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Abstract:
Syftet med denna uppsats är att redovisa vad den tidigare forskningen har kommit
fram till gällande hur man kontrollerar ljuset i film, samt att undersöka hur man
gör detta i tre olika stillbilder från tre olika filmer. Metoden är en litteraturstudie
och filmanalys. I uppsatsen så redovisas olika verktyg som går att använda för att
kontrollera ljusets egenskaper, och på vilket sätt de gör det. Sedan analyserar jag
hur dessa verktyg påverkar filmljussättningens funktioner synlighet, selektivt
fokus, illusion av verkligheten, formgivning, känsla, stämning och skönhet.
Genom denna undersökning så kan man fördjupa sina kunskaper kring ljussättning
i film.

Nyckelord: Film, ljussättning.
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Inledning
Introduktion
Film har en möjlighet att beröra. Film kan påverka oss både psykiskt och fysiskt
(Axelsson 2014, 18; Grodal 2009, 4), detta är något som intresserar mig. En viktig
del av film är ljussättning, det är det ämnet som jag valt att fokusera på i denna
uppsats. Vad är då ljus? Ljus är elektromagnetisk strålning, en typ en energi
(Fridell Anter 2012, 17). Denna energi skickas genom våra ögon till vår hjärna
som sedan skapar en bild av detta, det vill säga det vi ser (Landau 2014, 2-4).
Frederico Fellini beskriver ljussättning på detta sätt.
“Light is everything. It expresses ideology, emotion, colour, depth, style. It can
efface, narrate, describe. With the right lighting, the ugliest face, the most idiotic
expression can radiate with beauty or intelligence.” (Bordwell, Thompson och
Smith 2017, 124)
Ljus har möjligheten att påverka vår upplevelse av en film och det finns sätt att
kontrollera ljuset (Bordwell, Thompson och Smith 2017, 124). Utifrån detta så ser
jag en möjlighet att genom att forma ljuset, forma åskådarens upplevelse av en
film. Men med vilka verktyg kan vi kontrollera ljusets egenskaper och hur kan
man koppla dessa egenskaper till hur bilden ser ut? Det är detta som jag vill
undersöka.
Tidigare forskning
Det finns tidigare forskning kring ämnet ljussättning. Mycket av den forskningen
kretsar framförallt runt relationen mellan olika typer av ljussättningar och vilka
känslor och emotioner de framkallar. Som till exempel Lee Poland som undersöker
detta i sin masteruppsats “Lights, Camera, Emotion!: an Examination on Film
Lighting and Its Impact on Audiences' Emotional Response” (2015). Det är dock
inte specifikt detta som jag valt att fokusera på i min uppsats. Det som jag är
intresserad av är hur man kan skapa dessa typer av ljussättning, alltså med vilka
verktyg. Det finns litteratur som beskriver olika typer av ljussättningsverktyg och
vilka egenskaper dessa har, samt hur de påverkar bilden. Jag har dock inte lyckats
finna akademisk, empiriskt baserad forskning kring detta. Det vill säga forskning
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kring ljussättningsverktyg inom film och vilka gestaltningsmöjligheter dessa kan
förknippas med. Utifrån detta så ser jag att denna uppsats möjligen kan bidra till
något nytt. Det vill säga hur olika ljussättningsverktyg kan påverka hur
bilden/filmen ser ut.
Avgränsning
Det är viktigt att notera att teorin kring vilka ljussättningsverktyg som finns
ständigt förändras med tiden, nya lampor tillkommer samtidigt som tekniken
utvecklas. Även om det inte skulle tillkomma några nya ljussättningsverktyg så är
de befintliga otroligt många. Jag har därför i min teoridel valt att försöka
sammanfatta och ge en generell bild av vilka typer av ljussättningsverktyg som
finns och att ge få exempel på specifika modeller som är tillgängliga just nu. Detta
istället för att lista specifika modeller på ljussättningsverktyg. Genom att ge en
generell bild av vilka typer av lampor som finns så hoppas jag skapa
förutsättningar att koppla specifika modeller av lampor till den generella teorin
som jag beskrivit och därifrån förstå vilka egenskaper som den specifika lampan
besitter. Genom denna avgränsning hoppas jag ge läsaren samt mig själv
möjligheten att genom teorin som kommer att tas upp, analysera flera olika filmer,
med specifika lampor som inte specifikt tas upp i teorin, utan snarare kan sättas in
i teorins sammanhang.
Syfte
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för ljussättning inom
film. Jag vill genom denna uppsats beskriva vilka typer av verktyg som finns för
att kontrollera ljusets egenskaper, samt vilka ljusets egenskaper är. Detta för att
sedan genom olika filmer/bilder och ljusscheman analysera samt koppla hur dessa
verktyg påverkar bildens egenskaper (specifikt: synlighet, selektivt fokus, illusion
av verkligheten, formgivning, känsla, stämning och skönhet).
Frågeställningar
● Med vilka verktyg kan vi kontrollera ljusets egenskaper (intensitet, vinkel,
textur och färg)?
● Utifrån mina valda bildexempel, hur påverkar dessa verktyg och
egenskaper: synlighet, selektivt fokus, illusion av verkligheten,
formgivning, känsla, stämning och skönhet?
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Teori
Ljussättning i film
Ljussättning är en del i hur vi uppfattar en film. Det finns flera andra olika saker
som påverkar hur vi uppfattar en film. Till att börja med så har vi det som
ljussättningen är en del av, bilden. Men även ljudet spelar in. Ljudet kan vara
minst lika bidragande till meningsskapandet av en film (Dykhoff 2002, 34). Till
exempel så kan tonfallet hos en berättarröst påverka hur vi uppfattar filmens
mening, eller så kan atmosfärsljudet förändra stämningen i scenen (Dykhoff 2002,
25; Dykhoff 2002, 88). Det är flera olika parametrar som avgör hur en film
uppfattas av åskådaren (Björkvall 2009, 13-14). I bilden så finns det flera olika
saker som påverkar hur vi uppfattar filmen (Eriksson och Göthlund 2012, 22).
Dels så har vi variabler som kamerarörelser, ljussättning, klippning och
färgkorrigering (Ottosson 2015, 3-4; Andersson 2015, 9; Carlgren 2017, 4; LindValdan 2013, 62-65). Exempelvis så påverkas vår uppfattning av en bild av vilken
bild som visades innan (Dancyger 2010, 14). Men det finns även flera andra saker
som spelar in i hur vi uppfattar filmen och hur den påverkar oss. Till exempel som
spelar kontext in. Kontext kan innebära i vilket sammanhang filmen visas. Hur
filmen påverkar oss skiljer sig mellan ifall vi ser filmen själva hemma, än om vi
ser filmen med andra på en biograf (Eriksson och Göthlund 2012, 45-46). Utöver
dessa olika variabler som jag tidigare nämnt, så skulle jag kunna nämna flera andra
saker som spelar in, men väljer att inte göra det, då meningen med att dessa
variabler nämns är att göra oss medvetna om att det är väldigt mycket som spelar
in i varför vi påverkas av en film på ett visst sätt. Genom att vara medveten om att
allt detta spelar in i vår uppfattning av en film och hur den påverkar oss, så anser
jag det vara svårt att hitta ett kausalt samband mellan något specifikt i
filmutformningen och att vi påverkas på ett visst sätt, då flera olika saker
samspelar och påverkar varandra. Jag har därför som skrivet tidigare valt en av alla
dessa variabler som påverkar hur vi uppfattar en film, nämligen ljussättning.
Vad är då ljussättning? David Landau beskriver ljus och ljussättning som ett
interkulturellt språk som går att använda för att berätta en historia. Han menar att
ljus är ett känslomässigt språk och att ljussättning påverkar oss omedvetet (Landau
2014, 3-5). Våra ögon uppfattar ljuset genom ljusstyrka i gråskala, och färgvärden.
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Våra ögon har ett otroligt brett dynamiskt omfång och kan se detaljer i de
mörkaste skuggorna samt ljusaste högdagrar. Även om kamerorna har utvecklats
otroligt den senaste tiden så har dem fortfarande inte lika bra dynamiskt omfång
som våra ögon. Genom att ljussätta när vi fotograferar/filmar så kan vi skapa
bilder som liknar det som vi ser med våra ögon. Men detta är enligt Landau bara
en av flera funktioner hos ljus inom film. Inom klassisk teater-ljussättning så talar
dem om fyra olika funktioner. Dels det som tidigare nämnts, det vill säga
naturalism. Men även synlighet, komposition och känsla. David Landau beskriver
det som att ljus har sju olika huvudfunktioner när man ljussätter rörlig bild. Dessa
är: synlighet, selektivt fokus, illusion av verkligheten, formgivning, känsla,
stämning och skönhet (Landau 2014, 2-4).

