd (1997, s. 42). Alla intervjuer gjordes av samma 
intervjuare. 
 
Först ställdes några bakgrundsfrågor för att kunna avgöra hur testpersonen 
ställde sig till retusch. Den intervjuade fick berätta vad hon hade för in-
ställning till retuscherade modeller och vad hon trodde retuscherades i 
modellfoton som används för skönhetsprodukter. 
 

 
 

Bild 4 – Annonsen som visades under intervjuerna. 
 
Den intervjuade fick sedan se en av de framtagna annonserna utskriven på 
laserskrivare i A3-format (se bild 4). Hon fick veta att bilden tagits fram för 
att likna en professionella annons för skönhetsprodukter i Sverige och be-
arbetats på samma sätt som en sådan. Sedan ställdes frågor på ett sådant 
sätt att den intervjuade fick styra samtalet för att det skulle kännas natur-
ligt. Vilka frågor som skulle besvaras lärdes in i förväg av intervjuaren och 
inga frågeformulär användes, i enlighet med Trosts rekommendationer 
(1997, s. 47) för informella intervjuer. Frågorna som skulle besvaras var: 

• Om den intervjuade trodde att någonting var retuscherat på bilden. 
• Om ja, vad den intervjuade trodde var retuscherat. 
• Varför den intervjuade trodde detta. 
• Om den intervjuade tyckte att annonsen kändes proffessionell. 
• Om den intervjuade tyckte att annonsen kändes trovärdig. 

 
Sedan fick deltagaren se en bild av samma modell oretuscherad och disku-
tera om skillnaderna i bilderna och om hon förväntat sig dem. Den inter-
vjuade fick även svara på om hon upplevde att den oretuscherade annonsen 
kändes mer eller mindre professionell och trovärdig än den retuscherade. 
 
Annons 2 valdes då den retuscherats måttligt framförallt med avseende på 
hyn. 
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Ljudinspelare. En ljudinspelare användes för att spela in intervjuerna, 
dels för att ge intervjuaren chans att koncentrera sig på frågor och svar och 
för att ingenting av informationen i samtalen skulle förloras. Den intervju-
ade fick som Trost understryker (1997, s. 50-51) chans att säga nej till att 
ljudinspelare användes. 

2.3 Dataanalys och presentation 

Svaren från enkät 1 (blindtest) sammanställdes genom att beräkna medel-
värdet av poängen som varje bild fått. Det totala antalet poäng en bild fått 
delades på antalet deltagare som fått se bilderna. Eftersom samma modell 
förekom både retuscherad och oretuscherad i undersökningen kunde bil-
derna ställas mot varandra i en jämförelse för att avgöra vilken bild som 
föredrogs av deltagarna. De olika modellerna kunde även jämföras för att 
se om det fanns några skillnader dem emellan som kunde bero på att mo-
dellerna dels såg olika ut och var olika mycket retuscherade. 
För att avgöra om skillnaden i preferens mellan retuscherad och oretusche-
rad bild var signifikant användes Mann–Whitneys U-test. 
 
Svaren från enkät 2 (Test om uttalad åsikt) sammanställdes genom att be-
räkna procentsatser för varje modellbild på hur många som valde den retu-
scherade respektive oretuscherade bilden. De olika modellbilderna kunde 
sedan jämföras för att se om det fanns några skillnader dem emellan som 
kunde bero på att modellerna dels såg olika ut och var olika mycket retu-
scherade. För att avgöra om skillnaden i preferens mellan retuscherad och 
oretuscherad bild var signifikant användes ett binomialtest (med förväntad 
andel P = 0,5). 
 
För att avgöra om skillnaderna var signifikant mellan de båda målgrupper-
nas och mellan mäns och kvinnors bedömning av bilderna i respektive 
enkät användes Mann–Whitneys U-test. 
 
Alla test utfördes med tvåsidig hypotesprövning. Signifikansnivå 0,05 an-
vändes. Medelvärde, standardavvikelse och hypotesprövande statistik be-
räknades genom programmet SPSS 20. 
 
Huvudtongångarna från djupintervjuerna sammanfattades för att åskåd-
liggöra resultatet. Analysen av materialet skedde enligt Trost (1997) re-
kommendationer under omstädigheter då intervjuaren distanserat sig till 
samtalet, inte under eller i nära anslutning till intervjun. (s. 113) Analysen 
gjordes framförallt genom att skriva ut intervjun från inspelningen och 
använda överstrykningspenna för att markera stickord och skriva i margi-
nalen, en av Trost rekommenderad teknik. Av etiska skäl filtrerades tal-
språk bort, av respekt för den intervjuade då det talade språket är an-
norlunda än det skrivna (1997, s.118-120).  
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3 Resultat 
Resultaten från enkäterna har nedan sammanställts i diagram och resulta-
ten från intervjuerna har sammanställts i tabeller. Diagrammen har delats 
upp i fyra grupper för att visa skillnader mellan män och kvinnor och även 
de som ”använder skönhetsprodukter ofta” och de som ”använder skön-
hetsprodukter sällan eller aldrig”. 

3.1 Enkäterna 

3.1.1 Enkät 1 (Blindtest) 

Enkät 1 (Blindtest) har sammanställts genom att beräkna medelvärde för 
var modellbild. Resultaten visas i stapeldiagram där den oretuscherade 
bildens resultat mot den retuscherade kan jämföras. Se bild 2 för förtydli-
gande kring vilken annons som avses i diagrammen. 

