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1  Introduktion 

1.1 Bakgrund, tidigare studier och syfte  
För ett par år sedan publiceras nyhetsartiklar i kvällspressen som rapporte-
rade om upprörda föräldrar på grund av att fotoföretag erbjöd retuschering 
av barnens skolfotografier. Tjänsten erbjöds direkt från fotoföretaget ge-
nom en förfrågan på beställningsblanketten. 2010 publicerades en ameri-
kansk nyhetsartikel där två fotoföretag uttalade sig om sina upplevelser 
gällande retuscherade skolfotografier. De menade att mellan 2 % och 10 % 
av kunderna valde att retuschera fotografierna. Samt att de sett en ökning 
för varje år som passerar (New York Times, 2010). 

En orsak till att debatten återkommer år efter år i samband med den årliga 
fotograferingen i skolan kan vara att människor har olika uppfattning om 
vad retuschering innebär, och att det bidrar till missuppfattningar och förut-
fattade meningar. Debatten förekommer såväl i svenska som utländska 
medier (t.ex. Aftonbladet, 2012, 2009, 2008; Dagens Nyheter, 2012, 2008; 
Daily Herald, 2010; The Week, 2010; Expressen, 2008; The Daily Beast, 
2008). En studie som Styrelsen för psykologiskt försvar utförde år 2000 
resulterade i att 186 studenter svarade ”ändra”, ”förändra”, ”lägga till”, ”ta 
bort” och ”förvränga” på frågan hur de definierade begreppet bildmanipu-
lering samt att sammanhanget, situationen och syftet till bildmanipulering-
en låg till stor vikt huruvida den var acceptabel eller inte (Pettersson, 
2001). Dessutom menar Muurman & Svensson (2005) att den allmänna 
debatten gällande bildmanipulerade fotografier har skapat en överdriven 
oro som skapar en större manipulering av verkligenheten än bildmanipule-
ringen själv. Enligt Johansson, Lundberg & Rydberg (2008) är retuschering 
och manipulering två olika metoder av bildbehandling, i dessa innefattas 
allt från små justeringar med bildens kvalité till stora bildmontage. När 
retuschering nämns i denna rapport syftar det på att en förändring görs 
utöver eventuell förbättring av fotografiets kvalité som t.ex. skärpa, färgba-
lans eller raderandet av fläckar från kameralinsen. 

Mediadebatten fokuserar i huvudsak på huruvida det är etiskt lämpligt att 
retuschera barn. Retuschering har dock förekommit på de gruppfotografier 
som tas på hela skolklasser ända sedan skolfotografer började fotografera 
digitalt, i dessa fall handlar det om att en person på fotografiet blundat eller 
var klädd i opassande kläder (Aftonbladet, 2012, 2013). Vid dessa tillfällen 
har personen på bilden inte tillfrågats om retuschering godkänns eller inte, 
utan retuschering har beslutats av fotografen.  

År 2008 marknadsförde ett ledande fotoföretag tilläggstjänsten ”glamour-
retusch” som innebar att kunden fick ta ett aktivt beslut om eventuell retu-
schering av sitt skolfotografi. Genom att välja denna tilläggstjänst kunde 
kunden förvänta sig ett skolfotografi utan finnar, med jämnare hy och vita-
re tänder etc. Tjänsten hade inga begränsningar i graden av retuschering 
och den hade heller ingen åldersgräns.  Tjänsten ”glamourretusch” utfördes 
aldrig innan fotoföretaget drog tillbaka tjänsten pga. kritik som uppkom i 
media. Tjänsten finns dock fortfarande att nyttja för den kund som aktivt 
efterfrågar tjänsten (Aftonbladet, 2008; SvD, 2008). I samband med debat-
ten om ”glamourretusch” lades en omröstning ut på SvD.se den 26 augusti 
2008 med frågan: ”Är det okej att retuschera skolfoton?”. Den 16 april 
2013 var det 62 % som svarat ”Nej”, 27 % som svarat ”Ja, om eleven själv 
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vill det” och 11 % som svarat ”Ja, om det gör bilden bättre” (n = 2015 per-
soner). På en amerikansk webbsida finns en liknande omröstning att tillgå 
(About, 2011). Frågan var ”Should school photos be retouched?” och sva-
ren påvisar en mer positiv attityd till retuschering av skolfotografier än vad 
omröstningen på SvD.se visade. Man bör dock ha i åtanke att dessa typer 
av undersökningar saknar viss reliabilitet.  

Retuschering av fotografier finns idag inom många andra områden, som 
reklam- och skönhetsbranschen, och detta är något som påverkar den all-
männa folkhälsan, inte bara hos barn och ungdomar, genom att vi omedve-
tet, och/eller medvetet, skaffar oss ideal som är ouppnåeliga genom den 
dagliga exponeringen av retuscherade bilder (Ohlsson, 2000). Cortese 
(2004) menar att man bör vara medveten om att fotomodeller inte figurerar 
i tryckta medier utan retuschering. En artikel publicerad på Newsweek 
(2009) menar att barn och ungdomar, främst tjejer, ägnar mer och mer tid åt 
sitt utseende. På fyra år har debutåldern för skönhetsprodukter sjunkit från 
17 år till 13 år. Detta tros till största del bero på ny teknik och tillgången till 
internet. I artikeln uppskattas det att flickor mellan 11 och 14 år exponeras 
för 500 skönhetsannonser varje dag, alla hårt skönhetsretuscherade till 
perfektion och att betrakta dessa bilder 1-3 minuter per dag kan ha en nega-
tiv inverkan på dessa flickor. En studie från Ohio visade att deltagarna var 
medvetna om att retuschering förekom i modemagasin och ansåg att det 
var ”oärligt”, ”oetiskt” och ”orättvist”. Trots detta önskade de inte att det 
skulle finnas regler kring detta eller att det bör framgå tydligare när en bild 
är retuscherad med varningssymboler eller liknande (Reaves, Hitchon, Park 
& Yun, 2004). 