Filmljussättningens sju huvudfunktioner
Det är dessa huvudfunktioner som jag dels kommer att utgå ifrån i min analys. Av
den anledningen så kommer jag nedan att beskriva vad dessa innebär.
Synlighet: Utan ljus är allt mörkt. Vad kan vi se i bilden? Med synlighet menas
helt enkelt vad som syns. För att något ska kunna synas måste ljus tillsättas i
bilden.
Selektivt fokus: Selektivt fokus liknar synlighet, men handlar mer om att dölja
vissa saker i bilden och framhäva andra.
Illusion av verkligheten: Ser bilden verklig ut? Ofta när vi skapar film så vill vi
att åskådaren skall dras in i filmen och få illusionen av att det denne ser är verkligt.
Formgivning: Detta går in lite i illusion av verkligheten. En bild har två
dimensioner, men för att bidra till djupet i bilden så kan vi ljussätta. Genom ljus så
kan vi forma objekten i bilden så som vi vill att de ska se ut.
Känsla och stämning: När vi ljussätter film så bidrar hur vi ljussätter till
stämningen hos både hela scenen men också till exempel personer. Mörka skuggor
kan ge en känsla av ensamhet, medans en ljus bild kan ge känslor som glädje.
Skönhet: Hur vi ljussätter bidrar till skönheten hos bilden (Landau 2014, 4-6).
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För att vi ska kunna styra dessa sju funktionerna så menar Landau att finns det fyra
olika egenskaper hos ljus som vi kan kontrollera och använda när vi ljussätter.
Dessa egenskaper är: intensitet, vinkel, textur och färg (Landau 2014, 9). Denna
beskrivning av ljusets egenskaper används även av företaget Kodak i en text som
de har publicerat (Eastman Kodak Company 2007, 133). Nedan så finns en
beskrivning av dessa olika egenskaper.

Ljusets egenskaper
Intensitet: Intensitet innebär helt enkelt hur mycket ljusstyrka. Intensiteten mäts
ofta i lumens per watt. Detta innebär alltså hur mycket ljus för hur mycket
elektricitet. En lampa med högt lumens per watt ger mycket ljus för lite elektricitet
(Landau 2014, 9).
Vinkel: Från vilket håll ljuset kommer från. Genom vinkeln på ljuset så kan vi
bidra till tre-dimensionalitet. Vinkeln på ljuset bidrar till hur skuggorna faller
(Landau 2014, 9-10).
Textur: Ljuset kan vara hårt eller mjukt. Desto hårdare ljus desto längre färdas
ljuset innan det faller. I denna uppsats så kommer detta benämnas som falltid. Hårt
ljus bidrar till skarpa skuggor. Mjukt ljus färdas runt objektet och fyller i
skuggorna (Landau 2014, 10).
Färg: Vilken färg ljuset är (Landau 2014, 11). Ljus är som skrivet tidigare
elektromagnetisk strålning. Ljuset består av olika våglängder, beroende på
intensiteten på våglängden så bestäms ljusets färg. Alla våglängder tillsammans
blir vitt ljus (Box 2013, 119). Vi kan välja att göra ljuset varmare (mer orange),
eller kallare (blåare)(Box 2013, 120). Vi kan också styra ljuset att bli mer grönt
eller mer magenta (Box 2013, 126). Dagens ljusenheter har utvecklats mycket och
kan även styra nyanserna i på detaljnivå vilket kan vara väldigt användbart. Ett
exempel på detta är Arri Skypanel S-60C. Hur varmt eller kallt ett ljus är mäts i
kelvingrader, ju kallare ljus desto högre kelvinvärde (Landau 2014, 12). Här är
några exempel på olika typer av ljus och deras kelvinvärde.
Soluppgång: 3200K (Landau 2014, 12).
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Tungsten lampa: 3400K (Landau 2014, 12).
HMI lampa: 5600K (Box 2013, 171).
Molnig himmel: 6500-7500K (Landau 2014, 12).
Blå himmel: 9000-12000K (Landau 2014, 12).

Ljussättningsverktyg
Hur kan man då göra för att kontrollera dessa ovan nämnda egenskaper hos ljuset?
Det finns otroligt många typer av verktyg och sätt för att skapa ett visst ljus.
Uppdelningen nedan av filmljussättningens olika verktyg utgår framförallt från hur
David Landau delar in ljussättningens olika verktyg. Alla dessa verktyg som kan
användas för att kontrollera ljuset upplever jag går väldigt mycket ihop med
varandra och det kan lätt bli otydligt. Jag har utifrån litteraturen försökt att dela
upp dessa på ett så tydligt sätt som möjligt. Jag har delat upp det så att jag skiljer
på lampa, ljusenhet och ljusmanipulationsverktyg. Med lampa menas i denna
uppsats själva ljuskällan, till exempel en glödlampa. Med ljusenhet så menas det
som kontrollerar ljuset, till exempel en Fresnel. Med ljusmanipulationsverktyg så
menas sådant som man kan manipulera ljuset med, som till exempel en frigga eller
ett filter. Alla dessa verktyg går att använda för att forma ljusets egenskaper. Jag
upplever som skrivit tidigare att det kan vara lätt att blanda ihop alla verktyg så de
går ihop med varandra. Det kan vara svårt att skilja på ifall en lampa eller ett
ljusmanipulationsverktyg är en del av ljusenheten eller ej. Indelningen nedan är
generell och är till för att skapa en så tydlig bild som möjligt. Det finns också fler
sätt än detta sätt att dela in ljusverktyg på, men det är detta sätt som denna uppsats
utgår ifrån.
Fört så kommer olika lampor och deras respektive egenskaper beskrivas. Olika
lampor kan ge olika typer av ljus, med olika egenskaper. De egenskaperna som jag
ser att lamporna framförallt påverkar är färgen och intensiteten (men även annat).
Ljusenheterna anser jag framförallt formar formen, falltiden och styrkan på ljuset.
Vad ljusmanupulationsverktygen påverkar anser jag beror på vilket verktyget är.
Men som sagt inleder jag med att beskriva olika typer av lampor.
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Lampor
Glödlampa (tungsten):
Dessa lampor innehåller varmt ljus. Standard för en “tungsten” lampa är 3200 K.
Dessa lampor ger ett naturligt ljus som är väldigt tillfredsställande för oss
människor. Denna lampa blir väldigt fysiskt varm och att den ger lite lumens per
watt, det vill säga att den drar mycket elektricitet för hur mycket ljus den ger.
Denna lampa ger ett regelbundet ljus, det vill säga att den inte flimrar. Den ger
istället ett kontinuerligt ljus (Landau 2014, 30-31).
Exempel på en ljusenhet som använder glödlampor: Ianiro Redhead 800W

Figur 1: Glödlampa

Fluorescerande lampa:
Fluorescerande lampor är vanligt i skolor, kontor och så vidare (Landau 2014, 3133). Det är vanligt att dessa lampor innehåller mycket grönt. Film-modellerna av
dessa lampor har dock löst detta problem och har ett bättre färgspektrum. Dessa
lampor finns både som varmt och kallt ljus (Box 2013, 208). De ger oftast ett
mjukt ljus då dem ofta är avlånga (Box 2013, 205-207). De ger mer lumens per
watt än tungsten. Dessa lampor ger ett oregelbundet ljus (Landau 2014, 31).
Exempel på en ljusenhet som använder fluorescerande lampor: Kino Flo 4 Bank 2
Feet