3.1.2 Enkät 2 (Test om uttalad åsikt) 

Enkät 2 (test om uttalad åsikt) har sammanställts genom att beräkna pro-
centsatser för varje annonsbild, för hur ofta den oretuscherade bilden blev 
vald i jämförelse med den retuscherade. Resultaten för dessa visas i cirkel-
diagram. Se bild 2 för förtydligande av vilken annons som avses i dia-
grammen. 

3.1.3 Använder skönhetsprodukter ofta 

Diagrammen nedan visar vad gruppen som använder skönhetsprodukter 
oftare än en gång i månaden svarat på enkäterna. 

 

Diagram 2 – Ovan syns medelvärdet av betyget varje annons fick som ore-
tuscherad och retuscherad i enkät 1 (blindtestet). 
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Tabell 1 – Signifikansbedömning av skillnad mellan retuscherad och oretu-
scherad bild. 

 M 
Retuscherad 

N 
Retuscherad 

M 
Oretuscherad 

N 
Oretuscherad 

U z p 

        Annons 1 1,63 323 1,43 316 45056 -2,995 0,003a 

Annons 2 2,25 301 1,99 338 4337 -3,366 0,001b 

Annons 3 2,19 337 2,11 302 49211 -0,751 nsc 

                 a Signifikant skillnad 
 b Signifikant skillnad 
 c Ej signifikant skillnad 

Tabell 2 – Signifikansbedömning av skillnad mellan män och kvinnor. 

 M 
Män 

N 
Män 

M 
Kvinnor 

N 
Kvinnor 

U z p 

        Annons 1        
Retuscherad 1,58 66 1,64 257 8103 -0,63 nsa 

Oretuscherad 1,38 79 1,43 237 8989 -0,647 nsb 

Annons 2        
Retuscherad 1,83 64 2,37 237 5403,5 -3,668 < 0,001c 

Oretuscherad 1,57 81 2,12 257 7217,5 -4,404 < 0,001d 

Annons 3        
Retuscherad 2,33 254 1,77 83 7453 -4,173 < 0,001e 

Oretuscherad 2,21 240 1,73 62 5488 -3,334 0,001f 

                 a Ej signifikant skillnad 
 b Ej signifikant skillnad 
 c Signifikant skillnad 
 d Signifikant skillnad 
 e Signifikant skillnad 
 f Signifikant skillnad 

 

Diagram 3 – Ovan syns procentsatser, för annons 1, för hur ofta den oretu-
scherade bilden blev vald i jämförelse med den retuscherade i enkät 2 (test 
om uttalad åsikt). 
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur ofta den retuscherade bil-
den valdes mot den oretuscherade (54 % mot 46 %); (N = 194 (n₁ = 
106; n₂ = 88); ns). 
 
Det fanns en skillnad i preferensmönster mellan männen och kvinnorna 
som visar att kvinnorna i högre utsträckning föredrog den retuscherade 
bilden. Kvinnor valde den retuscherade i 59 % av fallen och männen i 42 % 
av fallen; (U = 2900; z = −2,076; p = 0,038). 

  
Diagram 4 – Ovan syns procentsatser, för annons 2, för hur ofta den ore-
tuscherade bilden blev vald i jämförelse med den retuscherade i enkät 2 
(test om uttalad åsikt). 
 
Den retuscherade bilden valdes i större omfattning än den oretuscherade 
(80 % mot 20 %). Skillnaden var signifikant; (N = 235 (n₁ = 187; n₂ = 
48); p< 0,001). 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i preferensmönster mellan männen och 
kvinnorna; (U = 4891; z = −1,304; ns). 

 
Diagram 5 – Ovan syns procentsatser, för annons 3, för hur ofta den oretu-
scherade bilden blev vald i jämförelse med den retuscherade i enkät 2 (test 
om uttalad åsikt). 
 
Den retuscherade bilden valdes i större omfattning än den oretuscherade 
(71 % mot 29 %). Skillnaden var signifikant; (N = 219 (n₁ = 155; n₂ = 
64); p< 0,001). 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i preferensmönster mellan männen och 
kvinnorna; (U = 3127,5; z = −0,865; ns). 
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3.1.4 Använder skönhetsprodukter sällan eller aldrig 

Diagrammen nedan visar vad gruppen som använder skönhetsprodukter 
mer sällan än en gång i månaden svarat på enkäterna. 

 

Diagram 6 – Ovan syns medelvärdet av betyget varje annons fick som ore-
tuscherad och retuscherad i enkät 1 (blindtestet). 

Tabell 3 – Signifikansbedömning av skillnad mellan retuscherad och oretu-
scherad bild. 

 M 
Retuscherad 

N 
Retuscherad 

M 
Oretuscherad 

N 
Oretuscherad 

U z p 

        Annons 1 1,43 54 1,53 43 1124,5 -0,326 nsa 

Annons 2 1,92 37 1,75 60 1001 -0,89 nsb 

Annons 3 1,89 56 1,39 41 861 -2,368 0,018c 

                 a Ej signifikant skillnad 
 b Ej signifikant skillnad 
 c Signifikant skillnad 
 

Enkät 2 (Test om uttalad åsikt) 
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Diagram 7 – Ovan syns procentsatser, för annons 1, för hur ofta den oretu-
scherade bilden blev vald i jämförelse med den retuscherade i enkät 2 (test 
om uttalad åsikt). 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur ofta den retuscherade bil-
den valdes mot den oretuscherade (49 % mot 51 %); (N = 37 (n₁ = 19; n₂ = 
18); ns). 

