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Sammanfattning 
 

Inför genomförandet av det praktiska arbetet som består av åtta porträttfotografier, krävdes 

kunskap om hur dokumentära porträttbilder och porträttbilder inom reklam vanligtvis 

fotograferas. Utifrån den kunskapen listades olika estetiska och genusbaserade normerna 

upp och tre av porträtten var avsedda att bryta mot normerna för att se hur trovärdigheten 

på bilderna skulle uppfattas beroende av genre. Därefter genomfördes en enkätundersökning 

med 40 stycken respondenter, vars svar sedan utvärderades och som resulterade i att 

frågeställningen besvarades. Frågeställningen löd på följande sätt.  

Vilka skillnader och likheter finns det då man fotograferar porträtt i den dokumentära 

genren gentemot reklambilder? Påverkas trovärdigheten i bilden beroende på vilken genre 

det är frågan om? 

Enligt undersökningen har det visat sig att likheterna och främst skillnaderna mellan 

genrerna är bland annat bildernas format, retuschering, ljussättning, färg eller svartvita 

porträtt, porträttens avsikt och genusgestaltningen, som i sin tur har påverkat 

trovärdigheten i bilderna på olika sätt, beroende på genre.  

 

 

Nyckelord: Porträttfotografi, dokumentärfotografi, reklam, fotografi, 

bildretuschering, genus 
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1 Introduktion 

Den här undersökningen baseras på frågeställningen: Vilka skillnader och likheter finns det 

då man fotograferar porträtt i den dokumentära genren gentemot reklambilder? Påverkas 

trovärdigheten i bilden beroende på vilken genre det är frågan om?  

Hypotesen för mitt arbete är att det finns tydliga skillnader mellan dokumentärfotografi och 

reklamfotografi. De olika genrerna har normer eller riktlinjer som vanligtvis följs för att 

bilden skall klassas i en viss genre. I undersökningen skall jag ta reda på vad som händer 

med trovärdigheten när man bryter mot dessa normer eller riktlinjer som finns. 

För att besvara frågeställningen skapas åtta stycken porträttfotografier. Tre av 

porträttbilderna som fotograferas bryter mot normerna och riktlinjerna om hur ett 

porträttfotografi ser ut inom den dokumentära genren och reklambranschen, med avseende 

på ljussättning, retuschering, posering och bildutsnitt.  

En enkätundersökning genomförs sedan där porträtten visas för 40 personer som blivit 

ombedda att svara på enkätundersökningen. Svaren ifrån enkäten sammanställs, utvärderas 

och analyseras därefter.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer jag att ge en kort inblick i porträttfotografins historia och 

kortfattat beskriva vad ett porträtt är och hur olika val vid porträttfotograferingen kan 

påverka bildens uttryck och uppfattning. En genusdiskussion görs där fokus ligger på hur 

kvinnor och män vanligtvis avbildas och hur mycket modellens blick påverkar uppfattningen 

av en person.      

2.1 Fotografi - historia 

Människan har sedan urminnes tider försökt att avbilda det vi kallar verkligheten. Det var 

först år 1826 som fransmannen Joseph Nicéphore Niépce skapade det vi idag kallar för det 

första bevarade fotografiet, dock uppmärksammades fotografi först år 1839 för 

offentligheten och mycket har hänt sedan dess (Edwards 2007:106-111). 

1839 tog Robert Cornelius det första bevarade porträttet av en människa, ett självporträtt 

med hjälp av dagerrotypi. Det resulterade sedan i att Cornelius öppnade en av de första 

fotograferingsstudios för porträttfotografier (Barger, White 2000:33-34). Fotografi 

förändrade världen och ett nytt yrke var fött, en ny konstform. Efter Daguerres och Talbots 

upptäckter utvecklades kameran i takt med att fotograferna krävde mer rörlighet. Under de 

kommande årtiondena samarbetade vetenskapsmän och tekniker för att utveckla och 

förbättra tekniken. Kamerorna blev allt mindre och kompletterades med bättre linser och 

fotoblixtar. Folk upptäckte att utvecklingen resulterade i att de kunde fotografera sina 

porträtt istället för att få dem målade och fotografi användes istället för måleri, det var både 

billigare och gick snabbare (van Tulleken 1976:8). De porträttbilder som hade tagits hittills 

var i en mycket kontrollerad miljö, ofta i en studio med en enkel bakgrund. Ljuset var riktat 

så att personerna skulle lysas upp så mycket som möjligt och porträtt på enskilda personer 

och gruppbilder på familjen blev allt vanligare i de rikas hem (Rosenblum 2007:41-43). 

Porträttfotografier har alltid intresserat människor, inte enbart genom dess estetiska uttryck 

utan också genom den porträtterades berättelse och karaktär (Rosenblum 2007:39). Den 

amerikanska affärsmannen George Eastman grundare till Kodak uppfann lådkameran, som 

skapades 1888 och skulle vara tillgänglig för alla. Det skulle nu vara enklare och billigare för 

allmänheten att kunna ta fotografier. När alla bilderna i kameran var tagna lämnades den in 

hos fotohandlaren som framkallade bilderna och en ny film sattes i kameran. Tidigare hade 

enbart ett fåtal kunnat fotografera, men nu kunde alla vara med (van Tulleken 1976:13). 

Porträtt har genomgått en förvandling och utvecklats ifrån ett medium till ett annat, från 

målerikonst till fotografi. Detta innebär också att uttrycksformen förändrats eftersom 

möjligheterna för estetiska förändringar blivit enklare, genom att tekniken utvecklats och 

gjort det enklare att experimentera med det egna uttrycket. Porträtten skildrar den tidsera 

som ägt rum under åren men porträttets grund finns fortfarande kvar.    

Enligt nationalencyklopedins definition av porträttfotografi är det när ”en eller flera 

personer dominerar genom inplacering och fotografens val av belysning.” (NE 2013-02-10), 

vilket hela tiden har varit det huvudsakliga ifrån fotografins början fram tills idag. 

Diskussioner om vad porträttet berättar och inte, och ifall det är möjligt att fånga någons 

personlighet på bild är det skilda meningar om.  
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2.2 Porträttfotografi 

I det här arbetet har jag valt att använda mig av begreppet reklamfotografi, detta begrepp 

anser jag vara en motsats till dokumentär fotografi och detta förklaras närmare i kapitel 4.1.  

Detta arbete handlar om porträttfotografi och oavsett vilken genre bilden har, alltså om 

bilden är en reklambild eller dokumentärbild, tolkar jag definitionen av porträttfotografi 

som att alla bilder på människor inte nödvändigtvis är porträtt. Om bildens huvudsakliga 

motiv innehåller en eller flera personer är bilden ett porträtt. Detta är någonting de flesta 

människor vet med sig undermedvetet då porträttfotografier är någonting de stöter på 

dagligen.  

När det gäller att berätta något med sitt porträtt, vilket det ofta gör i dokumentära 

sammanhang, är en horisontell bild att föredra, eftersom ögat uppfattar sin omgivning 

horisontellt. En vertikal bild används oftast i tidningar och i reklamsammanhang vilket ger 

ett mer formellt intryck (Leibovitz 2009:69). Utsnittet avgörs av vad fotografen vill berätta 

med sin bild. Han beskär bilden direkt i kameran och utsnittet bestämmer på så vis formatet, 

vanligast är det rektangulära formatet som kan vara antingen liggande eller stående. Det 

liggande formatet kan kännas mer lugnt, öppet och inbjudande, till skillnad från ett stående 

format som skapar mer dynamik och kan kännas ogeneröst för berättelsen bilden förmedlar. 

Klassiska porträttbilder fotograferas i ett stående format och låter åskådarens blick sicksacka 

uppifrån och ner (Bergström 2009:177). Kan detta bero på att fotografen vill skapa dramatik 

och en berättelse som egentligen inte finns på platsen? Eller är det så att ögonen är själens 

spegel och att en närbild på ett ansikte eller en helbild på en människa, är allt som krävs för 

att berätta en historia?  

Enligt Bo Bergström är närbilder mycket fascinerande eftersom de ger berättelsen liv och 

intimitet. Små detaljer kan vara avgörande för hur vi ser på bilden och tolkar dess berättelse 

(Bergström 2009:194). Leibovitz håller inte med om det påståendet som görs kring att ett 

porträtt är menat att fånga en personlighet på papper. En bild är bara en återgivning av ett 

mycket kort ögonblick ur en persons liv, vilket innebär en mycket liten del av personen. Det 

känns uppenbart att det inte handlar om något mer än så (Leibovitz 2009:125). Personligen 

anser jag att Bergström och Leibovitz båda två har intressanta åsikter om vad ett porträtt 

förmedlar, och jag håller med dem båda till viss del. Jag kan hålla med Bergström om att 

närbilder ger berättelsen intimitet, dock anser jag inte att det krävs en närbild för att 

berättelsen skall få liv. Men går det att fånga en personlighet på papper? Likt Leibovitz anser 

jag att ett porträtt enbart representerar en mycket liten del av en person, jag vill dock påstå 

att mycket ligger i betraktarens ögon, och det är upp till var och en hur mycket som tolkas in.  

Oavsett så är bildens komposition viktig för både fotografen och åskådaren. Fotografens 

uppgift är att göra rätt val vid komposition och fotografering för den berättelse han väljer att 

förmedla, exempelvis skall det vara en närbild, halvbild eller helbild? Det är viktigt att kunna 

frambringa det som attraherar åskådare och samtidigt skapa orientering i bilden så att 

åskådaren inte blir förvirrad över vart den skall titta (Bergström 2009:180). Det är också 

viktigt att tänka på symmetri eller asymmetri, alltså om bilden skall vara lugn eller 

dramatisk och ställa frågan vart skall personen placeras i bild? Det är också viktigt att tänka 

på ljusets riktning och hur det faller på personen, kontraster som skapas i bild och hur viktig 

del skuggorna har för dramatiken i bilden. Ibland kan porträtten behöva balanseras upp med 

hjälp av ett större bilddjup, en bild med endast ett plan kan kännas platt och åskådaren 

tröttnar snabbt. Det är därför att föredra ett bilddjup som innehåller både förgrund, 
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mellanplan och bakgrund. Åskådaren har mycket att titta på och kan på så vis ta del av 

historien som berättas på ett enklare sätt (Bergström 2009:181–189). En annan aspekt att ta 

hänsyn till är från vilket perspektiv bilden skall fotograferas, de två vanligaste perspektiven 

är grodperspektiv och fågelperspektiv. Grodperspektiv fotograferas med en låg placering och 

detta framhäver personen som viktig, och fågelperspektivet fotograferas uppifrån och ger ett 

intryck av att personen är underlägsen och svag (Bergström 2009:195).  

2.3 Reflektion 

Det finns en mängd olika metoder för att betrakta och analysera bilder på. Semiotik är en 

metod som innebär att man tolkar bildens olika element som tecken för någonting. Man 

identifierar bildens olika delar var för sig och i relation till varandra, sedan görs en tolkning 

av bildens innebörd i relation till bildens kontext (Eriksson, Göthlund 2004:38). En 

semiotisk metod påminner om Erwin Panofskys ikonografiska metod. Ordet ikonografi 

förknippas ofta med Panofsky, som på 1930talet utvecklade vissa grundläggande 

metodologiska principer för begreppet. Han hävdade i boken Studies in Iconology (1939) att 

en bild eller ett konstverk tolkas i tre olika steg (NE 2013-02-13). Panofskys metod kan 

sammanfattas som en trestegsmetod, där det första steget är att göra en för-ikonografisk 

beskrivning, det innebär att beskriva det grundläggande motivet i bilden och dess naturliga 

betydelse. Därefter görs en ikonografisk analys, där man identifierar motivets indirekta 

betydelse och till sist görs en ikonologisk tolkning, som innebär att förstå bildens inre 

betydelse. (Eriksson, Göthlund 2004:33). Sammanfattningsvis kan man säga att en 

ikonografisk analys innebär att först beskriva bilden och det man ser, sedan göra en analys 

av det och slutligen tolka bildens innehåll. Enligt Eriksson och Göthlund är det också viktigt 

att betrakta bilden i dess ursprungliga kontext. Bilder innehåller symboler som kan vara 

avgörande för att rätt budskap går fram, ”det handlar alltså om att tolka bildens innehåll som 

symbol för ett budskap” (Eriksson, Göthlund 2004:34). 