Figur 2: Fluorescerande lampa
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HMI:
Dessa lampor skapar ett ljus som innehåller färgerna för dagsljus. Vanligt är
5600K (Box 2013, 171)(Landau 2014, 32). Jämfört med glödlamporna så har
dessa lampor ett mycket högre lumens per watt, nästan fyra gånger mer (Box 2013,
171 ;Landau 2014, 30).
Dessa lampor är oregelbundna, vilket innebär att de “flickrar”. Så ifall du filmar i
slowmotion så kommer ljuset att flimra. Vissa HMI-lampor kan ställas in så att de
är “flicker-free” (Landau 2014, 32).
Exempel på en ljusenhet som använder HMI-lampor: Arri Daylight 12

Figur 3: HMI-lampa

Led:
Dessa ger ifrån sig ljusblått ljus, som ofta är är färgat med en annan färg, vilket
ljus som lampan ger ifrån sig beror på modellen. Led-lampor har ibland ett
annorlunda färgspektrum än till exempel glödlampor, vilket kan ge konstiga
hudfärger på skådespelare eller annat, olika modeller av dessa lampor kan även de
ge ifrån sig olika färger vilket gör att det kan vara svårt att blanda olika ledmodeller med varandra. Denna lampa ger väldigt mycket lumens per watt och
utsöndrar även lite värme. Lampan består av flera små ljuskällor, vilka skapar
multipla skuggor (Landau 2014, 33-34).
Exempel på en ljusenhet som använder led lampor: Astra 6X Bi-Color
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Figur 4: Led lampa/lampor

Remote Phosphor:
Ger olika typer av färg på ljuset beroende på vilken lampa det är. Denna lampa
baseras på led. Men lampan har en panel på framsidan som är fylld med fosfor,
som i sin tur lyses upp av leden och skapar ett jämnt mjukt ljus, utan multipla
skuggor. Denna lampa har även ett bättre färgspektrum än vanlig led (Landau
2014, 34).
Exempel på en ljusenhet som använder remote phosphor: ARRI SkyPanel S30-RP

Figur 5: Remote phosphor lampa

Plasma:
Dessa lampor ger färgerna för dagsljus. Denna lampa ger mycket lumens per watt.
Den ger dubbelt så mycket lumens per watt som HMI lampor och fyra till åtta
gånger mer än glödlampor. Denna lampa ger ett regelbundet ljus som inte
“flickrar” (Landau 2014, 34).
Exempel på en ljusenhet som använder plasma: Hive Hornet Plasma DMX Fresnel
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Figur 6: Plasma lampa

Ljusenheter
Alla dessa lampor kan användas i olika ljusenheter. Vilken ljusenhet som lampan
finns i kan påverka ljusets egenskaper. Det finns otroligt många modeller av
ljusenheter så det kan vara är svårt att kategorisera dem då vissa modeller lätt kan
flyta in i olika kategorier. Hur ljuset från ljusenheten slutligen blir kan även
påverkas av som sagt vilken lampa som finns i ljusenheten.
Nedan finns en lista som delar in ljusenheterna i sex olika kategorier. Där beskrivs
även de generella egenskaperna för dessa ljusenheter.

Open faced lights:
Beskrivning: “Open faced lights” innehåller en bar lampa med en reflektor bakom
sig, alltså ingen lins framför lampan (Landau 2014, 26). Detta medför att denna
lampa kan skapa dubbla skuggor (Box 2013, 44). Vissa “open faced lights” kan
justeras mellan “spot och “flood”, vilket gör att man därmed kan justera båda
intensiteten, falltiden och formen på ljuset (Box 2013, 45; Landau 2014, 26).
Form: Brett ljus som sprider sig åt

Exempel:

sidorna.

Redhead.

Falltid: Falltiden är snabb.
Textur: Denna ljusenhet ger ett hårt

Figur 7: En “open

ljus (Landau 2014, 26-27).

faced light” i form
av en Redhead.
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Fresnel:
Beskrivning: Denna ljusenhet kan ses som flexibel vad det gäller ljusets form då
den har en lins framför lampan (Landau 2014, 27)(Box 2013, 33). Dessa lampor
kan justeras mellan “spot” och “flood” (Landau 2014, 27). Denna ljusenhet skapar
ett jämnt fält av ljus (Box 2013, 33).
Form: Smal stråle (Landau 2014, 27).
Falltid: Lång falltid (Landau 2014,
27).
Textur: Hårt ljus (Landau 2014, 27).
Exempel: Fresnel.
Figur 8: Fresnel ljusenhet

Softlights:
Beskrivning: Denna ljusenhet ger ett mjukt ljus som ofta genererar i odefinierade
skuggor. Ljuset från en “soft light” är svårt att kontrollera då det är mjukt och
sprider sig väldigt mycket (Box 2013, 42).
Form: Brett ljus (Box 2013, 42).
Falltid: Falltiden är snabb (Landau
2014, 27).
Textur: Dessa lampor ger ofta ett
mjukt ljus som sprider sig runt
objektet (Landau 2014, 27).
Exempel: “Chicken coops”, “Space
lights”.

Figur 9: En “softlight” i form av en
Skypanel.
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Par lights:
Beskrivning: Denna ljusenhet ger ett ljus med väldigt stark intensitet och lång
falltid (Box 2013, 47; Landau 2014, 27-28).
Form: Smal stråle av ljus.
Falltid: Lång falltid.
Textur: Hårt ljus (Landau 2014, 2728).

Figur 10: En Par
ljusenhet i form av en Par 64.

Exempel: Par 64.

Ellipsoidal reflector spotlights (spotlight):
Beskrivning: Denna ljusenhet ger en smal stråle av ljus (Landau 2014, 28). Detta
ger möjligheten är rikta ljuset på speciella platser utan att ljuset spiller på sådant
man ej vill att den ger ljus på (Box 2013, 53). Den ger även möjligheten till att
skapa skarpa mönster (Landau 2014, 28).
Form: Smal stråle av ljus.
Falltid: Lång falltid.
Textur: Hårt ljus (Landau 2014, 28).

Figur 11: En ellipsoidal
ljusenhet i form av en Dedolight.

Exempel: Dedolight.

Hemmagjorda ljusenheter:
Till sist så anser jag att det är relevant att notera att det finns hemmagjorda
ljusenheter med egna egenskaper. Dessa ljusenheters egenskaper kan bero på hur
ljusenheten är utformad. (Landau 2014, 28).
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Ljusmanipulationsverktyg
“Barn doors”:
Detta tillbehör är något som sitter på

blir brytningen

många lampor och går att använda

av ljuset mjukt

till att avgränsa ljuset. Eftersom att

(Box 2013, 39).

“dörrarna” sitter så nära lampan så

Figur 12: Barn
doors

Flagga:
Detta är ett svart tyg som används för
att skära ljuset (Landau 2014, 29).
Om man till exempel inte vill att
ljuset ska träffa en del av bilden så

Figur 13: Svart flagga

kan man “flagga det ljuset”.

“Scrims”:
Dessa sätter man på ljusenheten och
är till för att sänka intensiteten på
ljuset (Box 2013, 38).

Figur 14: Olika typer
av scrims.

Diffusion:
Diffusion finns i olika former. Detta
verktyg gör ljuset mjukare. Det
sänker också intensiteten på ljuset
(Box 2013, 133).

Figur 15: Ett exempel på ett
diffusionsmaterial. I detta fall något som
kallas China Silk.
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Reflektionsmaterial:
Reflektionsmaterial kan man studsa

användbara för att manipulera solljus

ljuset på. Dessa finns i olika former.

när man filmar utomhus (Landau

Ett exempel på ett reflektionsmaterial

2014, 111-112).

är frigolit. Genom att studsa ljus på
en frigolitskiva så skapas ett mjukt
ljus (Box 2013, 145). Frigolitskivor,

Figur 16: Ett exempel på ett
reflektionsmaterial. I detta fall “Flexfill
collapsible reflector”.

även kallade “friggor” är väldigt

Soft crates och grids:
Dessa är till för att kontrollera hur
mycket ljuset sprider sig, när man
använder mjukt ljus (Box 2013, 141142).

Figur 17:
Ett exempel på en grid.