 
Diagram 8 – Ovan syns procentsatser, för annons 2, för hur ofta den ore-
tuscherade bilden blev vald i jämförelse med den retuscherade i enkät 2 
(test om uttalad åsikt). 
 
Den retuscherade bilden valdes i större omfattning än den oretuscherade 
(70 % mot 30 %). Skillnaden var signifikant; (N = 30 (n₁ = 21; n₂ = 9); p = 
0,043). 

 
Diagram 9 – Ovan syns procentsatser, för annons 3, för hur ofta den ore-
tuscherade bilden blev vald i jämförelse med den retuscherade i enkät 2 
(test om uttalad åsikt). 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur ofta den retuscherade bil-
den valdes mot den oretuscherade (66 % mot 34 %); (N = 29 (n₁ = 19; n₂ = 
10); ns). 
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3.2 Intervjuer 

Tabellerna nedan innehåller förenklingar av datat som inhämtades vid 
intervjuerna med fem deltagare.  

Tabell 4 – Kort beskrivning av de intervjuade. 

 A B C D E 
      Ålder: 22 år 20 år 27 år 21 år 23 år 

Erfarenhet av att retu-
schera: 

Ingen. Lite. Ingen. Ja. Ja. 

Använder skönhets-
produkter: 

Varje dag. 2-3 gånger i 
veckan. 

Beror på. 
Sminkar mig 

när jag ska till 
jobbet. 

Varje dag. 
Inte på hel-

ger. 

Varje dag. 

            

Tabell 5 – Bakgrundsfrågor om inställning till retuschering 

Intervjuad Åsikt om retusch: 

Brukar du tänka på att 
modellbilder är retu-

scherade? 

Vad tror du att de 
förändrar i en skön-

hetsannons? 

    A Nej, jag har ingen åsikt. 
Tänker inte så mycket på 
det. Tänker att reklam är 
så. 

Tror det. Tror att de är 
lite förbättrade. 

Smådetaljer. 
Om sminket ser kons-
tigt ut. 
Ljusa upp någonting 
som blir för mörkt. 
Skuggor. 

B Inget emot att finnar tas 
bort. Men inte ändra 
ögonfärg. Modellerna ser 
för perfekta ut. Perso-
nerna på bilden finns 
inte på riktigt. Kan inte 
förstå att modellerna 
tycker det är ok. 

Beror på. (Reklam för 
stora skönhetsproduk-
ters märken) känns 
väldigt retuscherade. 

Ansiktsformen t.ex. 
Fixat sned näsa. 
Porer. 
Tjocka ögonbryn. 

C Retusch är okey. Jag 
förstår att man vill nå 
perfektion även om den 
är omänsklig. Men det är 
tråkigt om folk känner 
sig otillräckliga och miss-
lyckade av det. Modell-
bilden känns dock inte 
relevant när man letar 
produkter. Information-
en är det viktiga.  

Ja, i ansiktsbilder av 
modeller med siden-
matt porslinshy och 
ögonbryn och ögon-
fransar är perfekta. Det 
ser inte realistiskt ut.  

Huden, ögonbrynen, 
ögonfransarna, håret, 
nyanser, rynkor, hur 
sminket ligger. 

D Köper inte en hudkräm 
med någon som är täckt 
av finnar. Det är bra om 
det inte går till överdrift. 
Bra att behålla födelse-
märken för att behålla 
mänskligheten, men okey 
att ta bort. Hade gärna 
behållt födelsemärket 
under näsan. 

Är den dåligt retusche-
rad tänker jag på det. 

Huden är nog prio ett. 
Ta bort ärr, finnar och 
födelsemärken. Gör 
en jämn hudton. 
Ögon, lägga in ljus 
och blänk. 
Förstorar hår, beror 
på bilden. 

E Ska se så naturliga ut 
som möjligt. Överretu-

Ser direkt ifall det är 
extremt retuscherat 

Blurra huden. 
Ändra ansiktsform. 
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scherade bilder ger en 
snedvriden bild av verk-
ligheten och skapar ideal 
som inte är bra och kan 
leda till anorexia. Finnar 
och mörka ringar under 
ögonen är okej. Inte 
ändra ansiktsform, för-
stora läppar. Födelse-
märken kan tas bort till 
viss del, men specifika 
födelsemärken ger en 
charm. 

(som stora klädföretag 
och omslagsbilder). 
Man vet att en männi-
ska inte ser ut så. Bru-
kar inte tänka på om 
detaljer som flyghår 
lämnas kvar, tänker på 
helheten. Men det 
beror på hur stor affi-
schen är.  

Lyft ögonbryn. 
Förstora läpparna. 
Lyfta upp brösten. 
Ta bort födelsemär-
ken och finnar. Släta 
ut hela kroppen. 
Puffa upp håret. 

    
    

Tabell 6 – Frågor ställda samtidigt som retuscherad annonsbild visades 

Intervjuad 
Tror du att något är retu-

scherat, om ja: vad? 
Känns annonsen pro-

fessionell? 
Känns annonsen 

trovärdig? 

    A Tror inte att någonting är 
retuscherat. Inget man 
märker tydligt i alla fall. 

