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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Fotografier spelar en stor roll i reklamsammanhang. De används ständigt 
med syftet att söka kontakt med konsumenten, som omges i 
marknadsföringssyfte av bilder på modeller, produkter och landskap. 
Dessa bilder har ofta retuscherats på något vis innan de publicerats 
(Dahlgren, 2005; Kee & Farid, 2011; Sweney, 2009). Dahlgren (2005) 
beskriver i sin doktorsavhandling Fotografiska drömmar och digitala 
illusioner reaktionen på den digitala retuscheringsteknikens entré på 
1990-talet. Dagpressen såg arbetssättet som ett hot medan 
reklambranschen såg möjligheter. Enligt Dahlgren fick man retuschera 
reklambilder fritt eftersom det inte fanns några krav på att bilderna skulle 
vara verklighetstrogna. Bilderna skulle retuscheras för att tillverka det 
perfekta fotografiet och tack vare den nya tekniken skapades större 
kontroll och det var enkelt att rätta till misstag och brister. Dahlgren 
framhåller att det finns en passande nivå av retusch:  

Andra påpekade att bilderna kan bli för artificiella, onaturliga och 
orealistiska. Att retuschera är alltså en balansgång och för hårt driven 
retusch, alltför perfekta fotografier blir tråkiga och intressanta. (s. 186) 

Andersson (2008) påstår i slutsatsen av hennes kandidatuppsats 
Bearbetad sanning att retuscheringen är ett lämpligt verktyg för att hjälpa 
fotografen förmedla verkligheten. Andersson menar att alla har olika 
uppfattning om verkligheten och att fotografiet i sin slutgiltiga gestalt 
respresenterar "fotografens tolkning av sin uppfattade verklighet" 
(Andersson, 2008, s. 18). Kriebel (2007) påpekar i boken Photography 
Theory skillnaden mellan det mänskliga ögat och kameran och poängterar 
att kamerans förmåga att avbilda verkligheten är begränsat i detta 
avseende. Betyder detta att retuschering krävs för att skapa ett 
verklighetstroget fotografi? Johansson (2013) ger medhåll i hennes 
kandidatuppsats Den bearbetade verkligheten och framhåller att många 
accepterar retuschering om sändaren eftersträvar att visa en verkligare 
bild. Även Dahlgren (2005) skriver att retusch kan underlätta 
verklighetsskildring.  

Retuschering är speciellt diskuterad när det gäller modell- och 
produktbilder (se t.ex. Donovan, 2012; Matsson, 2012; Seigel, 2012; 
Boström, 2013). Ett område som inte är lika omdiskuterat är retuschering 
av landskapsbilder. Grundaren av fotograferings-, och photoshopsajten 
Moderskeppet.se: Mattias Karlsson Sjöberg (2005) skriver att: 

Jag tycker det är så fantastiskt skoj med landskapsfoton i Photoshop. 
Ingen som pekar på vad som är etiskt rätt eller fel och vad som får eller 
inte får göras. Istället är det världsmästerskapen med full dopning och 
ignorerad regelbok.  

Enligt Karlsson Sjöberg (2005) verkar det inte finnas någon etik att rätta 
sig efter när det kommer till landskapsfotografier, men Pettersson (2001, 
s.58) visar på motsatsen i Bildmanipulering. Pettersson diskuterar några 
bildexempel från ett turistmål i USA där innehållet manipulerats på olika 
vis. Pettersson menar att budskapet förändras om innehållet i bilden gör 



7 
 

det och att det därför finns spelregler att rätta sig efter beroende på 
sammanhanget som bilden publiceras i. Är det fritt fram att retuschera för 
att attrahera som och krävs retuschering för att skapa tilltalande 
landskapsbilder?  

Det verkar saknas forskning kring åsikter gällande retuschering av 
landskapsfotografier. Dahlgren (2005) skriver om bristen på forskning 
kring reklambilder och menar att det beror på att reklambilder inte 
ansetts intressanta nog i akademins ögon. Därför finns det anledning att 
ta reda på mer om ämnet och utforska om det finns åsikter som det finns 
kring modellfotografier eller om Karlsson Sjöberg (2005) har rätt i att det 
inte finns något som är etiskt rätt eller fel. Syftet med denna rapport är 
därmed att undersöka den allmänna åsikten om retuschering av 
landskapsbilder och förväntas besvara frågan: vilken nivå av retuschering 
som anses accepterad av betraktaren när det gäller marknadsföring av 
turistmål. 

