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Abstract: 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan valet av 

ljusteknik, LED eller halogen har på den slutliga produkten. Studien kommer med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer undersöka om personer kan se skillnad på en ljussättning som är gjord 

med LED- respektive halogenlampor samt vad de olika teknikerna ger för känsla. Vi jämför 

resultaten från fokusgruppsintervjuerna med tidigare litteratur som Set lighting technician's 

handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution och Lighting for 

cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. 

Fokusgruppsintervjuerna resulterade i något oväntade svar och gav oss en bredare och 

förtydligad förståelse för vad som spelar roll när det kommer till en publiks känslomässiga 

reaktion av en bild. 

 

Nyckelord: 

LED, Halogen, Ljussättning, Visuell, Praktisk och Känslomässig 
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Introduktion 

Vi, Johannes Ahlros och Daniel Markström har sex respektive fyra års erfarenhet av 

filmskapande där vi huvudsakligen jobbat med kamera eller ljus. Vi har både arbetat med 

LED och halogenlampor i många produktioner och har störst erfarenhet av LED-belysning. 

När Högskolan Dalarna förra året, 2018 valde att göra sig av med all sin halogenutrustning 

blev vi nyfikna på om det fanns en faktisk skillnad mellan de olika ljusteknikerna och om 

något går förlorat. 

Vi kommer i den här uppsatsen undersöka skillnaden mellan LED- (light emitting 

diode) och halogenlampor både i det praktiska användandet på inspelningsplats samt om det 

finns någon påtaglig visuell skillnad mellan lamptyperna. Det finns ett skifte i filmvärlden när 

det kommer till utrustningen som används, då mycket av den utrustningen som var standard 

för tio år sedan inte håller dagens miljökrav eller inte kan integreras med nutidens teknologi.1 

Det som har fått störst uppmärksamhet har varit bytet från celluloidfilmkameror till den 

digitala sensorn där diskussionerna ofta kretsar kring att filmkameran har en viss känsla som 

folk anser inte går att återskapa med den digitala sensorn.  

LED-lampor håller nu på samma sätt att ersätta den tidigare industristandarden 

halogenlampor och filmskapare har börjat leta efter fördelar och nackdelar med den nya 

tekniken. I en intervju av Cooke Optics TV tar filmelektrikern Julian White upp samtliga 

typer av lampor och beskriver deras ljuskaraktär samt fördelar och nackdelar med att arbeta 

med dem.2 Därför undersöker vi om halogen skapar någon känsla hos åskådaren som inte går 

att återskapa med LED eller om bytet inte kommer märkas.3 

 

 

 

 

 
1 Husak, Walt. October. Signal Processing: Image Communication, Volume 19, Issue 9, 2004 s.921-936 

2 Deconstructing Film Lighting || Masterclass by gaffer Julian White. 

04/11/2019.https://www.youtube.com/watch?v=3JL3Du82mdc Accessed on 19/10/2019  
3 https://www.premiumbeat.com/blog/lighting-for-film-video-led-vs-tungsten/ Acessed on 25/09/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=3JL3Du82mdc
https://www.premiumbeat.com/blog/lighting-for-film-video-led-vs-tungsten/
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Syfte och Frågeställning 

Vi vill undersöka skillnaden mellan LED (light emitting diode) och halogenlampor både i det 

praktiska användandet på inspelningsplats samt om det finns någon påtaglig visuell 

ljusskillnad mellan lamptyperna. För att synliggöra fördelar och nackdelar med LED-

tekniken jämfört med halogen-tekniken kommer praktiska tester att utföras och analyseras 

samt belysas i förhållande till tidigare forskning. 

Uppsatsen huvudsakliga frågeställningar är:  

- Vilka praktiska skillnader finns i arbetssätt mellan LED och halogenlampor? 

- Vad är den visuella skillnaden mellan LED och halogenlampor? 

- Vilken känslomässig påverkan har de olika ljusteknikerna på publiken? 

 

Tidigare forskning 

Filmskapande är ett ämne som det finns lite forskning om, det betyder dock inte att det finns 

brist på kunskap i området. Information som arbetsprocesser och tekniska erfarenheter är inte 

något som dokumenteras eller undersöks vidare på ett akademiskt sätt, informationen sprids 

istället nästan enbart muntligt mellan branschfolk.4 Vi kommer därför i det här avsnittet ta 

upp fyra texter som närmast angränsar vår teori och angreppssätt, som tillsammans kan sätta 

vår text i rätt forskningskontext. 

Per Erik Eriksson och Thorbjörn Swenberg skriver i Post production agents - creative 

spaces in contemporary swedish moving image production om ändringar i de kreativa 

arbetsflöden som följer den tekniska utvecklingen. De undersöker skillnaden i hantering av 

de analoga och digitala teknologiernas material under efterbearbetnings processen. 

Undersökningens empiriska material fås genom semi-strukturerade intervjuer med 

arbetsledare från svenska filmproduktionsbolag. De konstaterar att med nya teknologier 

kommer också nya arbetssätt, med det skapas också nya problem. I den svenska filmindustrin 

har övergången till digitala kameror inneburit problem för filmproduktionsbolagen då mer tid 

och resurser har behövts läggas på hantering av alla digitala videoformat istället för det direkt 

kreativa arbetet. Vi precis som Per Erik Eriksson och Thorbjörn Swenberg är intresserade i 

övergången från det analoga till det digitala och vad det har för konsekvenser på 

 
4 Herrman, Margaretha (red.), Att göras till filmarbetare, Nya Doxa, Nora, 2011, s.48-49 
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arbetsprocessen och då indirekt det kreativa arbetet. I vårt fall övergången från teknologiskt 

simpa halogenlampor till de mer högteknologiska LED-lamporna.5 

Quantitative Analysis of Full Spectrum LEDs for High Quality Lighting är en studie 

skriven av Jay Guoxu Liu, Wei Tang, Yonghao Qin, Guoxi Sun och Chongyu Shen som har 

som syfte att utveckla vita fullspektrums LED-lampor samt föreslå en metod för att bedöma 

en LED-lampas färgkvalité, spektrala kontinuitet och ökad säkerhet från farligt UV-ljus.6 I 

deras experiment testas fem olika lysdioder mot tre olika färgtemperaturer med motsvarande 

referensljus, halogen för 3000K , mixad ljuskälla för 5000K och dagsljus för 6500K. I varje 

test undersöker de färgåtergivning, färgspektrumet, den spektrala kontinuiteten och hög 

energi blåljus förhållandet.7 Artikeln gör kvantitativa bedömningar över olika fullspektrums 

LED-lampor där de kommer fram till att fullspektrums LED-lampor kan nästintill återskapa 

referensljuskällorna från de olika kelvinvärdena med ett kontinuerligt och balanserat 

spektrum, vilket visar bättre spektral kontinuitet i våglängdsområdet och strålningsenergi. För 

att mäta ljuskvalitén från en ljuskälla rekommenderar dem i studien att kombinera flera 

väletablerade sätt att mäta ljuskvalité, färgåtergivning och risk för farligt UV-ljus, för att få 

den version av lysdiod som har det största färgspektrumet men som inte heller blir en 

säkerhetsrisk för de som hanterar tekniken.8 Från den vetenskapliga artikeln använder vi oss 

mycket av den vetenskapliga grund de bygger upp kring LED-teknik och hur det skiljer sig 

mellan halogen och solljus rent tekniskt. 

Barry Salt har i Film Style and Technology skapat ett register på varje årtiondets mest 

utmärkande filmtekniker och filmutrustning, med detta har han fått fram utvecklingen av 

filmstil i relation till filmtekniken.9 Salt beskriver sitt intellektuella tillvägagångssätt i boken 

som vetenskaplig realism, där man utesluter argument och tankar från de sociologiska samt 

de filosofiska vetenskaperna och använder sig istället av data som har tydligare koppling till 

verkligheten.10 Salt har därför studerat tusentals filmer som släpptes mellan 1895 till 2000-

talet och jämfört den data med information om filmskapande från tillhörande epoker.11 Boken 

 
5 Eriksson, Per Erik. Swenberg, Thorbjörn. Creative Space in Contemporary Swedish Moving Image 

Production. DOI:10.3233/jid-2012-0003. 2012 
6  Guoxu Liu, Jay. Tang, Wei. Qin, Yonghao. Sun, Guoxi. Shen, Chongyu. Quantitative Analysis of Full 

Spectrum LEDs for High Quality Lighting - DOI:10.1109/IFWS.2018.8587355, 2018 
7 Guoxu Liu, Jay. Tang, Wei. Qin, Yonghao. Sun, Guoxi. Shen, Chongyu. Quantitative Analysis of Full 

Spectrum LEDs for High Quality Lighting - DOI:10.1109/IFWS.2018.8587355, 2018. s.95 
8 Guoxu Liu, Jay. Tang, Wei. Qin, Yonghao. Sun, Guoxi. Shen, Chongyu. Quantitative Analysis of Full 

Spectrum LEDs for High Quality Lighting - DOI:10.1109/IFWS.2018.8587355, 2018. s.98 
9 Salt, Barry, Film style and technology: history and analysis, 3. ed., Starword, London, 2009 
10 Salt, Barry, Film style and technology: history and analysis, 3. ed., Starword, London, 2009, Introduction 
11 Salt, Barry, Film style and technology: history and analysis, 3. ed., Starword, London, 2009, Preface 

https://doi.org/10.3233/jid-2012-0003
https://doi.org/10.1109/IFWS.2018.8587355
https://doi.org/10.1109/IFWS.2018.8587355
https://doi.org/10.1109/IFWS.2018.8587355
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är enligt Salt en utgångspunkt för en heltäckande praktiskanalys av filmhistoria, till skillnad 

mot tidigare mer filosofiska eller mindre täckande versioner av hur olika tekniker samspelade 

för att skapa det filmlandskap vi har idag.12 Vi kommer på samma sätt som Salt att utmana 

denna teoretiska bakgrund genom att praktiskt testa de allmänna uppfattningar som 

filmskapare har etablerat under de hundra år som industrin existerat. 