Ja. Ska sälja kräm och 
hon ser fräsch ut i an-
siktet. 

Ja. 

B Huden ser inte riktig ut, 
men ändå naturlig. An-
ledning: Födelsemär-
kena. 
 
Håret och ögonbrynen. 
Anledning: För perfekt. 
Inga utstickande 
hårstrån. 
 
Arbetat mycket med att 
ljusat upp vissa partier 
och lagt till skuggningar 
för att få fram ansikts-
form. Tagit bort någon 
skugga vid munnen. 
Tonat ner skrattrynkor 
under ögonen. Anled-
ning: Att det är så jag 
tänker att de brukar göra. 

Bättre än vad stora 
skönhetsföretag brukar 
ta fram. Orsaken till 
detta är att hon ser 
naturlig ut. 

Ser mindre photos-
hoppat ut på grund av 
födelsemärkena. 

C Tror inte att mycket är 
gjort. Anledning: Fö-
delsemärkena och blanka 
partier runt näsan kvar. 
 
Kanske lite gjort på hyn 
och ögonbrynen. 
 
Känns som en reklam för 
naturprodukter eller från 
en hudklinik. Anled-
ning: Modellen är 
ganska naturlig och an-
nonsen ren och ljus. 

Känns lite oprofession-
ell eftersom den inte är 
så bearbetad som bilder 
brukar vara. 

Ja eftersom bilden är 
naturlig. 

D Allt. Anledning: Antar 
att man gör det. 
 
Rynkor och skavanker i 
huden. Anledning: Hon 
ser väldigt len och mjuk 
ut. 

Den retuscherade bil-
den känns profession-
ell. 

Känns trovärdig ef-
tersom hon har fin hy. 
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Håret, löst hår har blivit 
borttaget. Anledning: 
Det borde sticka ut hår i 
vanligt fall. 

E Huden är utslätad, men 
hon är inte överretusche-
rad. 
Anledning: Huden 
brukar inte se ut såhär. 
Man har mer textur.  
 
Födelsemärkena. 
Förstärkt ögonen. Tagit 
bort röda blodkärl. 
Anledning: De ser vita 
ut. 
 
Huden under ögonen och 
porer runt näsan. 
Anledning: Att man 
brukar ha mer. 

I och med att texten 
säger ”Natural” och det 
är ganska naturligt. 
Stör mig på att ör-
hänget tar fokus. 
Kunde varit en smyck-
esreklam. Skulle kunna 
köpa produkten. 

Ser inte plastig ut. 
Passar bra till kam-
panjen. 

    
    

Tabell 7 – Frågor ställda samtidigt som oretuscherad annonsbild visades 

Intervjuad 

Är skillnaderna mellan 
annonserna mer eller 

mindre än du förväntat dig? 
Känns annonsen pro-

fessionell? 
Känns annonsen 

trovärdig? 

    
A (Blir förvånad över skill-

naderna.) Oj! Föränd-
ringarna syns ju. 

Det blev bättre efter 
men jag tror inte att jag 
skulle reagera. Hon ser 
ut att ha fräsch hy 
ändå. 

Tycker ändå att det 
ser ut som en seriös 
reklam. 

B Både och i olika områ-
den. Många bortplockade 
födelsemärken. Trodde 
att mer var gjort åt håret. 
Att det skulle finnas 
hårstrån i pannan. 

Ser friskare ut innan 
retuschering. Den ore-
tuscherade bilden hade 
fungerat minst lika bra. 
Annonsen syftar på att 
sälja en naturlig pro-
dukt. 

Hade definitivt reage-
rat på födelsemär-
kena. Men texten 
(naturlig) i annonsen 
gör att det fungerar. 

C (Blir först förvånad över 
att det fanns en oretu-
scherad version.) Tycker 
att det är ganska lite 
gjort. Trodde man gjorde 
mer. Födelsemärkena är 
den största förändringen, 
men de förvånar inte 
eftersom modellen lika 
gärna inte kunnat ha 
dem. 

Nej. Man vill inte ha 
finnar med när man 
säljer en hudkrämspro-
dukt. 

Man vill inte associera 
produkten till finnar. 
Sänker trovärdighet-
en. Däremot är inte 
modellbilden speciellt 
viktig för trovärdig-
heten. 

D Ungefär som jag tänkte. Hade reagerat på ble-
man. Om det är ett litet 
företag hade jag tänkt: 
”Har de inte råd att 
retuschera?” 
Om ett stort företag 
hade jag tänkt: ”De 
försöker vara egna och 
sticka ut.” Är ju inte 

Jag hade inte köpt 
produkten. Man vill 
inte ha en finne. Jag 
vet att ingen bild med 
hudgrejer är äkta. 
Ingen ser ut så. Men 
man tänker inte på 
det. Man tänker att 
det ser fint ut. 
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hemsk men jag reage-
rar på finnen och ett 
rött parti på halsen och 
rynkorna under ögo-
nen. Hade de tagits 
bort hade jag köpt den 
här. 

E Är ungefär som jag 
trodde. Tror att man lyft 
läppen och ögonen. (Pe-
kade ut områden som 
skiljde sig mellan mo-
dellerna som faktiskt inte 
gjorde det.)  