Trots att studier visar att vi inte vill bli varse om att fotografier retuscheras 
i magasin, men ändå är medvetna om det, finns det en organisation, Adver-
tising Standards Authority (ASA), som skapat riktlinjer för hur reklam får 
framställas. Reklam får inte utformas så att den vilseleder konsumenten 
eller överdriver produktens uttalade effekt samt att den ska vara laglig, 
ärlig och sanningsenlig (ASA, 2013). Huang (2001) visar i sin studie att 
personer med foto- eller mediautbildning var mer accepterande till retu-
scherade fotografier. 

I Sverige har det skapats tydliga riktlinjer för hur fotoföretag bör sköta 
marknadsföringen vid försäljning av skolfotografier. För att ett fotoföretag 
ska få ingå medlemskap med förbundet krävs att deras marknadsföring är 
sanningsenlig gällande antal bilder, priser, tider och betalningsvillkor. Dock 
finns inga krav på de mer etiska frågorna som fokuset ligger på i denna 
studie (Sveriges Elevfotografers Riksförbund, 2013).  

Eftersom det endast finns få studier inom detta område, och debatten dess-
utom återkommer i kvällstidningarna, kan det anses att en analys av ämnet 
är önskvärt. Syftet med denna studie är att kartlägga skolfotografers och 
föräldrars attityder till att denna tjänst förekommer, samt vad de anser ac-
ceptabelt att retuschera eller ej.  

1.2 Projektmål och avgränsningar 
Målet med denna studie är att kartlägga attityderna hos aktiva skolfotogra-
fer och föräldrar med barn på förskolan rörande skönhetsretuscherade skol-
fotografier.  
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1.2.1 Skolfotografer 

Målet med projektet gällande skolfotograferna är att få klarhet i följade 
frågor: 

 Vad är anledningen till förekomsten/avsaknaden av skönhetsretu-
schering hos skolfotografier? 

 Hur resonerar fotografen angående att skönhetsretuschering före-
kommer inom branschen? 

 Vilka attityder har fotografer angående förekomsten av skönhetsre-
tuschering av skolfotografier?  
 

1.2.2 Föräldrar 

Målet med projektet gällande föräldrarna är att få klarhet i följande frågor: 

 Varför tror föräldern att skönhetsretuschering utförs på skolfoto-
grafier? 

 Vilken grad av skönhetsretuschering accepterar föräldern hos bar-
net och tror föräldern att barnets självbild kan påverkas? 

 Accepterar föräldern en skönhetsretuschering av sitt eget fotografi? 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Till denna studie användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
djupintervjuer för att få mer innehållsrika svar, samt att ställa följdfrågor 
och skapa diskussion runt ämnet (Trost, 2010). 8 skolfotografer och 10 
föräldrar ingick i studien. Respondenterna kontaktades genom ett bekväm-
lighetsurval. Målet med studien är inte att redovisa ett generaliserbart re-
sultat utan att redovisa ett resultat som visar intressegruppernas attityder i 
ett beskrivande och analyserbart avseende. Alla intervjuerna spelades in 
med respondentens godkännande för att sedan transkriberas, detta för att 
underlätta sökandet av teman mellan respondenterna. Transkriberingen 
inkluderade inte pauser, upprepningar av ord samt talspråk som till viss del 
togs bort för att underlätta analysen. Alla respondenterna informerades om 
ljudupptagningen och att medverkan var anonym. 

  

2.1.1 Intervjuer med skolfotograferna  

För att finna respondenter till denna de semistrukturerade intervjuerna 
gjordes ett bekvämlighetsurval via en söktjänst på internet. Det resulterade 
i 16 stycken respondenter som stämde in på intressegruppen, alltså fotogra-
fer som aktivt arbetar med skolfotografering på förskolor. Dessa 16 maila-
des med en förfrågan om en medverkan i studien samt vad den skulle inne-
fatta. Åtta stycken återkom med svar om ett intresse för medverkan, alla 
var män. De åtta bortfallen mailades en andra gång utan respons återigen. 
De åtta accepterande mailades sedan de frågor som skulle styra intervjuer-
na, samt tidförslag om när intervjun kunde genomföras. Detta för att ge 
dem en chans att förbereda sig samt ställa eventuella frågor innan intervju-
erna sedan startade. Alla intervjuerna utfördes över telefon. 

 

2.1.2 Intervjuer med föräldrarna 

För att finna respondenter till denna intressegrupp gjordes ett bekvämlig-
hetsurval inom den egna bekantskapskretsen, dock inga nära vänner till 
författaren då detta kan påverka diskussionen. Av tolv förfrågade var det tio 
som accepterade en medverkan. Denna grupp innefattade kvinnor och män 
i åldrarna 23–36 år. Frågorna till intervjuerna mailades sedan till respon-
denterna för att ge dem en chans att förbereda sig samt ställa eventuella 
frågor innan intervjuerna skulle genomföras. Intervjun genomfördes sedan 
på tu man hand i något av respektive hem. Dock närvarade respondentens 
barn vid två tillfällen. Vid två tillfällen utfördes intervjun över telefon. 
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3 Resultat och diskussion  
Nedan följer resultat från de intervjuer som genomfördes med de åtta skol-
fotofotograferna (benämns som respondent 1–8) och de tio föräldrarna 
(benämns som respondent A–J), samt en diskussion direkt efter citaten. 