I Jennifer Lee Polands avhandling Light, camera, emotion!: an Examination on Film 

Lighting and Its Impact on Audiences’ Emotional Response13 undersöker hon publikens 

känslomässiga respons på tre väletablerade ljussättningar: high key, low key och befintligt 

ljus, begrepp som kommer att förklaras längre fram i uppsatsen. I undersökningen visades 

samma film i tre olika versioner, där varje version använde sig av antingen high key, low key 

eller befintligt ljus. Varje version visades för 54 personer och mellan de tre grupperna 

hittades tydliga kopplingar mellan ljussättning och den känslomässiga reaktionen. Lee Poland 

kommer fram till att ljussättningarna ger den känslomässiga reaktion som tidigare 

filmlitteratur har etablerat men också att low key ljussättningen har förmågan att utbringa 

starkare känslor vid mer glädjefyllda stunder. 

Teori 

I följande avsnitt kommer en genomgång av grundläggande terminologi inom ljussättning 

och en förklaring om de vanligaste ljussättningarna. Därefter kommer mer ingående tekniska 

och praktiska beskrivningar om både LED och halogentekniken, avslutnings kommer en 

kortare del om HMI och fluorescerande lampor. 

Ljussättningar 

Trepunktsljussättningar är den vanligast förekommande ljussättningstypen inom film, tv och 

video. Denna ljussättning är en utarbetad metod för att ljussätta en person, den ger definition i 

ansikte och kropp samt hjälper att separera personen från bakgrunden.  

Det finns två vedertagna uttryck för att beskriva kontrastrelationen mellan de ljusaste 

och mörkaste delarna av bilden, high key och low key men vi kommer i denna uppsats 

benämna det som: ljussättningar dominerade av högdager respektive ljussättningar 

dominerade av lågdager. Ljussättningar dominerade av lågdager innebär att det finns en stor 

 
12 Salt, Barry, Film style and technology: history and analysis, 3. ed., Starword, London, 2009, Afterword 
13 Poland, Jennifer Lee, "Lights, Camera, Emotion!: an Examination on Film Lighting and Its Impact on 

Audiences' EmotionalResponse" (2015).ETD Archive. 379. 
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kontrast mellan huvudljus sidan och lättningssidan på personen men även stor kontrast mellan 

subjekt och bakgrund. Ljussättningar dominerade av högdager är den raka motsatsen där det 

finns väldigt lite kontrast i framförallt huvudljus och lättningssidan.  

Ljussättningen är inte en ensam faktor som kan styra den känslomässiga reaktionen 

hos publiken. Det är istället något som kan förstärka eller dämpa känslor som redan är 

etablerade i handling eller genre på verket. För att få fram den starkaste känslomässiga 

reaktionen i en specifik genre måste ljussättningsstilen matcha genrens redan etablerade stil.14 

Ljussättningar dominerade av lågdager används oftare i skräck eller actionfilmer för att få 

fram en läskig eller spänd känsla hos publiken medan ljussättningar dominerade av högdager 

används framförallt i komedier, romantiska filmer och reklamfilmer. 

 

 

Figur 1 - Rembrantljussättning i filmen Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) 

En vanlig ljussättning som är dominerad av lågdager och som använder sig enbart av 

en eller två ljuskällor är Rembrantljussättning. Det är vanligt att huvudljuset har mycket 

diffusion och bakgrundsljus som lyser upp bakgrunden används istället för ett traditionellt 

bakljus riktat mot personen för att separera personen i bild från bakgrunden. Huvudljuset i en 

Rembrantljussättning är oftast riktat på ett sätt som ger mjukare skuggor i ansiktet så man ser 

mer av lättningsljussidan. Rembrantljussättning som alla ljussättningar dominerade av 

lågdager vill skapa en mer nedstämd och svårmodig känsla hos åskådaren.15 

 

 
14 Poland, Jennifer Lee, Lights, Camera, Emotion!: an Examination on Film Lighting and Its Impact on 

Audiences’ Emotional Response .ETD Archive. 379, 2015. s.68-69 
15 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.191-192 
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Figur 2 - Sidoljus i filmen No Country for Old Men (2007) 

Sidoljus som huvudljus används oftast när man har en motiverad ljuskälla i bild, alltså 

ett fönster eller lampa som man i en vidare bild ser ger ut mycket ljus på karaktären. 

Beroende på genre och känsla i scenen kan man välja om sidoljuset ska vara hårt eller mjukt, 

men sidoljuset brukar oftast ha ett mjukt lättningsljus från samma håll som kamera filmar 

vilket lättar upp den mörka sidan av ansiktet utan att skapa nya onaturliga skuggor.16 

 

 

Figur 3 - Skönhetsljussättning i en reklamfilm för Lancôme (2019) 

Skönhetsljussättningen består av tre huvudkomponenter: ett starkt bakljus rakt 

bakifrån, ett subtilt ögonljus och ett mjuk frontljus som är positionerat framför och lite 

ovanför personen. Personen får då ett hår som skiner, fint blänk i ögonen och en ljussättning 

dominerad av högdager som ger subtila skuggor under käkben, näsa och hals för att ge 

personen ett så väldefinierat ansikte som möjligt. Ljussättningen används i majoritet i alla 

modereklamer och har spridits till kändisintervjuer, tv och film.17 

 
16 Gloman, Chuck & LeTourneau, Tom, Placing shadows: lighting techniques for video production, 3. ed., 

Focal Press, Burlington, MA, 2005 s.162-163 
17  Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.193-194 
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Halogen 

Namnet halogen kommer från grundelementsgruppen halogenerna. Eftersom en 

halogenlampa innehåller halogengaserna jod (I) eller brom (Br). Anledningen att 

lamptillverkare har dessa gaser i glödlampor är för skapa en miljö där glödtråden i lampan 

(som i de flesta fall är gjord av tungsten) kan brinna kontrollerat.  

 

Figur 4 - En graf som visar den spektrala energifördelningen över färgspektrumet. Mer energi krävs för att 

producera violetta och blå färger än att producera gul/orange och röda färger.18 

 

Halogenljus eller tungstensljus kan kalibreras till antingen 3000-3400 kelvin som är 

vanligaste ljustemperaturen inomhus i vanliga glödlampor eller till 5400-5600 kelvin för att 

användas i dagsljus. De lampor som är kalibrerade till ca 3200K lyser starkast i det röda 

spektrumet av synligt ljus, 630-700 nm. De lampor som är kalibrerade till ca 5600K lyser 

starkast i det blåa spektrumet av synligt ljus, 400-450 nm. Halogenlampor med en 

ljustemperatur på 3000K är den mest effektiva kalibreringen som finns. Författaren David 

Landau skriver i Lighting for cinematography att de halogenlamporna som är kalibrerade till 

3200K är mest tilltalande för oss människor på grund av dess varma ton.19 

 

 

 

 

 

 
18 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013 s.32 
19 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.32 
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Tabell 1 och 2. Tabell 1 visar den spektrala energifördelningen för solljus som är framtagen 

av International Commission on Illumination (CIE). Tabell 2 visar den spektrala 

energifördelningen för en referenshalogenlampa definierad av International Standards 

Organization (ISO).20
   

 

 

Som tabell 2 visar, har halogen/tungstensljus bra spektral energifördelning (SPD: Spectral 

Power Distribution) som illustrerar ljusets färgåtergivning i det visuella färgspektrumet. 

Tabell 1 (CIE D55) visar den spektrala energifördelningen av dagsljus vid ca 5500K. 

Dagsljus är den ljuskälla som kan återge den största mängden våglängder av synligt ljus. 

Halogenljus är den enda ljuskälla som i dagsläget har en spektral energifördelning som 

närmast liknar dagsljus. Halogenljusets karaktär och den spektrala energifördelningen gör att 

filmskaparen kan använda det inom många olika områden.21 

 

Att arbeta med halogenlampor 

Halogenlampor är designade att fungera i höga temperaturer, minst 250 °C. Denna höga 

temperatur gör att halogenlampor blir svåra att hantera när man riggar om från en ljussättning 

till en annan. Temperaturen gör också att lamporna och speciellt tungstenstråden i dem blir 

ömtåligare och går lätt sönder vid för hårdhänt hantering. Lampor med hög effekt (5000w 

eller högre) behöver en viloperiod mellan av och påslagning just för att den höga 

temperaturen gör tungstenstråden så ömtålig att den går sönder om man stänger av och på 

 
20 Solid State Lighting Project, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (Accessed on 10/10/2019) 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-

lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU 
21 Solid State Lighting Project, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (Accessed on 10/10/2019) 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-

lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
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lampan med kort mellanrum.22 Dock är det enkelt att byta ut en glödlampa som har gått 

sönder.  