Hade tyckt att den var 
oseriös. Ger ett slarvigt 
intryck. Ett mindre 
företag. Eftersom vi är 
formade så av sam-
hället. Att ta bort fin-
nen ger ett seriösare 
intryck. Flyghår hade 
inte behövt tas bort. 
Födelsemärket under 
näsan hade varit char-
migt att behålla. 

Om man hade tagit 
bort finnen.Ser inte 
plastig ut. Passar bra 
till kampanjen. 
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4 Analys 

4.1 Påverkar retuschering köplusten? (Blindtest) 

Liksom i verkligheten baserade betraktare som deltog i blindtestet sitt val 
på intuition då hen inte kunde jämföra bilden som visades med någonting 
annat än sin egen erfarenhet. Enligt Trampe et al. (2003) är det inte så 
viktigt att modellens ökade attraktivitet genom retuschering är relevant för 
produktens användningsområde då betraktaren gör sitt val baserat på 
känsla. Vid intuitiva val tenderar skönheten att öka attraktionen av rekla-
men.  

Detta påstående styrks då resultaten visar att annons 1 prefererades retu-
scherad (se diagram 2 och tabell 1). Denna modell var hårt sminkad och 
hade en kraftig hårutväxt på den oretuscherade bilden och i den retusche-
rade bilden hade sminket tonats ner och utväxt retuscherats bort (se bild 
2). Det kan antas att betraktaren prefererade den retuscherade bilden för 
att den var vackrare även om retuscheringen inte var relevant för produk-
ten. 

Även annons 2 prefererades retuscherad (se diagram 2 och tabell 1). I 
denna bild retuscherades många födelsemärken och även en blema bort (se 
bild 2). Bleman kan ha spelat en stor roll i enkätdeltagarnas val. Om man 
hör vad målgruppen för annonsen sa i intervjuerna ansåg majoriteten att 
bleman borde tagits bort eftersom de inte ville associera produkten till 
dålig hy (se tabell 7). Man kan då anta att enkätdeltagaren som fick se den 
oretuscherade modellen satte ett lägre betyg på grund av detta. 

För annons 3 fanns dock ingen signfikiant skillnad mellan den retusche-
rade och den oretuscherade modellbilden (se diagram 2 och tabell 1). Retu-
scheringen av denna bild var framförallt att ta bort flyghår i pannan (se bild 
2). En intervjudeltagare uttryckte sin åsikt om att flyghår inte behövde tas 
bort eftersom hon anser sig bedöma helheten och inte sådana detaljer (se 
tabell 5 och 7). Det kan alltså antas att betraktaren i enkäterna inte ansåg 
att bortretuschering av flyghår ökade attraktiviteten av hos modellen, ef-
tersom det enligt Trampe et al. (2003) borde ha gett ett högre betyg. 

Sammanfattning: Vid betraktande av en modellbild i taget, då deltagaren 
inte visste om bilden var retuscherad eller ej, kan de som använder skön-
hetsprodukter en gång i månaden eller oftare anses preferera att blemor, 
födelsemärken och utväxt tas bort. Att ta bort flyghår verkar dock inte vä-
sentligt. 

4.2 Påverkar åsikten om retuschering köplusten? (Test om utta-
lad åsikt) 

I enkäten där den retuscherade och den oretuscherade bilden kunde jämfö-
ras hade deltagaren möjligthet att påverkas av sina åsikter kring retusche-
ring. Undersökningen av Trampe et al. (2003) påvisar att det är viktigt att 
den ökade attraktionen är relevant för produktens användningsområde om 
betraktaren anstränger sig intellektuellt vid sitt val. 

Annons 1 prefererades retuscherad i blindtestet (se diagram 2 och tabell 1). 
När enkätdeltagarna kunde jämföra den fanns dock ingen signifikant prefe-
rens för den retuscherade bilden (se diagram 3). Denna annons hade retu-
scherats så att hård sminkning tonats ner, men den kan anses hårt sminkad 
(se bild 2). Möjligen ansåg då betraktaren att båda bilderna var irrelevanta 
för produkten, som anspelar på naturlig hud, och valde godtyckligt. Betrak-
taren kan också ha valt bort den retuscherade bilden eftersom retusche-
ringen av utväxten kan anses irrelevant för produktens användningsom-
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råde, enligt teorier av Trampe et al. (2003). Vidare kan vissa av deltagarna 
ha ansett, vid en jämförelse av de två bilderna, att det i den retuscherade 
bilden förändrats för mycket, varför den inte valdes i lika stor utsträckning. 

Även annons 2, där många födelsemärken och en blema tagits bort (se bild 
2), prefererades retuscherad i blindtestet (se diagram 2 och tabell 1) och 
även då enkätdeltagaren kunde jämföra den retuscherade och den oretu-
scherade bilden prefereras den (se diagram 4). Att denna modell prefereras 
retuscherad vid jämförelse, tyder på att det är accepterat och prefererat att 
födelsemärken tas bort från modellbilder. Resultatet från intervjuerna 
styrker detta. Två av deltagarna uttryckte att det gick bra att ta bort födel-
semärken (se tabell 5), majoriteten av de intervjuade ansåg dock att det 
ökade trovärdigheten om några lämnades kvar (se tabell 6). 

För annons 3, där många flyghår tagits bort (se bild 2), fanns i blindtestet 
ingen signifikant preferens för den retuscherade bilden (se diagram 2 och 
tabell 1). Vid jämförelse av modellbilden prefererades dock den retusche-
rade modellen (se diagram 5). Detta visar på att deltagarna accepterar att 
flyghår retuscheras bort. 