3.1 Resultat från intervjuerna med fotograferna 

3.1.1 Anledningar till förekomsten/avsaknaden av skönhetsretu-

schering hos skolfotografier 

Genom denna studie framkom det att retuschering inte förekommer fre-
kvent, då enbart ett par fotoföretag som ingick i studien erbjöd retuschering 
till alla sina kunder i förväg, men samtliga företag har utfört retuschering 
på begäran av kunden, alltså föräldern. Retuscheringen innefattar att endast 
tillfälligheter i fotografiet så som sår, matrester, snor eller blåmärken av-
lägsnas. Önskas en grövre retuschering av exempelvis utstående öron nekas 
önskemålet till hänsyn för personen på fotografiet. I de fall där fotografen 
erbjuder retuschering i förväg förklarades det med att kunderna ska få kän-
nedom om att retuschering är ett alternativ om de skulle bli missnöjda med 
fotografiet. Samt att det också finns en ekonomisk och tidsmässig aspekt då 
en retuschering kan avvärja en eventuell omfotografering.  

 

Erbjuder ingen skönhetsretuschering, kunden bestämmer. 

Respondent1: Vi vill inte ha det [skönhetsretuschering], utan vi erbjuder det 
bara om kunden vill i efterhand, på begäran. Vi tycker det är upp till föräldern 
att bestämma det, det händer ju väldigt sällan. Det är oftast om de har en tillfäl-
lig blemma eller en sårskorpa i ansiktet som de inte brukar ha. 
 
Respondent 2: Nej, ingen skönhetsretusch. Vi har aldrig haft tjänsten och vi har 
aldrig erbjudit den, men det har ju dykt upp speciella önskemål ifrån föräldrar 
efter att de fått bilden å så... och då hamnar vi i ett annat läge. Begärs retusch 
efteråt så retuscheras bara sånt som inte hör dit. Man kan säga att det kan vara 
ett munsår eller någonting som föräldern mår dåligt över.  
 
Respondent 8: Nej, vi erbjuder ingen retuschering i den meningen att vi föränd-
rar något som hör till personen vanligtvis. Men hör en förälder av sig och ber 
oss om att ta bort ett sår som hon tycker stör så gör vi det. Vi vill ändå att kun-
derna blir nöjda med bilderna.  

 

Respondenterna 1, 2 och 8 berättade att de egentligen inte vill utföra någon 
restuschering och att det inte är något som de erbjuder. Dock verkar det 
som att de väljer att lägga över ansvaret på föräldern när de begär en retu-
schering, och utför retuschering av den anledningen. Att det då blir en fråga 
mellan att hålla fast vid deras egna värderingar eller att få nöjda kunder.  

 

Skönhetsretuschering ses som ett återställande. 

Respondent 3: Nej, inte aktivt [erbjuder skönhetsretuschering]. Inte det som du 
kallar skönhetsretusch. Vad vi i såfall kan göra och gör är att man retuscherar 
den digitala bilden så att man tar bort sånt som inte borde varit där. Om man nu 
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tänker sig att man fotograferar småbarn som har matrester kvar runt munnen el-
ler en snorkråka till exempel... det är ju ingen som är glad åt att den är kvar. 
Det är en form av retusch, men det ska ju återställa utseendet som det egentli-
gen är om man hade tvättat ordentligt innan fotograferingen exempelvis. 

 

Respondent 3 påstod i detta citat att retuschering ses som ett återställande 
av ett utseende. Fotografen ansåg alltså att mat runt munnen inte bör tillhö-
ra denna typ av fotografi. Kanske beror det på den prisbild som finns på 
fotografierna (paketerbjudanden, ca 500 SEK) och att många väljer att ge 
bort fotografier till mor- och farföräldrar.  

 
Erbjuder skönhetsretuschering för att påvisa möjligheten. 

Respondent 5: Ja, av den anledningen att vi vill att alla föräldrar ska veta att 
möjligheten finns. Vi har fått klagomål från föräldrar som undrar hur vi tänker 
[ang. erbjudan av retuschering]… vi ska nog informera om vad det innebär lite 
bättre. Vi utför också retusch på direkt begäran. Det är svårt att veta var grän-
sen ska dras… gällande födelsemärken och sånt.  

 
Respondent 5 pekade på bristen av information som går ut till föräldrarna i 
samband med en retuschförfrågan. Då Styrelsen för psykologiskt försvar 
(2001) publicerat en studie som visar på att olika personer har olika upp-
fattning om vad retuschering innebär. Detta kan bidra till klagomål och 
debatter i kvällstingningarna, eftersom fotoföretagen och föräldrarna inte 
definierar retuschering som samma sak. Företaget bör eventuellt förtydliga 
syftet med att retuscheringen erbjuds.  

  

     Grövre skönhetsretuschering är kostsamt. 

Respondent 2: Vi gör dem inte smalare eller jämnar ut hud eller något sånt, 
utan det är att ta bort något litet sår. Vi gör ingen avancerad retusch heller för 
de har de inte råd att betala för eller hur man ska säga.  
 

Respondent 2 sa under intervjun att de inte retuscherar barnet på fotografiet 
smalare eller jämnar ut hunden, vilket är typiska områden att retuschera 
inom reklam- och skönhetsbranschen (Pettersson, 2000). Längre fram i 
denna rapport nämner många föräldrar och fotografer att de antar att retu-
schering av skolfotografier har influerats från tidigare nämnda branscher 
och att ”göra smalare” och ”jämnare hud” är något som förknippats med 
ordet retuschering hos allmänheten. Dessa nämnda faktorer förknippat med 
barns fotografier väcker känslor. 

Här nämdes också kostnaden som en faktor till att inte mer avancerad retu-
schering utförs. En fråga som väcks då är om avancerad retuschering blir 
aktuellt om föräldern är beredd att betala den kostnaden.  

 

      Tid- och kostnadsfråga för fotoföretaget.  

Respondent 6: Ja… vi försöker undervika efterarbete… och erbjuder därför re-
tuschering som ett alternativ till att ta en ny bild efter att såret, eller vad det nu 
kan vara som stör, har läkt ut.   
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Respondent 6 påstod att de vill undvika efterarbete och syftade då på att de 
vill försöka att undvika en omfotografering, vilket innebär att de måste 
infinna sig på förskolan och rigga upp en temporär fotostudio för en andra 
gång. Indirekt betyder det att en retuschering av fotografierna är mer lön-
sam. Detta kan ses som en anledning till att skönhetsretuschering före-
kommer på skolfotografier.  

