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  Skola: Ljus, del 1
Det befintliga ljuset
Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur upp-
står färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag till-
vara ljuset vid ett visst tillfälle och hur kan jag styra det så att det 
blir som jag vill ha det? I detta nummer startar vi en artikelserie 
i tre delar om Ljuset. Första delen handlar om det befintliga ljuset.
text och foto  David Johansson och Gustaf Hellsing

O f ta  n ä r  v i  talar om det befintliga ljuset menar vi 
ljuset från solen, men det kan också vara ljus av 
lampor eller lysrör inomhus – ljus som finns utan 
att vi lägger till det för fotograferingstillfället. Lju-
set från solen är källan till allt liv på jorden och den 
viktigaste ljuskällan när vi fotograferar. Solljuset är 
fantastiskt eftersom det varierar så mycket och då 
skapar olika förutsättningar för våra bilder. Både 
möjligheter och svårigheter. 

Vitbalans
Det vita ljuset från solen kan färgas på olika sätt. 
När solen står lågt över horisonten passerar lju-

set en längre väg genom atmosfären och bryts av 
damm och andra partiklar i luften och får en röd 
eller gul nyans. Det är därför ljuset är varmare på 
morgonen och kvällen. 

Ljuset färgas också om det studsar mot en fär-
gad yta. Om det vita solljuset reflekteras mot en blå 
himmel blir det blåare. Det händer om du befinner 
dig i skuggan en dag med klarblå himmel.

Ljuset från solen är alltså inte alltid vitt, och ljus 
från andra ljuskällor kan ha annan färg än vitt. Våra 
ögon uppfattar ofta inte detta eftersom ögonen 
(och hjärnan) har en fantastisk förmåga att anpassa 
sig – att vitbalansera. Ett föremål som vi vet är vitt, 

Pröva någon gång att 
ställa in »fel« vitbalans. 

Det kan ge härliga 
färgeffekter som du kan 

utnyttja kreativt.
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till exempel ett vitt papper, ser vi som vitt även om 
vi ser det i ett ljus som inte är vitt. Kameran har 
dock inte samma förmåga att anpassa sig efter olika 
ljus, så därför har kameran en meny där man ställer 
in vitbalans. Den automatiska vitbalansen fungerar 
ofta bra, men ibland måste du ställa in den manu-
ellt. Det gör du genom att helt enkelt ställa in sym-
bolen för ljuskällan där du fotograferar. Om det är 
mulet ställer du in »molnet«, om du fotograferar i 
glödlampsljus, ställer du in »glödlampan«. På det 
sättet anpassar sig kameran efter färgen på ljuset 
och du får korrekta färger på din bild.

Ljusets färg heter Färgtemperatur och anges i 
Kelvin (k). En glödlampa har en färgtemperatur 
på cirka 2500k, solljuset har cirka 5500k och ljuset 
en mulen dag har cirka 6500k. Om du befinner dig 
i skuggan en solig dag med blå himmel kan färg-
temperaturen vara 8000k eller mycket mer. Lysrör 
finns i en mängd olika varianter med färgtempera-
tur mellan cirka 2700k och 6500k. En låg färgtem-
peratur ger ett varmt ljus och en hög färgtempera-
tur ger ett kallt ljus.

Ljusets riktning och karaktär
När vi talar om ljuset så beskriver vi det med bland 
annat riktning och karaktär. Vi fotograferar i motljus, 
sidoljus eller medljus. Ljuset kan också vara direkt 
eller indirekt. Ett direkt ljus lyser på motivet direkt 
från ljuskällan och är hårdare än det indirekta. Det 
ger skarpare skuggor och högre kontrast – som det 

ser ut en solig dag. Det skapar form åt motivet, det 
ger högre färgmättnad och högre kontrast. Om du 
fotograferar en solig dag är det viktigt att hålla reda 
på från vilket håll ljuset kommer, dels för att ha koll 
på skuggorna, men också för att se till att solen inte 
lyser rakt i objektivet. Kameran kan ha svårt att ex-
ponera rätt en solig dag eftersom det är stor skillnad 
mellan den mörkaste och ljusaste delen av motivet.