Men att analysera innehållet i en bild är inte alltid en självklarhet då de som betraktar bilden 

utgår ifrån sig själva, sina erfarenheter och minnen. Alla tolkar in bilder på olika sätt och ett 

visst budskap kanske inte alltid går fram. Det är just det här som är den svåraste delen i 

bildkommunikationen mellan fotografen och betraktaren. Det denotativa innehållet, det som 

är bildens kärna och grundbetydelse, det man ser i bilden, tolkas ofta likadant hos de som 

betraktar bilden.  Det konnotativa innehållet är till skillnad från det denotativa, det som 

tolkas in men som inte finns med i bild, det som skapas genom erfarenheter, associationer 

och kunskaper. Det konnotativa innehållet ger ofta olika tolkningar kring vad bilden 

innehåller, vilket försvårar kommunikationen som i vissa fall går helt förlorad (Bergström 

2009:208). Det är därför viktigt för både fotografen och betraktaren att vara 

perspektivmedveten, det vill säga vara medveten om att det går att se en mängd olika saker i 

en och samma bild. Vad man ser beror på ur vilket perspektiv man betraktar bilden och vilka 

frågor man ställer till den (Eriksson, Göthlund 2004:14). 

Personligen anser jag att Eriksson, Göthlund och Bergström har intressanta tankar om 

metoder för att analysera bilder som diskuterar både analys på ytan och på djupet. Jag anser 

att en bild i sig kan förmedla budskap genom att bara vara en bild, och i sin helhet tolkas 

som en representation av verkligheten. Självklart finns det också bilder som inte alls har för 

avsikt att förmedla något och det är först i mötet med en betraktare som någon form av 

tolkning kan uppfattas, som inte går att styra över. Jag håller dock med Eriksson och 

Göthlund när de diskuterat hur viktigt det är att som fotograf och betraktare vara 
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perspektivmedveten. Uttrycket en bild säger mer än tusen ord har använts många gånger 

och det ligger något i det, med tanke på att det beror på vem det är som betraktar bilden och 

vilka frågor som ställs till den. Med avseende på detta kan bilden beskrivas på ofantligt 

många sätt.  

2.3.1 Genus 

I boken Fotografi -en introduktion beskriver Steve Edwards om Daumiers sätt att skildra 

människor på, han beskriver två typiska drag på människors närvaro i bild. Det ena 

exemplet är på en dokumentär bild där personen har ögonkontakt med kameran, bilden blir 

omedelbar och med enkla medel, som att fotografera personen framifrån med direktkontakt, 

skapas en närvaro som ger ett naturligt och trovärdigt intryck. I den andra mer konstnärliga 

reklambilden förekommer en annan typ av kroppsspråk hos personen, han eller hon poserar 

ifrån sidan och har blicken ut i tomma intet, vilket får bilden att upplevas mer drömmande 

(Edwards 2007:40). En person i ett porträtt som möter kameran med blicken kan också ge 

tittaren känslan av att personen på bilden har makt och möjligheten att framstå som ett 

subjekt, men blicken kan också upplevas hotande (Eriksson, Göthlund 2004:59).  

Laura Mulvey har skrivit om hur kvinnor och män intar olika roller i mediala sammanhang, i 

sin artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema, som blev en av de mest inflytelserika 

artiklar kring feministisk filmteori i mitten av 1970talet (Holm 2005:7). Samhället har 

format ett stereotypiskt sätt, och näst intill oskrivna regler finns om hur man som kvinna 

eller man bör bete sig. Den manliga blicken i bild har makt och uttrycker styrka, medan den 

kvinnliga blicken lockar och förför genom sin sexualitet. Män har en aktiv roll i hur de skall 

betraktas, de har makten att ignorera eller dominera, medan kvinnor intar en passiv roll och 

betraktas helt och hållet som sexuella objekt genom sitt utseende, där de ständigt söker 

bekräftelse genom ögonkontakt. Kvinnor intar på så vis en roll där deras uppgift är att 

representera manlig lust och njutning (Mulvey 1975:6–18). Mulvey har dock kritiserats 

under åren, främst för att hon använder psykoanalyser som redskap för sitt argumenterande, 

som många upplever föråldrad. Hon kritiseras också för sina feministiska åsikter, och 

ifrågasätts kring varför hon inte diskuterat den kvinnliga åskådarens perspektiv i artikel 

Visual Pleasure and Narrative Cinema. Först sex år efter att Mulvey skrev artikeln skrev 

hon ytterligare en artikel där hon bland annat diskuterade den kvinnliga åskådaren och 

problematiserade sina egna tidigare teorier (Holm 2005:7–10). Några av dem som kritiserat 

Mulveys teorier är Lorraine Gamman, Margaret Marshment och Jackie Stacey, kritiken 

riktas främst mot användandet av psykoanalyser, och ifrågasätter Mulveys förutfattande 

mening om att både protagonisten och åskådaren är manlig och heterosexuell, som leder till 

många obesvarade frågor (Taylor 1995; Stacey odat., genom Holm 2005:10–11). Personligen 

anser jag att många av Mulveys feministiska aspekter på den blickdiskurs som förs, har 

relevans och hennes påståenden stärks med hjälp av användandet av psykoanalyser.  Trots 

att hon blivit kritiserad av många anser jag att kvinnor och mäns sökande efter bekräftelse 

tydliggörs när det kommer till blicken som skiljer sig markant mellan könen. Jag vill dock 

tillägga att jag anser att Mulveys teorier uppenbart är kritiserade för att de är bristfälliga, 

som tidigare nämnt, främst när det gäller den kvinnliga åskådaren.  

Slutsatsen jag drar utifrån detta är att blicken har stor betydelse för bildens uppfattning och 

det är någonting en fotograf med ett reklamsyfte ofta drar nytta av. Man kan dock se tydliga 

skillnader mellan hur män och kvinnor framställs i media och speciellt i 

reklamsammanhang, exempel på detta är kontrasterna som finns mellan figur 1 och figur 2.   
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Yvonne Eriksson och Anette Göthlund har bland annat studerat hur kvinnor framställs i 

reklamsammanhang. En specifik undersökning de gjort handlar om de underklädesannonser 

H&M har inför varje jul, där kvinnorna exponerats i likartade positioner, med utputande 

byst och rumpa. De samband de funnit för de olika annonserna är inte något unikt för H&M 

utan har istället visat sig vara ett sätt att avbilda kvinnor på i reklambilder (Eriksson, 

Göthlund 2004:32). Reklambilder har oftare än man tror, risk för att fällas för 

könsdiskriminering och de två typer av diskriminering som är vanligast är, exempelvis när 

man låter en avklädd kvinna hålla i den produkten som skall säljas, man framställer alltså 

kvinnan på ett sexistiskt sätt. Det andra exemplet är när man låter den sexiga kvinnan 

försvagas genom att inte orka hålla upp produkten. I reklam för underkläder brukar dessa 

två synsätt ofta smyga sig på. I reklam för kalsonger framställs mannen som aktiv, självsäker 

och en aning nonchalant utan ögonkontakt med kameran, medan kvinnan däremot står i 

stor kontrast till hur mannen framställs. Hon får stå i ett par trosor och poserar ofta lite 

blygsamt och osäkert med trollbindande blick direkt in i kameran (Bergström 2009:85). Det 

kanske är såhär verkligheten ser ut, och inte bara i underklädessammanhang utan i 

reklambilder överlag, men behöver vi förstärka könsrollerna och få dem att bita djupare i 

samhället?  

 

Figur 1 Matt Jones, Elle magazine Spain (maj 2012)  

2.3.2 Bildreflektion 

Här kommer jag att jämföra figur 1 och figur 2 med varandra, för att förtydliga de skillnader 

som görs mellan reklambilder och dokumentära fotografier. Jag kommer även ta upp de 

skillnader som görs mellan män och kvinnor i fotografi.  

De två bilderna i figur 1 och figur 2 skiljer sig på många sätt, till att börja med skiljer de sig 

genom genre, då figur 1 är en reklambild medan figur 2 är en dokumentär bild. Figur 1 är 

typisk reklambild på så sätt att bilden är i färg, den har ett stående format och är med all 

sannolikhet arrangerad och retuscherad.  Figur 2 är motsatsen vilket innebär en svartvit bild, 

med ett liggande format, som inte verkar vara arrangerad eller retuscherad.  
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I figur 1 kan man se en avklädd kvinna, som sitter ihopkrupen, hon har direkt ögonkontakt 

med kameran, vilket ger en känsla av närvaro. Hennes högra arm gör en gest som ser 

avslappnad ut men som samtidigt hjälper till att täcka kvinnans kropp. Hon ler flirtande, 

hon är glad och solbränd och ger ett inbjudande intryck. I figur 2 kan man se en man som 

sitter i en avslappnande position, hans kropp är i profil och man förstår att mannen ser ut 

genom ett fönster genom de reflektioner som finns i bilden. Mannen bär en svart kostym 

eller jacka och har ett fundersamt ansiktsuttryck.  Han har inte ögonkontakt med kameran 

vilket kan uppfattas på två sätt, antingen ignorerar mannen fotografen eller så vet han inte 

om att han blir fotograferad, eftersom bilden är dokumentär känns det sistnämnda mest 

troligt.  

De två bilderna är riktade till olika målgrupper och används för olika syften, men trots det 

kan jag inte undgå att fundera över några av de skillnader som faktiskt görs. Kvinnan i figur 1 

framställs som att hon söker kontakt med åskådaren genom en medvetet lockande posering 

och blick. Syftet är att sälja tidningen och bilden talar därför direkt till personen som ser 

bilden. Jag anser att mannen i figur 2 däremot framställs som indirekt och ger inte 

åskådaren en känsla av direkt närvaro, mannen söker inte bekräftelse, vilket verkar tills hans 

fördel. Jag uppfattar mannen som stark och självständig och upplever inte att han har något 

att förmedla eller säga till oss som betraktar bilden. Bilden är tagen på ett sådant sätt att 

man betraktar en händelse utifrån utan att bli inbjuden att ta del av historien. 

 

Figur 2 VC Ferry 
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3 Problemformulering  

Min frågeställning i detta arbete grundar sig i att ta reda på vilka skillnader och likheter det 

finns när man fotograferar porträtt i den dokumentära genren gentemot reklambilder? 

Påverkas trovärdigheten i bilden beroende på vilken genre det är frågan om?  

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna svara på frågeställningen måste ett praktiskt arbete genomföras. Det praktiska 

arbetet kommer att bestå av åtta stycken porträttfotografier som jag kommer att fotografera. 

Dessa åtta porträttbilder kommer att delas in i två kategorier, där fyra bilder i vardera 

kategori kommer att fotograferas som ett dokumentärt porträtt eller en reklambild.  

3.1.1 Praktiskt arbete (Fotografering) 

På fyra av fotografierna kommer män att porträtteras och på resterande fyra fotografier 

kommer kvinnor porträtteras. Två män respektive två kvinnor kommer att porträtteras i 

vardera kategori, dokumentärt respektive reklamfotografi. 

I båda kategorierna kommer jag att medvetet framställa kvinnor och män på olika sätt och 

arbeta med att förtydliga de estetiska och genusbaserade normer som finns inom de olika 

kategorierna, exempelvis genom retuschering, ljussättning, bildutsnitt och posering. Jag 

kommer även att fotografera tre bilder där jag bryter mot normerna, för att se hur 

trovärdigheten påverkas och om respondenterna kan urskilja bilderna och peka ut vilken 

genre bilden är menade att tillhöra.  

Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet trovärdig någonting som förtjänar tilltro och 

alltså är tillförlitligt (NE 2013-06-04).   Med begreppet trovärdighet menar jag i detta arbete 

att bilden i sin genre (dokumentär eller reklambild) upplevs tillförlitlig och sanningsenlig 

med avseende på faktorerna ljussättning, posering, retuschering och bildutsnitt. Påverkar 

dessa faktorer vilken genre bilden tillhör och i sin tur trovärdigheten för bilden?  

3.1.2 Enkätundersökning 

Jag kommer att utvärdera mitt arbete genom en enkätundersökning. Enkäten skall besvaras 

av 30-40personer varav målet är att fråga hälften män och hälften kvinnor, där åldern på 

respondenterna skall vara varierad mellan 20 till 65år. Etnicitet och andra kulturella 

aspekter är ingenting jag kommer att belysa i min undersökning. Jag kommer inte heller ta 

reda på ifall respondenterna har tidigare erfarenheter om porträttfotografi och därmed inte 

heller ha med det i min enkät. Däremot kommer jag att belysa aktuella genusfrågor i enkäten 

och även jobba med dessa i mitt praktiska arbete.  