Dessutom skriver Pettersson (2001, s. 81) att generationer som växer upp 
med möjligheter till enkel bildmanipulering får en större acceptans för 
retuschering. Pettersson tillägger att: "De förväntar sig inte ens att till 
exempel reklambilder ens försöker att spegla någon form av objektiv 
verklighet". Även Johanssons undersökning (2013) visar att deltagarna 
under 25 år var mer öppna för retuschering än deltagarna som var över 45 
år gamla. Därför ställs frågan om åsikterna skiljer sig mellan generationer 
även när det gäller acceptans av retuscherade landskapsfotografier i 
kommersiella sammanhang. Finns det faktorer som kan påvisa skillnader? 
Skiljer sig åsikterna mellan kön, eller mellan de som har tidigare 
erfarenhet inom fotografi och retusch och de som inte har det?  

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Krävs retuschering för att skapa verklighetstrogna bilder?  
Krävs retuschering för att skapa tilltalande bilder?  

 Vilken nivå av retuschering anses accepterad av betraktaren när 
det gäller marknadsföring av turistmål? 

 Finns det en skillnad i acceptans av retuschering mellan olika 
åldrar när det gäller landskapsfotografier i annonser? Finns det 
skillnader i åsikter mellan kön? Skiljer sig åsikterna mellan de som 
har erfarenhet inom fotografi och retusch och de som inte har 
det?  
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Enkätundersökning 
En webb-enkät genomfördes genom ett bekvämlighetsurval via 
författarens Facebook-sida under perioden 23–28 april 2015. 112 
respondenter (68 kvinnor; 44 män) från 15 år och upp (se figur 1 för 
fullständig åldersfördelning) deltog. Totalt inkom 138 svar. Av dessa utgick 
26 svar då de var ofullständiga, varpå totalt 112 svar inkluderades i 
undersökningen. Enkäten genomfördes för att få in åsikter som kunde ge 
svar åt frågeställningarna.  

 

Figur 1 Åldersfördelning av respondenter, n=112. 

2.1.2 Efterbehandling av bilder 
Fem fotografier tagna av semiprofessionella fotografer efterbehandlades 
av författaren i samråd med en professionell bildbehandlare för att få ett 
resultat som skulle kunna finnas i faktiska annonser för turistmål. Bilder 
som inte avbildade en renommerad plats användes för att betraktaren 
inte skulle ha en förutbestämd åsikt. Varje bild framställdes i fyra 
versioner, som representerade fyra nivåer av efterbehandling, se figur 2.  

 

Figur 2:  Bildexemplen som användes i enkäten. Vertikalt visas de olika stegen av 
bildbehandling som bildexemplen genomgått. Bilderna kan ses i större format i 
bilaga 2.  
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Nedan beskrivs stegen av retuschering.  

Steg 1 
Ingen retuschering, bilden behålls som den importerats från kameran.  

Fotografiet öppnades i RAW-format i Adobe Lightroom och exporterades 
utan förändringar. 

Steg 2 
Korrigering av ljus över hela bilden i Adobe Lightroom. 

RAW-fotografiet korrigerades även i Adobe Lightroom där det är möjligt 
att ändra exponering, kontrast och mättnad. Korrigeringar gjordes för att 
förbättra fotografiets egenskaper. Korrigeringarna skedde över hela 
bilden, till exempel ökades ljuset i skuggorna på solnedgångsbilderna för 
att ge en tydligare bild av landskapet.  

Steg 3 
Retuschering där en estetisk look läggs på för att försköna bilden.  

Bilden från steg 2 öppnades i Photoshop och retuscherades med hjälp av 
kurvor för att skapa en lämplig look. Former i bilden förstärktes även i 
detta steg, till exempel framhävdes berg. I detta steg var det även möjligt 
att med kurvor korrigera färg och ljus i vissa områden i bilderna, till 
exempel ljussken från solen.  

Steg 4 
Retuschering där element tas bort eller förändras.  

Bilden från steg 3 öppnades i Photoshop och störande element 
retuscherades bort, se bilaga 1 där gröna markeringar visar vad som togs 
bort. Till exempel togs människor och skyltar bort från en strandbild.  

2.1.3 Enkätfrågor 
Respondenterna presenterades med fem bilder i fyra versioner och skulle 
ta ställning i frågor kring dessa (se bilaga 2).  Respondenten informerades 
om hur bilderna retuscherats och de fyra versionerna av en bild visades i 
följd innan frågorna. De skulle svara på hur verklighetstrogna de 
uppfattade bilderna på en likert-skala och även vilken version de ansåg 
mest tilltalande. De skulle även besvara vilken nivå av retuschering de 
skulle anse acceptabel i en annons för turistmål. Ingen strikt definition av 
acceptabelt gavs utan respondenterna fick själva avgöra vad de ansåg var 
deras uppfattning av ordet i sammanhanget.  