Mönsterfilter (eller på engelska “breakup pattern”):
Dessa kan vara många olika saker.
Allt från en trädgren till ett utklippt
filter. Dessa används ofta för att
skapa mönster av ljuset i bilden (Box
2013, 138). Genom att till exempel
rikta ljuset mot ett filter som
föreställer en persienn så kan ett
sådant mönster synas i bilden (Box
2013, 54-55).

Figur 18: Ett exempel på ett mönster som
skall ge illusionen av löv.
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Färgfilter:
Dessa kan man sätta på ljusenheten
för att andra färgen på ljuset.
Noterbart är att dessa filter
absorberar ljus. Om du till exempel
har ett varmt ljus och sedan sätter på
färgfiltret CTB (gör ljuset mer blått)
så kommer filtret att ta bort de röda

Figur 19: CTO färgfilter (gör ljuset varmare)

våglängderna och bara låta de kalla

och diffusionfilter (gör ljuset mjukare

komma förbi. Detta gör att
intensiteten på ljuset minskar (Box
2013, 126).

Dimmer:
Detta verktyg sänker intensiteten på
ljuset. Viktigt att notera är att när
man dimmar ner en ljusenhet så kan
färgtemperaturen påverkas (Box
2013, 132).
Figur 20: Dimmer till en tungsten lampa.

ND filter:
Detta filter minskar ljusets intensitet,
utan att ändra på färgen (Box 2013,
127). De kan användas på många
sätt. Det finns till exempel på
kameror, går att använda på lampor
och fungerar även på fönster (Box
2013, 126).

Figur 21: ND filter
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Metod och material
Metoden som jag valt är en litteraturstudie samt filmanalys. Denna metod har
inspirerats av en uppsats som heter “Filmklippningens gestaltningsmetoder” och är
skriven av Emma Sharaf (2016). Som man hör på hennes uppsats titel så handlar
den inte om ljussättning utan klippning. I hennes uppsats så har hon först en
teoridel där hon beskriver olika filmklippningsteorier. Sedan så kopplar hon denna
teori till utvalda filmer och diskuterar kring dessa. Jag kommer att applicera
hennes metod till mitt ämne. Målet är att personer ska kunna läsa denna uppsats
och få en bättre förståelse för hur man kan påverka utseendet på en bild i en film.
För att göra detta så har jag som ni tidigare läst i teorin skrivit om dels vilka
egenskaper som ljus innehåller, vilka ljussättningverktyg som finns för att
kontrollera dessa egenskaper samt om David Landaus sju huvudfunktioner för
ljussättning i film. Metoden som jag valt består sedan av att analysera och koppla
hur de verktygen som jag gått igenom i teorin med de egenskaperna som innehar,
bidrar till David Landaus sju huvudfunktioner för ljussättning.
Genom denna metod hoppas jag att teorin bidrar till en förståelse för vilka verktyg
som finns inom ljussättning och vilka egenskaper dessa innehar. Analysen hoppas
jag kommer att bidra till att ge teorin en kontext. Att genom analysen knyta
samman ljussättningsverktyg, egenskaper för ljuset och David Landaus sju
huvudfunktioner för ljus.
Teorin har som skrivet tidigare i min uppsats redan redovisats, det vill säga teori
kring olika ljussättningsverktyg, ljusets egenskaper samt Landaus sju
huvudfunktioner för ljussättning. Så nu återstår analysen. Men innan den så
kommer jag att beskriva hur jag kommit fram till vilken teori som min uppsats
kretsar kring samt vilka bilder/filmer som jag kommer analysera.
Jag har som sagt tagit inspiration av Emma Sharafs uppsats. Likt henne så använde
jag för att hitta min litteratur en trestegsmodell som beskrivs i boken Att
genomföra examensarbete (2006) skriven av Martin Höst, Björn Regnell och Per
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Runeson. De tre stegen som används för att hitta litteratur är: Sök brett, välj ut och
sök djupt (Höst, Regnell och Runeson 2006, 67). I den första delen “Sök djupt”
började jag med att söka på Google genom sökord som: ljussättning, lighting. Av
denna sökning så kom mycket information fram. För att kunna sätta teorin kring
ljussättning i kontext till film generellt så har jag även sökt efter litteratur kring
film i allmänhet genom att söka på “film”. Genom detta så kunde jag hitta litteratur
kring ämnen som semiotik, klippteori, ljudläggning, grade och fler andra saker
som används i film. I min sökning på Google så fann jag också olika bloggar
bestående av personer inom filmbranschen som skriver om film. Här skrev dem
om vilka böcker som de anser vara lärorika och fått nytta av. Jag har även sökt i
databasen “Diva” med liknande sökord för att kunna se vad andra som skrivit om
ämnet använt för referenser. För att hitta utländska vetenskapliga texter så
användes databasen Google Scholar, även här använde jag liknande sökord.
Genom denna litteratursökning så fick jag en bra överblick av vilka skrifter om
ljussättning som fanns att tillgå och vilken information dessa innehöll. Jag kunde
därför fortsätta med steg två, att välja ut (Höst, Regnell och Runeson 2006, 67).
Jag valde litteratur som gav en grundlig genomgång av vad ljussättning är samt
litteratur som kunde koppla ljussättning i film till andra saker som påverkar varför
en bild/film ser ut och låter som den gör. Det var från denna litteratur jag valde
mitt specifika ämne i uppsatsen, nämligen vilka verktyg som går att använda för
att påverka hur ljussättningen ser ut.
Därefter så kunde jag fortsätta med den sista delen, sök djupt (Höst, Regnell och
Runeson 2006, 67). I denna del så använde jag fler sökord än tidigare. Jag kunde
nu vara mer specifik och kunde använda sökord som ljussättningsverktyg, lighting
tools och så vidare. I mitt slutgiltiga val av litteratur som kretsade runt
ljussättningsverktyg så spelade även när litteraturen var skriven roll. Jag ville att
litteraturen skulle vara skriven så sent som möjligt. Detta på grund av att de
tekniska bitarna i film är i ständig förändring och ifall boken är gammal så är
chansen stor att den inte tar upp relevanta tekniker och verktyg som används i
dagens filmbransch. Jag hittade utifrån detta relativt ny litteratur som gav mig
förutsättningarna till att skriva ett teoriavsnitt som fick med information om många
ljussättningsverktyg. Utöver teorin kring ljussättningen så kunde jag genom min
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sökmetod även hitta teori som sätter ljussättningen i sammanhang till resten av
filmens och bildens delar.
De bilder/filmer som jag valt att analysera valdes framförallt på grund av att dem
alla såg annorlunda ut mot varandra, använde olika verktyg och framförallt att det
fanns tillgängligt ett tillhörande ljusschema till bilderna. Eftersom att det fanns ett
tillhörande ljusschema till varje bild så vet jag vilket typ av ljus som användes för
att skapa bilden och kunde därför få bra förutsättningar till att koppla hur dessa
verktyg påverkar hur bilden ser ut och i sin tur hur de påverkar Landaus sju
huvudfunktioner för ljussättning.
Metodkritik
Alla bilder och ljusscheman som kommer att analyseras är gjorda Matthew Scott. I
hans ljusscheman så framgår det inte alltid exakt vilken lampa, ljusenhet eller
ljusmanipulationsverktyg som används. Till exempel så framgår det inte vilken
modell som lamporna eller ljusenheterna har. Beskrivningarna av
ljusmanipulationsverktygen är också vaga och väldigt generella. Detta påverkar
min analys då jag i vissa fall kommer att göra en egen bedömning av vilken lampa
eller ljusenhet som används, vilket påverkar analysen av den lampan eller enheten.
En annan sak som jag anser vara viktig att påpeka är att det är stillbilder som
kommer analyseras och inte rörliga bilder. Detta gör att vissa saker som hur
personer påverkas av ljuset när de rör sig i bilden inte analyseras. Till exempel
skuggor som rör sig eller glimrandet från ljuset av en brasa. Eller att personer går
genom mörka delar av bilden till mer ljusa delar av bilden. Aspekter som dessa
kommer inte att kunna analyseras då det är stillbilder.