Genom media verkar detta vara en vanligt förekommande tjänst då artiklar 
har publicerats i flertalet olika lokal- och kvällstidningar samt utländska 
tidningar (Aftonbladet, 2012, 2011, 2008; Dagens Nyheter, 2012, 2008; 
Expressen, 2008; Daily Herald, 2011; The Week, 2010), under flera års tid. 
Detta dementeras dock genom denna studie. 

 

3.1.2 Därför tror fotografen att skönhetsretuschering förekommer 

på skolfotografier 

Uppfattningarna bland fotograferna angående förekomsten av retuschering 
på skolfotografier var blandade. Vissa menade att skolfoton retuscheras 
pga. utvecklingen i tekniken, kunderna vet idag att möjligheten till en för-
ändring i ett fotografi är en enkel uppgift för den som besitter kunskapen 
och att en förändring då kan utföras för att få ett mer uppskattat resultat 
som kunderna efterfrågar. Andra menade att detta är en tjänst som erbjuds 
för att tjäna ytterligare pengar. Det fanns också de som tror att det har in-
fluerats av andra branscher där retuschering förekommer, exempelvis inom 
reklam, men att det också beror på önskemål direkt från kunden. 

 

     Kundens önskemål.   

Respondent 2: Jag tror att det är på föräldrarnas önskemål. Jag vet att det var en 
debatt förra året om något företag där jag tror att de hade med på sin blankett 
att man kunde välja. Och det var ju en tilläggstjänst som föräldrarna kunde be-
ställa, men rent moraliskt så slog det fel ut i media.  
 
Respondent 7: Det som har kommit upp i media mycket nu är ju det här med 
att de erbjuds tjänsten redan från början. Och jag tycker det är onödigt. Det kan 
väcka tankar på personer som inte tänkt retuschera, utan varit nöjd med bilder-
na ändå. Jag tycker inte det skickar ut rätt signaler genom att man erbjuder dem 
detta. Så jag vet inte om det är på grund av företagen, föräldrar eller media. 
 

Respondent 2 och 7 trodde att tjänsten har uppkommit genom en önskan 
från föräldrar, men samtidigt säger båda fotograferna att det kan ha upp-
kommit efter att ett annat fotoföretag började marknadsföra skönhetsretu-
schering av skolfoton som en tilläggstjänst. Respondent 7 funderade om 
kunder börjar leta fel på sina fotografier då de får en förfrågan om retu-
schering och att det skulle skapa en ökning av retuschering. Att få någon 
klarhet i vad som startade denna tjänst är svårt att fastställa.  
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      Teknikens utveckling och reklambranschen. 

Respondent 3: Först och främst för att det går att göra, möjligheten finns. Man 
vet ju att det förekommer inom reklamfoto.  
 
Respondent 6: Mycket handlar om att möjligheten finns idag. Tiden det tar att 
exempel ta bort ett sår mot att fotografera på nytt är betydande.  

 
Respondent 3 påstod att retuschering av skolfotografier är en följd av den 
tekniska utvecklingen, något som även Respondent 6 nämnde. Något som 
nämndes är också att retuscheringen på skolfotografier har kommit från 
reklambranschen. Ser vi en bild idag som innefattar något som irriterar 
eller stör intrycket av bilden så finns vetskapen om att det går att radera 
digitalt. Respondent 6 menade också att det är en kostnadsfråga för 
fotoföretagen, skillnaden mellan en retuschering och en omfotografering är 
betydande.  

 

     Skapar bättre minnen. 

Respondent 4: Genom att erbjuda kunden möjligheten att retuschera en bild 
kan du hjälpa denne att skapa ett starkare och roligare minne genom att till ex-
empel ta bort snor, skuggor, fläckar eller andra fel som uppkommit av misstag.  

 
Respondent 4 nämnde genom påståendet att med hjälp av ett fotografi fritt 
från snor skulle det skapas ett starkare och roligare minne för sin kund. 
Detta är en tolkningsfråga angående hur man vill minnas tiden då fotogra-
fiet togs. 

 

3.1.3 Fotografens attityder till skönhetsretuschering på skolfoto-

grafier 

Samtliga respondenter var eniga om att frågan är viktig och att de som 
yrkesmän har ett ansvar att ta för att retuschering inte ska påverka barnens 
självkänsla eller syn på hur man bör se ut, ”barn är barn” nämndes ofta. 
Men pga. att skolfotografier är relativt dyra samt att de är en uppskattad 
present så önskar kunder ibland att t.ex. smuts, snor och sår raderas från 
fotografiet. I det fallet menade en respondent att han föredrar att benämna 
handlingen som ett återställande av utseendet, inte en förändring. En stor 
majoritet av respondenterna menade också att de skulle neka en begäran 
om att förändra barnets permanenta utseende, t.ex. utstående öron, bättre 
hy eller vitare tänder.  

 

     Känner ansvar. 

Respondent 1: Jag jobbade på ett annat skolfotoföretag innan där det fanns för-
äldrar som ville rätta upp sneda ögon och sånt där. Varför vill man göra det? 
För hon [mamman] hade då som förslag att dottern ändå skulle operera sig när 
hon blev äldre. Och jag tycker bara synd om dottern, för hon måste ju känna 
sig konstig på grund av att hennes mamma inte accepterade henne som hon var. 
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Respondent 2: Jag tycker att det är en intressant debatt, för jag kan tycka att när 
man sitter i kundtjänst att man kan må lite dåligt när föräldrar har den inställ-
ningen till en bild på sina barn, där de själva vill förändra bilden. Man vill ju 
alltid att sina barn ska duga som dem är och det är väl inget som man går och 
stör sig på i vardagen om de har någon form av märke på kinden eller någon-
ting... det är ju liksom ens barn och att vissa kan uttrycka att ”mitt barn blev 
fult på bilden”. Det händer också, det kan vara utstående öron och sånt som de 
säger att de har en operationstid senare i höst... men sånt gör vi definitivt inte. 
Dels av moraliska skäl och dels så är det inte den prisbilden på våra produkter 
så att man kan hålla på så heller. Sen är det ju väldigt känsligt hur man hanterar 
det framförallt när vi får möjligheten att fotografera barn på både förskola och 
skola så har man ett visst ansvar också som företag. Så det ska man vara rädd 
om och då gäller det att man har respekt för det ansvaret också. Man har ju 
större påverkan än vad man tror. Alla vuxna och företag har ett ansvar att ta.  
 