2.2 Metodreflektion  

2.2.1  Bilder 
Då enkäten genomfördes på internet kunde bilderna ses i varierande 
kvalitet och storlek beroende på vilken hårdvara deltagaren använt. På 
grund av detta kan åsikterna kring bilderna varit annorlunda om bilderna 
uppenbarat sig på samma sätt för alla respondenter.  

Det finns en möjlighet att de som avvisade retuschering, värderade 
bilderna efter kunskapen om att de var retuscherade och inte bildens 
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utseende i sig. Detta är en svaghet i enkäten, då respondenterna hade 
vetskapen om att bilderna retuscherats och även till vilken grad, vilket kan 
ha gjort att många hade förutfattade meningar kring undersökningens 
syfte och orden efterbehandling och retuschering. En respondent nämnde 
att dennes åsikt kunde ha varit annorlunda om den inte hade kunnat 
jämföra bildernas olika steg. Om det inte funnits möjlighet att jämföra 
bilderna så hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Detta kan vara 
grund till vidare undersökning med en annorlunda utformad enkät eller 
prövning där respondenterna inte får veta om huruvida en bild genomgått 
efterbehandling eller inte. Dessutom var variationen av bilder bristande. 
Flera bilder har gemensamma kännetecken  och resultatet kan ha blivit 
annorlunda om enkäten behandlat fler och mer varierande bilder.  

2.2.2 Urval 
Urvalet är förmodligen en otillfredsställande motsvarighet av den 
population som undersökningen ämnade göra slutsatser kring. 
Undersökningen syftade på utreda Sveriges befolknings åsikter, men 
författarens Facebook-kontakter var merparten boende i Borlänge. Av 322 
vänner var 125 från Borlänge. Det hade varit klokt att ha med en fråga i 
enkäten om var respondenten kom i från eller bodde vid tidpunkten då 
enkäten besvarades för att kunna se om fördelningen på orter kunde 
bidra till slutsatser.   

Eftersom författaren är en del av en grafisk designutbildning är det många 
Facebook-kontakter som har en djupare förståelse för bildbehandling 
vilket är viktigt att ha i åtanke. Detta kan ha påverkat undersökningen då 
mängden erfarna deltagare förmodligen är större i denna undersökning 
än liknande undersökningar som inte har spridits genom en grafisk 
designers Facebook-sida.  

Enkäten fick även fler svar från kvinnor (61%) än män och majoriteten 
respondenter var i åldern 20-29 (55%). Fördelningen kan göra slutsatser 
om könsfördelning lite snedvridet.  
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Verklighetstrogenhet 
Figur 4 visar hur väl respondenterna instämde i frågan om bilden kändes 
verklighetstrogen.  

 

Figur 4: Medelvärden för respondenternas uppfattning av verklighetstrogenhet.  
1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer till viss del, 3 = Varken eller, 4 = Instämmer 
till stor del, 5 = Instämmer helt.  

Diskussion 
Det som påverkade mest att en bild fick ett lågt betyg i 
verklighetstrogenhet tycks vara ljus och färgförändringar. Största 
förändringen i verklighetstrogenhet skedde mellan steg 2 och 3 och detta 
kan bero på att i steg 2 hade bilden förbättrats med hjälp av den 
information som redan finns i bilden, medan steg 3 retuscherades genom 
att ändra tonerna och mättnaden.  

Grafen visar ett tydligt mönster i hur verklighetstrogna bilderna 
uppfattades då varje bild får lägre betyg för varje steg av retuschering. Det 
är dock viktigt att ha i åtanke att respondenterna var medvetna om att 
bilderna retuscherats och till vilken grad och att detta kan ha påverkat 
resultatet. Bild 5 (havsutsikt med gräs i förgrunden) har dock en flackare 
linje. Detta beror antagligen på att förändringarna och looken för bild 5 är 
mer diskreta än för resterande bilder.  