Frågorna i enkätundersökningen kommer att baseras på de porträttfotografier som jag 

kommer att skapa i den praktiska delen och målet är att genom enkätundersökningen 

besvara frågeställningen. Jag kommer att ställa frågor kring trovärdigheten i bilderna, om 

genus och de genrer som är aktuella för min frågeställning, dvs. reklambilder och 

dokumentära bilder. Jag kommer bland annat använda mig av skalor i enkäten och 

alternativfrågor där personerna exempelvis får placera in respektive fotografi i kategorin 

dokumentär- eller reklambild. Jag kommer också att använda mig av ja och nej frågor och 

avsluta enkätundersökningen med en öppen fråga där respondenterna får motivera sina 

svar.   
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Jag kommer att visa samtliga bilder samtidigt i mindre grupper och sedan dela ut enkäten 

för alla att fylla i. Enkätens svar sammanställs på två olika sätt, dels kommer stapeldiagram 

göras för att redovisa svaren för frågorna som baseras på skalor, alternativfrågor och ja och 

nej frågor och den öppna frågan sammanställs till en flytande text, där jag summerar de svar 

jag fått, svaren kommer sedan analyseras och utvärderas.  

Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning, men med en öppen fråga som undantag. 

Jag anser att en kvantitativ undersökning är bäst lämpad för att besvara min frågeställning. 

Den är också enklast att utvärdera och på så vis bäst lämpad med avseende på den 

tidsbegränsning som arbetet skall utföras inom. En kvantitativ undersökning med slutna 

frågor ger större möjligheter att hålla arbetet relativt litet, jag har dock valt att använda en 

öppen fråga i min enkätundersökning där respondenterna får motivera sitt svar. De slutna 

frågorna kommer förhoppningsvis ge ett konkret svar på min frågeställning, och till 

undersökningens fördel enbart ge ett svar på det som efterfrågas, för att enklare kunna 

utvärderas. Om jag istället skulle använda mig av öppna frågor i hela undersökningen kan 

svaren sväva iväg och arbetet kan möjligtvis bli större än vad som hinner utvärderas inom 

den utsatta tidsramen. Enligt Østbye m.fl. används slutna frågor då forskaren anser sig veta 

det möjliga utfallet och använder det för att begränsa sin undersökning (Østbye m.fl. 

2002:143). Det praktiska arbetet kräver att jag följer de estetiska och genusbaserade 

normerna som sedan skall utvärderas, det är dessa som sedan kommer att användas som 

svarsalternativ i enkätundersökningen för att ta reda på om och hur dem i sin tur påverkar 

bildens trovärdighet.  Min förhoppning är att den kvantitativa undersökningen med slutna 

frågor kommer att på ett enkelt och tydligt sätt underlätta utvärderingen och analysen av 

min frågeställning, som lyder:   

Vilka skillnader och likheter finns det då man fotograferar porträtt i den dokumentära 

genren gentemot reklambilder? Påverkas trovärdigheten i bilden beroende på vilken genre 

det är frågan om?  
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4 Relaterad/tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp skillnader mellan dokumentära bilder och 

reklambilder. Jag diskuterar också hur retuschering av fotografier påverkat människors 

verklighetsuppfattning och trovärdighet av bilder.   

I det här arbetet om porträttfotografi kommer en lite djupare fokusering ske kring 

dokumentärfotografi i jämförelse med reklamfotografier. Ytterligare en fokusering i arbetet 

kommer vara huruvida retuschering påverkar bilders uppfattning och trovärdighet. Förstör 

man den sanning bilden skall representera genom retusch eller är det acceptabelt att 

försköna bilder utan att det påverkar verklighetsuppfattningen? 

4.1 Dokumentärfotografi vs. Reklamfotografi 

År 1926 användes termen dokumentär för första gången. Under åren fram till idag har 

begreppet breddats sig och blivit ett samlingsnamn för ett flertal kategorier så som 

krigsfotografi, gatufotografi, samhällsstudier och fotojournalistik. Det som utmärker 

någonting dokumentärt är påståendet om dess objektiva och direkta registrering av fakta. 

Påståenden om att det dokumentära alltid återger sanningen, oberoende av form, stil och 

medium så är alltid innehållet hjärtat till det vi kallar dokumentärt (Edwards 2007:46–47). 

Yrket dokumentärfotograf innebär att man observerar sin omgivning, att se det som sker 

runt omkring en och att fotografera det utan att tillägga något i bilden (Leibovitz 2009:106). 

Det dokumentära fotograferandet är enkelt på så vis att man bara kan ta emot det som 

erbjuds genom att öppna ögonen och se (Leibovitz 2009:158). Det dokumentära kan 

förklaras som en opartisk observatör, genom att fotografera bilderna i svartvitt och genom 

att inte beskära, retuschera, iscensätta, ljussätta, posera eller lägga till föremål i bilden 

förklarar Edwards att bilden anses som dokumentär. Edwards påstår dock att 

sanningshalten är beroende av vem det är som presenterar det dokumentära materialet.  Har 

personen eller företaget ifråga hög auktoritet ökar detta sanningshalten, vilket i sin tur 

resulterar i ökad trovärdighet (Edwards 2007:48).  Jag anser att påståendena som Edwards 

och Leibovitz gör stämmer väl överens med min egen uppfattning av en dokumentär bild. 

Jag anser också att reklambilderna kan ses som de dokumentära bildernas motsats. Bilderna 

är ofta tagna i styrda miljöer med ett visst syfte, att bilden skall säljas eller i sin tur sälja en 

produkt, där de iscensätter en händelse för att skapa dramatik och ljuset och poseringen är 

styrd. Reklambilderna innehåller ofta mycket färg och är beskurna och retuscherade för att 

passa in i tidningen eller det offentliga rummets format.  

När det kommer till reklambilder handlar allting om koncept, folk köper sådant som de 

känner igen. Därför blir det lätt att många bilder vi ser är likadana, speciellt när det kommer 

till omslagsbilder för olika tidningar, modebilder, skönhetsbilder eller reklambilder av olika 

slag. I reklambranschen vill man vara unik och sticka ut på rätt sätt, men man är samtidigt 

väldigt rädd för att ta för stora risker (Leibovitz 2009:63). Annie Leibovitz är en av de 

porträttfotografer som låter objekten bli en del av en idé, och de senaste åren har hon jobbat 

mestadels med konceptfotografi. Hon skriver i sin bok Annie Leibovitz på uppdrag (2009) 

att hon inför varje fotografering gör research om personen hon skall fotografera för att 

förbereda sig och för att få idéer att bygga sin bild på. Om det är en dansare hon skall 

fotografera går hon exempelvis och ser personen dansa, är det en musiker lyssnar hon på 

personens skivor och så vidare. Hon skriver i sin bok att ”Någonstans i råmaterialet fanns 
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fröet till en färdig bild. Det behövde inte vara något storslaget. Det kunde få vara enkelt. Det 

ligger mycket i påståendet att ju enklare idé desto bättre.” (Leibovitz 2009:55). 

4.2 Retusch vs. Icke retusch  

Jag har valt att inte fokusera på retuschering i form av plastikoperationer eller smink. Den 

retuschering och bildbehandling som diskuteras i arbetet är endast retuscheringen som görs 

efter att bilden är tagen.  

Bildbehandling görs alltid i de fall bilden skall publiceras i reklamsammanhang, att beskära 

bilder är vanligast. Det finns tre orsaker till att beskäring anses viktig, först och främst vill 

media överlag reducera sådant som de anser onödigt för berättelsen eller som anses störande 

för ögat i bilden. Det andra är att fokusera på det som är viktigt och det tredje är att 

dramatisera för att få åskådaren mer intresserad (Bergström 2009:196).  

Människor i allmänhet vill gärna lita på fotografiet då det påminner så mycket om 

verkligheten, men frågan är om fotografiet talar sanning? Det som får människor att tveka i 

frågan är vetskapen om att fotografen kan ha arrangerat bilden. Fotografen har gjort ett 

aktivt val gällande detaljer som kan ge bilden olika betydelser, genom att välja att fokusera 

på det som gör bilden mer dramatisk. En annan orsak till människors tvivel gällande 

fotografiets sanning, är de manipuleringsmöjligheter som finns lättillgängligt idag.  Det har 

till och med gått så långt att människor tvekar på om det överhuvudtaget finns några bilder 

som representerar sanning (Bergström 2010:21). Manipuleringsmöjligheterna har gjort att 

fotografiet har förlorat förtroendet i nyhetssammanhang, den är inte längre en säker 

informationsbärare och ett bevis för en händelse, utan mer ett uttryck för fotografens 

subjektiva gestaltning av en händelse, snarare än ett avtryck (Bergström 2010:22–23). Jag 

anser att det finns tydliga skillnader på de förväntningar vi bygger upp eller har när vi tar till 

oss olika typer av bilder, som tidigare nämn så beror trovärdigheten på vem avsändaren är. 

Jag vill påstå att när man läser exempelvis en nyhetstidning förväntar man sig att bilderna 

inte skall vara retuscherade, att de bilder vi ser i tidningen är sanningsenliga och 

trovärdigheten för materialet är hög, men som jag skrivit tidigare är detta inte fallet enligt 

Bergström.   

Om man däremot läser ett modemagasin förväntar man sig istället att alla bilder i tidningen 

är retuscherade, att ingenting i tidningen är sanningsenligt och man tar all skönheten med 

en nypa salt. Jag vill dock hålla med Bergström om att människor gärna vill lita på 

fotografiet som en sanningsbärare och se bilderna som en verklighet och på så vis en 

möjlighet. Jag vill påstå att reklambilder ofta drar nytta av retuschering och framhäver 

produkter som mirakelkrämer, föryngringspreparat och tv-shops alla träningsverktyg som 

utlovar fantastiska resultat. De manipulerade före- och efterbilderna får människor att köpa 

produkten de tror ger ett perfekt resultat, trots att de ofta vet att bilderna de sett är 

retuscherade. Den primära frågan gällande just denna typ av reklambilder är ifall det är 

etiskt korrekt att lura åskådarna och försköna och förfina den produkt som skall säljas 

enbart för att tjäna mer pengar. Oavsett så måste bilden som retuscheras vara trovärdig, men 

för att få fram en så trovärdig bild som möjligt, kräver det mycket kunskap och tålamod om 

bildretuschering.  

Enligt Kelby kan en porträttbild som olyckligtvis inte visar det bästa hos personen enkelt 

räddas i ett bildbehandlingsprogram, om personen exempelvis har en finne eller en 

osmickrande skavank kan det förfinas och tas bort i efterhand. Det är dock viktigt att inte 
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retuschera för mycket, då finns risken att personen inte känner igen sig själv och ser att 

bilden är retuscherad. Det är därför viktigt att studera bilden noga och försiktigt retuschera 

en liten bit i taget. En riktigt bra retusch är en retusch som inte uppmärksammas (Kelby 

2011:xv). Figur 3 nedan är ett exempel på en retusch som jag skulle anse är välgjord. 

Kvinnans karaktäristiska drag är kvar men bilden har retuscherats genom bland annat 

förändring av bildens färgnyans, ökad kontrast och förfining av hår och ansikte utan att det 

gått till överdrift, kvinnan har helt enkelt förskönats.  

 

Figur 3 Fotograf Natasha Lee, Retuschör Amy Dresser 
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5 Genomförande 

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att förklara det förarbete som krävdes för att 

genomföra det praktiska arbetet. Därefter förklaras progressionen av det praktiska arbetet, 

som består av porträttfotografier. En uppdelning av dokumentära bilder och reklambilder 

har gjorts och en kort förklaring finns kopplad till varje bild.   

Undersökningen som kommer att genomföras, krävde att åtta fotografier skapades i såväl 

dokumentär stil som reklam stil. De olika genrerna har estetiska och genusbaserade normer 

eller så kallade riktlinjer som vanligtvis följs för att bilden skall klassas i en viss genre. I 

undersökningen skall jag ta reda på vad som händer med trovärdigheten när man bryter mot 

dessa normer eller riktlinjer som finns. För att kunna utföra det praktiska arbetet var jag 

först tvungen att ta reda på vilka normerna var och sedan planera och fotografera åtta 

stycken porträtt. Tre av bilderna som jag fotograferade skulle bryta mot normen och 

resterande fem bilder skulle fotograferas enligt de estetiska och genusbaserade normerna.  

5.1 Förarbete 

5.1.1 Planering 

För att genomföra ett bra praktiskt arbete krävdes mycket planering, de åtta porträttbilderna 

som producerades planerades noga. Till en början skapades en moodboard för att få en enkel 

överblick över de olika bilderna som skulle fotograferas. Därefter valdes åtta olika modeller 

ut och i samband med det även bra platser där bilderna skulle fotograferas. Moodboarden 

var enbart för min egen skull och ingenting jag delade med mig av till modellerna.  

Alla åtta personerna som tillfrågades ställde upp som modeller och ett tidschema gjordes. 