Att tungstenstråden glöder gör att den kontinuerligt förlorar material och till slut blir 

den för tunn och går av. Denna tid som lampan lyser brukar kallas för brinntid och används 

för att ge ett hum om hur länge en lampa kommer räcka. Halogenlampor har i bästa fall en 

brinntid på runt 2000 timmar.23 

Den stora mängd energi som krävs för att driva dessa lampor gör att man antingen 

behöver bra koll på att kontakterna man är inkopplade i är säkrade för tillräckligt många 

ampere. Spänningen i väggen i Sverige är 230 volt. En enkel formel för att räkna ut hur 

mycket ampere som en lampa behöver är att man tar mängden watt som en lampa behöver 

och delar med 200, spänningen i väggen i avrundad volt. Eftersom man delar på 200 så får 

man en buffert i ampere som gör att du inte utlöser någon säkring. Till exempel en lampa på 

650w delat på 200 behöver vara säkrad med minst 3.25 ampere. Överbelastas en kontakt med 

för många lampor så kan detta orsaka en massa problem men huvudsakligen orsaka 

kabelbrand i filmskaparens utrustning eller i byggnaden/platsen man spelar in på.24  

Ute på en inspelningsplats utan närliggande väggkontakt så förlitar sig filmskapare på 

bensin eller dieseldrivna generatorer för att hålla igång belysningen. Även dessa kommer i 

många utföranden med professionella skåp eller lastbilar som är ljudisolerade för att inte 

störa inspelningen. Mindre generatorer som hyrs ut av byggmaskinsuthyrare kan dock räcka 

för mindre inspelningar. En liten generator kan ha uppåt 6000w i effekt och kan därmed driva 

en hel del lampor. På grund av den stora mängd utrustning som krävs för att kunna använda 

halogenlampor ute på en inspelningsplats där tillgång till fast elnät inte finns så brukar 

filmskapare istället bygga dessa scener i en studio.  

Vill man kontrollera ljusstyrkan på halogenlampor så måste man använda sig av 

dimmers. Har man oändligt med utrymme åt alla håll på sin inspelningsplats så kan man 

flytta lamporna längre ifrån det man ljussätter men detta är inte praktiskt i många fall, 

speciellt i en studio. Det man behöver ha i åtanke när man använder sig av en dimmer är att 

ljuset på lamporna skiftar mot det varmare ljusspektrumet ju mer man dimrar ned ljuset.25 

 
22  Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.31 
23 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013, s.227 
24 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.22-24 
25 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.132 
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Tabell 3. En tabell som visar skillnaderna i färgtemperatur vid användningen av olika CTO 

och CTB filter.26 

 

 

CTO och CTB  

Det vanligaste förekommande halogenlamporna är kalibrerade till 3200K. Detta gör att 

färgade filter måste användas i miljöer med blandljus eller om filmskaparna vill uppnå någon 

annan känsla med sin ljussättning. Man delar in dessa filter i en standard som heter CTB för 

filter som är blå och CTO för filter som är orange/röd. Denna filtrering medför dock en 

minskning i ljusstyrka. Denna minskning beror på vilket filter man använder men en generell 

regel är att man förlorar mer ljus med ett CTO-filter än ett CTB-filter för att det blåa 

ljusspektrumet är mindre än det röda.27 

 

LED 

LED, eller lysdioder är en ljuskälla som skapar sitt ljus genom att ström leds genom ett 

halvledarmaterial och beroende på vilket material den är gjord av färgas dioden olika. För att 

få ut blått, violett eller vitt tillverkas dioden med galliumnitrid (GaN) och för att få ut rött, 

 
26 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.128 
27 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.128 
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gult eller grönt ljus tillverkas dioden med galliumarsenidfosfid (GaAsP) och galliumfosfid 

(GaP).28  

 

Tabell 4. Den spektrala energifördelningen av olika LED-tekniker och en fullspektrums 

ljuskälla.29 

 

 

 

Problematiken med LED är att ingen av kombinationerna skapar ett fullspektrumsljus 

utan alla material som används för att göra halvledarmaterial har sina för och nackdelar. När 

man grundar sitt ljus på det violetta halvledarmaterialet får man ett ljus med stort våglängds 

omfång men mindre täckning i färgerna. Det som används i flertalet kommersiellt tillgängliga 

LED-lampor är ett halvledarmaterial som ger ut ett blått ljus. Den har inte lika stort omfång 

men bättre täckning i färgerna.30 Det är av den anledningen som de flesta vita högeffekt LED-

lampor som används i filmbranschen idag är kalibrerade till 5600K. 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Lysdiod, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lysdiod (hämtad 2019-10-

10) 
29 Guoxu Liu, Jay. Tang, Wei. Qin, Yonghao. Sun, Guoxi. Shen, Chongyu. Quantitative Analysis of Full 

Spectrum LEDs for High Quality Lighting - DOI:10.1109/IFWS.2018.8587355, 2018. s.95 
30 Guoxu Liu, Jay. Tang, Wei. Qin, Yonghao. Sun, Guoxi. Shen, Chongyu. Quantitative Analysis of Full 

Spectrum LEDs for High Quality Lighting - DOI:10.1109/IFWS.2018.8587355 s.95 

https://doi.org/10.1109/IFWS.2018.8587355
https://doi.org/10.1109/IFWS.2018.8587355
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Att arbeta med LED-lampor 

Tabell 5 och 6. Tabell 5 visar den spektrala energifördelningen för en referenshalogenlampa 

definierad av International Standards Organization (ISO). Tabell 6 visar den spektrala 

energifördelningen från en LED-lampa med ett blått halvledarmaterial.31  

 

 

Problemet som kvarstår i nuläget är att LED inte har ett lika stort ljusspektrum som 

halogen eller solljus vilket gör att färgerna som är utanför spektrumet ovan inte ses i dess 

fulla färg. Om till exempel rekvisitaavdelningen har byggt upp en miljö med en stor variation 

av blåa färger utan att ha testat med rätt lampor finns det en risk att kameran klumpar ihop 

alla objekt med blått till samma blåa färg. Generellt saknar de flesta LED-lampor täckning i 

det röda spektrumet vilket påverkar vissa personers hudton.32 Huden får en mindre fyllig och 

mer gulblek färg vilket får personen att se mindre visuellt tilltalande ut då en starkare röd ton 

är en indikator för ett mer hälsosamt utseende.33 

LED-lampors ljusspektrum skiljer sig inte bara mellan olika tillverkare utan även 

mellan olika modeller från samma företag just för att det är en teknologi som hela tiden 

utvecklas och försöker lösa den tidigare versionens problem. I nuläget bör man därför vara 

försiktig när man blandar olika LED-märken då de ofta har olika skiftningar i färgerna som är 

svårt att bli av med, i framtiden när teknologin har närmats ett fullt ljusspektrum kan man 

förvänta sig att det kommer vara mer standardiserat.34 

Även fast många anser att LED inte uppnår den ljuskvalité som halogen har så finns 

det andra saker som gör den bättre. LED-lampor producerar mer lumen per watt än vad alla 

 
31 Solid State Lighting Project, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (Accessed on 10/10/2019) 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-

lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU  
32 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.33 
33 Stephen, Ian D. J Law Smith, Miriam. R Stirrat, Michael. I Perret, David. Facial Skin Coloration Affects 

Perceived Health of Human Faces. DOI:10.1007/s10764-009-9380-z, 2009  
34 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.33 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
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andra ljustekniker gör, som exempel kan du driva en Arri LC-7 tre gånger om innan du 

kommer upp i samma antal watt från en 650w halogenlampa som är likvärdig i ljusstyrka.35 

Det ger ljussättare en större frihet på inspelningsplats att ta med så många lampor som behövs 

istället för att behöva räkna på hur många lampor som man kan ha innan säkringen går. 

Ljussättaren behöver inte heller vara lika bunden till generatorer när det ska spelas in 

utomhus då de flesta LED-lampor med låg- till medium ljusstyrka kan drivas med batterier.36  

Till LED-lampor kommer en liten ballast som konverterar ner spänning från 220 volt 

till en lägre spänning som är anpassad till varje individuell lampa, i ballasten byggs det också 

in en dimmer som gör det möjligt att dimma lamporna utan separat utrustning vilket inte var 

möjligt med tidigare tekniker. Med halogentekniken behövde man istället ta med sig en 

separat dimmerlåda för att kunna justera ljusstyrkan och om du vill kontrollera alla på en 

gång måste du koppla upp dimmerlådorna till ett DMX512 kommunikationsnätverk.37 

Företag som Arri, Litepanels och Aputure använder sig istället av olika typer av lokala 

nätverkslösningar så att man kan kontroller alla sina LED-enheter med antingen sin telefon 

eller annan typ av kontroll.38 

Eftersom LED-lampor får sitt ljus från en bunt av halvledarmaterial genereras det 

relativt lite värme som går att kontrollera med hjälp av kylflänsar så rätt delar av lampan blir 

tillräckligt svala. Värmehanteringen gör så att man både kan ha elektronik i lampan och man 

kan hantera lampan med sina bara händer. LED-lampor tål dessutom vibrationer och andra 

smällar som kan ske under inspelning och till skillnad från halogenlampors 2 000 timmars 

totala brinntid håller LED-lampor upp till 50 000 timmar.39 Det som just nu håller tillbaka ett 

fullt användande av LED-lampor i mediebranschen är pris i relation till ljusstyrka och brist på 

LED-lampor med väldigt hög ljusstyrka. Precis som all ny teknologi så är LED-lampor i 

konstant förändring och priset förväntas sjunka till en nivå som kan konkurrera med halogen 

inom de kommande tio åren.40 

 
35 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.33 
36 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.241 
37 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.252-253 
38 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.227 
39 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.227 
40 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.228 
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Övriga lamptyper 

Fluorescerande lysrör 

En fluorescerande lampa får sitt ljus genom att skicka elektricitet genom en tub fylld med 

ädelgaser och kvicksilverånga där insidan av röret är målat med fosfor. Elektriciteten får 

ädelgaserna och kvicksilvret att ge ultravioletta våglängder vilket i sin tur skapar en reaktion 

mot fosforn som ger ifrån sig ett vitt ljus. Just för att ljuset skapas från vibrationerna av det 

ultravioletta ljuset flimrar ljuskällan, även fast vi människor inte ser det kan det uppstå 

problem med vissa kameror när frekvensen inte stämmer överens.41  

 Företaget Kino Flo skapade den första fluorescerande lampan som var anpassad till 

filminspelning där de lyckades få fram en 3,200K och en 5,600K variant som båda hade ett 

jämnt ljusspektrum, då ljustekniken tidigare hade problem med en stark ton av grönt.42 

Lampan är inte en enpunkts ljuskälla utan istället består den av långa lysrör vilket 

betyder att de har lägre ljusstyrka men bättre energieffektivitet än vad en halogenlampa har. 