Verklighetstrogenhet och tilltalande tycks inte direkt höra ihop då steg 1 
rankades högst i verklighetstrogenhet, men aldrig som den mest 
tilltalande bilden (se figur 5). Steg 4 överträffade steg 1 i frågan om hur 
tilltalande respondenterna uppfattade bilden, men i verklighetstrogenhet 
ligger steg 4 alltid sist. Detta beror förmodligen på att många är vana att 
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se sina egna bilder som steg 1. När bilder tas med en mobilkamera, har 
den oftast inte förmågan att uppnå mer än steg 1 och detta anses 
antagligen mest verklighetstroget då de flesta går omkring med en 
kamera i fickan i form av en mobiltelefon. En respondent motiverade just 
därför sitt val av steg 1 med att: "det är så många tar sina 
solnedgångsbilder". Som många nämnde i kommentarerna (se kapitel 
3.2.2) kan ögat se mer och bättre än vad kameran kan fånga på plats. 
Påståendet att kameran inte fångar ögats verklighet stöds i inledningen av 
Kriebel (2007) och Anderssons (2008) texter. Det går dock att korrigera 
kamerans bilder i efterhand för att försöka efterlikna ögats förmåga. Steg 
2 fick därför också relativt hög rankning i verklighetstrogenhet eftersom 
exponeringen hade korrigerats för att imitera det ögat såg.  

3.2 Tilltalande 
Andra frågan skulle ge svar på vilken av retuscheringsstegen som 
respondenterna ansåg var mest tilltalande, resultatet redovisas i figur 5.  

 

Figur 5: Diagrammet visar vilket steg som ansågs mest tilltalande. Tabellen visar 
respondenter per bild och steg. n=112 

Diskussion 
Steg 2 var överlag den mest tilltalande bilden. Steg 2 ger tydliga bilder 
genom att ljusa upp det mörka, men använder de färger som redan finns i 
bilden som kameran emellertid inte har förmågan att visa vid fototillfället. 
Detta tyder på att korrigeringen som sker i steg 2 krävs för att skapa 
tilltalande bilder passande annonser. Förbättrade original, som 
fortfarande känns verklighetstrogna (se figur 4) tycks ha varit det mest 
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tilltalande. Citatet från Dahlgren (2005) i inledningen påpekar att alltför 
retuscherade bilder, som kan kännas onaturliga kan bli ointressanta för 
betraktaren, vilket korrelera med denna undersökning då steg 2 verkar 
vara den mest intressanta bilden. Steg 4 är marginellt mer populär än steg 
3 som kom på andra plats efter steg 2. Steg 1 valdes minst, förmodligen 
eftersom den var mörk, som många påpekade i motiveringarna.  

Bild 5 skiljer sig från de andra, där steg 3 var favoriten. Avvikelsen kan 
bero på att förändringarna i bild 5 är mindre än övriga.  

 
3.3 Acceptans 
Figur 6 visar vilka steg av retuschering som respondenten ansåg 
acceptabel för användning i en annons för ett turistmål.  

 

Figur 3: Steg av efterbehandling som respondenterna accepterar, tabellen visar 
respondenter per bild och steg. 

Respondenterna uppmanades att motivera sina val och uttrycka tankar 
och åsikter kring bilderna och deras retuschering.  

3.3.1 Steg 1 
De flesta som motiverat valet att endast acceptera steg 1 skrev att det var 
manipulering av verkligheten som skett i de följande stegen och att detta 
inte kändes acceptabelt vid användning i en annons. En del menade att 
steg 1 duger som den är och att retuschering är onödig för dess tilltalande 
egenskaper. Några kommenterade att färgerna och ljuset inte längre 
känns naturliga i efterföljande steg. En del hade svårt att ta ställning till de 
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två sista bildexemplen för att de inte kände igen miljön och inte kan ta 
ställning till om platsen förändrats i bilderna eller inte.  

Ytterligare kommentar 
Här tycker jag det är mer okej att ta bort bump i vägen och stolpar i 
vägkanten än att mixtra med färg och toner. Detta för att jag själv inte 
skulle störa mig på att åka till samma plats och upptäcka att det finns 
några pump i vägen eller stolpar och bilar. Detta beror på att jag tror att 
min hjärna hade inte brytt sig om dessa saker, jag väljer bort (selektiv 
uppmärksamhet) att ens se dem. (såvidare det inte är jag som kör ;) ) 
Denna åsikt har jag för att jag kommer vilja se på bergen och landskapen 
mer och att då bli besviken på att det är molnigt och kanske till och med 
regn så bryr jag mig mer om det. Väljer då att inte ta ställning till bild 4 
för att jag tycker att den sista korrigeringen är okej men inte bild 2 och 3. 

 

3.3.2 Steg 2 
Några av respondenterna som kommenterade efter att ha valt steg 2 på 
frågan: "Vilket steg av efterbehandling skulle du anse acceptabelt om 
bilden ingick i en annons för ett turistmål?" gav svaret att steg 1 kändes 
för mörk och steg 3 och 4 för ljusa och överredigerade. Därför valdes steg 
2 då den var tydligare och uppfattades inte som överdriven. Överdrivna 
fotografier kunde enligt några kommentarer leda till att konsumenten 
skulle känna sig lurad och därmed inte vilja lita på avsändaren.  