Inom en fyra veckors period fotograferades alla modellerna och de har tydligt förstått och 

godkänt att bilderna används i undersökningssyfte och sedan publiceras på DiVA. Urvalet av 

modeller gjordes enkelt genom att använda vänner och bekanta, eftersom det praktiska 

arbetet inte handlade om personerna i sig utan hur de gestaltades. Ingen av modellerna hade 

tidigare någon professionell erfarenhet av att stå modell, dock valdes personerna ut för att 

passa in enligt de estetiska och genusbaserade normer som finns inom varje genre, för att få 

porträtten så verklighetstrogna som möjligt. Arbetets fokusering låg på det estetiska 

uttrycket i själva bilden men självklart spelade det roll hur personerna såg ut, gällande 

kroppsspråk, kläder, och ansiktsuttryck och där valde jag personer som jag ansåg kunna 

passa i de olika genrerna. I den dokumentära genren avbildades personerna precis som de 

var just i den stunden fotografiet togs, ingenting skulle vara tillgjort eller arrangerat. Jag 

inspirerades dock av en del bilder innan mina bilder togs, för att veta på ett ungefär hur jag 

ville att slutresultatet skulle bli. För att få en tydlig överblick över hur alla åtta bilder skulle 

fotograferas, samlade jag bilder på en moodboard för både reklambilderna och de 

dokumentära bilderna.  

Reklambilderna var väl planerade gällande klädval, sminkning, hår, ljussättning, posering, 

bakgrunder och uttryck. Undersökningen har dock krävt att det finns undantagsbilder för att 

testa om det är normerna i de olika genrerna som styr hur trovärdig bilden upplevs. De 

bilderna som inte skapades efter normer eller riktlinjer förklaras närmare i kapitel 5.2.  

Jag anser att porträtt i reklamsammanhang har ett annat syfte än att enbart vara en 

avbildning av en person. Det finns ofta ett syfte att tjäna pengar på bilderna, genom att 
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marknadsföra en produkt, till skillnad från dokumentära bilder där det ofta huvudsakligen 

handlar om att presentera en person och berätta en historia. Det var huvudsakligen detta 

som jag hade i åtanke när jag skapade bilderna i det här projektet.  

5.1.2 Moodboard - Inspiration 

Moodboarden bestod av bilder och text, den delades upp i två delar där ena delen var en 

presentation av reklambilderna och den andra delen var en presentation av de dokumentära 

bilderna. Under de olika delarna på moodboarden fanns det bilder och text som beskrev de 

fyra bilderna, som jag sedan skapade i varje kategori. Där fanns också nyckelord som 

förtydligade normerna eller riktlinjerna för vad som var utmärkande för de olika 

kategorierna, dokumentär- och reklamfotografi.  

Samtliga bilder på moodboarden hämtades ifrån Google sök. Varje bild som sedan 

fotograferades hade en egen liten moodboard som kan ses nedan. Varje bild var planerad till 

viss del innan den togs eftersom projektet skulle utföras på så pass kort tid, men en del 

bilder planerades mer än andra. Inga tydliga skillnader fanns på hur män och kvinnor 

normalt porträtterades i den dokumentära genren och jag utgick därför ifrån att modellen i 

första hand skulle agera naturligt i de dokumentära porträtten.  

Dokumentära bilder är ofta tagna med känsla för motivet, vilket innebär att bildutsnittet 

varierar. Fotograferas bilden som ett uppdrag åt någon annan, är bildutsnittet däremot ofta 

bestämt redan innan bilden tas för att passa till ändamålet. Vanligast är dock att bilden inte 

tas med något bakomliggande syfte, utan mer för att berätta en historia eller för att bevara 

ett ögonblick. Motivet och den historia som förmedlas i den dokumentära bilden är det 

huvudsakliga.  

De normer eller riktlinjer som är typiskt för dokumentära bilder är: 

- Att bilderna ofta är svartvita. 

- Att de ofta har ett liggande format.  

- Att bilden inte är retuscherad. 

Bildexempel 1. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 12) som 

finns i kapitel 5.2.1. Porträttet på en man skulle fotograferas i hemmamiljö, gärna nära ett 

fönster om möjligt. Det var viktigt att porträttet skulle fotograferas i naturligt ljus för att få 

rätt känsla i bilden. Porträttet skulle också vara svartvitt och ha ett liggande format. 

  

Figur 4 Bild1. Chris Beauchamp ”Man on ferry. Istanbul. 2010”                       
Bild 2. Fotograf okänd 
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Bildexempel 2. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 13) som 

finns i kapitel 5.2.1. Porträttet skulle vara på en kvinna och fotograferas vid havet likt bild 2, 

gärna på en strand eller en brygga. Kvinnan skulle förhoppningsvis ha ögonkontakt med 

kameran likt figur 5 bild 1, och kvinnans ansikte skulle ha direkt kontakt med kameran och 

porträttet skulle vara svartvitt och vara i ett liggande format.  

  

Figur 5 Bild 1. Peter Lindbergh ”(New York) Linda Evangelista 1988”, Bild 2. 
Fotograf okänd  

 

Bildexempel 3. Bilden nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 14) som 

finns i kapitel 5.2.1. Porträttet på en man skulle fotograferas i hemmamiljö i en 

inomhustrappa eller i en trappuppgång, dock var det viktigt att bilden skulle tas utan att 

styra modellen. Huvudsakligen skulle jag följa med modellen under en dag och 

förhoppningsvis få en bild där personen satt i en trappa.  Bilden skulle vara svartvit, 

fotograferas i liggande format och vara tagen med grodperspektiv och naturligt ljus.  

 

Figur 6 Alexis Deenen  

 

Bildexempel 4. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 15) som 

finns i kapitel 5.2.1. Porträttet på en kvinna skulle bryta mot normen för hur en dokumentär 

bild vanligtvis tas och hur kvinnor normalt porträtteras, genom att bilden skulle vara i 

stående format och i färg. Bilderna nedan är inte dokumentära, dock ville jag att mitt 

porträtt skulle vara dokumentärt med känslan av att bilden är en reklambild alltså styrd likt 

bilderna nedan. Modellen skulle fotograferas i helbild eller halvbild utan att styras, för att 
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fortfarande vara dokumentär. Kvinnan skulle inte ha ögonkontakt med kameran, likt 

bilderna nedan. Bilden skulle fotograferas utomhus på en gata, under en promenad eller 

liknande och bilden skulle sedan retuscheras i datorn.   

   

Figur 7 Bild 1. Mario Testino ”Michael Kors Fall 2012”                                       
Bild 2. Fotograf okänd, Bild 3. Fotograf okänd 

 

Reklambilder innehåller ofta styrd posering, retuschering, ljussättning och bildutsnitt, och 

de är ofta stående oberoende av modellens kön. Däremot finns en rad olika skillnader 

beroende på om modellen är en man eller en kvinna och jag listade upp dessa skillnader för 

att enkelt kunna planera mina bilder. Kvinnor respektive män delades därefter upp på 

följande sätt.  

Kvinnor har i regel: 

- Ofta direkt ögonkontakt med kameran.  

- Ofta färgstarka bilder. 

- Och ger ofta känslan av undergivenhet i form av fågelperspektiv och blygsamt 

kroppsspråk.  

Män har i regel:  

- Tendens att oftare undvika ögonkontakt och tittar gärna åt sidan. Om mannen har 

ögonkontakt med kameran ger det ofta känslan av att mannen har makt eftersom 

kroppsspråket hos en man tenderar att vara starkare än hos kvinnor.  

- Män fotograferas ofta rakt på eller i grodperspektiv för att förstärka känslan av makt.  

- Bilderna innehåller ofta dova och mättade färger.  

Det här diskuteras närmare i kapitel 2.3.1.  

 

 



 17 

Bildexempel 5. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 16) som 

finns i kapitel 5.2.2. Porträttet på en man skulle fotograferas utomhus i direkt solljus, 

bakgrunden skulle vara torkat gräs så att en brungul ton skulle täcka bakgrunden likt figur 8 

bild 1 nedan. Fotografiet skulle vara en närbild eller halvbild och kunna passa in i reklam för 

exempelvis hår, kläder eller en ansiktsprodukt. Bilden skulle retuscheras och slutresultatet 

skulle innehålla dova och mättade färger. Modellen skulle inte ha ögonkontakt med kameran 

likt figur 8 bild 2, för att förtydliga hur män normalt porträtteras i reklambilder.  

  

Figur 8 Bild 1. Fotograf okänd, Bild 2. Fotograf Tom Munro  

Bildexempel 6. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 17) som 

finns i kapitel 5.2.2. En skönhetsbild på en kvinna, exempelvis reklam för mascara, läppglans 

eller liknande, där en närbild som skulle fotograferas i studio. Bilden skulle ha ett mjukt ljus 

och innehålla klara färger, fotograferas i ett stående format och vara en reklambild. Kvinnan 

skulle ha ett sensuellt och sexigt uttryck i bilden.   

  

Figur 9 Bild 1. Fotograf okänd, Bild 2. Fotograf okänd  



 18 

Bildexempel 7. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 18) som 

finns i kapitel 5.2.2. Bilden skulle bryta mot normerna inom reklambranschen, och hur en 

kvinna vanligtvis porträtteras. Bilden skulle vara svartvit och upplevas spontan, med ett 

avslappnat kroppsspråk. Kvinnan skulle fotograferas i helkropp antingen sittandes eller 

stående och ha direkt ögonkontakt med kameran men med ett starkt uttryck. Bilden skulle 

fotograferas i studio med ett hårt ljus och mycket kontraster, bakgrunden skulle vara 

antingen vit eller grå och fotograferas likt en modebild.  

     

Figur 10 Bild 1. Fotograf okänd, Bild 2. Fotograf okänd, Bild 3. Fotograf okänd  

 

Bildexempel 8. Bilderna nedan var inspirationen till mitt porträttfotografi (figur 19) som 

finns i kapitel 5.2.2. Den här bilden skulle vara en reklambild för herrkläder, den är menad 

att bryta mot normen för hur män gestaltas i reklamsammanhang, genom att mannen 

exempelvis fotograferas i halvkropp eller helkropp och med ett liggande format. Bilden 

skulle vara i färg och fotograferas i ett mjukt naturligt ljus, eventuellt motljus. Modellen 

skulle ha direkt ögonkontakt med kameran vilket kändes viktigt, inte likt någon av 

exempelbilderna nedan. Samtidigt skulle bilden ge en avslappnad och naturlig känsla, dock 

skulle bilden retuscheras i färger och även småskavanker, som finnar och liknande skulle tas 

bort.  

  

Figur 11 Bild 1. Fotograf okänd, Bild 2. Fotograf okänd  
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5.2 Progression 

När moodboarden var klar, modellerna var bokade och platserna var bestämda återstod 

enbart fotograferandet och redigeringen. Alla bilderna fotograferades med kameran Canon 

5D mark ii och lades sedan i Photoshop CS6 – Camera Raw där bildernas storlek och skärpa 

ställdes in på samtliga bilder. Detta var ingenting som jag ansåg vara retuschering då 

bilderna inte ändrats på något sätt. Den retuschering som gjordes på bilderna tas upp 

närmare under varje bild i kapitel 5.2.1 och 5.2.2.  

Under fotograferingen uppmärksammades att modellerna agerade och positionerade sig likt 

teorierna som presenterats i kapitel 2.3. Direkt när kameran riktades mot modellerna infann 

de sig i en roll och beroende på om modellen i fråga var man eller kvinna eftersöktes olika 

typer av bekräftelse, detta diskuteras mer i kapitel 7.3. På grund av modellernas likartade 

posering då ingen regi gavs, blev urvalet av bilderna inte alltid självklart. En del bilder 

behövde ses över flera gånger innan jag beslöt mig för vilken jag skulle välja ut. I flera av 

porträtten valde jag inte alltid det bästa porträttet av en person, utan de bilderna som skulle 

passa bäst för att genomföra undersökningen.  

Till min hjälp i produktionen användes två böcker skrivna av Scott Kelby. Den ena boken för 

att underlätta retuscheringsarbetet, Professionell Porträttretuschering med Photoshop – för 

fotografer (2011), den här boken användes flitigt till reklambilderna. Den andra boken var 

Ljussätt, Plåta, Retuschera (2012) som användes för att öka ljussättningskunskaperna i 

studiomiljö.  

5.2.1 Dokumentära bilder 

Bild 1. Porträttet nedan (figur 12) fotograferade jag hemma hos modellen. Bilden skulle vara 

av dokumentär karaktär och jag gjorde hela tiden medvetna val gällande val av vinklar och 

var hela tiden medveten om mannens blick, varifrån ljuset kom och hur det landande på 

mannens ansikte. Utan att ge några direktiv var det viktiga med den här bilden att få en 

intim känsla, att komma någon nära. Ingen redigering gjordes och den fotograferades 

liggande och med naturligt fönsterljus. Ifrån början skulle bilden varit svartvit men när jag 

tagit bilden upplevde jag att den fick mer liv när den var i färg och beslöt därför att behålla 

den i färg. 