Om ljuset reflekteras från någon yta, till exempel 
en vägg i stället för att lysa direkt på motivet, kallas 
det för indirekt eller reflekterat. Det indirekta ljuset 
är mjukare än det direkta. Det ger bilder med lägre 
kontrast, skuggorna blir inte så markerade (eller för-
svinner helt) och former blir inte lika tydliga. Det är 
lättare att få rätt exponerade bilder i ett mjukt ljus.

Det som har störst betydelse för ljusets karaktär 
utomhus är molnen. Om solen lyser från en molnfri 
himmel rakt på ditt motiv är det ju ett direkt ljus 
och du får skarpa, hårda skuggor. Om det är mu-
let är ljuset egentligen fortfarande direkt, men det 
diffuseras när det passerar genom molnen och blir 
därför mjukare. Ju mer moln desto mjukare ljus.

Det mjuka diffuserade ljuset har sina klara för-
delar för oss fotografer. Dels har du ett nästan 
skuggfritt ljus vilket gör att du inte behöver tänka 
på var du står eller var solen befinner sig. Detta ger 
dig stor frihet om du fotograferar reportage, street 
eller liknande.

Ett hårt ljus skapar form åt motivet, skuggorna 
berättar om avstånd, placering, material, ytor med 
mera. Ett mjukt ljus slätar ut både skuggor och for-
mer. Ofta tycker vi att ett klart eller lätt slöjat solljus >

Det indirekta ljuset är mjukare än det 
direkta. Det ger bilder med lägre kon-
trast, skuggorna blir inte så markerade 
(eller försvinner helt) och former blir 
inte lika tydliga.

solljuset:

Färgen på solljuset är vitt, men man kan också säga 

att vitt ljus består av alla färger. Med hjälp av ett pris-

ma kan man dela upp det vita ljuset i alla andra färger. 

Det är också det som sker när solstrålar passerar vat-

tendroppar – varje droppe fungerar som ett prisma, 

det vita ljuset delas upp i sina färger och man ser en 

regnbåge. I ena änden av regnbågen finns rött (lång-

vågigt ljus) och i andra änden finns violett (kortvågigt 

ljus), alla andra färger finns däremellan. 

I fotografiska sammanhang kan vi säga att vitt ljus 

består av rött, grönt och blått. Det går att blanda rött, 

grönt och blått så att man kan få fram alla färger. Där-

för kallas de primärfärger.

Titta riktigt nära en TV eller dataskärm. Då ser du 

att bilden är uppbyggd av små, små röda, gröna och 

blå färgrutor. När du backar en liten bit från skärmen 

kan ögat inte urskilja de små rutorna och rött, grönt 

och blått blandas till färger. 

Det mjuka diffuserade ljuset har sina 
klara fördelar för oss fotografer. Dels 
så har du ett nästan skuggfritt ljus 
vilket gör att du inte behöver tänka 
på var du står eller var solen befinner 
sig. Detta ger dig stor frihet om du 
fotograferar reportage, street eller 
liknande.
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ger vackrare bilder eftersom det också ger varmare 
och mer mättade färger, men det är inte alltid det 
bästa ljuset för alla motiv. 

Så påverkar du det befintliga ljuset
Ibland är inte ljuset bra för porträtt, om solen står 
högt på den molnfria himlen och motivets ansikte 
blir fullt av fula skuggor. Svär inte över detta utan 
anpassa ljuset så att det blir bra. Det är ganska en-
kelt att göra detta »dåliga« ljus till ett bra porträtt-
ljus med hjälp av en reflexskärm. Placera dig så att 
du har solen framför dig, det spelar ingen roll om 
solen är till höger, vänster eller rakt fram bara du 
kan reflektera tillbaka solens ljus på modellen. Pla-
cera modellen framför dig och testa dig fram med 

skärmen till önskat ljus. Har du 
glömt din reflexskärm så finns 
det reflekterande föremål runt 
omkring oss. En vit husvägg är 
perfekt eller varför inte dagens 
tidning, den gör inga underverk 
men den kan lätta upp skuggsi-
dan lite om du håller den nära 
motivet. 