Några påpekade att steg 2 skulle kunna vara samma plats som steg 1 
visade, fast vid bättre väderförhållanden och accepterade därför detta 
som godkänd retuschering. En del respondenter poängterade kamerans 
brister i jämförelse med det mänskliga ögat och att steg 2 därför liknar 
mer det ögat ser än steg 1 som bara visar det som kameran förmådde att 
avbilda. Många skrev att kontrast och ljus är accepterade åtgärder vid 
retuschering, men andra skriver också att även detta kan gå till överdrift 
och kan leda till att bilden känns mindre naturlig. Många accepterade inte 
borttagning av element ur fotografier, men vissa accepterade ändå små 
förändringar som de menade att de inte skulle lägga märke till om de var 
på plats. Några kommenterade att steg 2 ser så bra ut att steg 3 och 4 var 
onödiga. 

Ytterligare kommentarer 
Exponeringen på första bilden är missvisande då jag antar att det inte var 
så mörkt när bilden togs. Andra bilden däremot representerar en 
naturlig och fin bild. Bild 3 och 4 är ser vid en första anblick bra ut, men 
himlen blir överexponerad och representerar inte hur det egentligen ser 
ut. Det svåra är väl var man ska dra gränsen. HDR-bilder kan tex se 
fantastiska ut, men är väldigt missvisande, det beror helt på vad man är 
ute efter med bilden. När det gäller turistmål tycker jag man måste hålla 
det på en generellt låg nivå, annars är det risk att man blir besviken när 
man väl kommer på plats! 
 
Med vetskapen om att bilderna är redigerade så ser steg 3 och 4's 
ljussättning konstgjord ut, speciellt kullarna på vänster sida. Som ser ut 
att fått för mycket gamma-korrigering vilket skapar ett blekt intryck, om 
man inte vetat om att den var redigerad kan omdömet varit annorlunda 
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Samtliga 4 bilder är okej, de går från olika tider på dygnet (uppfattas som 
tagna under olika tider på dygnet). Från sen kväll/morgon, till 
soluppgång till strålande sol. Sen att solen är i samma läge visar att 
bilden är korrigerad men att använda bild fyra ger enligt mig ingen 
vinning i marknadsföringen i jämförelse med exempelvis bild 2. 

 

3.3.3 Steg 3 
Respondenterna som motiverade deras val att acceptera steg 3 skrev 
liknande svar som de som valt steg 2. Många skrev att det är tillåtet att 
försöka göra fotografiet tydligare och att försöka efterlikna verkligheten 
med ljus och färg, men att ta bort eller ändra element i en bild är inte 
acceptabelt. En del påpekade att viss retuschering krävs för att skapa en 
säljande och lockande bild av ett turistmål och att detta ansågs okej om 
det inte går till överdrift. En del kommenterade att det är acceptabelt att 
försköna, men inte förändra. Att ta bort objekt ansågs missvisande och 
påstods leda till falsk marknadsföring. Många tyckte att om ett objekt inte 
ska finnas med i ett fotografi ska det tas bort vid fototillfället genom att 
fotografen flyttar på sig för att på så vis få en förändrad vy. Om sista 
bildexemplet är det många som tyckte att steg 4, där en gångväg tagits 
bort var mindre intressant och valde därför steg 3.  

Ytterligare kommentarer  
Jag jämför lite med vad som var rimligt att göra med analog svartvit film 
när jag jobbade med bilder i mörkrum. Då gick det att justera ljus, 
kontrast och i någon mån punktförbättra. Utan annan motivering än att 
min känsla är att det är rimlig efterbehandling gör att jag tycker gränsen 
går vid att börja flytta, ta bort eller lägga till element. Ljusförhållanden 
skiftar mycket även i verkligheten, så där känns det ok att justera en del. 
 
så länge alla element i bilden finns med tycker jag att det är något så när 
ärligt. "tyvärr" är vi idag vana att bilder vi ser i annonser är 
efterbehandlade och förskönade i ljus och färg, vilket gör att jag ändå 
kan visualisera mig den oredigerade bilden eller den verkliga bilden när 
jag ser steg 3. dock kan jag ändå tycka att det är problematiskt med så 
pass mycket efterbehandling eftersom alla inte är lika kritiska. 
 
Den här gången är bild 4 snyggast men tycker det har redigerats lite för 
mycket. Tycker det är intressant att se kvaliteten på "samhället" dit jag 
ska resa, inte att det har förbättras på fotografier. 
 