 

Figur 12 Sarah Nyman (2013) 
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Bild 2. Porträttet på kvinnan nedan (figur 13) fotograferades vid havet, på en bänk, i motljus 

för att få ett mjukare ljus. Kvinnan log mycket under hela fotograferingen och hon satt 

avslappnat likt bilden nedan. Bilden fotograferades liggande och gjordes sedan svartvit. 

Motljuset, leendet och den lätta vindpusten i kvinnans hår skapade tillsammans en naturlig 

och avslappnad känsla.  

 

Figur 13 Sarah Nyman (2013) 

Bild 3. Porträttet nedan (figur 14) fotograferades på en man i en trappa, med 

grodperspektiv. Porträttet skulle förhålla sig till normerna för en dokumentär bild, det vill 

säga bilden skulle vara liggande och svartvit och inga direktiv skulle ges till modellen. 

Mannen hade ögonkontakt med kameran på ett fåtal bilder utav de som fotograferades och 

när urvalet av bilder gjordes valdes medvetet en bild med ögonkontakt för att det var då 

mannen kändes mest närvarande. Ansiktsuttrycket kändes också mest naturligt och 

avslappnat på bilden nedan gentemot flertalet andra bilder som fotograferades under samma 

tillfälle.  

 

Figur 14 Sarah Nyman (2013) 
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Bild 4. Den dokumentära bilden nedan (figur 15) var tänkt att bryta mot normen för hur en 

dokumentär bild vanligtvis tas och även bryta normen för hur kvinnor normalt gestaltas i 

porträtt. Porträttet skulle vara i stående format och i färg, bilden skulle sedan redigeras och 

kvinnan på bilden skulle ha blicken bortvänd från kameran. Trots dessa kriterier skulle 

bilden inte styras utan fotograferas precis som en dokumentär bild. Kvinnan på bilden skulle 

också ha ett avslappnat kroppsspråk.  

Vid första tillfället som jag fotograferande kvinnan hade hon en tendens att ha ögonkontakt 

med kameran på varenda bild och hon hade ett väldigt stilla kroppsspråk, och kvinnan 

poserade så fort jag tog upp kameran. Det var inte så jag ville att slutresultatet skulle bli, så 

jag beslöt mig för att fotografera kvinnan vid ett nytt tillfälle. Vid andra tillfället valde jag likt 

första tillfället att inte säga åt kvinnan hur hon skulle bete sig, varken i kroppsspråk eller vart 

hon skulle ha blicken. Jag valde istället att byta arbetssätt för mitt fotograferande och tog 

bilder då kvinnan inte var medveten om att hon fotograferades. Vid andra tillfället rörde sig 

kvinnan mycket mer och blicken var inte alltid mot kameran vilket gav ett mycket bättre 

resultat.   

 

 

Figur 15 Sarah Nyman (2013) 
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5.2.2 Reklambilder 

Bild 5. Porträttet nedan (figur 16) fotograferades ute och skulle vara en reklambild, genom 

att vara väldigt styrd både i kroppsspråk, styling, ljussättning, bakgrund och utsnitt.  

Redigering gjordes på den här bilden i form av borttagning av finnar och röda utslag i 

ansiktet, mörka ringar runt ögonen, ökning av skäggstubb, tydligare kindben, mörkare hår 

för att bättre matcha ögonbrynen, ögonen är ljusare och klarare och luddtussar på tröjan 

togs bort. Porträttet färgkorrigerades för att ge bilden en brunare ton och dessa förändringar 

förtydligade att bilden efterliknar en reklambild och kändes nödvändiga för att få fram det 

resultatet jag ville uppnå.  Ljussättningen kändes viktig och jag valde att ha direkt solljus 

ifrån sidan för att framhäva karaktärsdragen. En guldfärgad reflexskärm användes för att 

inte få ena sidan av ansiktet jättemörk och den andra jätteljus, som det vanligtvis kan bli när 

man fotograferar i direkt sidoljus, eftersom kontrasten blir för stor. Reflexskärmen som 

användes gav en varmare ton i skuggpartiet, detta gjorde också att tröjan fick ett tydligare 

mönster. Det kändes också viktigt att mannan skulle ha blicken bortvänd ifrån kameran för 

att efterlikna en reklambild på en man så mycket som möjligt.  

 

 

Figur 16 Sarah Nyman (2013) 
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Bild 6. Nedanstående porträtt (figur 17) skulle vara en reklambild som skulle kunna passa 

in som en skönhetsbild för smink, hår eller liknande, bilden retuscherades och styrdes helt 

och hållet. Ljussättningen skulle vara jämn för att undvika tydliga skuggor som skulle göra 

ansiktet rynkigt eller föråldrat och en mörkgrå bakgrund valdes för att ansiktet skulle 

förstärkas i bilden. Jag valde att inte ha ansiktet helt centrerat i bilden för att skapa spänning 

och det mesta av kvinnans hår valde jag att placera på ena sidan för att skapa en bra balans i 

bilden, som skulle väga upp att bilden inte var centrerad.  Kvinnans ansiktsuttryck skulle 

vara avslappnat och blicken skulle upplevas förförisk och lustfylld.  

Skönhetsbilden inspirerades av bildexempel 6 (figur 9) som kan upplevas som förföriska 

bilder. Det viktiga i min bild var att undvika att bilden skulle bli vulgär, den skulle enbart 

vara flirtig och sensuell på ett smakfullt sätt. Stylingen tonades ner då modellen ifrån början 

hade ett rött läppstift som var väldigt glansigt, vilket jag inte ansåg mest lämpligt för min 

bild. Läppstiftet byttes ut mot ett matt och mindre färgstarkt, för att få mer fokusering på 

helheten och framförallt ögonen i bilden. Jag sa också åt modellen att inte le så att tänderna 

syntes utan att försöka tänka på att le med ögonen.  

 

 

Figur 17 Sarah Nyman (2013) 
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Bild 7. Porträttet nedan (figur 18) skulle bryta mot de estetiska och genusbaserade 

normerna för en reklambild. Till en början valde jag en annan bild än den här nedan, där 

kvinnan satt på en stol och ljussättningen var hård och bilden kontrastrik, kroppsspråket var 

starkt och blicken hade närvaro då modellen hade ögonkontakt med kameran. Bilden höll sig 

väl till de kriterier jag skrev i min moodboard, (figur 10), men när jag hade valt ut de åtta 

bilderna som skulle användas i undersökningen kändes den bilden svagast. Bilden skulle 

representera ett av undantagen i min undersökning, och därför bytte jag ut bilden mot en 

annan bild jag tagit under samma tillfälle som gav ett starkare intryck. Den nya utvalda 

bilden blev dock en bild som ifrån början inte var avsedd för mitt arbete men som passade 

mycket bättre till undersökningen.  

Under fotograferingen togs ett flertal bilder där kvinnan skrattade likt bilden nedan, ett 

spontant och genuint kroppsspråk s0m gav bilden en dokumentär känsla. Detta förmodade 

jag skulle kunna ge ett bättre och mer spännande resultat i undersökningen. Kvinnan hade 

ögonkontakt med kameran på de flesta bilder som fotograferades i studion och jag valde 

medvetet en bild där kvinnan hade stängda ögon för att undersöka ifall detta kunde påverka 

trovärdigheten. Porträttet gjordes svartvitt och retuscherades för att förtydliga att det utgör 

en av undantagbilderna och för att se hur respondenterna senare skulle svara i min 

enkätundersökning.  

 

Figur 18 Sarah Nyman (2013) 
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Bild 8. Porträttet nedan (figur 19) fotograferades i ett liggande bildformat och i en halvbild 

vilket är ovanligt för reklambilder. Bilden var menad att bryta mot normen för en reklambild 

med avseende på detta, dock skulle bilden kunna vara menad till att sälja exempelvis kappan 

som mannen bär på bilden. Bilden retuscherades så att kappan framhävdes bättre i bilden 

utan att förlora för mycket fokus ifrån ansiktet. Det kändes därför viktigt för mig att mannen 

hade ögonkontakt med kameran så att en tydligare närvaro fanns i bilden, detta skulle 

möjligtvis kunna göra respondenterna i enkätundersökningen fundersamma kring vilken 

genre bilden faktiskt tillhör, vilket jag ansåg kunna bli intressant.  

 

Figur 19 Sarah Nyman (2013) 
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6 Enkätundersökning 

I det här kapitlet kommer jag att presentera den metod jag använt mig av i examensarbetet. 

Jag kommer också att presentera utfallet av enkätundersökningen och en kort beskrivning 

av alla diagrammet görs så att det tydligt framgår vad varje diagram visar.   Därefter redogör 

jag för den öppna frågan i enkätundersökningen, där samtliga respondenters svar listas upp. 

Slutligen analyseras utfallet av de slutna- och öppna frågorna i nästa kapitel 7.1.1.  

6.1 Metod  

När jag skapade min undersökning valde jag att inte skriva frågorna så att de resulterade i 

skalor som jag skrivit i metodbeskrivning 3.1. att jag skulle göra. Jag valde istället att enbart 

använda mig av alternativfrågor och avsluta med en öppen fråga där respondenterna skulle 

motivera sitt svar. Detta gjordes dels för att få en bra struktur i enkätundersökningen och 

dels för att få ut bästa möjliga svar utav de frågor som ställdes, frågorna formulerades bättre 

och blev tydligare med alternativa svar. 

Enkätundersökningen genomfördes på olika platser, dock anser jag att platsen inte har 

någon betydelse för resultatet av enkätundersökningen. Jag försökte forma grupper om ca 5-

6 personer i taget när respondenterna skulle svara på enkäten, för att hålla en avslappnad 

och lugn miljö. Det var viktigt att lika många män som kvinnor besvarade enkäten för att 

resultatet på ett rättvist sätt skulle kunna utvärderas, jag fick ihop 40 stycken respondenter, 

varav hälften kvinnor och hälften män, där åldern på respondenterna varierade, dock var 

majoriteten av respondenterna 15-29år. Enkätundersökningens utformning finns under 

Appendix A – Enkät. 

Jag placerade ut alla åtta porträtten som jag tagit på ett bord, utan någon speciell ordning. 

Alla bilderna hade ett nummer så att det tydligt skulle framgå för respondenterna vilken bild 

som tillhörde vilken fråga.  

6.2 Utfall av enkätundersökningen.  

Till att börja med fick respondenterna fylla i kön och ålder.  

             

Tabell 1 Kön på respondenterna. 20 män 

och 20 kvinnor besvarade enkäten.   

 

Tabell 2 Ålder på respondenterna. 

Majoriteten av både kvinnor och män som 

besvarade enkäten var 15-29år.
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Sedan fick respondenterna en uppmaning att placera respektive bild i den kategori de ansåg 

att den tillhörde. Bild 1-4 var skapade att representera bilder med dokumentär stil medan 

bild 5-8 skulle representera reklambilder.  

När svaren var insamlade valde jag sedan att dela upp dem i män och kvinnor och därefter 

gjordes två olika diagram, för att enkelt kunna avläsa svaren, de såg ut såhär: 

 

Tabell 3 Här ovan är svaren för hur männen placerade in bilderna, att avläsa ifrån 

diagrammet ansåg respondenterna att bild 1-4 var mer i dokumentär stil än reklambilder. 

Reklambilderna 5, 6 och 7 var tydliga att urskilja, däremot ansåg hälften av männen att bild 

8 var porträtt i dokumentär stil och andra hälften att bild 8 var en reklambild. 

 

Tabell 4 I diagrammet ovan ser man svaren för hur kvinnorna placerade in bilderna. Bild 1, 

2, 3 och 4 var de som tydligast ansågs vara dokumentära, medan bild 5,6 och 7 sågs mer som 

reklambilder. Bild 8 var dock svårare att placera in, då hälften av respondenterna placerade 

in bilden som en dokumentär bild, och resterande hälften placeradse in den som en 

reklambild.  
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Tabell 5 I diagrammet ovan kan man se hur männen svarade på frågan ”Vilket syfte skulle 

du anse att bilden har?”. De dokumentära bilderna (bild 1 -4) var det övervägande många 

män som ansåg att bilderna berättade en historia, och i bild 5, 6 och 8 var det övervägande 

många män som ansåg att respektive bild skulle sälja en produkt. Bild 7 var det dock relativt 

jämnt mellan de tre svarsalternativen, dock var det flest respondenter som ansåg att bilden 

berättade en historia.  