Respondent 6: Vi tror att om vi tar bort ett sår på en 4-åring så är inte det något 
förödande. Tyvärr förekommer retuschering överallt idag och har säkert bidra-
git till detta [att skönhetsretuschera skolfotografier]… människor är medveta 
om att möjligheten finns. Vi i branschen måste ändå ta ett ansvar och inte låta 
retuscheringen av våra barn gå för långt. Sånt får man i såna fall göra på sina 
hemmabilder. 
 

 
Både Respondent 1 och 2 talade om tidigare erfarenheter där de fått förfrå-
gan om att retuschera mer permanenta faktorer i ett fotografi så som ögon 
och öron. De tyckte att det är ledsamt att föräldrar har den inställningen till 
en bild på sitt barn. Båda fotograferna menade också att en sådan grad av 
retuschering skulle påverka barnet på fotografiet längre fram, att det blir en 
bekräftelse på att de inte dög som de var. De reflekterade också över hur 
föräldrar kan föra ett resonemang om att den önskvärda förändringen i 
fotografiet kommer förverkligas med en skönhetsoperation längre fram i 
tiden. De kände empati för barnet på bilden. Respondent 1, 2 och 6 påpe-
kade alla tre att de som yrkesmän, och vuxna i allmänhet, måste ta ett an-
svar och inte låta retuschering gå för långt då det finns forskning som visar 
att människors självkänsla kanta skada av retuscherade bilder (Ohlsson, 
2000). 

 

     Finns risk för sämre självkänsla hos barnet. 

Respondent 4: Det enda vi är 100 procent övertygade om är att det är ett ex-
tremt känsligt ämne som man måste vara extremt försiktig med. Genom att er-
bjuda retusch kan en känsla av ”att du inte duger som du är” skapas. Detta i sin 
tur kan bland annat ha en stark påverkan på en persons självkänsla, speciellt i 
en så känslig ålder som många av de vi fotograferar befinner sig i. Som du sä-
kert förstår är detta något extremt farligt och om det hanteras fel. Då vi vill 
göra skoltiden värd att minnas vore det om möjligt ännu mer allvarligt om vi 
skulle försämra en fotograferad kunds självkänsla och göra skoltiden sämre än 
vad den kanske annars varit... detta skulle direkt strida mot våra djupaste vär-
deringar. 
Höjer man nivån kan man också argumentera för att det blir ett sätt för alla att 
kommunicera ut att de skönhetsideal som idag finns är fejk. Ingen kan se ut så 
hur mycket man än bantar, sminkar sig och så vidare... detta skulle då kunna 
skapa en positiv effekt och debatt där ungdomar inser att ”jag duger som jag 
är” och att de skönhetsideal som finns är så fejk att det är inte går att ha som 
förebild eller mål.  
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Respondent 4 syftade på vad som kan inträffa efter en eventuell retusche-
ring som begärts av en förälder, utan barnets vetskap. Att barnet, efter att 
ha sett sin retuscherade bild, skulle få sämre självkänsla. Av vad som fram-
kommit i intervjuerna så har barnen på fotografierna inte nämnts vid något 
tillfälle i det sammanhanget. Fotograferna har vid flertal tillfällen sagt att 
de utför en mindre retuschering på begäran av föräldrarna, men ingen har 
nämnt om barnet själv har någon talan ang. förändringen av sitt fotografi. 
Respondent 4 talade också om att retuschering av skolfoton möjligen kan 
leda till en debatt som ger människor en inblick i vad som är möjligt att 
förändra med hjälp av Photoshop och att det skulle bidra till att människor 
får en bättre förståelse för att deras eventuella ideal är ouppnåeliga och att, 
som Cortese (2004)  menar, fotomodeller figurerar inte i media utan retu-
schering. Denna debatt skulle då bidra till att människors ouppnåeliga ideal 
minskar samt att deras självkänsla ökar i takt med förståelsen över att bil-
der som figurerar i reklam är förskönade. 

I introduktionen påvisas avsaknaden av riktlinjer inom denna bransch, men 
av detta resultat att döma så tycks majoriteten av fotograferna vara väldigt 
måna om sina kunder och vill inte uppmuntra till skönhetsretuschering av 
barnens fotografier, med rädsla för att detta kommer att påverka barnets 
självkänsla längre fram i tiden.  

3.2 Resultat från intervjuerna med föräldrarna 

3.2.1 Därför tror föräldern att skönhetsretuschering av skolfoto-

grafier förekommer 

Många av föräldrarna menade att det är kunderna till fotoföretagen som har 
efterfrågat tjänsten och att det har bidragit till att tjänsten erbjuds i förväg 
av vissa företag. Anledningen till att tjänsten efterfrågats menade föräldrar-
na kan ha sin grund i att fotografierna är relativt dyra och att kunderna då 
eftersträvar ett fotografi utan exempelvis sår och snor. Det har också fram-
kommit att ett par föräldrar trodde att företagen erbjuder retuschering för 
att tjäna pengar samt att kunderna idag vet att möjligheten finns. Endast en 
förälder hade blivit erbjuden tjänsten.  

 

     Fotografiets pris. 

Respondent A: Det är väl för att man betalar en skaplig summar för korten och 
då vill man att de ska vara fina. Och man ska ju ge bort dem till släktingar och 
så... då är det väl kanske inte så kul om de ser smutsiga ut.  