Jag känner att jag är rätt väder"beroende" och gillar bilder där det är sol 
och det är skälet till att jag gillar bild 3 bäst. Bild 4 ser lite tillrättalagd ut, 
vägen ser onaturligt rak och fin ut - kan i och för sig bero på att jag kan 
se att den är bearbetad. 
 

3.3.4 Steg 4 
De som accepterade steg 4 motiverade ofta valet med att förändringarna 
var så små att om de skulle besöka platsen skulle de inte lägga märke till 
skillnaderna och förändringarna som gjorts bidrar till att göra budskapet 
tydligare. Vissa ansåg att förändringarna var positiva för att locka folk. 
Resultatet av retuscheringen gav antingen ett drömlikt utseende som får 
betraktaren att vilja besöka platsen, eller så gjorde retuscheringen att 
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fotografiet liknade mer vad fotografen förmodligen såg på plats. En del 
menade att det var acceptabelt att ta bort vissa element då fotografen 
skulle kunna ha tagit en liknande bild om den hade flyttat på sig. 
Retuscheringen begränsas enligt några kommentarer av den känsla 
budbäraren vill förmedla och var betraktaren ska lägga sitt fokus.  

Ytterligare kommentarer  
Jag ser inga etiska problem med att retuschera bilder för turistmål, 
bortsett om man tar bort eller lägger till element som är viktiga för valet 
av resmål, ex tar bort ett stort sopberg eller lägger till ett gäng 
pyramider. Dock så känns steg 2 mer tilltalande, känns naturlig. 
 
Lite svårt att avgöra här. Den lilla lagningen av asfalten ser ju trevligare 
och mer inbjudande ut på bilden. Men kan ju också ge en illusion om att 
landet håller högre standard än vad som är i verkligheten. Men åter igen 
så är det inget som skulle "förstöra" min semester om jag upptäckte att 
vägen var lappad. Det är den ju lite var stans, över allt! 
 
Bilden är mycket vacker, färgerna är gränsfall för mycket men om man 
inte har originalet att jämföra med så är det självklart att man kan tolka 
bilden som ett original. 
 
Justeringarna var så små så jag tycker att alla bilder känns mer eller 
mindre verklighetstrogna. Jag tycker att det är okej att använda steg 4 i 
en annons. Den där "rampen" ser ut att vara lätt att ta bort och den 
kanske inte ligger där jämt. 

 

Diskussion 
Diagrammen om acceptans och tilltalande visade vissa likheter och steg 2 
var tydligt det mest accepterade steget av retuschering.  

Omkring 20% ansåg att steg 4 var acceptabel och en av fem skulle alltså se 
bilden i en annons och anse att det är gångbart av avsändaren att använda 
bilden i säljande syfte, vilket är fler än de som nöjde sig med steg 1. Runt 
10 % ansåg att steg 1 var det acceptabla. Runt 90 % accepterade alltså 
steg 2 och nästan 50% av alla ansåg att steg 3 var accepterbart, vilket 
tyder på att man bör hålla sig till steg 2 för att locka och få så många som 
möjligt att acceptera bilden. Då förlorar man bara en av tio betraktare i 
acceptans.  

Dahlgren (2005) och Karlsson Sjöberg (2005) skriver båda om avsaknaden 
av regler vid retuschering. Dahlberg om bilder generellt i reklam och 
Karlsson Sjöberg om landskapsbilder. Påståendena möter dock motstånd i 
denna undersökning. Mottagarna är skeptiska till viss nivå av retusch och 
detta tycks inte avsändaren vara fullt medveten om. Dahlgrens teori att 
det finns en lämplig nivå av retusch att hålla sig till stämmer däremot in på 
denna undersökning.  

Det finns dock skäl till att sträcka sig längre än steg 2. För att få fram en 
speciell känsla tycks vissa anse att det är acceptabelt att lägga en look 
eller till och med ta bort element, så länge man inte gör detta för att 
vilseleda konsumenterna. Som Andersson (2008) skrev att retuscherade 
foton är "fotografens tolkning av sin uppfattade verklighet", kan känslan 
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fotografen kände vid fototillfället, vara verkligheten denne vill förmedla. 
Beroende på hur många man vill locka med bilden finns det alltså 
anledningar att göra mer än att ändra ljuset och även ändra färg och 
kanske på så vis ändra vädret i bilden. Som vissa kommenterade kunde 
några av de efterföljande stegen åstadkommas genom att flytta på sig 
eller vänta på bättre väder och ibland kanske det inte finns möjlighet till 
detta. Förändringarna bör dock inte vara för stora eller vara till synes 
ouppnåeliga i verkligheten. Detta stödjer Andersson (2008), Dahlgren 
(2005) och Johanssons (2013) undersökningar som beskrivs i inledningen.   