 

 

Tabell 6 I tabellen ovan kan man se hur kvinnorna svarade på frågan ” Vilket syfte skulle du 

anse att bilden har?”. Bild 1-4 som skulle vara av dokumentär stil, är kvinnorna överens om 

att bild 1, 2 och 4 berättar en historia. Bild 3 är det dock jämnt mellan alternativen, att bilden 

skulle berätta en historia och sälja en produkt, dock var det flest som svarade, sälja en 

produkt. Bild 5-8 som anses vara reklambilder var kvinnorna överens om att alla dessa 

bilder var reklambilder. Bild 5 och 6 gav tydligast resultat då 3 respektive ingen svarade att 

bilderna berättade en historia.  
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Tabell 7 Tabellen ovan visar utfallet av frågan ”Är de bilder som du anser vara dokumentära 

mer trovärdiga än reklambilderna?” 15 män och 9 kvinnor som svarade att ja de 

dokumentära bilderna är mer trovärdiga. Det var endast en man och två kvinnor som 

svarade nej reklambilderna är mer trovärdiga och 4 män och 9 kvinnor ansåg att de är lika 

trovärdiga. Utfallet visar att män generellt sätt anser att de dokumentära bilderna är mer 

troväriga, till skillnad från kvinnornas svar, som visade ett jämnt resultat av, ja de 

dokumentära bilderna är mer trovärdiga och att de är lika trovärdiga.   

 

 

Tabell 8 Diagrammet ovan visar utfallet av frågan ”Vilket bildformat anser du gör bilden 

mest trovärdig?”. 14 av männen och 15 av kvinnorna svarade att trovärdigheten beror på 

innehållet i bilden och inte på formatet. Av de övriga svaren var det 9 personer som ansåg att 

det liggade formatet gjorde bilden mest trovärdig och endast två stycken svarade att de 

stående formatet gör bilden mest trovärdig.  
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Tabell 9 I diagrammet ovan kan man se utfallet av kvinnornas svar på frågan “Vad anser du 

gör bilden mest trovärdig?”. Diagrammet visar alla bilderna och varje bild har staplar som 

visar vilket av svarsalternativen som flest svarade. På bild 1 var det blicken som gjorde bilden 

mest trovärdig, på bild 2 var de ljussättningen och bild 3 och bild 4 var de poseringen som 

påverkade trovärdigheten mest. På bild 5 och 6 var det blicken på modellen som gjorde 

bilden mest trovärdig, medan det på bild 7 och 8 var poseringen som ansågs mest trovärdig.  

 

 

Tabell 10 I diagrammet ovan visas en sammanslagning av kvinnornas resultat av alla åtta 

bildernas svar på frågan ”vad anser du gör bilden mest trovärdig?”. Kvinnornas svar visade 

att poseringen på modellen är det som påverkar trovvärdigheten mest, då 39% svarade detta, 

strax efter var det blicken på modellen som gjorde bilden mest trovärdig då 28% av 

kvinnorna svarade detta. Det som kvinnorna ansåg påverkade trovärdigheten minst var att 

bilden är retuscherad som endast fick 4%.  
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Tabell 11 I diagrammet ovan kan man se utfallet av männens svar på frågan “Vad anser du 

gör bilden mest trovärdig?”. Diagrammet visar alla bilderna och varje bild har staplar som 

visar vilket av svarsalternativen som flest svarade. På bild 1, 3, 6 och 8 ansåg männen att 

blicken på modellen var det som påverkade bildens trovärdighet mest och på bild 2, 4, 5 och 

7 ansåg männen att poseringen på modellen var det som gjorde bilden mest trovärdig.  

 

 

Tabell 12 I diagrammet ovan visas en sammanslagning av männens resultat, av alla åtta 

bildernas svar på frågan ”vad anser du gör bilden mest trovärdig?”. Männen anser att blicken 

på modellen är det som gör bilden mest trovärdig då 33% av männen svarade detta, endast 

1% mindre av männen, allstå 32% svarade att poseringen på modellen gör bilden mest 

trovärdig. Männen anser att det som påverkar trovärdigheten minst är att bilden är 

retuscherad då endast 1% av männen svarade detta.  
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Tabell 13 Jag bad respondenterna att finna samband mellan de bilderna som de ansåg vara 

dokumentära, mer än ett kryss var tilllåtet på enkäten och diagrammet ovan visar utfallet av 

svaren. Majoriteten av männen fann att poseringen på modellen var ett samband, strax 

därefter  kom blicken på modellen. Kvinnorna fann att blicken på modellen var det största 

sambandet mellan de dokumentära bilderna, på andra plats kom poseringen på modellen. 

Enligt diagrammet kommer kvinnorna och männen fram till att blicken och poseringen är 

det som håller poträtten samman. Det var däremot ingen av varken männen eller kvinnorna 

som fann att bilder i färg eller bilder som var retuscherade var ett samband mellan de 

dokumentära bilderna.  
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Tabell 14 Jag bad respondenterna att finna samband mellan de bilder som de ansåg vara 

reklambilder,  mer än ett kryss var tilllåtet på enkäten och diagrammet ovan visar utfallet av 

svaren. Flest av männen fann att poseringen på modellen var ett samband mellan 

reklambilderna, medan kvinnorna ansåg att blicken på modellen var det största sambandet. 

Inga av kvinnorna fann att bildformatet eller att bildens färg var några samband mellan 

reklambilderna, och inga av männen fann att sambandet mellan reklambilderna var att 

bilderna var svartvita.   

 

 

Tabell 15 Diagrammet ovan visar utfallet av frågan ”anser du att portätten ger en rättvis 

bild av hur kvinnor och män gestaltas?”, flest män svarade ja, medan flest kvinnor svarade 

att det inte visste, endast 1 kvinna och 2 män svarade nej på frågan. Jag bad  även 

respondenterna motivera sitt svar som presenteras nedan.  

 

Till den sista frågan ”Anser du att porträtten ger en rättvis bild av hur kvinnor och män 

gestaltas?” bad jag respondenterna att motivera sitt svar.  Tyvärr motiverade enbart 18 

stycken av 40 respondenter sitt svar, varav sex var kvinnor och tolv var män, svaren såg ut 

på följande sätt.  

Respondenterna som svarade Ja på ovanstående fråga motiverade sina svar såhär.  

1. Bilderna ser ut som de brukar i exempelvis tidningar vilket är bra.  

2. Alla delar är representerade för hur både kvinnor och män brukar gestaltas.  

3. Bilderna är tagna på ett likvärdigt sätt och ger ett rättvist resultat av hur män och 

kvinnor normalt gestaltas.  

4. Man gestaltas mycket utifrån sitt utseende i dagens samhälle.  

5. Ja men i de flesta fall kan det nog finnas tillfälle när även en bild kan ljuga.  

6. I stort sätt är gestaltningen av män och kvinnor likvärdig, med undantag för bild 6 

som gestaltas något mer utmanande än den manliga motsvarigheten, vilket skulle 

kunna vara bild 5. De dokumentära bilderna anser jag vara mer rättvisa än 

reklambilderna. 
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7. Jag arbetar med Photoshop och har sett många bilder främst magasinomslag, och de 

här bilderna ser ganska vanliga ut.  

8. Ur ett genusperspektiv känns bilderna stereotypa då mannen framställs som lite karg 

och bister, medan kvinnan är fager och söt. På en tiosiffrig skala får bilderna på 

männen en 5a och kvinnorna får en 6a i hur rättvist de gestaltas. Jag gillar främst 

framställningen av bild 1, mannen med växten i handen som ger ett mjukt och 

sympatiskt intryck.  

9. Ja modellerna framställs stereotypa.  Ljussättningen och retuscheringen är bra.   

10. Ja bilderna är tagna på ett likvärdigt sätt och ger därför en rättvis bild.   

Respondenterna som svarade Nej på ovanstående fråga motiverade sina svar såhär.  

11. Kvinnorna gestaltas rättvist, men männen har alldeles för allvarlig min.  

12. Det känns inte som om bilderna är på verkliga människor med verkliga känslor, utan 

många av bilderna känns fasad/statyliknande på människor som inte visar upp sig 

själva och vilka de är. De ger stela uttryck.  

13. Alldeles för koncentrerade i gestaltningen. Beskriver inte tillräckligt olika saker eller 

de är för olika i vad de representerar.  

Respondenterna som svarade Vet ej på ovanstående fråga motiverade sina svar såhär.  

14. Delvis både ja och nej. Männen gestaltas ofta som hårda med en allvarlig min, dock 

stämmer det inte riktigt in på alla bilder. Jag anser att det enbart stämmer in på de 

bilderna jag satt som reklambilder. Kvinnor å andra sidan gestaltas ofta som mjuka, 

med mjukt ljus och på samma sätt anser jag att det enbart är reklambilderna som 

gestaltats på detta sätt.  

15. Bilderna är väldigt olika så det är svårt att säga om bilderna ger en rättvis bild. 

Reklambilder har ibland en tendens att försköna modellerna (retuschera bl.a.) dock 

blir inte bilden alltid trovärdig pga. det.  Bild 2 skulle kunna vara en reklambild för 

t.ex. något med kvinnor eller livskvalitetsfrågor, försäkringar eller dylikt.  

16. Det är svårt att gestalta en ide-definition för hur en man eller kvinna skall se ut eller 

vara när det inte finns bara en definition för alla män och kvinnor. Det är bättre om 

man ser på varje människa som en enskild individ.  

17. Ja på så vis att bilderna inte visar några supertydliga retuscheringar och till synes 

inga trådsmala fotomodeller i underkläder.  

18. Tycker män och kvinnor gestaltas på ett likvärdigt sätt här.  
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7 Analys och slutsatser 

I det här kapitlet analyserar jag resultatet av enkätundersökningen och drar slutsatser av det 

genomförda arbetet. En diskussion kring arbetet görs i förhållande till frågeställningen och 

förslag på framtida arbete presenteras.  

7.1 Analys 

Det var viktigt för undersökningen att lika många kvinnliga respondenter som manliga 

respondenter deltog, för att en större generalisering och jämförelse mellan könen skulle 

kunna göras. Jag berättade inte för respondenterna hur många bilder som var dokumentära 

och hur många som var reklambilder, inte heller att det fanns undantagsbilder som avvek 

från genrerna på olika sätt. Det var upp till var och en av respondenterna att placera bilderna 

som de ville, utan att bli styrda på något sätt.   

Respondenterna skulle till att börja med placera in porträtten i den kategori de ansåg att 

bilderna tillhörde, vilket antingen var ett porträtt i dokumentär stil eller en reklambild. Ett 

av målen med undersökningen var att de fem bilderna som fotograferats i projektdelen enligt 

de estetiska och genusbaserade reglerna inom varje genre, tydligt skulle utmärka sig i 

respondenternas svar. Enligt utfallet var endast bild 5 och bild 6 som utmärkte sig på detta 

sätt enligt tabell 3 och 4, där respondenterna tydligt var överens om vilken genre porträtten 

tillhörde. Alla de övriga bilderna fick väldigt jämna röster av respondenterna om vilken 

genre dessa bilder tillhörde, dock ansåg både män och kvinnorna att bild 1, 2, 3 och 4 var 

porträtt i dokumentär stil, medan bild 5, 6 och 7 ansågs vara reklambilder. Bild 8 var svårare 

för respondenterna att placera in då exakt hälften av respondenterna placerade in porträttet 

i kategorin reklambild, medan andra hälften placerade in porträttet som en bild i 

dokumentär stil. Detta var intressant då bild 8 var en av de bilder som bröt mot de estetiska 

och genusbaserade normerna inom genren reklamfotografi.  

Målet med bild 4, 7 och 8 var att göra respondenterna fundersamma över vilken genre 

porträtten tillhörde. Respondenternas svar bevisar att de estetiska och genusbaserade 

normer som jag brutit mot, har betydelse för hur bilden uppfattas. Porträttet (bild 8) är 

fotograferat med ett liggande bildformat och mannen har ögonkontakt med kameran, vilket 

ger porträttet en tydlig närvaro som ofta finns i dokumentära porträtt, samtidigt som bilden 

är retuscherad och styrd som en reklambild, detta kan vara en av orsakerna till 

respondenternas osäkerhet av genreval. Enligt diagrammen (tabell 9) anser kvinnorna att 

poseringen på modellen är det som gör bild 8 mest trovärdig, medan de manliga 

respondenterna (tabell 11) svarade att blicken på modellen var det som gjorde bild 8 mest 

trovärdig.  