Reflexskärmen fungerar även 
inomhus och det går alldeles ut-
märkt att reflektera taklampans 
eller fönstrets ljus till snygga por-
trätt. Prova dig fram och upptäck 
reflexskärmens roliga värld.

Porträtt utomhus med 
reflexskärm
Det är något magiskt med solned-
gångar, de har så länge kameran 

funnits blivit fotograferade och ofta blir det vackra 
bilder. Det är ganska enkelt att fotografera just sol-
nedgångar, men när vi vill ha med någon människa 
på bilden blir de ofta bara svarta silhuetter. Anled-
ningen till att de blir till silhuetter är att det inte faller 
ljus på personen då solens ljus kommer bakifrån. Det 
är i dessa motljusbilder som reflexskärmen kommer 
in som det perfekta verktyget. Med hjälp av skärmen 
kan du reflektera solens ljus till personen och på så 
vis skapa din ljussättning. Effekten kan du styra ef-
ter eget tycke och smak genom att bland annat välja 
vilket material du använder i din skärm. Guld och 
silver reflekterar tillbaka mycket ljus medan en vit 
skärm reflekterar mindre ljus. En vanlig spegel fung-
erar bra och den är väldigt effektiv.

Xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx 
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx 
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx 
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx 
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx 

xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx.

så här kan ett porträtt se ut i olika ljus

Medljus

Om du fotograferar i medljus har du solen 
i ryggen (med dig). Ansiktet blir ofta platt 
eftersom det är jämnt belyst. Är det stark 
sol riskerar du dessutom att modellen 
kisar och det blir inte snyggt.

sidoljus

Sidoljuset ger tydliga former åt ansiktet, 
men den solbelysta halvan av ansiktet 
kan lätt bli för ljus och halvan i skugga 
kan ofta bli för mörk. I den här bilden 
reflekterar snön ljus på skuggsidan, därför 
är kontrasterna inte så stora, annars är 
det lätt att den mörka sidan blir för mörk 
och den ljusa delen av ansiktet tappar 
teckning.

sidoljus med reflexskärm

Med en reflexskärm på modellens skugg-
sida blir ljuset mycket jämnare. Sidoljuset 
skapar fortfarande fin form på ansiktet, 
men skuggorna blir inte så mörka. Re-
flexskärmen ger olika mycket upplättning 
beroende på yta och avstånd. En blank 
yta reflekterar mer ljus än en matt. Ju 
närmare skärmen är ditt motiv, desto mer 
upplättning ger den.

Slott fotograferat i mulet väder och 
i soligt väder. Ofta tycker vi ett klart 

eller lätt slöjat solljus ger vackrare 
bilder eftersom det också ger varmare 

och mer mättade färger, men det är 
inte alltid det bästa ljuset för alla motiv. 
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För att ta ett porträtt av den 
här typen placerar du modellen så 
att han eller hon har solen bakom 
sig. Försök nu att reflektera till-
baka solens ljus till modellen, du 
ser tydligt när du träffar rätt. Tänk 
på att personen du fotograferar 
lätt blir bländad av skärmen och 
det kan vara klokt att be honom 
eller henne att blunda medan du ställer in din re-
flexskärm. När du hittat ljuset tar du testbilder, det 
kan vara svårt att exponera i rent motljus. Fotogra-
fera gärna i manuellt läge och ändra exponerings-
tiden tills du får den bild du är nöjd med. Använd 
gärna en stor bländare, till exempel 3,5 eller större 
så får du kort skärpedjup vilket skapar djup i bil-
den och kan lyfta ditt porträtt till en högre nivå. 
Bildmässigt ger reflexskärmen i detta exempel ett 
mjukt ljus. Skärmen som användes var cirka en 
meter i diameter så ljuskällan blir stor då den an-

så här kan ett porträtt se ut i olika ljus

snett bakom med reflexskärm

Om du placerar din modell så att solen 
lyser snett bakifrån och sedan lättar upp 
skuggsidan med en reflexskärm får du ett 
riktigt snyggt porträttljus.