Lampan är också betydligt mycket kallare än en halogenlampa och är därför mer lätthanterlig, 

men lysrören är känsliga och går lätt sönder vid felhantering och släpper då ut kvicksilver och 

fosfor som är skadligt för människor.43 

HMI 

Hydrargyrum medium-arc iodide är företaget Osrams namn på deras metallhalogenlampor. 

Det är en typ av halogenlampa som använder sig av två elektroder för att skapa en elbåge 

som avger ljus istället för att det är en tråd som glöder. Det man uppnår med denna typ av 

lampa är en större ljusstyrka för lika många eller mindre antal watt. Även fast man får ut mer 

lux per watt i ljusstyrka från HMI-lampor så betyder detta inte att de drar lite ström utan bara 

att de lyser starkare än vanliga halogenlampor som kräver samma mängd watt. Dessa lampor 

avger ett ljus mellan 6000-5600K vilket gör dem vanliga på inspelningar i dagsljus där man 

är i behov av lampor med hög ljusstyrka för att kunna konkurrera med solen. De drar mycket 

ström specifikt vid uppstart och detta är något som man måste tänka på under inspelning så 

 
41 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.31 
42 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.31 
43 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.31-32 
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säkringar eller kablage inte överbelastas. Tidiga versioner av HMI-lampor hade problem med 

att de kunde bli strömförande och ge stötar till folk som hanterade dem. En bra koll på 

lampornas livslängd bör man även ha vid användning av dessa lampor eftersom de kan 

explodera vid för lång användning.44 

Metod och material 

Avgränsningar 

Anledningen att vi använt oss av enbart halogen och LED-lampor i vår studie istället för alla 

tillgängliga ljusteknologier (halogen, LED, fluorecerande lysrör och HMI) är att LED är den 

teknologin som har tagits fram för att ersätta traditionellt glödtrådsljus. Vårt praktiska test 

förutsatte att vi kunde låna lampor från Högskolan Dalarnas teknikutlåning. Detta begränsade 

vår tillgång till olika typer av lampor eftersom teknikutlåningen bara tillhandahåller LED, 

halogen och fluorescerande lysrör. Vi hade även behövt lägga till en ytterligare typ av LED-

armatur för att kunna göra jämförelsen mellan lysrör och LED mer korrekt eftersom dessa 

armaturer har andra tillämpningar i ljussättningar än fresnel-armaturer. Tillägget av HMI och 

fluorescerande lysrör hade även fördubblat mängden bilder vi hade behövt producera. Med 

den tidsbegränsning som fanns i form av uppsatsarbetets längd så gjorde vi bedömningen att 

vi hade tid att göra en jämförelse mellan två olika lamptyper. Då LED är på väg att ersätta 

halogen så valde vi att jämföra dessa två.  

Ljussättningarna valdes utifrån vårt försök att ge så olika exempel på ljusnivå i 

bilderna som möjligt.  

● Vi valde att göra en ljussättning som representerade en version av traditionell 

trepunktsljussättning med balanserad ljusnivå, rembrandtssljus.  

● En ljussättning som är dominerad av lågdager, sidoljus. 

● En ljussättning som är dominerad av högdager, skönhetsljus.  

Detta gav oss tre bilder ljussatta med LED-lampor och tre bilder ljussatta med 

halogenlampor. Fokusgrupperna fick ungefär fem minuter att diskutera varje bild vilket 

begränsade tiden så att intervjuerna inte blev för långa att transkribera men ändå tillräckligt 

fylliga för att utgöra underlag för vår undersökning. 

 
44 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.32-33 
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 Fokusgrupperna valdes därför ur två klasser som går första året på Högskolan 

Dalarna, Film- och TV-produktion och Filmproduktion för reklam och information. Samt en 

klass som går sitt andra år på Filmproduktion för reklam och information. Detta gjorde vi för 

att grupperna skulle ha olika nivå av förkunskap om film samt för att de skulle kunna prata 

och diskutera lättare eftersom de kände varandra sedan tidigare. Grupperna bestod av två 

grupper med fyra deltagare och en grupp med fem deltagare, totalt 13 st deltagare. Den tid vi 

allokerade för fokusgruppsdiskussionerna gjorde att vi ansåg att det var tidsbesparande och 

lättare att hitta personer som studerar på högskolan som var villiga att delta och som kunde 

bidra med sin kunskap till vår undersökning. 

Val av material 

Vi valde professionell filmutrustning/material för att vi, i så stor utsträckning som möjligt, 

ville efterlikna en riktig filminspelning så att vi skulle få information som är relevant för 

filmarbete och därmed göra vår studie mer relevant. Vi anser att detta skulle ge oss de bästa 

förutsättningarna för att kunna undersöka vilka praktiska skillnader det finns i arbetssätt 

mellan LED och halogenlampor. 

 

Tabell 7. De olika typer av lampor som användes under vårt praktiska test. 

Ljus, Fresnel lampor: Ljusteknik Antal 

Filmgear 650w Halogen 3 st 

Arri L7-C  LED 3 st 

 

Lamporna Filmgear 650w valde vi helt på grund av tillgänglighet. Högskolan Dalarna har på 

grund av nya EU-direktiv varit tvungen att kassera alla deras halogenlampor och Filmgear 

650w är de enda halogenlampor av fresneltyp som finns kvar.45  

Vi valde lampan Arri L7-C eftersom det är en LED-lampa som närmast matchar 

lamporna Filmgear 650w i ljusstyrka (lux) och kategori av lampa (fresnel). Vi valde att 

använda oss av tre lampor av vardera utförande så att vi kunde genomföra dem ljussättningar 

vi skulle producera. 

 

 
45 Nu slocknar halogenlampan. Energimyndigheten https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nu-

slocknar-halogenlampan/ 03/09/2018. Acessed on 19/10/2019 

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nu-slocknar-halogenlampan/
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nu-slocknar-halogenlampan/


 

18 

Tabell 8. Typ av kamera, inspelningsformat och inspelningsplats för det praktiska testet. 

Kamera Inspelningsformat Inspelningsplats 

Arri ALEXA Mini 4K ARRIRAW i Log-C Tv-studion, Mediehuset 

Falun 

 

Arri ALEXA Mini har blivit en industristandard där en majoritet av filmerna som var 

nominerade till en Academy Award 2018 spelades in helt eller delvis med ALEXA Mini.46  

De olika kameramodellerna som Arri säljer när denna uppsats skrivs (AMIRA, ALEXA SXT 

W och Mini) delar också bildsensor vilket gör att Arri ALEXA Mini representerar ett brett 

urval av kameror och även andra äldre kameror i samma serie.47 Vi valde kameran Arri 

ALEXA Mini för att det är en av de mest använda filmkamerorna på marknaden i större 

filmproduktioner, vilket gör att vi kommer få en bild som är jämförbar med ett stort urval av 

filmer producerade under de senaste 10 åren och filmer som kommer att produceras i 

framtiden.  

 

Tabell 9. Hur de två personerna i bild ser ut och hur de är klädda. 

Inspelning Subjekt 

Praktiskt test Två personer med olika hudton, där båda har 

kläder som visar så många färger som 

möjligt. 

 

Färgerna vi fick med i hudton är gul och röd, bakgrunden i Tv-studion är svart. Klädernas 

färger är blått, grönt och vitt. Färgerna är valda för att de inte finns med i hudton och i 

bakgrunden. Med en så stor mängd färger på kläderna som möjligt i bild får vi bra 

förutsättningar för att se skillnader i färgåtergivning. Personerna i bild har även olika hudton 

vilket ger större variation av hudtonsnyanser att observera. Skillnad i hudton, färger på kläder 

och bakgrund skapar så stor möjlighet för deltagarna att observera den visuella skillnaden 

mellan LED och halogenlampor. 

 

 

 

 
46 https://www.cinema5d.com/cameras-oscarnominated-films/ Accsessed on 24/09/2019. 

47 https://www.arri.com/en/learn-help/technology/alev-sensors Accsessed on 24/09/2019. 

https://www.cinema5d.com/cameras-oscarnominated-films/
https://www.arri.com/en/learn-help/technology/alev-sensors
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Tabell 10. Arbete med samt analys av bilder. 

Arbete Arbetssätt Plats 

Bildbearbetning Färgkorrigering Mediehuset Falun 

Fokusgrupp analys Svar på frågor och 

diskussion. 

Gradingrum Alexa, 

Mediehuset Falun. 

 

Bilderna spelas in i ARRIRAW i Log-C därför färgkorrigerar vi bort logprofilen med en Rec-

709 LUT för att få en bild med neutralt färg och kontrastomfång.48 I färgkorrigeringen 

vitbalanserar vi bilderna med ett X-Rite color checker passport video gråkort för att få så lika 

vitbalans som möjligt i bilderna. Detta för att minimera mängden variabler som skulle kunna 

påverka oss från att se de faktiska skillnaderna i lampornas färgåtergivning.  