Bild 4 bryter mot de estetiska och genusbaserade normer som finns, för hur ett dokumentärt 

porträtt vanligtvis fotograferas. Porträttet (bild 4) ansågs enligt diagrammen (tabell 3 och 4) 

dokumentärt av 26 respondenter och endast 14 respondenter ansåg att bilden var en 

reklambild. De brutna normerna som gjordes på bilden var att bilden var i stående format, i 

färg och att bilden retuscherades. Kvinnan har inte heller ögonkontakt med kameran på 

bilden och endast 1 kvinnlig (tabell 9) och 3 manliga respondenter (tabell 11) ansåg att 

blicken var det som gjorde bild 4 mest trovärdig, vilket är väldigt få respondenter. Det skulle 

kunna betyda att den undvikande blicken gör bilden mindre trovärdig. Enligt både kvinnor 

och män är poseringen på modellen det som gör bild 4 mest trovärdig.  
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Det sista undantagsporträttet (bild 7) skapades för att bryta mot normerna inom genren 

reklamfotografi. Bilden fotograferades svartvit och det viktigaste var att kvinnan på bilden 

hade ett genuint och äkta kroppsspråk, kvinnans skratt medför att bilden känns dokumentär 

vilket var avsikten. Enligt diagrammen (tabell 3 och 4) var det 25 av respondenterna som 

ansåg att denna bild var en reklambild, medan 15 respondenter ansåg att porträttet var av 

dokumentär karaktär, trots det ansåg fler män enligt tabell 5 att syftet med bild 7 var att 

berätta en historia. Enligt diagrammen (tabell 9 och 11) ansåg både kvinnor och män att 

poseringen på modellen var det som gjorde bild7 mest trovärdig.  

Men vad är det som gör bilder mest trovärdiga enligt respondenterna? Av kvinnornas 

resultat på frågan i enkätundersökningen, om vad de anser gör bilden mest trovärdig, 

gjordes en sammanställning av samtliga kvinnliga respondenters svar, för att se vad som var 

gemensamt för alla porträttbilderna (tabell 10). Poseringen på modellen fick 39% av de 

kvinnliga rösterna och var det som ansågs gör bilderna mest trovärdiga. På samma fråga 

ansåg de manliga respondenterna att blicken på modellen var det som gjorde bilden mest 

trovärdig med 33% av rösterna (tabell 12). Både de manliga och kvinnliga respondenterna 

ansåg att det som påverkade bilderna minst var att porträtten var retuscherade, detta är 

intressant då många av respondenterna inte visste eller la märke till att en del av porträtten 

var retuscherade. Flera av respondenterna frågade mig efter dem fyllt i enkäten, om det var 

några av porträtten som var retuscherade, eftersom de inte kunnat urskilja dessa i ibland de 

åtta porträtten i undersökningen. Det tar jag som en komplimang då retuscheringen skall 

göras så att det inte märks av i bilden. Som jag tidigare presenterat i kapitel 4.2 anser Scott 

Kelby att det är viktigt att studera bilden noga och retuschera bilden en bit i taget (Kelby 

2011:xv). Jag följde Kelbys råd i skapande av porträtten i den praktiska delen, retuscherade 

lite i taget för att inte gå till överdrift och skulle själv påstå att porträtten är väl retuscherade. 

Enligt Bergström har människor viljan att lita på fotografiet då det påminner så mycket om 

verkligheten, samtidigt som det finns tvivel om bilden verkligen är sanningsenlig (Bergström 

2010:21). Undersökningen styrker Bergströms teori då få respondenter svarade att 

retuscheringen påverkade bildens trovärdighet, troligtvis för att de inte reflekterat över att 

porträttet varit retuscherat. Respondenterna väljer därmed undermedvetet att tro på 

porträtten och att de är sanningsenliga.  

Men vilka bilder har störst trovärdighet enligt respondenterna? Är de dokumentära 

porträtten mer trovärdiga än reklambilderna? Enligt tabell 7 ansåg de manliga 

respondenterna att de dokumentära bilderna var mer trovärdiga än reklambilderna, då 15 av 

20 respondenter svarade det. Kvinnorna var inte lika överens då 9 kvinnor svarade att ja de 

dokumentära bilderna är mer trovärdiga än reklambilderna och 9 kvinnor svarade att de 

är lika trovärdiga, de övriga två kvinnliga respondenterna svarade nej reklambilderna är 

mer trovärdiga. Bildformatet har enligt tabell 8 ingen större påverkan på porträttets 

trovärdighet och det spelar därför ingen större roll vilket bildformat som använts oavsett 

genre på bilden. Både män och kvinnor anser att trovärdigheten beror på innehållet i bilden 

inte på bildformatet.  

Bildens syfte kan variera oberoende av genre på bilden, och en reklambild kan berätta en 

historia även om dess huvudsyfte är att sälja en produkt. Som jag nämnt i tidigare kapitel 4.1 

handlar reklambilder om koncept, och Annie Leibovitz skriver i sin bok att hon alltid låter 

sina modeller bli en del av en historia trots att porträtten fotograferas för kommersiella 

syften. Bilderna påminner om varandra och det är för att människor i regel köper sådant 

som de känner igen (Leibovitz 2009:63). Jag påstår att det borde vara enkelt att finna 
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samband mellan bilder oavsett om de är reklambilder eller dokumentära bilder, eftersom 

bilderna har utmärkade egenskaper som gör att de placeras in i olika genrer. Jag bad 

respondenterna att finna samband mellan de olika dokumentära porträtten de valt ut, samt 

samband mellan de bilderna de ansåg vara reklambilder, flera kryss med olika alternativ 

kunde väljas då de skulle kryssa i alla de samband de kunde finna. Enligt utfallet visade det 

sig att alla respondenterna fann ett eller fler samband mellan de olika porträtten. 

Resultatet för både de dokumentära porträtten (tabell 13) och reklambilderna (tabell 14) 

visar att blicken och poseringen på modellen främst var de samband som fanns mellan de 

olika porträtten. Blicken var det största sambandet mellan bilderna inom båda genrerna, och 

det kan vara både att modellen har ögonkontakt med kameran och att modellen undviker 

blicken. Alla respondenter ser det på olika sätt och har valt detta alternativ av olika 

anledningar. Det skulle kunna vara så att respondenterna svarar blicken och ser samband 

mellan de olika uttrycken blicken förmedlar, oavsett om modellen ser in i kameran eller inte. 

På vissa bilder är modellen avslappnad, glad eller mer allvarlig och blicken i fråga utger en 

viss känsla utan att personerna i bild har samma typ av närvaro med kameran.  

Poseringen på modellen som många av respondenterna också fann som samband mellan de 

olika porträtten, inom båda genrerna, kan även det ses på olika sätt. Poseringen på 

modellerna är ett samband men det behöver inte betyda att modellerna står eller sitter på 

samma sätt, det skulle kunna tolkas som att modellerna på bilderna har samma typ av 

kroppsspråk. På sex av de åtta porträtten är modellerna avslappnade i kroppen och neutrala 

i ansiktet utan konstlade skratt eller sura miner, på de andra två porträtten skrattar 

kvinnorna genuint och kroppsspråket är även här avslappnat och naturligt, trots att energin 

hos personen är annorlunda.  

Innan enkätundersökningen genomfördes, hade jag en förutfattad mening om att män inte 

var lika intresserade av genusfrågor som kvinnor, och att genusaspekten som ständigt 

återkommer, var en aning uttjatad enligt män, men att avläsa utifrån diagrammet (tabell 15) 

motbevisas mina teorier. Männen är mer överens om att porträtten i mitt projektarbete ger 

en rättvis bild av hur kvinnor och män vanligtvis gestaltas, vilket kan tolkas som att männen 

är mer genusmedvetna. Majoriteten kvinnor däremot visste inte om porträtten ansågs 

rättvisa och det kan tolkas som att de inte är insatta i genusfrågor, vilket är till min 

förvåning.  

Vad menas med en rättvis gestaltning? Enligt NE (2013-06-04) är ordet gestaltning när man 

ger form åt något. ”Gestaltningen visar personligheten snarare än att berätta precis hur det 

är. På så vis får läsaren större möjligheter att tolka själv.” I den här undersökningen används 

begreppet rättvis gestaltning för att undersöka om män och kvinnor fotograferas rättvist, 

gentemot den genre bilden tillhör och med avseende på de genusbaserade normerna som 

diskuteras i arbetet. Frågan i arbetet valdes dock att hållas öppen för tolkning och därav 

valde jag att respondenterna i sin tur skulle kunna motivera sitt svar, så att det skulle framgå 

hur de tolkade frågan. Respondenternas motiveringar på frågan sammanställs i 

nästkommande kapitel 7.1.1.  

7.1.1 Respondenternas kommentarer  

Jag bad även respondenterna att motivera svaret till frågan Anser du att porträtten ger en 

rättvis bild av hur kvinnor och män gestaltas? Tyvärr var det endast 18 av 40 respondenter 

som motiverade sitt svar. Detta kan vara orsakat av olika anledningar, dels kan det ha berott 
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på att respondenterna snabbt ville bli klara med sina svar då de övriga slutna frågorna i snitt 

tog 20 minuter, men för många respondenter tog det upp till 40 minuter att besvara 

enkäten, eftersom de inte ville stressa. En del respondenter kanske inte kände något behov 

av att motivera sitt svar eller så visste de inte hur de skulle motivera.   

Av de 18 respondenterna var det 10 stycken som svarade ja. De 10 respondenternas 

motivering kan sammanfattas som att de generellt anser att bilderna ser vanliga ut och att 

modellerna framställs stereotypa. Mer specifikt anser de att kvinnorna och männen i 

undersökningen gestaltas ungefär som de brukar göra i tidningar, vilket de själva anser är 

bra. Männen på porträtten framställs generellt som hårda, medan kvinnorna framställs som 

söta och fagra. En respondent skrev att ”bilderna är tagna på ett likvärdigt sätt och ger ett 

rättvist resultat av hur män och kvinnor normalt gestaltas” denna kommentar sammanfattar 

väl de övriga respondenternas likvärdiga motivering.  

De 3 respondenter som svarade nej på frågan var eniga om att modellerna upplevdes 

overkliga med stela uttryck och allvarliga miner, speciellt de manliga modellerna. Porträtten 

ansågs också för olika för att kunna jämföras och generaliseras, och därför anser 

respondenterna att porträtten inte ger en rättvis bild av kvinnor och män.  

5 av de 18 respondenterna som motiverade sitt svar valde att svara vet ej och gemensamt för 

majoriteten av dessa respondenter var, att de ansåg att porträtt var för olika för att välja ja 

eller nej. En del porträtt gav en rättvis bild av hur män och kvinnor gestaltas, men inte i alla 

bilderna. En av respondenterna ansåg att män skall framställas hårda och kvinnor skall 

framställas mjuka för att det vanligtvis framställs så, och motiverade också att de 

dokumentära porträtten saknade dessa kriterier och ansågs därför inte gestaltas rättvist. En 

annan respondent ansåg att det skulle vara svårt att gestalta en ide-definition för hur en man 

eller kvinna ska se ut eller vara. Det är bättre att se på varje enskild och inte döma och 

generalisera utefter genuspräglade normer.   

7.2 Slutsatser  

Syftet med mitt arbete var att ta reda på vilka likheter och skillnader det finns mellan 

dokumentära porträtt och porträtt inom reklambranschen, samt att ta reda på vad som 

händer med trovärdigheten när man bryter mot de estetiska och genusbaserade normer som 

finns inom varje genre. Viktigt att lyfta fram är att slutsatserna som görs i arbetet utgår ifrån 

min genuspräglade tolkningshorisont och det är inte sagt att slutsatserna gäller generellt för 

porträtt inom dokumentärfotografi och reklamfotografi då undersökningen är relativt liten.  

Det jag kommit fram till är att det finns tydliga likheter och skillnader mellan de olika 

genrerna. Enligt den forskning som gjorts i arbetet har teorier visat att dokumentära porträtt 

ofta är svartvita och har ett liggande bildformat, medan reklambilder är i färg och har ett 

stående bildformat. Min enkätundersökning har dock visat att en bild inte blir mindre 

trovärdig om formatet ändras, exempelvis om en dokumentär bild skulle ha ett stående 

format istället för ett liggande, skulle bilden fortfarande anses lika dokumentär. Majoriteten 

av respondenterna i undersökningen svarade att trovärdigheten beror på innehållet i bilden 

och inte på formatet (tabell 8).  

Målet med bild 4, 7 och 8 var att göra respondenterna fundersamma över vilken genre 

porträtten tillhörde och respondenternas svar bevisar att de estetiska och genusbaserade 

normer som jag brutit mot, har betydelse för hur bilden uppfattas. Jag har också kommit 
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fram till att trovärdigheten påverkar bildens genrebestämmelse, eftersom trovärdigheten 

uppfattas olika beroende på vilken genre det är frågan om, en dokumentär bild förväntas 

vara sanningsenlig, medan en reklambild förväntas vara retuscherad och styrd.  