 

Respondent A nämnde något som flertalet föräldrar påpekar under intervju-
erna: att bilderna ofta blir presenter till släkt och vänner. Av den anledning-
en vill föräldrarna att bilderna ska bli så bra som möjligt eftersom bilderna 
ska ramas in och sitta på väggen hemma hos en vän, likt en dekoration. 
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     Kundens efterfrågan. 

Respondent B: Men sen har jag också läst att det har blivit påtryckningar från 
föräldrar... varför de inte tagit bort smuts runt mun eller rivsårsmärken i ansik-
tet eller vad som helst... så då kan man mer förstå att de tagit med det alternati-
vet.  
 
Respondent F: Som jag har förstått… så har tjänsten efterfrågats av föräldrar, 
det är väl därför den finns. Vi vet att det går att göra idag… med Photoshop och 
sånt.  
 
Respondent H: Jag gissar på att det är vi föräldrar som från början har tyckt att 
smuts och snor inte hör till denna typ av bild. Och istället så har företagen bör-
jat erbjuda retuschering istället för att ta om bilden. Att de sedan erbjuder det 
från början för att underlätta för sig själva. Jag har blivit erbjuden retuschering, 
men tackade nej. Jag brukar bli nöjd över bilderna ändå. Jag har följt debatten 
och förstod att det handlade om att ta bort smuts och snor, inget värre än så.  

 

Respondent B, F och H menade precis som många av de intervjuade foto-
graferna att retuschering av skolfotografier kommer från en begäran av 
föräldrarna. Att föräldrar förväntar sig ett fotografi på barnet utan smuts 
och sår eftersom tekniken för att avlägsna dessa faktorer finns idag.  

 
     Allt retuscheras idag. 

     
Respondent E: Det kommer väl från andra ställen [branscher]… man retusche-
rar ju överallt idag… många tror att det är så man ska se ut för att se bra ut. 
Föräldrar vill att deras ungar ska se perfekta ut 

 

Respondent E menade att retuschering av skolfotografier influerats av 
andra branscher där retuschering förekommer, t.ex. reklam- och skönhets-
branschen, och att många strävar efter perfektion i bilder (Ohlsson, 2000) 
eftersom det är den typen av bilder som vi exponeras med dagligen från 
magasin, reklambanners och klädkataloger. 

 

3.2.2 Därför accepterar föräldern olika grader av skönhetsretu-

schering på skolfotografier och förälderns antaganden gällande 

påverkan 

Enstaka föräldrar ansåg att tidigare nämnda faktorer trots allt tillhörde bar-
nets utseende vid tillfället av fotograferingen, och att dessa faktorer kan 
reflektera minnen i framtiden som respondenterna var ovilliga att retusche-
ra bort, dock trodde inte heller dessa respondenter att en retuschering av 
den graden skulle påverka barnets självbild. 

 

     Radera tillfälliga faktorer är acceptabelt. 

Respondent A: När det kommer till de här små [barnen] så tycker jag att det är 
väldigt svårt att veta. Om man retuscherar snor under näsan eller mat i mungi-
pan så tror jag ju inte att det är något som påverkar. För det är ju ingenting som 
är där annars. Men skulle man börja ta bort födelsemärken eller någonting som 
hör till honom [sonen] så tror jag ju absolut att det skulle göra det. För man vill 
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ju ändå att de ska tycka att de duger som de är. Det är väl det man vill förmed-
la. Och det gör man ju inte om man börjar ändra på bilder och sådär. 

 
Respondent B: Att ta bort smuts och rivsår och sånna där märken tycker jag är 
okej... men om man gör personen eller barnen smalare så tycker jag att det inte 
är okej. Då blir det som en annan människa... barn ska få vara som de är... och 
inte liksom bli förfinade på något vis. Ja, om de får veta att de har blivit retu-
scherade så tror jag att det kan påverka... just för att de kan tycka att de då inte 
dög som de var på bilden.  

 
Respondent A och B resonerade kring att barn är barn, och de duger som de 
är. Men samtidigt ville föräldrarna få fina fotografier att ge bort i present, 
så att avlägsna något från barnet på fotografiet som egentligen inte hör dit, 
t.ex. snor, mat eller rivsår, ansåg de är acceptabelt. Föräldrarna kände också 
ett ansvar i att förmedla till barnet att de duger som de är. Och av den an-
ledningen bör inte permanenta faktorer på barnet retuscheras, t.ex. födel-
semärken eller göra barnet smalare.  

 

     Bör inte förstärka skönhetshetsen i samhället. 

Respondent E: Skulle mina ungars foton bli retuscherats så skulle jag bli för-
bannad! Mina ungar är som de är… har de slagit sig så har de slagit sig… det 
visar vilka aktiva ungar jag har! Håret som kammades på morgonen ser ut som 
ett skatbo på kortet… ja? och? Ungar ska vara precis som de är... även på kort. 
Ytlighet har vi nog av i samhället och det är inget vi behöver förstärka och läg-
ga på våra ungar. 

 
Respondent E menade att ingen retuschering bör göras på barnet på foto-
grafiet med påståendet att den ytlighet som redan finns i samhället redan 
lägger stor press på barn och ungdomar. Retuschering av skolfotografier är 
något som föräldern kan frånsäga sig och därmed inte förstärker skönhets-
fixeringen ytterligare.  

 
     Finns inget självklart svar. 

 
Respondent C: Alla föräldrar gör som de vill, ingen annan har med det att göra. 
Jag är osäker, det är nog en fråga som man seriöst tänker på den dagen det 
skulle hända. Att när jag väl får hem ett foto som jag är missnöjd över… då 
skulle det bli lättare at reflektera över frågan. Och jag tror knappast barnet 
minns om de hade snor under näsan eller inte den dagen de tog fotot. 
 