Motljus

Visst går det att fotografera i motljus också, men utan reflexskärm eller blixt blir model-
lens ansikte mörkt. Om solen får lysa rakt in i objektivet ser bilden slöjad ut. Det brukar 
man försöka undvika genom att använda ett motljusskydd på objektivet. Om du inte har 
ett motljusskydd kan du hålla upp handen som skydd. Tänk på att det är objektivet du 
ska skugga, inte dina ögon.

vändes mycket nära modellen och gav tillräcklig 
reflektion för att jämna ut ljuset mellan modell och 
bakgrund. 

Makrobild med ljuset i fokus
Blommor är tacksamma motiv, de är vackra, står 
stilla och passar utmärkt till att fotograferas med 
en ljuskälla och en eller flera reflexskärmar. Som 
ljuskälla kan du använda en vanlig skrivbordslam-
pa som du ställer snett bakom blomman. Reflekte-
ra tillbaka ljuset med en eller flera skärmar. Prova >

Porträtt med och utan reflexskärm.

Ett bra sätt att se hur 
en bild är ljussatt är att 
titta i ögonen på model-
len, där avslöjas mycket 
om fotografens ljussätt-
ning och inte sällan kan 
du se blixtar, paraplyer, 
reflexskärmar, en hel 
fotostudio och annat i 
ögonen.
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att höja eller sänka din skärm, vinkla den upp och 
ner och titta på hur ljuset på blomman förändras. 
Lägg lite tid på att placera ut din skärm eller skär-
mar, det är helt avgörande för slutresultatet. 

Bilden på tulpanen är tagen med hjälp av en 
vanlig skrivbordslampa av typen halogen. Lampan 
placerades snett bakom blomman i samma höjd. 
Som reflexskärm användes en liten spegel (köpt 
på varuhuset för 29 kronor), men vanlig alumini-
umfolie hade gett samma resultat. Principen är att 
fotografera i motljus för att sedan reflektera tillbaka 
ljuset till motivet. Mat och produkter fotograferas 
ofta med denna teknik. Problemet med detta motiv 
var att få ner ljuset till blommans botten vilket lös-
tes genom att vinkla spegeln något framåt. 

Bakgrunden är ett vanligt svart papper i a3. Ge-
nom att ha en uppsättning papper i olika färger kan 
du enkelt bygga en liten studio för produkter eller 
som i det här fallet en blomma. Blomman fotogra-
ferades med ett 50 mm makro. Om du inte har ett 
makro finns det närbildslinser för en relativt billig 
peng. De gängas enkelt fast i objektivet precis som 
ett filter och ger dig en förstoringsgrad likt ett mak-
ro. Det roliga med den här typen av fotografering 
är att den är billig, enkel och resultatet blir ofta bra.
För att få ett kort skärpedjup i bilden använder du 
objektivets största bländare, vilket är ett lågt tal som 
borde ligga mellan 1,4 och 3,5 på ett vanligt objek-
tiv. Var observant på din exponeringstid, blir den 
lång använd gärna ett stativ. En bra regel för hur 
lång en exponeringstid är är att sätta »-dels sekund« 
efter brännvidden. Om du till exempel fotograferar 

med ett objektiv med brännvidden 85 mm blir det 
1/85-dels sekund. Tid som då är längre än 1/85-
dels sekund kan räknas som lång och då riskerar du 
skakningsoskärpa. Detta är dock lite individuellt så 
testa gärna så att du vet var din gräns går.