Tabell 10 och tabell 12 visar en sammanställning av vad respondenterna anser gör bilderna i 

undersökningen mest trovärdiga, där utfallet visar att blicken och poseringen på modellen är 

det som gör bilden mest trovärdig.  21 av respondenterna (tabell 9 och tabell 11) anser dock 

att de dokumentära porträtten görs mest trovärdiga då bilderna är svartvita. Bild 7 som 

också är en svartvit bild ansågs enligt nio respondenter bli mest trovärdig just för att den var 

svartvit. Bild 7 som är en undantagsbild, tänkt att vara en reklambild enbart med en 

dokumentär känsla, får denna bild representera reklambilderna i frågan om reklambilder 

påverkas av att vara svartvita. Sammanfattningsvis att avläsa ifrån utfallet är, att bild 7 anses 

vara en reklambild trots att bilden är svartvit. Om bilden hade ansetts mer eller mindre som 

en reklambild ifall bilden hade varit i färg är svårt att säga.  

Porträtt i reklambranschen innehåller ofta styrd posering, retuschering, och bildutsnitt. Det 

finns även flertalet genusbaserade normer, exempelvis har kvinnan ofta ögonkontakt med 

kameran medan mannen ofta har blicken åt sidan, vilket min undersökning påvisat är 

mycket viktigt för bildens trovärdighet, dock är blicken lika viktig oavsett genre. Kvinnorna i 

reklambilder fotograferas ofta något uppifrån för att förstärka känslan av att kvinnor är 

undergivna, medan män ofta fotograferas rakt på eller något underifrån för att förstärka 

känslan av makt och kontroll. Bildperspektiv (exempelvis fågelperspektiv och 

grodperspektiv) är ingenting som utvärderats i undersökningen, däremot visar resultatet av 

enkätundersökningen att kroppsspråket, som jag valt att kalla poseringen hos modellerna, är 

det som påverkar bildens trovärdighetsuppfattning mest.  

Undersökningens resulterat (enligt tabell 3 och tabell 4) visar att undantagsbilderna inte 

förändrats så mycket att de övergått från en genre till en annan, vilket är viktigt för att 

undersökningen skall kunna utvärderas. Bild8 är den som varit svårast för respondenterna 

att genrebestämma, dock var både de kvinnliga och manliga respondenterna överens om att 

porträttets syfte var att sälja en produkt. Min teori kring detta är att det som gjort 

respondenterna fundersamma och osäkra när det gäller genrebestämmandet av bilden, är att 

mannen i bilden har ögonkontakt med kameran. Hade blicken på mannen varit åt sidan 

hade inte en lika stark närvaro funnits och respondenterna hade troligtvis varit mer överens 

om att porträttet är en reklambild, då detta är vanligt i reklambilder. De kvinnliga 

respondenterna anser att trovärdigheten i bild 8 påverkats mest av poseringen på modellen, 

medan de manliga respondenterna anser att blicken på modellen är det som gör bild 8 mest 

trovärdig. 

Endast bild 8 hade fått ett tydligare utfall åt reklam hållet om mannens blick varit 

annorlunda. Enligt respondenterna är poseringen och blicken på modellen det som avgör 

ifall en bild är trovärdig eller inte och det gäller både för dokumentära porträtt och porträtt 

inom reklambranschen.   

7.3 Diskussion 

Som jag skrivit tidigare var syftet med mitt arbete att ta reda på vilka likheter och skillnader 

det finns mellan dokumentära porträtt och reklambilder, samt att ta reda på vad som händer 

med trovärdigheten när man bryter mot de estetiska och genusbaserade normer som finns 

inom varje genre. Detta ville jag ta reda på för att se hur betydande det är för fotografer att 
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genrebestämma sina verk, att det finns riktlinjer som bör följas för att bilden skall klassas 

inom en viss genre. Nu valde jag enbart att fokusera på reklam- och dokumentärfotografi i 

mitt arbete, men min teori är att det finns normer och riktlinjer för alla fotografiska genrer.  

Frågan vilket syfte skulle du anse att bilden har? (tabell 5 och 6) var med i enkäten 

mestadels som en kontrollfråga för att kontrollera hur väl respondenterna förstod begreppen 

dokumentärbild och reklambild. Svarsalternativet vet ej fanns också med som ett alternativ 

till denna fråga och det var 18 av respondenterna som inte visste vilken genre bilderna 

tillhörde. En hypotes jag hade innan projektarbetet började var att de bilder som ansågs vara 

dokumentära porträtt skulle berätta en historia och reklambilderna skulle sälja en produkt. 

Jag baserade det på Annie Leibovitz uttalande om att dokumentära bilder ofta berättar 

någonting medan reklambilder ofta anses mer formella (Leibovitz 2009:69). Jag insåg dock i 

efterhand att bilderna som var dokmentära lika gärna skulle kunna sälja en produkt och 

bilderna som skulle vara reklambilder kunde berätta en historia. Därför anser jag inte att 

denna frågan och respondenternas svar förtydligar deras förståelse för termerna 

dokumentärt fotografi och reklamfotografri som ifrån början var avsikten. Denna frågan 

borde ha formulerats på ett annat sätt eller haft en tillhörande öppen fråga där 

respondenterna kunde motiverat sitt svar.   

En annan sak som kunnat fördjupas och tagits mer hänsyn till i arbetet som helhet är platsen 

där modellerna fotograferats. Den miljö som personen i bild placerats in i påverkar bildens 

uppfattning mer än jag trodde ifrån början. Detta var ingenting som jag reflekterade över 

nämnvärt mycket innan eller under arbetets gång. Det var inte heller någonting som jag 

tänkt lägga fokus på i arbetet och nämns därför inte i enkäten, dock inser jag i efterhand att 

detta kunnat belysas då det påverkar porträttets uppfattning. Respondenternas svar hade 

troligtvis sett annorlunda ut om omgivningen i porträtten hade belysts i arbetet, samt funnits 

med på enkäten som ett svarsalternativ. Min tanke kring miljön i bilderna var att hålla den 

så neutral och avskalad som möjligt, just för att inte dra till sig för mycket fokus, detta 

påverkar dock det bilden berättar.  

I kapitel 2.3 diskuteras olika bildanalysmetoder som används för att tolka och analysera 

bilder. Semiotisk metod och Panofskys ikonografiska metod är två metoder som kräver att 

betraktaren verkligen tar till sig bilden och sedan analyserar den bit för bit. I den här 

undersökningen hade en mer djupgående analys av varje bild ökat förståelsen och 

medvetenheten hos såväl respondenten som hos mig själv, dock ansåg jag att det inte 

krävdes en djupgående analys för att besvara frågeställningen som den ser ut nu.  

Man skulle kunna säga att min undersökning enbart har analyserat det denotativa innehållet 

i bilden som ofta tolkas likadant hos de som betraktar bilden. Det konnotativa innehållet 

hade däremot kunnat ge mer djupgående och intressanta svar och frågor som, vad är det 

som gör att respondenterna svarar som de gör? Vad baseras svaren på i grund och botten? 

vilket hade fördjupat undersökningen ytterligare. För att ta reda på den typen av frågor hade 

den metod som jag nu använt mig av inte längre varit lämpad. Istället hade djupintervjuer 

lämpat sig bättre, dock hade risken med den typen metod kunnat resultera i att jag frångått 

min frågeställning.  

Under genomförandet av det praktiska arbetet uppmärksammade jag hur män och kvinnor 

beter sig när de står framför kameran och blir fotograferade. Deras olika behov av 

bekräftelse förtydligades när kameran till en början riktades mot dem. Utan att jag behövde 

be modellen intog alla kvinnor en likartad posering där de log fint eller skrattade och tittade 
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rakt in i kameran och männen tittade ner eller åt sidan, med ett mer nonchalant kroppsspråk 

där de väntade på att bli fotograferade. Resultatet av urvalet bilder till undersökningen blev 

dock inte så stereotypiskt att alla män tittade bort och alla kvinnor tittade in i kameran, då 

jag valde bilder som varierade. Min teori är att det inte hade gett undersökningen lika starkt 

resultat om blicken och modellens posering hade varit den samma på alla bilder, eftersom 

detta enligt min undersökning är de två största faktorerna som påverkar trovärdigheten av 

bilden. Detta bevisar Bergströms teorier (2009:85) om män och kvinnors olika sätt att 

framställas i media som jag beskrivit i kapitel 2.3.1. De flesta människor är så invanda med 

hur män och kvinnor framställs att de själva beter sig på liknande sätt när de utsätts för en 

likartad situation.  

Jag kan genom min undersökning fastställa att trovärdigheten upplevs på olika sätt inom de 

olika genrerna. Är bilden exempelvis dokumentär förväntas bilden vara helt sanningsenlig, 

att det som finns i bilden är en representation av verkligheten. Ändras då någonting i bilden 

exempelvis genom retuschering eller att bilden styrs så att det uppenbart syns, tappar bilden 

sin trovärdighet. Bilder tagna för reklambranschen upplevs dock trovärdiga trots att de 

retuscheras och styrs, eftersom trovärdigheten för reklambilder uppfattas på ett annat sätt. 

Reklambilder förväntas vara retuscherade och styrda men uppfattas trots det trovärdiga 

inom genren reklamfotografi, och ifrågasätts inte på samma sätt som ett 

dokumentärfotografi gör, om bilden inte längre är en sanningsenlig representation av 

verkligheten. Trovärdighet i detta arbete beror alltså på de förväntningar som 

respondenterna har för en bild inom en viss genre. 

7.4 Framtida arbete 

En kortsiktig plan på ett fortsatt arbete hade varit att justera enkätundersökningen något, 

exempelvis genom att lägga till fler frågor som berättar mer om respondenten som individ 

och dess tidigare kunskaper om ämnet. En annan kortsiktig plan hade varit att öka antalet 

respondenter för att kunna göra en tydligare generalisering av svaren. Jag anser dock att den 

genomförda undersökningen är trovärdig och kan generaliseras utifrån de 40 respondenter 

som besvarat enkäten. Målgruppen har varit spridd och lika många män som kvinnor har 

besvarat enkätundersökningen, dock hade frågeställningen kunnat justeras något, 

exempelvis hade frågor om bilderna kunnat utvecklas mer där respondenterna fått svara på 

vad som faktiskt är gjort med bilden, exempelvis är bilden retuscherad? Är bilden ljussatt? 

Har modellen ett naturligt kroppsspråk? Dels för att se hur bra bildseende respondenterna 

har och om detta i sin tur har någon betydelse för undersökningen.  Enkäten skulle också 

kunna belysa ifall respondenten har någon tidigare erfarenhet av fotografering eller 

bildanalyser för att tydligare kunna generalisera kunskapen hos respondenterna vilket i sin 

tur skulle öka trovärdigheten i undersökningen.  

I enkäten ställdes frågan om kvinnor och män ansågs gestaltas på ett rättvist sätt på mina 

porträttbilder, och de motiverade svaren gav en bredd på olika synsätt och vinklar på frågan. 

Som ett komplement på enkäten skulle det kunna tilläggas en fråga ifall respondenterna 

anser att personerna på bilderna på något sätt upplevs sexistiska. Denna fråga hade kunnat 

vara intressant med tanke på genusdiskussionen i kapitel 2.3.1. Man hade därefter kunnat 

diskutera ifall det stämmer att kvinnor upplevs mer sexistiska än män?  
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Om projektarbetet hade fortsatt och varit ett långsiktigt projekt, hade de estetiska och 

genusbaserade normerna tagits hänsyn till på ett mer omfattande sätt, där mer tid hade lagts 

på att finna teorier som fokuserar och diskuterar alla likheter och skillnader för sig. 

Exempelvis en mer omfattande blickdiskurs hade varit intressant, eller ännu mer 

djupdykning inom retusch, där jag exempelvis kunnat lägga flera veckor på att enbart 

fokusera mer på retuschering och hur mycket det påverkar uppfattningen och trovärdigheten 

av bilder. Mer kunskap och teorier om varje norm, som jag valt att kalla det i arbetet, hade 

stärkt arbetets praktiska del och genomförande ytterligare.  

Om projektet skulle sättas in i ett större sammanhang hade det varit intressant att utveckla 

det här arbetet och applicera det på film. Vad händer med trovärdigheten när 

dokumentärfilm exempelvis retuscheras? Eller när reklamfilm använder sig av filmade 

verkliga händelser för att sälja en produkt? Forskning kring hur människor tar till sig de 

olika genrerna hade också varit intressant för att sedan fastställa vad som händer med 

trovärdigheten om de estetiska och genusbaserade normerna inom dokumentärfilm och 

reklamfilm förändras.  
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