Respondent C satte sig in i situationen över att få hem ett fotografi som inte 
överensstämmer med förväntningarna. Det är lätt att tänka sig in i en situa-
tion och veta vad som kanske anses vara rätt eller fel, men när situationen 
blir verklighet är det inte alltid lika självklart att ta ett rätt beslut, ur moral-
synpunkt. 

 

     Neka skönhetsretuschering och skapa minnen. 

Respondent G: Jag skulle inte välja att retuschera fotografierna även om jag 
skulle bli erbjuden eller om barnet skulle råka ha ett sår i ansiktet. Förhopp-
ningsvis finns det en rolig historia bakom just det såret som man kan minnas 
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när man ser på fotografiet framöver. Inte för att jag tror att självbilden skulle 
påverkas, utan för att jag ser charmen i att barn faktiskt är perfekta i sin ”oper-
fekthet”. 

 

Respondent G menade att ett sår i ansiktet på barnet skulle få fotografiet att 
tillföra minnet till hur såret tillkom. Dock resonerade Respondent 4 (foto-
graf, kap. 3.1.2) tvärtom, att ett avlägsnande av snor eller fläckar istället 
skulle förstärka och göra minnet av skoltiden roligare. Dessa två argument 
som talar mot varandra visar på att denna fråga är väldigt komplex, det 
finns inget rätt eller fel. 

 

Prisbilden gör skönhetsretuschering acceptabelt.                  . 

 
Respondent H: Skulle jag få hem en bild på henne [dottern] och hon hade fullt i 
snor under näsan så skulle jag vilja att de tog bort det. Bilderna är som sagt 
dyra och jag vill att de ska vara så fina som möjligt. Jag tror inte att hennes 
[dotterns] självkänsla skulle bli påverkad av detta, och det är inget jag skulle 
tala om för henne heller förens hon möjligen blivit lite äldre. 

 
Respondent J: Att betala 500 spänn för att föreviga ett sår känns minst sagt 
märkligt… det har jag redan gjort med mobiltelefon själv... och det var gratis. 
Jag är också säker på att släktingar uppskattar att bilderna är fina när de får de i 
julklapp och jag är övertygad om att sonen själv kommer att gilla bilderna där 
det syns hur söt han faktiskt var när han var liten... istället för en inramad bild 
som visar på hur mycket han hade slagit sig och hur snorig han råkade vara just 
då... de korten finns i fotoalbumet istället och inte på väggen. 

 

Respondent H och J talade båda om prisbilden på skolfotografiet. Att dessa 
typer av fotografier är avsedda till presenter och/eller hänga inramade på 
väggen. Av dessa anledningar så vill föräldrarna att fotografierna ska vara 
fria från snor och sår för att dessa faktorer inte ska ligga i vägen för det 
vanligtvis rena utseendet, som är fritt från sår och snor. 

 
Omröstningen på SvD.se (2008) som frågade sina läsare om det var accep-
tabelt att retuschera skolfotografier svarade 38 % ja. Det är en längre siffra 
rent procentuellt med positiva röster jämfört med denna studie, då flertalet 
av respondenterna i denna studie accepterade att t.ex. sår, smuts, blåmärken 
och snor avlägsnades från fotografiet av anledningen att det inte är något 
som vanligtvis tillhör barnets egentliga utseende och att det av den anled-
ningen då inte påverkar barnets självbild. Dock låg SvDs omröstning i 
anknytning till en artikel som upplyste om grövre skönhetsretuschering så 
som jämnare hy och vitare tänder, vilket kan ha påverkat omröstningens 
resultat. 
 

3.2.3 Därför accepterar föräldern en skönhetsretuschering av sitt 

eget fotografi 

Samtliga respondenter, frånsett en, accepterade en mindre retuschering av 
sig själva. Flertalet menade att retuscheringen då utfördes på deras villkor 
och att de var medvetna om orsaken till retuscheringen. Respondenten som 
inte accepterade en retuschering menade att personer i dess omgivning 
redan vet hur man ser ut. 
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     De har kontroll. 

Respondent A: Ja, jag vet inte. Jo, små skönhetsfel som finnar och så… för mig 
skulle det inte gör någonting. Det är ju ändå jag själv som bestämmer och att 
jag då vet anledningen till varför de togs bort och känner att det är okej. 

 
Respondent C: Ja, skulle jag ställa upp på en riktig plåtning för att tanken var 
att jag skulle ge bort korten så absolut. Jag vill ju knappast ge bort kort där jag 
har finnar eller flammig hud eller konstigt hår. Men då är det ju jag själv som 
bestämmer det, inte min mamma.  
 
Respondent G: Ja, efter mina villkor. Det ska ju fortfarande gå att känna igen 
mig, men kanske bara lite förfinad. Jag ser det inte som något värre än att vi 
sminkar oss.  

 
Respondent A, C och G medgav alla tre att de skulle acceptera en mindre 
retuschering av sig själva, t.ex. finnar, flammig hud och håret. Dessa fakto-
rer kan anses vara grövre än att avlägsna ett sår eller snor under näsan, som 
ofta nämndes i samband med retuschering av barns skolfotografier. En 
flammig hud eller finnar kan vara något som mer eller mindre tillhör denna 
person, att det t.ex. är denna persons hudtyp Alla tre nämnde dock att de 
vill ha kontroll över retuscheringen och att det utförs på deras villkor. Den-
na tydliga acceptans kan grunda sig i att det idag är mycket vanligt att vi 
exponeras för retuscherade bilder (Ohlsson, 2000) från media- och reklam-
branschen.  

 

     Lurar enbart sig själv. 

Respondent E: Människor i min omgivning vet hur jag ser ut, så vem kan jag 
lura förutom möjligen mig själv? Dessutom… vem bryr sig i om jag har en fin-
ne på ett foto? 