Sammanfattning: Studien visar att födelsemärken och blemor prefereras 
borttagna och att bortretuschering av flyghår accepteras. Att retuschera 
bort utväxt och tona ned en hård sminkning gav dock ingen signfikant ökad 
köplust hos målgruppen. 

Att enkätdeltagarna, även när de visste att modellbilden var retuscherad, 
tenderade att preferera den är förvånande då tidigare undersökningar, till 
exempel Doves ”Challenging Beauty”-undersökning (2004), hävdar att 
kvinnor önskar att andra typer av skönhet uppskattas än perfekta drag och 
att skönhetsbilden i samhället är felaktig. Undersökningen som Aftonbla-
det gjorde bland nästan 20 000 personer visade på att 75,8% inte ville ha 
retuscherade bilder (2008)[Internet]. Denna studie visar på att målgrupp-
en ändå ofta själva prefererar retuscherade modeller före oretuscherade 
även när de kan se hur retuscherad bilden är. Att annons 1 inte preferera-
des retuscherad vid jämförelse, då den gjorde det i blindtestet, kan tyda på 
att retuscheringen som gjordes av den bilden inte accepterades av vissa 
enkätdeltagare. 

4.3 Jämförelse mellan män och kvinnor. 

Vid intuitivt val i enkät 1 (Blindtest) gav kvinnorna annons 2 och annons 3 
högre medelbetyg än männen (se tabell 2). Det kan antas att kvinnorna 
ansåg att dessa modellbilder passade produkten bättre än vad männen 
gjorde och därför gav dem högre betyg. 

Vid annons 1 fanns dock ingen signifikant skillnad (se tabell 2). Däremot 
fanns den när kvinnorna kunde jämföra den retuscherade mot den oretu-
scherade bilden (se diagram 3). Med andra ord föredrog kvinnorna denna 
retuschering oftare än männen. Som sagt ovan är det viktigt att retusche-
ringen är relevant för produktens användningsområde vid ett sådant val 
(Trampe et al. 2003). Denna bild kan anses hårt sminkad på både den retu-
scherade och oretuscherade bilden (se bild 2). Det kan antas att kvinnor är 
vanare att betrakta sminkade ansikten på nära håll, då det är allmänt känt 
att kvinnor sminkar sig oftare än män. Kvinnor kan därför ha prefererat 
den retuscherade bilden mer än männen vid jämförelse eftersom de i större 
utsträckning kan ha ansett att den retuscherade bilden, med tillrättalagt 
smink, ändå passande produkten. 
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4.4 Jämförelse mellan annonsens målgrupp och övrig befolk-
ning. 

Målgruppen prefererade annons 1 retuscherad i blindtestet (se diagram 2 
och tabell 1). För övrig befolkning fanns dock ingen signifikant preferens 
för den retuscherade bilden i något av testen. (se diagram 6, tabell 3 och 
diagram 7). 

Målgruppen prefererade annons 2 retuscherad (se diagram 2, tabell 1 och 
diagram 4). Denna prefererens fanns hos övrigt befolkning endast när bil-
den kunde jämföras. (se diagram 6, tabell 3 och diagram 8). 

Det fanns ingen signfikiant skillnad mellan den oretuscherade och retu-
scherade bilden i annons 3 hos målgruppen (se diagram 2 och tabell 1). 
Målgruppen kan dock sägas acceptera retuscheringen eftersom den vid 
jämförande prefererade den (se diagram 5). Övrig befolkning prefererade 
dock den retuscherade bilden vid blindtestet (se diagram 6 och tabell 3) 
men skillnaden kan inte anses signifikant när deltagaren fick jämföra bil-
derna. Troligt var deltagarna i denna grupp för få för att kunna få ett stat-
istiskt korrekt resultat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att retuscheringen i fler fall ökar köplusten 
hos målgruppen för skönhetsprodukten än hos övrig befolkning. 

4.5 Hur målgruppens attityd påverkar kunskapen om retusche-
ring (Intervjuer) 

Intervjuerna med de fem kvinnorna som använder skönhetsprodukter visar 
att det är vanligt med en uttalad åsikt om retuschering. Endast en av delta-
garna hade inte det. Intervjuerna visar även att om deltagarna ofta reflekte-
rar över om modellbilder är retuscherade, tror de att mycket är retuscherat 
i en skönhetsannons (se tabell 5). Deras förutfattade meningar om vad de 
tror retuscheras speglas i vad de trodde retuscherats på annonsen de fick se 
(jämför tabell 5 och 6). Flera av deltagarna trodde att skönhetsfläckar på 
huden retuscherats bort och även att hår och ögonbryn retuscherats att 
ligga mer jämnt. Deltagarna trodde även att rynkor hade tonats ner. En av 
deltagarna uppmärksammade att skuggor tonats ner. Just detta ger en 
ganska dramatisk effekt på modellens utseende, och uppmärksammades 
alltså inte av mer än en deltagare. Felaktigt trodde en deltagare att man 
förstärkt skuggor (se tabell 6). En annan deltagare trodde att överläppen 
och ögonen flyttats vid betraktande av bilden och jämförelse med den ore-
tuscherade, vilket kan ses som en konstruktion av hennes förutfattade me-
ningar då något sådant inte gjorts med bilden (jämför person E i tabell 5 
och 7). En deltagare blev förvånad över hur retuscherad modellbilden var, 
hon hade inga uttalade åsikter om retuschering och reflekterade inte myck-
et över det (jämför person A i tabell 5 och 7). 