Vi visar bilderna för fokusgrupperna på en TVlogic LUM240G, vilket är en 

färgkorrigeringsmonitor som ger en så neutral bild som möjligt. Vi kan då räkna bort 

variabler som eventuella färgskiftningar på standard monitorer eller tv-skärmar.  

Under färgkorrigeringen fick vi även möjlighet att observera de visuella skillnaderna 

mellan de olika ljusteknologierna. Detta gav ett underlag att skapa relevanta frågor till 

fokusgrupperna baserat på vad vi observerade kombinerat med informationen från Solid State 

Lighting Project49 och Quantitative Analysis of Full Spectrum LEDs for High Quality 

Lighting.50 För att få svar på hur åskådare upplever karaktärers känslotillstånd i en bild och 

stämning i en bild använde vi oss av tre olika fokusgrupper som fick svara på två frågor om 

vardera bild. Sedan fick de svara på vilka sätt de två olika bilderna skiljer sig åt och 

om de föredrog någon över den andre och varför. Efter detta analyserade vi dessa svar och 

kunde på så sätt komma fram till vilken känslomässig påverkan de olika ljusteknikerna har på 

en publik. För att få svar på vad den visuella skillnaden är mellan ljusteknikerna använder vi 

oss av deltagarnas svar från vilken bild de föredrar och på vilka sätt de skiljer sig åt.  

 

 

 
48 https://www.arri.com/en/learn-help/learn-help-camera-system/tools/lut-generator Accessed on 17/10/2019 
49 Solid State Lighting Project, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (Accessed on 10/10/2019) 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-

lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU 
50   Guoxu Liu, Jay. Tang, Wei. Qin, Yonghao. Sun, Guoxi. Shen, Chongyu. Quantitative Analysis of Full 

Spectrum LEDs for High Quality Lighting - DOI:10.1109/IFWS.2018.8587355, 2018 

https://www.arri.com/en/learn-help/learn-help-camera-system/tools/lut-generator
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://doi.org/10.1109/IFWS.2018.8587355
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Praktiska tester 

 I det praktiska ljustestet ljussätter vi två personer med tre olika ljussättningar för varje 

teknik - tre ljussättningar för LED och tre för halogen. Metoden till ljustestet är baserat på 

Gillian Rose fotodokumentationsmetod som står i Visual Methodologies: an Introduction to 

Researching with Visual Materials.51 Rose anser att man ska dela upp arbetet i tre steg, i det 

första steget skapar man ett shooting script, där man skriver ner de frågor man vill få 

besvarade med de bilder man ska ta. I det andra steget dokumenterar man under inspelning 

relevant information kring skapandet av varje enskild bild. I det tredje steget analyseras 

bilderna och eventuella mönster i den dokumenterade data för att se vad som påverkar 

slutprodukten. 

 I vårt shooting script listade vi följande frågor som bilderna skulle besvara, är de olika 

ljussättningarna jämförbara när det kommer till utsnitt, positionering av karaktärer, 

karaktärernas minspel och hur ljuset träffar karaktärerna. Den relevanta informationen kring 

skapandet av varje enskild bild vi dokumenterade var distansen mellan lamporna och 

personerna i bild. Samt kamerans inställningar, vitbalans, utsnitt, objektiv och avstånd från 

personerna i bild. Under det tredje steget utvärderade vi bilderna efter vårt shooting script, 

om det fanns frågor som inte blev besvarade har vi relevant information om hur vi ska gå 

tillväga för att kunna återskapa förhållandena kring varje enskild bild.52 Med Rose metod får 

vi ett vetenskapligt grundat sätt att producera och reproducera bildmaterial. 

LED-lamporna som vi använt oss av var förberedda för att hänga i en höj och sänkbar 

tross. Trossen hade fast och färdigdragen el specifikt för LED-lamporna med powerCON 

TRUE 1 kablar och grenkontakter. Trossen har inga vanliga typ F grenkontakter, samma typ 

av elkontakter som finns i alla svenska hushåll, vilket gjorde att vi använde oss av en portabel 

byggcentral kopplad till elnätet med en trefaskontakt av typ SS-EN 60309 (IEC 60309). Med 

byggcentralen som grenkontakt drog vi individuella elkablar upp genom trossen till vardera 

halogenlampa. Halogenlamporna medför problem med hantering vid justeringar under 

inspelning och omriggning på grund av den stora mängd värme de avger. Vi behövde även 

vara försiktigare i hanteringen så att vi inte har sönder de ömtåliga tungstenstrådarna i 

halogenlamporna till skillnad från LED-lamporna. Byggcentralens individuellt säkrade 

 
51 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, 

London, 2016. s.311 
52 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, 

London, 2016. s.311-312 
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kontakter medförde en trygghet i att vi inte skulle överbelasta någon central säkring i 

byggnaden och hade mer än tillräcklig strömtillförsel för att driva alla lampor samtidigt.  

För att kunna kontrollera ljusstyrkan använde vi oss av ND-filter på lamporna. Ett 

gråfilter eller neutral density (ND) filter används oftast för att kontrollera ljusinsläpp in i en 

kameras objektiv utan att tillföra några färgskiftningar. Det går även att använda sig av ett 

ND-filter på en ljuskälla för att minska ljusstyrkan/ljusutsläpp från den.53 Spridningen på 

ljuset kontrollerade vi med den inbyggda möjligheten att fokusera lamporna och frostade 

filter. Vi använde oss av samma frostade filter och ND-filter på både halogen och LED-

lamporna även fast LED-lamporna hade inbyggda dimmers. Detta gjorde vi för att 

halogenlampor skiftar i färgtemperatur när man dimrar dem och det betydde att vi behövde 

tillhandahålla ytterligare utrustning som inte fanns tillgängligt på högskolan.  

Något vi insåg under produktionen av bildmaterialet var att lamporna vi använde oss 

av hade olika storlekar på sina linser. Arri L7-C hade en lins med en diameter på 175mm och 

Filmgear 650w hade en lins med en diameter på 112mm. Detta gjorde att från Arri L7-C 

lamporna fick man en mjukare och bredare spridning på ljuset än vad Filmgear 650w 

lamporna fick. Detta var inte något som vi ansåg skapade en för stor skillnad mellan de olika 

ljussättningarna. 

Fokusgrupper  

Med hjälp av fokusgrupper analyserade vi stillbilder från det inspelade materialet, metoden vi 

använde oss av kallas fotoelicitering. Fotoelicitering handlar om att använda fotografier som 

utgångspunkt i en forskningsintervju. 

Enligt Rose håller de som intervjuas inte tillbaka sina åsikter lika mycket om dom får 

en bild eller annan media att diskutera, dessutom kan diskussionerna gå i riktningar som 

intervjuaren inte hade kunnat förutse vilket kan fördjupa den information som kommer 

fram.54 Rose tar även upp att det blir lättare för de som intervjuas att diskutera ett ämne som 

känsla och att de som intervjuas kan precisera åsikter som kan vara svåra att sätta ord på.55  

Fokusgrupper lämpar sig inte till alla undersökningar. Gruppen måste vara något 

homogen i sitt kunnande för att maximera möjligheterna att få relevant och kvalitativ 

 
53 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.127 
54  Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, 

London, 2016. s.311-312 
55 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, 

London, 2016 s.314-316 
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information. Frågeställaren måste ha tillräckligt med kunskap inom området för att kunna 

ställa rätt frågor till gruppen. Gruppen kan vända sig emot frågeställaren om frågeställaren 

verkar okunnig.56 Fokusgrupper är bra för att få veta vad folk tänker och tycker om saker och 

varför de gör det. Man kan få fram olika perspektiv inom ett ämne. Gruppen måste integreras 

med varandra så de kan diskutera mer ohämmat och så att man kan få fram mer relevant 

data.57  

Vi använde oss alltså av fokusgrupper för att analysera stillbilder från det inspelade 

materialet. Vi visade de sex stillbilder med olika ljussättningar varpå vi ställde en fråga om 

stämningen i bilden och en fråga om hur de upplevde känslotillståndet hos personerna i 

bilden. Med hjälp av dessa frågor fick vi ett underlag att besvara vilken känslomässig 

påverkan bilderna och ljusteknikerna hade på deltagarna. Vi ville att grupperna skulle 

fokusera på ljussättningen i bilderna – vi såg att det fanns en risk att deltagarna skulle 

påverkas av ansiktsuttryck och kroppsspråk hos personerna i bild. För att minimera den 

risken fotograferade vi dem i ett utsnitt från midjan uppåt, placerade dem i bild på samma 

ställe i alla bilder och såg till att de håller så likt ansiktsuttryck som möjligt.  

För att undersöka hur bildernas ljussättning påverkar deltagarnas upplevelse av 

känslotillstånden hos karaktärerna och stämningen i bilderna 

ställde vi följande frågor: 

- Hur skulle ni beskriva stämningen i bilden? 

- Vilka känslotillstånd upplever ni att karaktärerna har? 

Jämförelsebilderna användes för att få ett tydligare svar på frågan vad är den visuella 

skillnaden mellan LED och halogenlampor. I jämförelsebilderna fick deltagarna den bästa 

förutsättningen för att se de skillnader färgåtergivning vi redan hade observerat samt att se de 

små skillnaderna i minspel och hur karaktärerna stod.  