Bygg din egen reflexskärm
Om du inte har en reflexskärm i din kameraväska 
är det enkelt att bygga sin egen och det behöver inte 
heller vara dyrt. En kartongbit i önskad storlek, tejp 
eller spraylim och lite aluminiumfolie räcker långt. 
Här följer ett reflexskärmbyggarrecept:

•	 Skrynkla försiktigt ihop folien till en fluffig boll

•	 Veckla ut bollen försiktigt

•	 Tejpa eller limma fast folien på din kartong

Anledningen till att skrynkla ihop folien är att skapa 
veck och rynkor vilket sprider ljuset bättre. Nu har 
du har en reflexskärm som fungerar utmärkt till 
porträtt, makrobilder och annat. På reflexskärmens 
baksida kan du fästa vanligt vitt papper som reflek-
terar ljuset mindre än aluminiumfolie, detta gör att 
du får två skärmar i en. 

Tycker du om att fotografera makro* kan du göra 
ett antal små reflexskärmar i olika storlekar och re-
flekterande material. Som hållare till dessa kan du 
skaffa ett tillbehör som används när man löder. Den 
kallas »Helping hands« och är en tung fot med två 
vinklingsbara armar med en krokodilklämma i änden 
och fungerar utmärkt som hållare till små reflexskär-
mar. Helping hand finns att köpa på Jula, Biltema el-
ler liknande varuhus och kostar cirka 40 kronor.

Naturfotografen Mats Wilhelm
Mats Wilhelm har varit naturfotograf i decennier 
och medlem i Naturfotograferna i 15 år. Han är ex-
pert på att utnyttja det befintliga ljuset på bästa sätt 
och delar med sig av tips och tankar om ljuset.

Vilket är det bästa ljuset?
– Det finns inget ljus som är bäst i alla lägen. Ljuset 
skiftar och jag anpassar mitt motivval efter ljuset. 
Om det är en helt gråmulen vinterdag vet jag att 
landskapsbilder inte blir så bra, de blir lätt lite platta 
och tråkiga. Då koncentrerar jag mig på djurport-
rätt i stället, eller söker grafiska motiv där linjer och 
kompositionen är det viktiga. Om det är strålande 
sol undviker jag att fotografera inne i skogen för 
det är svårt att bemästra det hårda ljus som blir. Då 
koncentrerar jag mig hellre på landskapsbilder.

Principen är att fotografera i motljus 
för att sedan reflektera tillbaka ljuset 
till motivet. Mat och produkter foto-

graferas ofta med denna teknik.

»Helping hands« är en billig tung fot 
med två vinklingsbara armar med en 

krokodilklämma i änden och fungerar 
utmärkt som hållare till små reflex-

skärmar. >

Såhär fotograferade vi tulpanen. Som du 
märker krävs ingen avancerad utrustning 
för att få till klassiskt snygga blombilder, 

eller något annat motiv för den delen.
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Född 1972.

Bor Närkes kil, Örebro.

Gör Fotolärare samt driver Fotoakademin tillsammans 
med Gustaf Hellsing.

utrustning Canon EOS 5D mark II med 20 mm, 50 mm, 
85 mm, massor med blixtar.

Webbsida www.fotoakademin.com

FotoakaDeMin

David Johansson och Gustaf Hellsing driver tillsammans 
Fotoakademin som erbjuder utbildning i fotografering, 
rörlig bild, ljussättning, bildkommunikation och digital bild-
behandling. De började fotografera långt innan Photoshop 
fanns och har hängt med under hela den digitala omställ-
ningen. Ett klick på Photoshopsymbolen eller ljudet från 
en leica får det att spritta till i kroppen och åsynen av en 
vacker bild ger dem samma njutning som ett årgångsvin.

GustaF hellsinG
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Född 1963.

Bor Uppsala.

Gör Driver Fotoakademin tillsammans med David.

utrustning Nikon D300 med 18-200 mm, 10-20 mm, 
studioblixtar.