4.6 Vad målgruppen anser är tillåtet och trovärdigt att retu-
schera (Intervjuer) 

De intervjuade kunde acceptera retuschering men ansåg att resultatet blir 
trovärdigare om det hålls på en lagom nivå. Den retuscherade annonsen 
upplevdes göra det då den gav ett naturligt och trovärdigt intryck. Mo-
dellen ansågs ha en fräsch, men ändå naturlig hy (se tabell 5, 6 och 7). Fö-
delsemärken kunde lämnas eftersom produkten anspelade på naturlig hy 
(se tabell 7). Överlag önskade deltagarna att åtminstone några födelsemär-
ken lämnades kvar, då det ökade trovärdigheten i annonsen, men att 
blemor borde tas bort då det drar ner känslan av professionalitet och at-
traktiviteten i annonsen. (se tabell 5 och 7) Den oretuscherade annonsen 
ansågs överlag ha potential om bleman togs bort (se tabell 7). Mindre ac-
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cepterat att förändra med retuschering ansågs vara kropps- och ansikts-
form och ögonfärg (se tabell 5). 

4.7 Metodreflektion 

Enkäterna. Undersökningens natur gör att resultatet blir mer tillförlitligt 
ju större testgruppen är. En större undersökning hade därför gett ett mer 
tillförlitligt resultat. Målgruppen för undersökningen kunde ha varit bre-
dare, men det är osannolikt att högskolestudenter har en signifikant annan 
åsikt än övrig befolkning. 

Enkäten gjordes över Internet. Detta gav möjlighet att få en större mängd 
svar, än om enkäten gjorts på papper. Enkäten blev även billigare då bra 
papperskopior av bilderna hade blivit kostsamt. Datat blev enklare att be-
arbeta, slumpningarna av bilderna var enklare att datorgenerera och mer 
tillförlitliga än om de gjorts för hand. Svagheterna i att göra enkäten på 
detta sätt är att det är svårt att avgöra hur modellbilderna såg ut på delta-
garnas skärmar. En dålig skärm kan ha försvårat bedömningen av bilderna. 
Vissa av deltagarna i ”enkät 2 (test om uttalad åsikt)” kanske inte förstod 
att de skulle trycka på bilderna så att de förstorades upp. Ett tydliggörande 
gjordes om detta efter att ungefär 250 deltagare hade gjort enkäten. Dessa 
faktorer kan ha gett ett visst mått av felaktiga svar, men troligen är det 
mycket litet. Dagens skärmar bedömdes som så pass bra att fördelarna med 
att få in många svar överträffade nackdelarna. 

Fyra deltagares resultat i enkät 1 och en deltagares ur enkät 2 fick tas bort 
då de angivit ålder felaktigt. Detta hade undviktits om tydligare anvisning-
ar hade givits över hur ålder skulle fyllas i. 

Statistik över domänen där enkäten låg visar att sidan fick 1922 träffar 
under tiden enkäten pågick. 1480 personer svarade på enkäten. Enkäten 
var lagrad på samma domän som en annan hemsida som har en historik av 
i genomsnitt 80 träffar per månad, vilket innebär att man kan anta att un-
gefär 360 personer besökte sidan med enkäten men valde att inte besvara 
den. Det är möjligt att vissa av besökarna valde att göra enkäten vid ett 
senare tillfälle. En annan möjlighet är att personer som inte fann enkäten 
intressant struntade i att göra den. Det är rimligt att anta att dessa perso-
ner är övervägande män med tanke på att könsfördelningen hos de sva-
rande var 1039 kvinnor och 441 män, trots att enkäten skickades till fram-
förallt högskolestudenter som rimligen borde bestå av en mer jämn köns-
fördelning. 

Intervjuerna. Fördelarna med intervjuer var att resonemanget kring 
retuschering kunde fångas upp och kartläggas, men då intervjuerna endast 
gjordes på ett fåtal personer, kan resultatet möjligen inte sägas re-
prestentera målgruppen för annonserna. För att få bättre resultat borde 
även män blivit representerade i intervjuerna. Intervjuaren var inte erfa-
ren, vilket kan ha lett till ett visst mått av ledande frågor. Eventuellt kan 
alltså mer tillförlitliga svar fås av en mer erfaren intervjuare. Dåligt ljus på 
platsen för intervjun kan ha gjort det svårt för den intervjuade att bedöma 
modellbilderna korrekt. Å andra sidan är det normalt i vardagliga miljöer 
målgruppen betraktar annonser i magasin. Trost varnar för att det kan bli 
tidsödande att analysera intervjuer, men eftersom samtalen höll sig till 
cirka 10 minuter vardera var detta inte ett problem (1997, s. 51). 

Modellbilderna. Metoden för att ta fram modellbilderna, där författaren 
vet exakt vad som retuscherats, gjorde att analys av intervjudeltagarnas 
svar på vad som ansågs retuscherat i bilderna kunde göras tillförlitligt. Vid 
analys visste författaren vilken retusch de intervjuade hade upptäckt och 
vilken som gått de intervjuade förbi. Möjligen kunde denna vetskap i liten 
grad påverkat svaren vid intervjuerna, men det är osannolikt. Att retuschö-
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ren av bilderna inte var professionell kan ha påverkat tillförlitligheten i 
svaren. Mer tillförlitliga svar hade kunnat uppnås om modellbilder från 
riktiga annonser för skönhetsprodukter hade använts. En intressant fram-
tida studie skulle vara att använda manliga modeller i annonsbilderna för 
att se om de manliga enkätdeltagarna hade svarat annorlunda, då de kvinn-
liga modellerna tenderade att tilltala kvinnorna mer än männen (se tabell 2 
och diagram 3). 