Till varje jämförelsebild, där LED och halogenversionerna visas bredvid varandra ställdes 

dessa frågor:  

- På vilka sätt skiljer sig de två olika bilderna åt? 

- Föredrar ni någon framför den andre och varför? 

 

 
56 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2., uppdaterade 

och utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 s.49-50 
57 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] uppl., Liber, 

Stockholm, 2015 s.81-83 
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Under intervjuerna svarade vi inte på några frågor gällande intervjusituationen eller hur de 

skulle rikta sina svar, det var vid några få tillfällen som deltagarnas svar var korta eller 

avslutades abrupt och då bad vi dem utveckla sina svar. Som avslut på intervjuerna frågade vi 

även om det fanns något som någon av deltagarna ville lägga till eller om det var något som 

dem kände att de hade missat att ta upp. 

I tidningen Forskning och framsteg58 kan man läsa att känslor i grunden är medfödda 

och automatiska reaktioner på yttre stimuli. I vår undersökning utgör bilderna med dess olika 

ljussättning den yttre stimulin, där ber vi deltagarna beskriva hur de upplever 

bildkaraktärernas känslotillstånd och stämningen i bilderna. Vi definierade inte orden 

”känslotillstånd” och ”stämning” för fokusgruppen utan vi lät deltagarna vara fria i sin 

tolkning av orden. Vi gjorde bedömningen att tolkning av orden inte var av betydelse utan att 

det under diskussionen kring bilderna skulle växa fram en tydlig beskrivning av de 

känslotillstånd och de stämningar som deltagarna upplevde när de fick studera bilderna.59 

Vår metod består alltså av ett test där vi undersöker vilka praktiska skillnader det 

finns i arbetssätt mellan LED och halogenlampor. I det praktiska testet spelar vi in 

bildmaterialet som fokusgrupperna ska diskutera. Innan fokusgruppsanalysen färgkorrigerar 

vi bilderna för att få en uppfattning om de visuella skillnaderna i färgåtergivning. I 

fokusgruppsanalysen visar vi stillbilder för tre olika fokusgrupper och frågar efter vilken 

stämning som finns i bilderna samt vad personerna i bilderna har för känslotillstånd. 

Ytterligare visar vi bilderna med samma ljussättning och olika ljusteknologi, till exempel 

rembrandtljussättning med halogen respektive LED-ljus, sida vid sida för att deltagarna ska 

få bästa förutsättning för att kunna beskriva vad den visuella skillnaden mellan LED och 

halogenlampor är. 

Metodkritik 

Bildmaterial som produceras till fokusgrupperna har två personer i bild vilket kunde 

skapat problem när bilderna skulle matchas med varandra, då det kunde ha blivit svårt för två 

personer att få fram samma ansiktsuttryck och kroppsposition konsekvent på alla bilder. Om 

karaktärernas uttryck hade skiljt sig alltför mycket hade det kunnat ta över de mer subtila 

skillnaderna som finns i ljuset och det hade då gjort intervjusvaren helt irrelevanta. Under 

 
58 Snaprud, Per, Irriterande läsning om känslor,  Forskning & framsteg, 19/05/2017 

,https://fof.se/tidning/2017/5/artikel/irriterande-lasning-om-kanslor. Accessed on 07/12/2019 
59 Snaprud, Per, Irriterande läsning om känslor,  Forskning & framsteg, 19/05/2017 

,https://fof.se/tidning/2017/5/artikel/irriterande-lasning-om-kanslor. Accessed on 07/12/2019 

https://fof.se/tidning/2017/5/artikel/irriterande-lasning-om-kanslor
https://fof.se/tidning/2017/5/artikel/irriterande-lasning-om-kanslor
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produktionen mätte vi därför deras exakta position i relation till lamporna och försökte vara 

så konsekventa i regi som möjligt för att minimera risken för alltför stora skillnader. 

 För att kunna matcha ljusstyrkan på en LED och halogenarmatur var vi tvungna att 

använda två lampor som hade olika formfaktorer, där LED-lampan, Arri L7C har en lins som 

är 6,3 cm större i diameter. Storleksskillnaden gör att LED-lampan får större spridning och ett 

mjukare ljus vilket gav en liten skillnad i ljuskaraktär när lamporna inte lyste igenom något 

diffusionsmaterial. Vi hade kunnat använda oss av en Arri L5-C för att kunna ha samma lins 

storlek som Filmgear 650W men då hade LED-lampan haft hälften så lite ljusstyrka. Den 

ändringen hade inneburit att vi hade behövt blända upp och ner vilket hade skapat ytterligare 

faktorer som hade behövts ta till hänsyn i analysen. Vi ansåg därför att den lilla skillnaden i 

ljuskaraktär var det bättre alternativet över en ytterligare analys av skillnad i bländartal. 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna studerar bildproduktion på Högskolan Dalarna 

och har därför mer kunskap i ämnet än gemene man. Diskussionerna hade därför troligtvis 

sett annorlunda ut om vi hade haft en grupp som har mindre intresse och kunskap. Vi hade 

inte mer tid att hitta personer inte gick på Högskolan Dalarna. Vi valde därför att försöka nå 

ut till så många förstaårsstudenter som möjligt för att inte få alltför filmlitterära individer. 

Samarbete 

Vi har genom projektets gång planerat och strukturerat upp vårt arbete gemensamt för att 

sedan dela upp arbetet i mindre momenten och göra dem separat. Under produktionen av det 

praktiska testet hade den ena hand om kameran medan den andra riggade om ljus. Under 

fokusgruppsintervjuerna var en ansvarig för att ställa frågorna medan den andre fyllde i 

eventuella luckor och antecknade intressanta svar. I transkriberingen delade vi lika på både 

skrivandet för att sedan läsa igenom varandras delar och återkopplade med eventuella 

synpunkter. I skrivandet av den faktiska uppsatsen delade vi upp arbetet efter ämne där den 

ena fick huvudansvaret av att till exempel läsa och skriva om LED respektive halogen och 

där vi i efterhand bearbetade båda delarna tillsammans. 

Etiska överväganden 

Studiens pålitlighet ökas via en fullständig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen. 

Tillförlitligheten ökas med att tillåta deltagarna i fokusgruppen att diskutera fritt och när de 

gav svar be dem utveckla om svaren var tvetydiga. Överförbarheten ökas med tydliga 
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beskrivningar av förutsättningarna som vi har haft under denna studie. Speciellt i det 

praktiska testet och fokusgruppsintervjuerna.  

Intervjufrågorna utformades enligt Högskolan Dalarnas principer för etiska 

förhållningsregler. Vi har därmed följt individskyddskravet som består av fyra punkter: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.60 

Analys 

Analysen är uppdelad i två delar. En analys av arbetsmetoderna som används när man arbetar 

med halogen respektive LED-ljus och de observationer vi gjorde under produktionen av 

bilderna. En summering av fokusgruppsintervjuerna där vi tar upp deltagarnas argument för 

deras känslomässiga reaktioner till de olika ljussättningarna.  

Analys av arbetsmetod 

Under produktionen av bilderna uppstod inga problem vi inte hade förutspått. Den första 

inspelningsdagen misslyckades vi dock att få tillräckligt liknande bilder i 

skönhetsljussättningen. Lampan som gav bakljus på mannen och kvinnan i bild blev placerad 

för nära dem i halogenljussättningen vilket gjorde att bakljuset inte lyste upp dem helt som i 

LED-ljussättningen. Detta kunde vi dock åtgärda dagen därpå eftersom vi hade planerat för 

att ljussättningarna skulle vara svåra att matcha.61  

I relation till frågeställningen “vilken praktisk skillnad i arbetssätt finns det mellan 

LED och halogenlampor” kunde vi observera att hanteringen av halogenlamporna gjorde dem 

mer svårarbetade än LED-lamporna. Det krävde till exempel filter för att kontrollera 

ljusstyrkan, handskar för att inte få brännskador på händer och en större försiktighet vid 

hantering på grund av de ömtåliga tungstenstrådarna i lamporna.62 För att kunna fästa filtren 

på halogenlamporna var vi även tvungna att tillhandahålla klämmor av metall då tejp hade 

smält eller börjat brinna. LED-lamporna blir lite varma men inte ens i närheten av hur varma 

halogenlamporna blir så tejp hade fungerat bra om vi enbart hade använt LED-lampor. 

Halogenlampornas kombinerade förbrukning av 1950w är totalt mer än LED-

lampornas förbrukning av totalt 660w, bara 10w mer än vad en av halogenlamporna 

 
60 https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf Acessed on 26/11/2019 
61 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, 

London, 2016. s.311-312 
62  Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.31 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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förbrukar.63 Ur ett hållbarhetsperspektiv så är denna stora energiförbrukning inte rimlig med 

tanke på att halogenlamporna inte producerar tillräckligt mycket mer ljus än vad LED-

lamporna.  

Halogenlampor har existerat så pass länge att tillverkningen av lamporna har blivit 

billig och då är dem är ett mycket attraktivt alternativ till LED-lampor. Lampornas livslängd 

är dock fortfarande inte ens i närheten av en LED-lampa. Den låga kostnaden av 

halogenglödlampor och den höga kostnaden av LED-lampor gör att det fortfarande är 

jämförbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.22-24 
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I följande del kommer gruppen bestående av Filmproduktion för Reklam och Informations 

ettor att benämnas Grupp 1, Film- och Tv-produktions ettor att betecknas grupp 2 och 

Filmproduktion för Reklam och Informations tvåorna hänvisas som grupp 3. 