 

Respondent E var bestämt emot retuschering av sitt fotografi med hänvis-
ningen till att det endast är sig själv man kan lura genom en retuscherad 
bild. Dock rapporterar BBC News Technology (2010) om en studie utförd 
på personers profilbilder på nätverket Facebook att människor vill visa sig 
från sin bästa sida inför andra personer. Dagens fotografier som ligger on-
line är idag många gånger det första vi ser när vi möter nya människor 
online. Att föra resonemanget att omgivningen inte skulle granska andras 
fotografier och eventuella skavanker tycks i många fall inte stämma. 

 

    Betydande bör retuscheras om det behövs. 

Respondent J: Säg att du har bokat tid hos en fotograf för att ta bilder som ska 
användas till ett passerkort på jobbet. På vägen dit råkar du snubbla och får ett 
skrapsår på kinden under ögat. Vad säger du när fotografen erbjuder dig att ta 
bort det? "Nej tack, det är ju så här jag råkar se ut just idag!"? Självklart skulle 
jag tillåta retuschering av den typen. 

 



19/23 

Respondent J satte sig in i situationen och förklarade att ingen möjligen vill 
ha ett fotografi av betydande karaktär innehållande ett sår i ansiktet. Alltså 
ett fotografi som skall komma till användning och inte hamna undangömda 
i ett fotoalbum. Ett skolfotografi tycks ha syftet att användas som dekora-
tion. 

3.3 Metodreflektion 

3.3.1 Brister i studien 

Studien saknar viss bredd då inga kvinnliga fotografer ingår, vilket hade 
varit att föredra. Studien innefattar dessutom relativt få respondenter från 
respektive intressegrupp. Ett större antal respondenter hade troligtvis gett 
ett mer mångsidigt resultat. 

 

3.3.2 Förslag på fortsatta studier 

En vidare undersökning av ämnet vore intressant om andra kulturer och 
större åldersskillnad innefattar bredden av respondenter, för att eventuellt 
få ett annat resultat än vad denna studie redovisade. En annan fundering 
som väckts under detta arbete är ifall fotografer med barn och fotografer 
utan barn har olika åsikter angående retuschering av skolfotografier.  
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4 Slutsatser 

4.1 Svar på projektmål: skolfotografer 

4.1.1 Vad är anledningen till förekomsten/avsaknaden av skönhets-

retuschering hos skolfotografier? 

Ett stort antal av respondenterna i studien svarade att de inte erbjuder 
skönhetsretuschering till sina kunder, men tillade samtidigt att de utför 
retuschering på begäran, dock avlägsnas bara faktorer som inte vanligtvis 
tillhör barnet, t.ex. sår, matrester, snor eller blåmärken. Detta sågs då som 
ett återställande av utseendet. De två respondenter som erbjöd retuschering 
i förväg förklarade att kunderna blir medvetna om alternativet till en omre-
tuschering samt att det finns en ekonomisk och tidsmässig aspekt. 

4.1.2 Hur resonerar fotografen angående att skönhetsretuschering 

förekommer inom branschen? 

Respondenterna menade att det är på begäran av kunderna som tjänsten 
förekommer eftersom att vi idag vet att alternativet finns och även att sam-
hället idag är mer accepterande gällande retuschering pga. att det före-
kommer inom andra branscher samt att fotografierna är relativt kostsamma 
och därför vill många kunder känna sig tillfreds med fotografierna. 

4.1.3 Vilka attityder har fotografer angående förekomsten av skön-

hetsretuschering av skolfotografier? 

Samtliga respondenter var eniga om att frågan är viktig och att de som 
yrkesmän har ett ansvar för att retuscheringen inte ska påverka barnet ne-
gativt. Sedan gick meningarna isär bland respondenterna. Vissa menade att 
det är upp till kunden att avgöra om en retuschering är nödvändig, även om 
fotograferna själva ansåg att barn ska få vara barn, samtidigt som andra 
respondenter ansåg att sår eller blåmärken trots allt hör barnet till. Samtliga 
respondenter skulle neka en grövre retuschering på barnets naturliga och 
permanenta utseende.  

4.2 Svar på projektmål: föräldrar 

4.2.1 Varför tror föräldern att skönhetsretuschering utförs på skol-

fotografier? 

Svaren från respondenterna på denna fråga varierade. Många trodde att 
tjänsten tillkommit på grund av att föräldrar har önskemål om detta, andra 
ansåg att det är för att företaget ser det som en tilläggstjänst de kan tjäna 
pengar på. Det fanns också de respondenter som trodde att det är en ound-
viklig utvecklig av samhället i stort, att retuschering accepteras idag. Samt-
liga respondenter, frånsett en, hade inte blivit erbjudna retuschering. 

4.2.2 Vilken grad av skönhetsretuschering accepterar föräldern 

och tror föräldern att barnets självbild kan påverkas? 

En stor del av respondenterna accepterade att tillfälligheter retuscheras bort 
från fotografiet, exempel som nämndes är sår, matrester, blåmärken eller 
snor, med andra ord faktorer som vanligen inte förekommer på barnet. 



21/23 

Andra respondenter menade att barn är barn och att en tillfällig skråma inte 
förstör fotografiet. Om barnets självbild påverkas menade flertalet av re-
spondenter att självbilden inte påverkas av denna gradens retuschering, 
dock menade andra att dagens utseendefixering inte är något som vi ska 
utsätta barn för samt att exempelvis ett sår kan reflektera minnen i framti-
den. 

4.2.3 Accepterar föräldern en skönhetsretuschering av sitt eget 

fotografi? 

Samtliga respondenter, frånsett en, accepterade en retuschering av sig själ-
va, i olika omfattning. Vissa menade att om de skulle boka en studiofoto-
grafering så vill de bli nöjda med fotografierna, även om det betyder att en 
retuschering skulle vara nödvändig samt att de var medvetna om anled-
ningen till retuscheringen och att beslutet togs av dem själva. Responden-
ten som inte accepterade en retuschering menade att personer i omgivning 
redan vet hur man ser ut. 
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