Webbsida www.fotoakademin.com

BeGreppsFörklarinG

* teckning En yta som är så mörk 

att den är helt svart och inte återger 

några detaljer, saknar teckning. Ibland 

säger man att bilden sotar igen. En vit 

yta som är helt kritvit saknar också 

teckning och ibland säger man att bil-

den är utfrätt. Toner däremellan har 

teckning. Den första ton i bilden som 

går att skilja från kolsvart kallas svart-

punkt. Det är alltså den mörkaste del 

av bilden som innehåller detaljer. Den 

ljusaste delen av bilden som innehåller 

detaljer kallas vitpunkt. Det alltså den 

ljusaste punkt som har teckning.

* Macro Närbildsfotografering med 

speciella objektiv med en kort närg-

räns vilket gör att du kan gå väldigt 

nära motivet. Anges i olika försto-

ringsgrader som 0,5x eller 1:2 vilket 

betyder att motivet blir halva storle-

ken på negativet eller sensorn.

Finns det något dåligt ljus?
–  Egentligen inte, men om det regnar blir jag inte 
sugen på att gå ut med kameran och då blir det ju 
inga bilder.

–  Jag är ute i naturen väldigt mycket och på det 
sättet kan jag utnyttja ljuset när det är som bäst för 
den bild jag ska ta. Om ljuset inte är rätt när jag är 
på plats tar jag andra bilder och kommer tillbaka 
vid ett annat tillfälle. Man kan inte bara sitta och 
vänta overksam timme efter timme på att ljuset ska 
bli rätt – då blir det inte många bilder gjorda. Jag 
kollar väderleksrapporter innan jag går ut, men det 
styr inte om jag går ut eller inte, utan snarare vilken 
utrustning jag har med mig. Jag åker inte i väg långt 
bort till en plats där ljuset är som jag vill ha det, 
utan jag anpassar mig efter rådande ljus där jag är.

– Många tror att gryningsljus och skymningsljus 
ger likadana bilder, men det gör det inte alltid. Ljuset 
är rätt lika, men under dagen rörs damm och stoff 
upp från marken så kvällsljuset är mer diffuserat och 
mjukare. Det märks framför allt om jag fotograferar 
på landet där jordbruksmaskiner är igång.

Har du någon annan utrustning med dig än 
kamera och objektiv?
–  Inte så mycket. Ett stativ har jag, men nu under 
vintern åker jag ofta ut på skidor och då har jag en 
klämma med ett kamerafäste som jag skruvar fast 
på en skida. I stället för att ha med en egen reflex-
skärm försöker jag utnyttja reflexskärmar som finns 
i naturen, till exempel en snödriva. Jag har ett antal 
blixtar, men de brukar jag bara ta med när jag foto-
graferar insekter.

Har du något favoritljus?
–  En mörk åskhimmel där solen lyser in mellan 
molnen. Det ger dramatiska landskapsbilder. An-
nars är nog favoritljuset ett diffuserat ljus från en 
svagt slöjad sol i gryning eller skymning, men det 
är rätt sällsynt.

–  När molnen förändras ändras ju ljuset, så 
visst är molnen viktiga, men molnen kan också 
vara en del av motivet så de är betydelsefulla på 
flera sätt. Jag har gärna med moln på mina bilder 
om de är vackra. En helt jämn, mjölkvit himmel är 
ganska tråkig som motiv, så den kommer inte med 
på bilden.

Har du några bra tips till en nybörjare?
–  Om du menar vilket ljus man ska välja så före-
slår jag solsken. Det är inte det bästa fotoljuset för 
alla motiv, men solsken skapar lust att fotografera 
och det blir snygga färger. Om du fotograferar 

mitt på dagen, välj gärna motljus. När solen står 
högt blir inte ljuset så hårt även om det är soligt. 
Ett annat råd är att inte bära med sig alla prylar. 
Jag har lärt mig att inte ta med hela min kamera-
utrustning varje gång för då orkar jag inte vara ute 
så länge. Ett sittunderlag kan vara mer värdefullt 
än en reflexskärm.  

Naturfotografen Mats Wilhelm är en 
expert på att utnyttja det befintliga 

ljuset på bästa sätt. Fler av hans bilder 
kan du se på hans webbsida.

www.matswilhelm.com