Ljussättning 1 - Rembrandt: 

 

Bild 1 - LED 

Fokusgrupperna tolkade in olika situationer i den första bilden som visades, grupp 1 tyckte att 

stämningen var väldigt dramatiskt och att det såg ut som att karaktärerna skulle berätta 

hemska fakta till exempel, så här många personer dog av cancer förra året, grupp 3 tyckte och 

att stämningen var obekväm men mer som en stel situation mellan två kompisar. Det var även 

delad mening i vilken känsla bilden hade, grupp 1 ansåg att bilden var dramatisk och att 

stämningen kändes spänd men att karaktärerna fortfarande såg ut att vara glada. Grupp 2 

tyckte att de olika karaktärerna gav olika känslor där mannen i bild gav en varmare känsla än 

vad kvinnan gjorde, vilket togs upp på liknande sätt i grupp 3 där de även beskrev mannen 

som busig. 
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Bild 2 - Halogen 

Grupp 3 tycker att kvinnan har fått mer makt för att hon står framför honom, men att mannen 

ser precis likadan ut. Grupp 2 beskriver istället en stämning som känns nervös och 

förväntansfull, och att det beror på att kvinnan är förtjust i mannen. Grupp 1 tycker istället att 

båda karaktärerna känns lugna, och att bilden känns varm och harmonisk, en av deltagarna 

beskrev det som “varmt och skönt i mörkret”. 

 

Bild 1 och 2 - jämförelse 

Alla tre grupper börjar jämförelsen med att påpeka att bild 2 är varmare och både grupp 1 och 

2 tycker att skillnaden är som största i deras hudtoner, en deltagare från grupp 1 påpekar att 

det också finns viss skillnad i mannens gula jacka. Enskilda deltagare från vardera grupp tar 

upp att man ser som största skillnad på kvinnan mellan bilderna och diskuterar om det är för 

att hon är ljusare. När det kommer till enskilda individers preferens mellan bilderna tycker 

majoriteten att bild 2 tilltalar dem mer, de flesta pekar på att det är för att bilden är mer 

färgglad, varmare och att bild 1 hade onaturliga blå-lila hudtoner. Dem som föredrog bild 1 

gjorde det för att de antingen gillade den kallare tonen eller för att karaktärerna såg mer 

bekväma ut i bild 1, en av deltagarna sa att hon hade svårt att välja mellan bilderna men att 

hon gärna hade haft ansiktsuttryck och kroppsspråket från bild 1 men färgerna från bild 2. 
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Ljussättning 2 - Sidoljus: 

 

Bild 3 - Halogen 

Fokusgrupperna beskrev stämningen i bilden som stel och spänd, vissa kände att de fick 

kopplingar till ett förhörsrum. En deltagare kände att ljussättningen liknade kväll eller en 

solnedgång. Personernas glada ansiktsuttryck i bilden och den mörka stämningen tog en 

deltagare upp som någonting som hen inte uppskattade och som skapade irritation. 

  

 

Bild 4 - LED 

Grupp 1 och 3 kände att stämningen var mörkare och mer dramatisk i denna bild dock höll en 

deltagare i grupp 3 inte med resten av sin grupp och kände istället att stämningen var mindre 

dramatisk. Känslotillståndet i bilden upplevde grupperna som nervöst och oroligt och 

personerna i bilden kändes spända och stela ut även här. Flera upplevde mindre kontrast 
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mellan den ljusa och den mörka sidan på personerna i bild. Ljusets karaktär upplevdes 

därmed som mindre hårt. 

 

Bild 3 och 4 - Jämförelse 

Alla grupper tyckte att bild 3 var varmare i färgtemperatur än bild 4. En deltagare i grupp 3 

menade dock att färgtemperaturen i bild 4 var varmare.  Ljuset i bild 3 anses vara hårdare än i 

bild 4 och därmed blir kontrasten mellan ljust och mörkt hårdare och mer tydlig. Grupp 2 

hade svårt att hitta skillnaderna i ljuset mellan bilderna men kunde urskilja att olika färger 

återges bättre i bild 3.  

Alla grupper föredrar bild 3 över bild 4 av flera olika anledningar. Vissa pekar på bättre 

ljussättning och färgmättnad. Några menar på att fler faktorer än bara ljuset bidrar till 

exempel ansiktsuttryck, avstånd mellan personerna i bild och kroppsspråk. 

 

Ljussättning 3 - Skönhetsljus 

 

Bild 5 LED 

Stämningen i bild 5 beskriver grupperna som avslappnad och bekväm. Avsaknaden av en 

skuggsida i bilden ger ett tydligt fokus i bilden. En deltagare kände att detta fick personerna i 

bild att verka utlämnade på grund av kontrasten som uppstår mellan personerna i bild och den 

mörka bakgrunden. Känslotillståndet beskriver grupperna som förväntansfullt, som någonting 

kommer hända. Några deltagare lägger till att det känns lekfullt och upplysande. 
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Bild 6 Halogen 

Deltagarna är inte enade i grupperna utan två tolkningar tas upp i alla grupper, där de 

antingen tycker att hon ser mer ängslig ut och då hela situationen känns mer stel eller att de 

tycker att situationen är mer avslappnat och att för första gången känns båda karaktärerna lika 

busiga. Diskussionerna kretsar mest runt kroppsspråk men två deltagare från grupp 1 

respektive grupp 2 tar snabbt upp att bilden känns varmare och att det är mer mättade färger 

än i den tidigare bilden.  

 

Bild 5 och 6 - Jämförelse 

En majoritet i grupp 1 och hälften av grupp 2 ansåg att bild 5 var mer tilltalande, grupp 1 

motiverade det med att ljussättningen känns proffsigare och grupp 2 tyckte att färgerna på 

mannens kläder sticker ut mer och att kvinnans ansiktsuttryck var mer behagligt. Deltagarna 

som uppskattade bild 5 gjorde det för att de ansåg att karaktärerna hade mer neutrala och 

idealistiska hudtoner samt att bilden var färggladare, varmare i färgtemperatur och mer 

tilltalande.  

Summering av intervjuer 

En majoritet av deltagarna från alla tre fokusgrupper ansåg att bilderna som var ljussatt med 

halogenlampor var mer tilltalande än bilderna som var ljussatt med LED-lampor. 

Anledningen som oftast gavs i förmån till halogenljussättningen var att bilderna hade 

behagligare färger med varmare inslag. De som föredrog LED-ljussättningarna 

argumenterade oftast för att karaktärernas ansiktsuttryck eller hållning såg bättre ut i just den 

bilden och i ett fall hade en av deltagarna preferens för den blåa tonen. 
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 Preferensen för halogenljussättningarna var som starkast i Rembrandt och 

Skönhetsljussättningen vilket kan förklaras med att det var den ljusaste ljussättningarna. Vi 

har nämnt tidigare i texten att LED-lampor har sämre täckning i den ljusare delen av det röda 

färgspektrumet vilket prickar in nästan hela kvinnans hudton och de ljusare partierna på 

mannens ansikte. Konsekvensen blir då att i rembrandtsljussättningen och 

skönhetsljussättningen får båda karaktärerna, men framförallt kvinnan, blåare hudtoner. 

Preferensen förklaras ytterligare genom att människor upplever personer med förstärkt röd 

färg i hudtonen som hälsosammare och mer attraktivt, vilken stämmer bra in med deltagarnas 

val av bilder.64 

I Sidoljussättningen är ljusnivåerna så pass låga att LED-lampan inte har nått sitt tak 

för färgteckningen som den kan producera i det röda färgspektrumet vilket betyder att de 

båda ljusteknikerna producera mer jämförbara färger. Ljuset kommer dessutom från ett och 

samma håll, rakt från sidan, vilket innebär att det finns mindre variation på ljusstyrka som 

träffar deras ansikten. I diskussionerna om bild 3 och 4 handlar det därför mer om 

karaktärernas placering och uttryck istället för ljusets karaktär. 

Den övergripande känslomässiga skillnaden mellan ljusversionerna var dock minimal 

om den ens existerade. Situationerna som deltagarna målade upp för de olika ljussättningarna 

baserades till mesta del på ljussättningstypen och sen karaktärernas kroppsspråk. De 

ljussättningar som hade en dominerande lågdager, rembrandt och sidoljus, beskrevs som mer 

dramatiska eller spända. Där kommenterade en deltagare på att det fanns en dissonans mellan 

ljussättnings mörka ton och karaktärernas positiva kroppsspråk och ansiktsuttryck. I 

skönhetsljussättningen beskrevs stämningen istället som förväntansfull och avslappnad där en 

av deltagarna kommenterade på att det kändes som att karaktärerna för första gången trivdes i 

miljön. 

När deltagarna diskuterar ljus och färg kretsar mycket av diskussionerna kring 

karaktärernas hudton trots att det fanns andra tydliga färgskillnader mellan ljusteknikerna. 

Det tydligaste exemplet är kvinnans tröja i LED-ljussättningarna som har genomgående 

starkare blå färg men med mindre nyans. Det beror på att LED-lampor har ett kortare spann 

men också en högre spets i det blåa spektrumet.  

 Att majoriteten av deltagarna valde halogenbilderna framför LED-bilderna kan man 

inte attribuera helt och hållet till ljuskällan, då det var fler faktorer som skilde mellan bilderna 

 
64 Stephen, Ian D. J Law Smith, Miriam. R Stirrat, Michael. I Perret, David. Facial Skin Coloration Affects 

Perceived Health of Human Faces. DOI:10.1007/s10764-009-9380-z, 2009  
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vilket deltagarna diskuterade under intervjun. Det som dominerade samtalen om de enskilda 

bilderna var kroppsplacering och uttrycken från karaktärerna, där ljus och färg ofta blev en 

eftertanke. Det var inte förrän man satte bilderna sida vid sida som fokusgrupperna började 

fördjupa diskussionerna kring ljus, färgmättnad och kontraster. I dessa diskussioner hittade  

deltagarna tydligare preferenser.  