I analysen så kommer jag koppla hur ljusets fyra egenskaper bidrar till ljusets sju
huvudfunktioner. Tre av dessa huvudfunktioner är känsla, stämning och skönhet.
Jag anser det vara viktigt att notera att jag är väl medveten om att funktionerna
känsla, stämning och skönhet är väldigt subjektiva. Med detta i åtanke så är jag
medveten om att det som analyseras är hur vissa egenskaper och verktyg går att
koppla med vilken känsla, stämning och skönhet som JAG anser att bilden besitter.
Att jag tycker bilden är vacker för att den ser ut på visst sätt innebär inte att alla
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tycker det eller att det är så. Dock så ger fortfarande analysen kunskap om hur
vissa verktyg och egenskaper går att koppla med vad en person (jag) anser vara
vackert eller ge en viss känsla och stämning. Jag är övertygad om att det finns fler
personer som tycker likadant som mig angående vad som är vackert eller vad som
ger en viss känsla. Som David Landau skrivit, “Light is also an international,
transcultural language that we can use to help tell a story. Light is an emotional
language—it evokes a common response by all who see it” (Landau 2014, 3).
Även analysen av resten av Landaus sju huvudfunktioner utgår ifrån mig själv och
är ofta subjektiva. Så detta bör ligga i åtanke när man läser min analys och slutsats.
Innan analysen så anser jag att det är viktigt att nämna vad “Color Grading” är för
något. “Color grading” innebär att förändra färgerna och ljuset i bilden (LindValdan 2013, 24). Detta sker nu för tiden i program på datorn. Med detta i åtanke
så är jag väl medveten om att bilden som analyseras möjligtvis har bearbetats i
efterhand och möjligen är annorlunda mot bilden som fotograferades med
kameran. Men även om bilden bearbetats i efterhand så ligger ljussättningen i
grund till hur bilden i den slutgiltiga filmen ser ut.

Analys
Inledning till analys
I denna del av uppsatsen kommer jag att applicera det som tagits upp i teorin på
stillbilder från tre olika filmer. Jag kommer att koppla hur ljussättningsverktygen
som används för att ljussätta bilderna påverkar utseendet på bilden. Varje bild
kommer att ha ett tillhörande “ljusschema” som beskriver vilka verktyg som
använts under inspelningen av filmen. Jag kommer att gå igenom hur varje
ljusenhet, dess tillhörande lampa och ljusmanipulationsverktyg påverkar bilden.
Sedan kommer jag att sammanfatta och analysera hur jag upplever att
ljussättningsverktygen bidragit till David Landaus sju huvudfunktioner hos ljus i
film (Landau 2014, 2-4).
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Bild 1:

(Scott 2016)
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650w Tungsten Fresnel (ljusblått färgfilter, full diffusionsgel (ett
diffusionsmaterial) och en dimmer):
Vinkeln för denna lampa är från vänster i takhöjd och den ger ett bakljus på
personen åt vänster och huvudljus på personen åt höger. Denna lampa tillsammans
med lampan åt höger kallas “cross key lighting”. “Cross key lighting” är när
lampan fungerar både som bakljus och huvudljus åt en person (Landau 2014, 7172).
Denna Fresnel-ljusenhet innehåller en tungsten lampa (även kallad glödlampa).
Som vi gått igenom i teorin så innehåller glödlampor ett varmt ljus, vanligen
3200K (Landau 2014, 31). Dock så används ett ljusblått färgfilter vilket ändrar
färgen på ljuset. Detta färgfilter sänker också intensiteten på ljuset (Box 2013,
126).
Vi kan se på personen åt vänster hur det har bildats en blå kant i hans hår. Detta
upplever jag komma från denna lampa. Detta ljuset upplever jag även separerar
honom från bakgrunden och skapar även en kontrast mot det varma ljuset i
bakgrunden och hans ansikte.
Fresnel ger ett hårt ljus (Landau 2014, 27). Det används dock en diffusionsgel som
mjukgör ljuset och fyller i skuggorna. Detta diffusionsmaterial sänker också
intensiteten på ljuset (Landau 2014, 10).
Det används även på denna ljusenhet en dimmer som sänker intensiteten på ljuset.
Hur mycket det sänkts är dock oklart då det inte framgår i ljusschemat.
500w Generic outdoor flood (gult färgfilter):
Denna lampa bidrar till den motsatta sidan av “cross key lighting”. Denna fungerar
alltså både som huvudljus och bakljus, fast bakljus på personen åt höger och
huvudljus på personen åt vänster. Denna ljusenhet har också en vinkel från
takhöjd. Det framgår inte tydligt vilken ljusenhet och lampa som detta är. Det
framgår dock att den är i “flood” läge vilket innebär att den ger ett brett ljus över
bilden. Det sitter också ett gult färgfilter på den vilket ändrat ljusets färg. Vi kan
även se att det bildats en gul kant av ljus på personen åt högers hår och rygg. Detta
är möjligen från ljuset av denna lampa.
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Fluro soft box (Dimmad, full CTO och grid):
Vilken lampa som denna ljusenhet innehåller anser jag vara oklart. Eftersom att
det står “fluro softbox” så utgår jag från att denna ljusenhet innehåller en
fluorescerande lampa. Dessa lampor ger ofta ett mjukt ljus som både kan vara
varmt eller kallt (Box 2013, 205-208). Denna är dock dagsljus-balanserad och ger
ett kallt ljus. Det sitter dock en full CTO på ljusenheten som gör ljuset varmt. Det
sänker också intensiteten på ljuset. Ljusenheten är en “softlight”. Som vi gått
igenom i teorin så innebär detta ett brett och mjukt ljus som faller snabbt. Den är
också “dimmad” vilket innebär att intensiteten sänkts. Eftersom att den både är
dimmad, har en full CTO och är ett mjukt ljus så är intensiteten väldigt låg på
personen i bakgrunden, vilket möjligen bidrar till att fokus läggs på personerna i
förgrunden. Det sitter även en “grid” på ljusenheten vilket fokuserar ljuset och gör
att det inte sprider sig lika mycket.
Fluro soft box (full CTO och grid)
Denna lampa och ljusenhet är väldigt lik den tidigare. Enda skillnaderna är att den
ej är dimmad, vilket gör att den har högre intensitet, samt att den finns på en annan
plats. Denna sitter just ovanför den två skådespelarna i förgrunden. Detta höjer
intensiteten på dessa och är möjligtvis en bidragande orsak till att skapa separation
mellan dessa två och personen i bakgrunden. Av att det är högre intensitet på dessa
två så är det möjligt att mer fokus dras till dem.
Led strips (röd färg):
Dessa led strips har inte riktigt någon ljusenhet utan bara lampa/lampor. Dessa små
ledlampor har en röd färg. Eftersom att det är väldigt många små lampor så kan
multipla skuggor skapas. Dock så tror jag att den låga intensiteten på dessa lampor
bidrar till att dessa inte tar så stor plats utan smälter in.
Led panel (rött färgfilter, studsad in i en silverskiva):
Denna anser jag ha en större inverkan på bildens utseende än tidigare nämnda
ledlampor. Även denna lampa ger en röd färg då den har ett rött färgfilter. Detta
färgfilter sänker också intensiteten på ljuset. Ljuset studsas också in i en
silverskiva som reflekterar ljuset (ett reflektionsmaterial), sänker intensiteten och
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gör det mjukare samt ökar spridningen på ljuset. Chansen att det skapas multibla
skuggor försvinner också av att det studsas i silverskivan, då mjukgörningen av
ljuset bidrar till att flera källor smälter samman. Slutligen så ges ett rött mjukt ljus
med en snabb falltid. Den snabba falltiden hos ljuset är möjligen en orsak till att
ljuset inte når ända in i bakgrunden. Att detta ljus inte träffar bakgrunden kan ses
som en bidragande orsak till separation mellan bakgrund är förgrund.
Stearinljus:
Det finns både stearinljus i bild och utanför bild. Stearinljus ger ett varmt ljus
(Landau 2014, 30). Eftersom att dessa har en sådan låg intensitet jämfört med
resten av lamporna i bildens ljus, så anser jag att det bidrar till att stearinljusen inte
har en så stor inverkan på utseendet i bilden utan smälter in i det andra ljuset.
Sammanfattning:
Utifrån det som tidigare nämnts så visar det sig att lamporna som sitter ovanför
verkar bidra till att ge selektivt fokus. Så att använda sig av en vinkel rakt
ovanifrån kan fungera bra för att skapa selektivt fokus. Att fluro softboxen är varm
precis som stearinljusen anser jag öka illusionen av verklighet då man därför kan
uppfatta detta ljus att komma från stearinljusen.
Bilden innehåller mycket mörker. Det är möjligt att mörka skuggor bidrar till att
man upplever en stämning av spänning av bilden. I denna bild så skapas dessa
mörka delar av bilden på grund av olika saker. Dels på grund av riktningen på
ljuset, alltså lampan som sitter just ovanifrån. Dels på grund av att det används ljus
med en kort falltid, alltså leden som reflekteras på silverskivan. Och till sist ljust
som har en form som är smal och inte sprids i rummet utan är riktat i en viss del av
bilden, detta uppnås av fresneln. Genom detta så skapas det delar av bilden som är
väldigt mörka. Båda kanterna på bilden är helst svarta. Och som tidigare nämnts så
är personen i bakgrunden mörkare än de i förgrunden.
Skönhetsmässigt så är det möjligt att man kan uppleva färgkontrasterna i bilden
som vackra. I denna bild så skapas dessa färgskillnader genom att använda
färgfilter. På leden används till exempel ett rött färgfilter och på fresneln ett
ljusblått. Det används också ett gult färgfilter och ett orange på olika ljus som
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träffar personen. Förutom skönhetsmässigt så ger även kontrasterna mellan varmt
och kallt form till bilden. Det blåa bakljuset som fresneln ger bidrar till att separera
personen från bakgrunden.
OBS: Analys fortsätter på nästa sida.
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Bild 2:

(Scott 2015)
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5K Tungsten Fresnel (Halv “flood”, Genom vita gardiner) x2:
Denna Fresnel-ljusenhet innehåller en glödlampa. Därför så är ljuset varmt
(Landau 2014, 31). Fresnel-ljusenheter kan skiftas mellan spot och flood, denna
ligger i mitten, det vill säga halv flood (Landau 2014, 27). Detta gör att ljuset som
kommer ut ger en stråle som verkar täcka nästintill ett helt fönster. Ljuset går
också genom en vit gardin som fungerar som ett diffusionsfilter och mjukgör
ljuset, samt sänker intensiteten (Box 2013, 133). Utifrån det som man kan se på
bilden så verkar det som att allt ljus inte träffar gardinen vilket gör att det isåfall
inte bara är mjukt ljus utan också en strimma av hårt ljus. Detta syns på golvet
bakom mannen. Den vänstra av dessa lampor träffar mannen och ger ett bakljus
som skapar en vit kant på mannens axel. Detta är möjligen en bidragande orsak till
att öka djupet i bilden genom att separera mannen mot bakgrunden (Landau 2014,
41). Ljuset kommer snett ovanifrån. Även solljus kommer högt ovanifrån, vilket
gör att detta ljus kan upplevas som solljus (Landau 2014, 62).
2K Blonde (På vita gardiner) x2:
En “Blonde” är en open faced light (Box 2013, 45). Ljuset hos denna träffar de
vita gardinerna bakom fönsterna och överexponerar dessa samtidigt som ljus från
gardinerna studsar in genom fönsterna. Solen är så mycket ljusare än inomhus och
att ljussätta med överexponerade fönster är en väl använd ljussättningsteknik
(Landau 2014, 126; Landau 2014, 132-133). När man ljussätter i en studio och inte
vill visa vad som finns utanför fönsterna så kan detta vara ett bra sätt att använda.
Eftersom att ljuset studsar in via gardinerna så blir det väldigt mjukt. Detta mjuka
ljus bidrar till att öka det allmänna ljuset i rummet. Lampan i ljusenheten är en
glödlampa, det vill säga varmt ljus. Open faced lights ger ett brett ljus som sprider
sig åt sidorna vilket gör att ljuset träffar hela gardinerna (Landau 2014, 26-27).
Open faced lights ger dubbla skuggor, men eftersom att det mjukgörs av gardinen
så försvinner denna egenskap (Box 2013, 44).
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2K Tungsten Fresnel (flood):
Denna ljusenhet och lampa är väldigt lik “5K Tungsten Fresnel”. Enda skillnaden
är att denna har en lägre intensitet och behöver mindre el. Dessa lampor är ofta
nämnda efter deras antal watt, till exempel 5K och 2K (Landau 2014, 27).
Lampan som är i denna ljusenhet är likadan som 5K Tungsten Fresneln, alltså en
glödlampa som ger varmt ljus. Denna ljusenhet är dock helt i “flood” vilket
påverkar formen och falltiden för ljuset. När ljusenheten är i “floodläge” så blir
ljuset bredare och falltiden snabbare, även intensiteten sänks (Landau 2014, 26).
Denna lampa riktas från vänster ovanifrån och ner. Det är vanligt att man
ljussätter “motiverat” i film, det vill säga att ljuset i bilden kan motiveras, från till
exempel en lampa, eller solljus utanför ett fönster (Landau 2014, 5). I denna bild
så kan detta ljus motiveras från lampan åt vänster, och lamporna från utanför
fönstret kan motiveras av solen. Att ljussätta motiverat påstås bidra till
trovärdigheten i filmen (Landau 2014, 5). Det är dock viktigt att lamporna i bild
inte ger egna skuggor i bilden, isåfall så brister det möjligen i trovärdigheten. På
bänken i förgrunden så ser vi olika objekt, jag skulle säga att skuggan som de ger
kommer från denna lampa.
2K Tungsten Fresnel (spot, studsad in i vit skiva):
Denna ljusenhet är inställd till motsatsen av flood, det vill säga spot. Detta bidrar
till en ökad intensitet, smalare stråle och en längre falltid (Landau 2014, 26). Den
studsas in i en vit skiva som mjukgör ljuset, sänker intensiteten och sprider ljuset i
rummet. Vitt material reflekterar allt ljus, medans svart material absorberar allt ljus
(Landau 2014, 8). Eftersom att det är en glödlampa i ljusenheten så är ljuset varmt
(Landau 2014, 31).
2K Tungsten (Trippel diffusion):
Denna lampa och ljusenhet sitter lite till höger ovanför personen i bilden och är
riktad rak ned. Denna har som tidigare tungsten fresnel ett varmt ljus då den har en
glödlampa. På ljusenheten sitter det trippel diffusion, vilket innebär att ljuset får
mindre definierade skuggor och färdas runt personen samt sprids mer i rummet.
Även intensiteten sänks. Att ljuset är mjukt är möjligen orsaken till att det inte
skapas skuggor över ögonen. Detta ljus är möjligen en orsak till ljusnivån på
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mannen ökas och gör att han sticker ut mot väggen i bakgrunden, och golvet
framför honom som är mörkare.
40w Lampa x2:
Dessa lampor är praktiska lampor som syns i bilden. Den enda informationen som
finns i ljusschemat är att det är 40w, vilket ger en väldigt låg intensitet. Från
utseendet är bilden så skulle jag säga att det är varmt ljus. Att dessa lampor är
varma gör att man kan uppleva att ljuset från de varma ljuskällorna utanför bilden
kommer från dessa 40w lampor som syns i bilden. Detta på grund av att de olika
lamporna innehåller likadana egenskaper. Ifall dessa praktiska lampor avgett ett
blått ljus så hade förmodligen inte denna illusion uppstått.
Sammanfattning:
Ljuset som kommer från utanför fönstret är möjligen en orsak till att illusionen av
verklighet stärks i bilden. Detta genom att ha en hög intensitet, varm färg och en
riktning ovanifrån som skrivit tidigare imiterar solen. Detta nås genom 5K
lamporna som ger väldigt mycket intensitet, och att använda tungsten ger ett varmt
och naturligt ljus som imiterar solen. Det är möjligt att man kan uppleva solljus
som vackert. Det är även en möjlighet att solljus kan bilden en känsla av glädje.
Men det är även en möjlighet att mörka delar i bilden såsom hyllan åt vänster och
boken i förgrunden kan även ge en känsla av drama. Som skrivit tidigare så är
personen i bilden ljusare än väggen bakom honom. Detta genom att ge honom
selektivt fokus. Detta nås i detta fall genom riktningen av ljuset, alltså rakt
ovanifrån. Detta selektiva fokus bidrar också till de mörka delarna i bilden som
möjligen kan upplevas som dramatiska. “Solens ljus” i bilden ger också ett bakljus
på personen vilket bidrar till formgivningen i bilden. Genom bakljuset så står
personen ut från bakgrunden. Detta bakljus kan vi se på personens vänstra axel.
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Bild 3:

(Scott 2017)
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Softbox, flourescent 6000K:
Denna fluorescerande lampa är 6000K och ger därför ett blått ljus. Lampan sitter i
en softbox och är en “softlight”. Den ger alltså ett mjukt ljus och brett ljus som
sprider sig snabbt. Lampan sitter snett ovanför personen i bild och eftersom att den
sitter ovanför så ges mest av ljuset precis under den. Ljuset från de andra lamporna
träffar även bakgrunden, så att sätta en lampa just ovanifrån kan utifrån vad jag ser
i denna bild skapa djup och separation i bilden.
“Blacks”:
Utanför fönstret sitter det “blacks” vilket är en typ av flagga. Dessa blacks
blockerar ljuset så att inget ljus som kommer från utanför fönstren påverkar bilden.
Detta ger större kontroll över bilden. Ifall man använder riktigt solljus som
kommer utifrån så ljuset skifta från tagning till tagning. Det går heller inte att styra
solens egenskaper. Dessa “blacks” ger helt enkelt mer kontroll till bildens
utseende.
Kinoflo 4 bank (Dagsljus, genom ett frostat fönster) x2:
Ljusenheten Kinoflo innehåller fluorescerande lampor. I detta fall med en kall färg
på ljuset. Kinoflo ger ett brett ljus som sprids i rummet. Ljuset går även genom ett
frostat fönster som fungerar som en typ av diffusion. Slutligen så ges ett kallt ljus
som jag skulle säga varken är hårt eller mjukt, utan någonstans däremellan. Vi kan
se på bilden hur det skapats skuggor av kläderna som hänger. Skuggorna av dessa
har relativt mjuka kanter. Detta kan möjligen bero på att det är ett mjukt ljus som
kläderna träffas av. Ifall det hade varit ett hårt ljus så hade skuggornas kanter
förmodligen varit skarpare.
Led (Dagsljus, genom ett frostat fönster):
Denna lampa/ljusenhet har även denna ett kallt ljus. Eftersom att det är en
ledlampa så kan det skapas multipla skuggor. Men eftersom att det även kommer
ljus från “kinoflo-ljusenheterna” så upplever jag att smälter denna lampa in. Den
diffuseras även genom det frostade fönstret vilket möjligen bidrar till att ta bort de
multipla skuggorna. Ljuset från denna ökar intensiteten av ljus i rummet.
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Sammanfattning:
Som skrivet tidigare så är ljuset ovanifrån möjligen en orsak till separation i
bilden. Detta ljus är också möjligen en orsak till selektivt fokus i bilden. Jag anser
även kontrasterna mellan mörkt och ljust bidrar till att formge bilden. Genom att
personen i bilden är väldigt ljus samtidigt som att bänken bakom honom är mörk,
och att sedan väggen är ljus så skapas dimensioner i bilden. Detta ger bilden djup
och form. Även skillnaden mellan mörkt och ljust i hans ansikte ger mer djup i
bilden. Denna blandning av mörkt och ljust i bilden ger som sagt bilden form.
Det är även möjligt att denna formgivning som tidigare nämnts kan upplevas som
vacker. Ifall hela rummet hade varit lika ljust överallt så är det möjligt att bilden
upplevts som platt och tråkig. Sedan så är det även möjligt att skillnaden mellan
mörkt och ljust kan ge en bilden en känsla av drama. Skuggan som ges av plagget
kan även det möjligen bidra till en känsla av drama.
I bilden så ser man inte om det är något fönster åt vänster eller ej. Dock så är det
möjligt att man upplever en illusionen av att det, genom ljussättningen. Genom att
alla ljusenheter på vänster sida är riktade åt samma håll så ges illusionen av ett
enat ljus. Detta bidrar möjligen till illusionen av verklighet. Det är även möjligt att
denna illusion stärks av att ha samma färg på alla dessa ljusenheterna.
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Slutdiskussion
Mitt syfte med denna uppsats var att bidra till en ökad kunskap inom ljussättning i
film. I teoridelen har jag gått igenom olika verktyg som kan användas för att
ljussätta film, samt David Landaus sju huvudfunktioner för ljussättning. I
teoridelen har jag skrivit om hur dessa verktyg bidrar till att kontrollera ljusets
intensitet, vinkel, textur och färg. Efter det har jag analyserat hur dessa verktyg
används i filmer/bilder. Jag har också analyserat hur dessa verktyg bidrar till
Landaus huvudfunktioner för ljussättning. Landaus huvudfunktioner för
ljussättning i film är som följer: synlighet, selektivt fokus, illusion av verkligheten,
formgivning, känsla, stämning och skönhet.
Mina frågeställningar inför uppsatsen var:
● Med vilka verktyg kan vi kontrollera ljusets egenskaper (intensitet, vinkel,
textur och färg)?
● Utifrån mina valda bildexempel, hur påverkar dessa verktyg och
egenskaper: synlighet, selektivt fokus, illusion av verkligheten,
formgivning, känsla, stämning och skönhet?
Den första av mina frågeställningar besvarades framförallt i teoridelen. Där
beskrivs olika typer av verktyg som bidrar till olika egenskaper hos ljuset, på olika
sätt. I analysdelen så besvaras denna del ännu tydligare. Där visas exempel på hur
användningen av dessa olika verktyg i kombination med varandra bidrar till en
viss typ av ljus. Något som jag lärt mig och som blivit väldigt tydligt under
uppsatsens gång är att det är svårt att ge ett rakt svar i hur man ger ljuset en viss
egenskap. Det finns väldigt många sätt att skapa en viss typ av ljus, och jag ser det
som att inget är rätt och inget fel, bara olika. För att skapa ett mjukt ljus så går det
att göra på olika sätt, som att till exempel studsa ljuset i en vit skiva, eller ha en
softbox på ljusenheten. För att ge ljuset en viss färg så kan även det skapas på
olika sätt, som att till exempel använda en viss lampa (t.ex. glödlampa för varmt
ljus) eller ett färgfilter. Det finns oändliga möjligheter till att skapa en viss typ av
ljus.
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Den andra frågeställningen anser jag var ännu svårare att besvara. Det var svårt att
hitta ett rakt svar då många av Landaus huvudfunktioner gick ihop med varandra. I
analysdelen så analyserades bilder med tillhörande ljusscheman. Sedan beskrevs
det vilka verktyg som användes och vilka egenskaper som de gav ljuset. Efter det
så kopplades dessa egenskaper och ljusverktyg till hur bilden såg ut och hur de
påverkade Landaus sju huvudfunktioner för ljus. Utifrån min analys så anser jag
att det inte finns något specifikt verktyg eller egenskap hos ljuset som påverkar
huvudfunktioner på ett specifikt sätt. Jag fann dock exempel i de bilder/filmer som
analyserats på hur man kan använda vissa verktyg och ljusegenskaper för att
påverka en viss funktion hos ljuset. Dessa samband kom jag fram till i min analys:

Synlighet och selektivt fokus:
Jag hittade olika egenskaper hos ljuset som påverkar selektivt fokus och
synligheten i bilden. En egenskap hos ljuset som styrde selektivt fokus var
falltiden på ljuset. I detta fall så skapades denna korta falltid genom att studsa en
led på en silverskiva. Det finns flera olika andra verktyg och sätt som man kan
använda för att påverka falltiden på ljuset. Dessa står i teoridelen. Till exempel att
använda softlights där falltiden är snabb.
En annan egenskap hos ljuset som påverkade synlighet och selektivt fokus är
vinkeln. I analysen så har jag hittat exempel på när vinkeln ger selektivt fokus.
Denna vinkel är rakt ovanifrån. Genom att vinkla ljuset uppifrån och ner så blir
ljuset selektivt och träffar mest det som är just under ljuset och inte det som är
bakom och framför. I exemplen i analysdelen så används mjukt ljus ofta när det
kommer ovanifrån. Jag skulle utifrån min analys rekommendera mjukt ljus ifall
man riktar det ovanifrån. Detta för att ljuset ska färdas runt personen och inte
skapa stora skuggor i till exempel ögonen, vilket kommer att ske med hårt ljus i
denna vinkeln. Dock så kan det såklart vara ett stilval att skapa mörka skuggor i
ögonen, för att till exempel skapa mystik hos personen. Men ifall man ej vill ha det
så rekommenderar jag mjukt ljus.
En tredje egenskap som påverkade synlighet och selektivt fokus var formen på
ljuset. I detta fall smalt ljus. I exemplen analysen så framgick det att genom att ha
smalt ljus så spiller det inte på ställen man inte vill ha det. I detta fall användes
verktyget Fresnel som har en smal stråle av ljus. Som jag gått igenom i teoridelen
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så finns det flera andra verktyg som man
kan använda för att förhindra ljuset från att
spilla. Till exempel så kan man “flagga
ljuset” eller använda ljusenhetens “barn
doors”.

Formgivning:
Egenskaper som i min analys påverkade formgivningen i bilden gick mycket ihop
med egenskaperna som påverkade synlighet och selektivt fokus. Utifrån min
analys så kom jag fram till att genom att skapa mörka samt ljusa delar av bilden, så
kan det skapas ett djup i bilden och ge den form. Och det är genom selektivt fokus
som dessa mörka delar kan skapas, så därför så anser jag att dessa två funktioner
går ihop mycket.
De egenskaper som kan påverka formgivningen i bilden kan vara detsamma som
hos synlighet och selektivt fokus, nämligen: Falltid, vinkel och form. Förutom
ovanifrån så hittade jag även en till vinkel som kan ge djup i bilden. Nämligen
snett framifrån och rakt från sidan, som vi kan se i tredje bilden i analysen. Genom
denna vinkel blev halva sidan av ansiktet är mörkare vilket kan vara en bidragande
orsak till att ge bilden ett djup och form. Även den sista av alla egenskaperna
påverkade formgivningen i bilden, alltså färgen på ljuset. I analysen så visade det
sig att något som kan bidra till att skapa separation i bilden är att använda sig av
kontrastfärger, detta gav bilden ett djup. I exemplet in analysen så var
kontrastfärgerna ljusblå och orange/gul. Dessa färger på ljuset skapades i detta fall
med verktyget färgfilter.

Skönhet:
I min analys kring skönhet så utgick jag ifrån vad jag själv uppfattade som
skönhet. Detta påverkade såklart min analys, och även nu min slutdiskussion, då
jag utgår ifrån min analys. Så det som jag kommit fram till i min analys kring
skönhet och även stämning anser jag bör läsas med försiktighet. Dock så kunde jag
hitta samband med vad som jag upplevde kunde tolkas som vackert och vad som
bidrog till detta.
Som skrivet tidigare så hittade samband mellan att färgkontraster kunde ge bilden
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ett djup och form så visade det sig även i min analys att jag ansåg att det även var
vackert. Så genom att ge ljuset olika färger i bilden så kan det öka bildens skönhet.
Som jag skrev tidigare så användes verktyget färgfilter i detta fall för att ge dessa
olika färger i bilden.

Känsla och stämning:
Även denna funktion anser jag bör precis som “skönhet” läsas med försiktighet då
min analys kring detta är väldigt subjektiv. Som jag skrivit tidigare så var det svårt
att ge ett rakt svar då många av Landaus sju huvudfunktioner går ihop med
varandra. Även känsla och stämning gick att koppla med “formgivningen” och
“synlighet och selektivt fokus”. Utifrån analysen så framgick det att jag ansåg att
skillnaden mellan mörkt och ljust kunde ge en känsla och stämning av drama. Att
skapa skillnaden mellan mörk och ljust i bilden skedde i detta fall genom samma
egenskaper och verktyg som används för att skapa formgivning och “synlighet och
selektivt fokus”. Det vill säga falltid, vinkel och form. Jag kunde även i min analys
komma fram till att ljus som imiterade solen möjligen kunde ge en känsla av
glädje. I fallet i analysen så användes verktygen och egenskaperna tungstenlampa,
fresnel ljusenhet, vinkel uppifrån, vita gardiner och blonde ljusenhet. Värt att
notera är att ljuset hade en väldigt stark intensitet vilket jag anser vara en viktig
egenskap för attr bidra till att imitera solen, då solen själv har en starkt intensitet.

Illusion av verkligheten:
Denna del går ihop med det jag tidigare skrev om, nämligen illusionen av solen,
det vill säga illusionen av verklighet. Ifall ljuset som kommit in genom fönstret i
bild 2 hade varit rött eller grönt så hade illusionen av verklighet möjligen spruckit.
Eller om de två olika fresnel-ljusenheterna hade kommit in från olika riktningar så
hade även då illusionen av verklighet möjligen spruckit (Bild 2). Så i bild 2 var det
fler olika egenskaper som bidrog till illusionen av verklighet. Både intensitet,
vinkel, textur och färg. Ett annat exempel när egenskapen färg var bidragande till
illusionen av verklighet i analysen var även det i bild 2. Det var när en praktisk
lampa syntes i bilden. Där användes en lampa som kom från samma vinkel som
denna och med liknande färg på ljuset. Ifall ljuset från den praktiska lampan varit
blått och lampan som imiterade ljuset från denna gett ifrån sig rött ljus så hade

36

illusionen av verklighet möjligen spruckit. Så en egenskap som är kan vara viktig i
skapandet i illusionen av verklighet är färgen, men även som sagt alla de andra
egenskaperna kan vara viktiga.
Slutord:
Före denna uppsats var min kunskap om ljussättning väldigt grundläggande. Jag
förstod vilka egenskaper som fanns för ljuset (intensitet, vinkel, textur, färg) men
kunde inte tydligt sortera dem. Samma sak gäller ljusets funktioner i film, jag
kunde förstå att dem fanns, men hade svårt att sortera dem. Framförallt så hade jag
väldigt låg kunskap om vilka verktyg som fanns för att kontrollera ljuset. Genom
denna uppsats så har min kunskap inom ljussättning ökat avsevärt. Jag kan nu
sortera ljusets egenskaper och funktioner på ett mycket tydligare sätt, och jag har
kunskap om flera olika ljussättningsverktyg samt på vilket sätt de påverkar
Landaus sju huvudfunktioner för ljussättning. Genom uppsatsen så har jag fått
förståelse för hur dessa tre saker samspelar med varandra. Jag tror och hoppas att
denna uppsats på samma sätt som den var en hjälp till min själv, kan vara en hjälp
för andra. Som jag skrivit tidigare så är syftet med uppsatsen att personer ska
kunna läsa denna uppsats och få en bättre förståelse för hur man kan påverka
utseendet på en bild i en film. Så jag hoppas att du som läsare nu kan mer om
filmljussättning än innan du läste uppsatsen.
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https://www.bhphotovideo.com/c/product/190492REG/Rosco_250771190660_Steel_Gobo_7119.html (Hämtad 2018-02-15)
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Figur 19:
https://s3.amazonaws.com/lenspro-media-prod/product_img/2013/09/10/litepanels_cto_gels1.jpg.600x415_q85.jpg (Hämtad 2018-02-15)

Figur 20:
http://www.cinelight.com/tungsten-lights/accessories/light-dimmer-5000-watts/ (Hämtad 2018-0215)
Figur 21:
https://www.ebay.co.uk/itm/FULL-SHEET-48-X-21-0-6-ND-LIGHTING-FILTER-GELTHEATRE-TV-CAMERA-DIMMER-/150751666814 (Hämtad 2018-02-15)