4.8 Förslag till framtida studier 

Denna studie har avgränsats till endast hudkräm. Det vore intressant att 
göra denna studie med andra produkter för att styrka om relevansen av 
produktens användningsområden påverkar vilken retuschering som ökar 
målgruppens köplust och för att ge branschen tydligare råd för retusche-
ring även av andra skönhetsprodukters annonser. Denna studie fokuserar 
på kvinnliga modeller. Det vore intressant att undersöka hur målgruppen 
upplever retuschering av manliga modeller. För att kunna jämföra hur 
olika nationella trender påverkar konsumenters inställning till retuschering 
vore det intressant att göra studier i andra länder för att jämföra med 
denna.  
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5 Slutsatser 

5.1 Svar på projektmål 

5.1.1 Påverkar retuschering köplusten? 

Retuschering av skönhetsfläckar, nedtonande av hård sminkning och ut-
växt ökade köplusten hos målgruppen. Att retuschera bort flyghår påver-
kade inte köpkraften, vilket kan antas bero på att betraktaren inte ansåg att 
det ökade attraktiviteten hos modellen. 

5.1.2 Påverkar åsikten om retuschering köplusten? 

Bortretuschering av skönhetsfläckar och flyghår accepterades och gav ökad 
köplust. Dock gav inte bortretuschering av utväxt och nedtonande av hård 
sminkning någon signfikant ökad köplust, vilket kan anses bero på att det 
inte accepterades av betraktaren eller att det inte ansågs relevant för pro-
dukten när betraktaren lade ner mer intellektuell ansträngning än vid ett 
intuitivt val. 

5.1.3 Jämförelse mellan män och kvinnor. 

Kvinnorna gav överlag modellerna högre betyg än männen. Kvinnorna 
prefererade i högre grad än männen bortretuschering av utväxt och nedto-
nande av hård sminkning, vilket kan bero på att de är vana att betrakta ett 
sminkat ansikte och ansåg detta passa produkten mer än männen. 

5.1.4 Jämförelse mellan annonsens målgrupp och övrig befolk-
ning. 

Med hänseende på resultaten från enkätundersökningarna (där målgrupp-
en i 4 av 6 möjliga fall prefererade retuscherade modellbilder, och övriga i 
2 av 6 fall) kan målgruppen sägas preferera retusching av modellen oftare 
än övrig del av befolkningen. Resultatet är dock svårtytt då denna grupp i 
undersökningen var liten. 

5.1.5 Hur målgruppens attityd påverkar kunskapen om retu-
schering 

Om betraktaren hade en uttalad åsikt om retusch, vilket var vanligt, hade 
hon större chans att upptäcka retuschering. Att huden retuscherats märk-
tes ofta och betraktaren förutsatte oftast att rynkor och skavanker tagis 
bort, samt flyghår. Att skuggor tonats ner uppmärksammades i mindre 
grad. 

5.1.6 Vad målgruppen anser är tillåtet och trovärdigt att retu-
schera 

Målgruppen kan anses tillåta och föredra att bortretuschering av födelse-
märken, blemor och flyghår sker. Att lämna några födelsemärken ansågs 
öka trovärdigheten. Mindre accepterat att förändra var kropp- och ansikts-
form och ögonfärg. 

5.2 Praktisk tillämpning 

Enligt denna studie finns det signifikanta skillnader för köpkraften när en 
modellbild retuscheras. Om denna signifikans har praktisk betydelse kan 
diskuteras. Bilderna i denna studie retuscherades på ett sätt som gjordes i 
den svenska branschen för tidpunkten. Intervjuerna med kvinnor ur mål-
gruppen tyder på en önskan om naturliga modeller. Modellen i bilden an-
sågs se naturlig, vilket enligt de intervjuade skapade trovärdighet, varför 
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man bör retuschera modellbilder i skönhetsprodukters annonser på detta 
sätt för att skapa ökad köpkraft. 

Det prefereras att födelsemärken tas bort och om den ökade kostnaden för 
framtagandet av annonsen anses ge tillräcklig ökad vinst kan de tas bort, 
men några födelsemärken bör lämnas eftersom detta ökar trovärdigheten. 

Blemor bör retuscheras bort eftersom målgruppen anser att de ger annon-
sen sänkt trovärdighet och oprofessionellt intryck. 

Flyghår och andra utstickande hårstrån är ofta tidskrävande och därmed 
även kostsamma att retuschera bort och då resultaten av denna rapport 
visar att köpkraften hos bilden inte ökar signifikant bör det övervägas no-
grannt om denna retuschering verkligen ska göras om det inte är en pro-
dukt där håret är relevant. 
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Bilaga 1 
Annons 1a – Oretuscherad 
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Annons 1b – Retuscherad 
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Annons 2a – Oretuscherad 
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Annons 2b – Retuscherad 
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Annons 3a – Oretuscherad 
  



39/39 

Annons 3b – Retuscherad 