Slutdiskussion 

Vilka praktiska skillnader finns i arbetssätt mellan LED och halogenlampor? 

Under arbetet med vårt praktiska test kunde vi med hjälp av Set lighting technician's 

handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution och Lighting for 

cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image 

identifiera potentiella svårigheter med användningen av halogenlamporna. Att LED-lampor 

inte har funnits så länge i relation till halogen gjorde att vi inte kunde hitta många exempel på 

arbetssätt, eller problem som kan uppstå under produktion med LED-lampor. Detta gjorde att 

vi under vårt test fick observera skillnaderna mellan de två olika teknologierna och allokera 

mer tid för att kunna korrigera eventuella problem som uppstod. 

LED-lampor är mer energieffektiva än halogenlampor och därför har man större 

kreativ frihet som filmskapare då man kan använda fler lampor kopplade till samma 

säkring.65 LED-lampor med låg till medel ljusstyrka kan dessutom drivas med batterier, detta 

kommer till användning när tillgång till fast elnät inte finns.66 För samma flexibilitet med 

halogentekniken krävs det högljudda bensingeneratorer som tillför ytterligare 

komplikationer.67 Under vårt praktiska test spelade vi in i en studio som är av professionell 

standard med hög elsäkerhet, av den anledningen var problem kring eltillförseln inte något 

som vi kunde observera. 

LED-lampors relativt låga arbetstemperatur gör att tillverkare kan bygga in mer 

teknologi i armaturerna. Tillverkare bygger in dimmers i armaturerna eftersom detta är något 

 
65 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.33 
66 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.241 
67 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.132 
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som filmskapare drar nytta av.68 Detta går inte med halogenarmaturer eftersom kretskort hade 

smält av den stora mängden värme lamporna avger. För att kontrollera ljusstyrkan på 

halogenlampor via en dimmer måste man tillhandahålla en separat dimmer som lamporna 

kopplas till. Att dimra halogenlampor medför dock ett problem i det att ljusets färgtemperatur 

skiftar mer åt det varma spektrumet.69 Vi kringgick detta problem med att använda oss av 

ND-filter på lamporna under vårt praktiska test när vi behövde minska ljusstyrkan. Detta för 

att ge lamporna samma förutsättningar.  

Halogenlampans höga arbetstemperatur gör att elektriker på inspelningar måste ha 

handskar så de inte får brännskador på händerna vid hantering och omriggning. Ytterligare så 

är en varm halogenlampa extra ömtålig, detta är något som gör att man vidtar vissa 

försiktighetsåtgärder vid användning av väldigt kraftfulla lampor.70 Skillnaden i 

ljusteknikernas livslängd är dessutom stor, där en LED-lampa har en ungefärlig brinntid på 

50 000 timmar medan en halogenlampa endast kommer upp i 2 000 timmar.71 Det som gör 

halogenlampor till ett jämförbart alternativ är prisskillnaden, där både armaturen och 

glödlampan är avsevärt mycket billigare än motsvarande LED variant. Det betyder att en 

halogenlampa inte bara är billigare vid inköp utan även vid reparation, då det oftast bara är 

glödlampan som går sönder. 

Arbetsmetoderna skiljer sig inte mellan LED och halogenlampor, eftersom båda 

teknikerna kommer i samma utförande är det en lätt övergång för filmarbetare. Det som talar 

för användandet av halogenlampor är att dem kan producera mer ljusstyrka i relation till 

kostnad då det fortfarande inte finns tillräckligt billiga LED-lampor som producerar lika 

mycket ljusstyrka som en motsvarande halogenlampa. Det som talar för användandet av 

LED-lampor är att de bygger på lärdomar från halogentekniken eftersom dem är mer 

energieffektiva, lätthanterade och mindre ömtåliga.  

 

 
68  Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.252-253 
69 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.132 
70 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.31 
71 Box, Harry C. Set lighting technician’s handbook: film lighting equipment, practice, and electrical 

distribution. Fourth edition Burlington, Mass.: Focal Press, 2013. s.227 
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Vad är den visuella skillnaden mellan LED och halogenlampor? 

The Academy of motion pictures arts and sciences visar i Solid State Lighting Project att det 

finns skillnader i ljusspektrumen mellan teknikerna, där halogen har ett fullt kontinuerligt 

ljusspektrum till skillnad från LED som saknar täckning i de ljusare delen av det röda 

spektrumet och har större täckning i ett annars avkapat blått spektrum.72 Deltagarna i 

fokusgrupperna kunde framförallt se skillnader när bilderna sattes jämte varandra och då var 

fokuset på karaktärernas hudton, som de uppfattade ha olika färgtemperaturer. Detta beror på 

LED-lampors dåliga täckning i den röda delen i färgspektrumet.73 Vi kunde se att det fanns 

skillnader utöver det som påpekades av deltagarna, kvinnans blå tröja hade till exempel en 

högre färgmättnad i alla LED-ljusättningarna. Eftersom kvinnans röda skjorta och mannens 

gula jacka tog upp den större delen av alla bilder ledde det till att halogenbilderna blev 

färgstarkare. 

Vilken känslomässig påverkan har de olika ljusteknikerna på publiken? 

Skillnaderna i ljuskaraktär var som tidigare nämnt inte något som togs upp i första hand när 

bilderna visades för deltagarna i fokusgrupperna. Samtliga deltagare hade samma 

känslomässiga reaktion till de olika ljussättningstyperna, där ljussättningarna som var 

dominerade av lågdager fick en mer dramatisk reaktion från deltagarna medan 

skönhetsljussättningen som var dominerad av högdager tolkades som mer lättsam.74 Men när 

deltagarna skulle jämföra bilderna med de olika ljussättningsteknikerna diskuterades istället 

kroppsposition och uttryck för att det var där som deltagarna tyckte att det fanns störst 

skillnad. Även fast vi hade mätt ut exakt vart karaktärerna skulle stå och hur lamporna var 

positionerade i relation till karaktärerna i bild så påverkades resultatet av den mänskliga 

faktorn. 

 Det vi kan säga är att det fanns en tydlig preferens för halogenbilderna, när deltagarna 

fick utveckla varför de tyckte så, uttrycktes det att bilderna hade en varmare och mysigare 

känsla, samt att deltagarna fick ett lugn som inte fanns i LED-bilderna. Deltagarna som 

 
72 Solid State Lighting Project, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (Accessed on 10/10/2019) 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-

lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU 
73 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.33 
74 Landau, David, Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving 

image, Bloomsbury, London, 2014. s.186-187 

https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
https://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/solid-state-lighting?fbclid=IwAR0W8MpIougOqInAJynz7tjOt2lELggrGjeHNWiAMWhu7-PkiorX_bO5zJU
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istället föredrog LED-bilderna gjorde det för att de hade en preferens för en kallare ton eller 

gillade färgkontrasten som uppstår med det blåare högdagrarna mot den annars gula tonen.  

Enligt fokusgrupperna hade alltså halogentekniken en varmare och lugnare känsla 

medan LED-tekniken var kallare och gav en mer stel känsla, men på grund av att 

karaktärerna i bilderna inte ser helt identiska ut mellan ljusversionerna kan vi inte fastslå att 

det endast har med ljustekniken att göra. 

Förslag på vidare forskning 

När vi diskuterade vår avgränsning i denna studie fanns det områden vi ansåg gick att 

fördjupa.  

En filmsekvens där de olika ljusteknologierna används hade varit ett mer tydligt exempel att 

visa för en fokusgrupp eftersom det hade representerat en faktisk filmproduktion. Vårt 

exempel med stillbilder på två personer mot en svart bakgrund var en kompromiss som vi 

fick göra eftersom vi hade en tydlig tidsbegränsning. Ett bredare urval av lampor som 

inkluderar HMI och fluorescerande lysrör hade gett en mer relevant studie för personer 

arbetar i filmbranschen. Detta hade gjort studien betydligt större vilket vi delvis inte hade haft 

tid med men det hade också varit svårt att genomföra med dom ekonomiska och tekniska 

medel vi hade till hands. Dessa tillägg hade ökat studiens relevans och givit en bättre syn på 

dagens filmtekniska landskap.  

Slutord 

Vi har observerat att det är generellt lättare att arbeta med LED-lampor eftersom de bygger 

vidare på lärdomar från användningen av halogen och andra lampor. Skillnaderna i visuell 

karaktär mellan halogen och LED-ljus är påtaglig och går att observera utan allt för mycket 

förkunskap. I studien kommer vi fram till att många faktorer spelar roll när det kommer till en 

publiks känslomässiga reaktion på bilder. Precis som Lee Poland konstaterar är inte 

ljussättning en enskild resurs som kan förändra känslotillståndet i en bild, utan ljussättningen 

kan förstärka eller dämpa känslotillståndet om ljussättningsstilen matchar genrens redan 

etablerade stil.75 Om vi följer det resonemanget har inte LED eller halogen möjligheten att 

som enfaldig kraft styra känslotillståndet i bilden. Men som deltagarna påpekar ger 

halogenljuset en mer livs lik färgåtergivning som uppskattas av en majoritet av deltagarna.  

 
75 Poland, Jennifer Lee, Lights, Camera, Emotion!: an Examination on Film Lighting and Its Impact on 

Audiences’ Emotional Response .ETD Archive. 379, 2015. s.68-69 
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