Det finns en möjlighet att de som valde steg 1 och även steg 2 som det 
enda accepterade alternativet värderade efter kunskapen om att de var 
retuscherade och inte bildens utseende i sig. Om det inte funnits 
möjlighet att jämföra bilderna hade kanske resultatet sett annorlunda ut.  

3.3.5 Fördelning mellan olika kön 
Figur 7 visar hur acceptansen skilde sig mellan olika kön och visar hur 
många i respektive grupp som valde de olika stegen. 

 

Figur 7: Acceptans uppdelat på kön. Tabellen visar respondenter per bild och steg. 

Diskussion 
Männen tycks ha varit en aning mer positiva till retuschering än 
kvinnorna. Då steg 4 fick fler röster procentuellt av män än kvinnor för 
varje bild. Steg 1 och 2 tillsammans fick fler röster procentuellt av kvinnor. 
Det verkar finnas mer acceptans hos män angående retuschering enligt 
denna undersökning, men det var ändå steg 2 som fick flest röster för alla 
bilder utom bild 4 och 5. För bild 4 var steg 3 mest accepterat av män. Vad 
skillnaden berodde på kan vara värt att undersöka vidare.  
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3.3.6 Fördelning mellan olika åldrar 
Figur 8 visar hur acceptansen skilde sig mellan två generationer, de som 
var 29 år eller yngre (66 stycken, 49 kvinnor och 17 män ) respektive de 
som var 30 år eller äldre (46 stycken, 19 kvinnor och 27 män).  

 

Figur 8: Jämförelse av acceptans mellan åldrar. Tabellen visar antalet respondenter per 
bild och steg. 

Diskussion 
Grafen visar inget tydligt mönster. Påståendet i inledningen att yngre 
generationer accepterar mer retuschering tycks inte riktigt stämma 
överens med resultatet i denna undersökning. Det som går att se vid en 
överblick är att för den äldre generationen (> = 30) är det procentuellt fler 
som stannar på steg 1 än vad den yngre generationen gör. Möjligen är 
resultatet inte nog för att dra slutsatser då könsfördelningen i de olika 
generationerna inte är jämlika.  

På grund av att respondenterna fick anmäla sin ålder genom att välja var 
de hörde hemma i intervaller mellan 15 och 45 + var det svårt att skapa en 
bra uppdelning i resultatredovisningen. Om respondenterna fått ange 
födelseår hade det underlättat.  

3.3.7 Fördelning mellan erfarenhet 

Figur 9 visar hur acceptansen skilde sig mellan dem som hade tidigare 
erfarenhet inom fotografi, retuschering, marknadsföring eller grafisk 
design. 44 av 112 respondenter hade tidigare erfarenhet.  
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Figur 9: Jämförelse av acceptans mellan erfarenhet inom fotografi och retuschering. 
Tabellen visar antalet respondenter per bild och steg. 

Diskussion 
De som har tidigare erfarenhet av grafisk design, marknadsföring, 
fotografi eller bildbehandling verkade ha större acceptans av retusch än 
de som inte har erfarenhet. Detta kan bero på att de med utbildning, 
arbete eller specialintresse inom dessa ämnen är mer vana att se och 
använda retuscherade bilder och vet vad som är möjligt att göra med 
bilder och att mycket reklam är retuscherad.  
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4 Slutsatser 
4. 1 Sammanfattning av resultat och diskussion 
Verklighetstrogenheten sjönk för varje steg av retuschering och den 
påtagliga minskningen i verklighetstrogenhet skedde efter retuschering 
och förändring av färger. Den största faktorn för verklighetstrogenhet vid 
retuschering tycks vara att bibehålla existerande färger och måttlig ökning 
av ljus i skuggor. De bilder som majoriteten av respondenter ansåg vara 
mest tilltalande var korrigerade i Adobe Lightroom. Ytterligare 
retuschering i Adobe Photoshop är därför inte nödvändigt för att skapa 
verklighetstrogna och tilltalande bilder. Att fotografera i RAW och sedan 
korrigera exponeringen är dock viktiga faktorer för att uppnå målet med 
annonsering, skapa tilltalande, men även verkighetstrogna bilder för att 
kunna locka konsumenter.  

Verklighetstrogenhet och tilltalande verkar inte ha hört ihop vilket kan 
hänga samman med att många är vana att se sina egna bilder utan någon 
retuschering alls och därför ansågs det mest verklighetstroget. Som 
Kriebel (2007) och Andersson (2008) skriver kan ögat se mer än vad 
kameran kan fånga vid ett fototillfälle och undersökningen tyder på att 
korrigeringar för att efterlikna det ögat såg var accepterbart, 
verklighetstroget och även det mest tilltalande. Generellt var den 
accepterade nivån av retuschering sådant som tydliggör bilden och gör 
den mer tilltalande men inte vilseledande. Detta pekar på att korrigering 
av exponeringen krävs för att skapa bilder som passar till annonser.  

Runt 10 % ansåg att ingen retuschering var det enda acceptabla vilket kan 
betyda att man förlorar en av tio konsumenter om man korrigerar 
exponeringen innan publicering. Sändaren kan dock tappa nio av tio 
konsumenter på grund av bristande tilltalande egenskaper om det inte 
görs, så det mest motiverade valet tycks vara att korrigera exponeringen.  

Ungefär hälften av deltagarna verkade acceptera mer retuschering än 
bara ljuskorrigering, omkring 30 % accepterar att bilden fått en look och 
omkring 20 % accepterar att objekt i bilden tagits bort. Det finns, 
beroende på hur många konsumenter sändaren vill nå, skäl till att 
retuschera mer än bara ljuset. För att få fram en speciell känsla tycks vissa 
anse att det är accepterbart att lägga en look eller ta bort element, så 
länge man inte gör detta för att vilseleda konsumenterna. Detta stödjer 
Andersson (2008), Dahlgren (2005), Kribel (2007) och Johanssons (2013) 
uppslag som beskrivs i inledningen. Beroende på hur många man vill locka 
med bilden finns det följaktligen anledning att göra mer än att ändra ljuset 
och ändra färg och kanske på så vis ändra vädret i bilden.  

Det verkar som om att män accepterade mer retuschering än kvinnor men 
skillnaden är tunn och orsaken till detta är oklar. Det verkar dock inte 
funnits någon avvikelse generationer mellan. Den enda skillnaden som 
noterades var att den äldre generationen inte accepterade någon form av 
retuschering alls, procentuellt mer än den yngre generationen, vilket bara 
visar ett svagt samband med den tidigare studien som nämndes i 
inledningen. En större skillnad syns mellan dem som har erfarenhet inom 
fotografi och retuschering och dem som inte har det. De med erfarenhet 
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tycks acceptera mer retuschering och detta beror förmodligen på att de 
har mer kunskap och förståelse för att retuschering återfinns i reklam och 
vet vad som är möjligt.  

4.2 Krav för verklighetstrogna och tilltalande bilder 
 
Krävs retuschering för att skapa verklighetstrogna bilder? Krävs 
retuschering för att skapa tilltalande bilder?  

Slutsatser: 
 Icke retuscherade bilder anses generellt vara verklighetstrogna 

och bearbetning av bilden krävs inte för att göra en bild 
verklighetstrogen. 

 Retuschering i form av korrigering av exponeringen krävs 
vanligtvis för att skapa tilltalande bilder som även känns 
verklighetstrogna. 

 Övrig retuschering som att redigera färger och ta bort element är 
generellt inte betydelsefullt för att skapa verklighetstrogna och 
tilltalande bilder.  

4.3 Accepterad nivå av retuschering 
 
Vilken nivå av retuschering anses accepterad av betraktaren när 
det gäller marknadsföring av turistmål? 

Slutsatser: 
 Retuschering som accepterades av huvudparten var främst 

korrigering av ljus för att skapa en tydligare bild.  
 En nivå som ansågs accepterad av ungefär hälften av betraktarna 

var ytterligare retuschering i photoshop där även färgerna i bilden 
korrigeras.  

4.4 Skillnader i ålder, kön och erfarenhet 
 
Finns det en skillnad i acceptans av efterbehandling mellan olika 
åldrar när det gäller landskapsfotografier i annonser? Finns det 
skillnader i åsikter mellan kön? Skiljer sig åsikterna mellan de som 
har erfarenhet inom fotografi och retusch och de som inte har 
det?  

Slutsatser: 
 Det tycks inte finnas några väsentliga skillnader i acceptans mellan 

olika åldrar.  
 Kvinnor verkar vara lite mer kritiska till retuschering.  
 De med tidigare erfarenhet av fotografering och retuschering har 

generellt högre acceptans för retuschering.  
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Bilagor 
Bilaga 1: element som togs bort i steg 4  
De gröna markeringarna visar element som tagits bort ur bilden i steg 4 av 
efterbehandlingen.  
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Bilaga 2: bilder som ingick i enkäten
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