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Abstrakt  

Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå 

dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta 

kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och 

impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår 

process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätverksteori 

(ANT).  

Utifrån den teoretiska delen av arbetet skapas en gestaltning i form av digitala illustrationer med 

budskapet “våga vara dig själv”. Detta görs i form av olika porträtt där ljuset ligger i fokus inte bara 

i ljussättningen utan även som en helhet. Med hjälp av den teoretiska och praktiska delen av 

kandidatarbetet har det framgått att frågeställningen “Hur kan man med illusionen av ljus skapa ett 

porträtt med digitala medier?” kan besvaras på olika vis, då vi illustrerat ljuset med olika 

uttrycksätt och visuella språk. 

Nyckelord 
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Abstract 

We are constantly surrounded by light in our daily lives, there’s natural and artificial light. During 

cloudy days there is light and it’s presence is always there even if it’s not the clearest. In this 

bachelor thesis we examine the light from different angles, but above all how Rembrandt and the 

impressionists in their artwork used the light. To get a broader view of our process, we use the two 

terms "fluid" and "fire" from actor-network theory (ANT). 

Based on the theoretical part of our work, we created digital illustrations with the message “Dare to 

be yourself”. This is done in the form of various portraits, where the light is in focus not only in the 

lighting but also as a whole. With the help of the theoretical and practical part of the bachelor thesis 

we are shown that the question "How can one with the illusion of light create a portrait with digital 

media?" can be answered in different ways, as we illustrate light with different expressions and 

visual languages. 
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1. PROBLEMOMRÅDE 

I följande kapitel redogörs bakgrunden till det ämnesområde som valts samt frågeställning och dess 

syfte. 

1.1 Bakgrund 

Ljus är en resurs som ständigt omger oss i vardagen, vi har det naturliga ljuset som solsken, 

månsken och stjärnor, men även artificiellt ljus, exempelvis lampor. Vi hör ofta från medmänniskor 

att efter vintern kommer våren med solen, värmen och ljuset. Finns det inte alltid ljus? Ljuset är 

ständigt närvarande även om det inte alltid uppfattas så. Om vi tänker på ljus i ett illustrations 

sammanhang, var hamnar vi då? Inom medieteknik uppfattar vi att det pratas mycket om hur 

ljussättning används i film, 3D eller inom fotografi, men det talas inte lika mycket om hur det 

används i digitala illustrationer. Vi ser att ljus är minst lika viktigt för oss i våra illustrationer och i 

vår skapandeprocess som i de övriga medierna. Förmodligen har ljus använts när vi tidigare 

illustrerat, något vi inte tänkt på är hur det används ur en djupare synvinkel. Denna tanke gjorde oss 

intresserade av att undersöka hur ljus tidigare använts i konst och porträtt för att sedan försöka 

använda de kunskaperna till att skapa digitala illustrationer. Får betraktaren samma känsla från ett 

digitalt och iscensatt ljus som den naturliga bilden de ser i verkligheten? Hur påverkas vi som 

illustratörer av att tänka ljussättning? Enligt Sheridan (1990) finns det ingen bild utan ljus, men vad 

betyder det egentligen? 

Porträtt är något vi finner intressant i kombination med ljus då vi ser att de två tillsammans kan 

skapa en återspegling av en person. Skuggor och ljus skapar kontraster som tillsammans kan bilda 

mönster i en persons ansikte och få betraktaren att uppfatta en känsla. Människor finns omkring oss, 

deras ansikten och identitet är något som skiljer dem åt. Att identifiera och fånga en persons 

identitet är något konstnärer strävar efter när de skapar ett porträtt (Freeland, 2007). Vad är ett 

porträtt? Är profilbilden på Facebook ett porträtt? Kan ett porträtt vara vad som helst som innefattar 

minst en person? Vi tror att många associerar porträtt till fotografi men i vårt fall kopplas det till 

porträtt som skapas med digitala medier, så vad avgör vad ett porträtt är? Måste det vara realistiskt 

eller kan ett porträtt vara abstrakt? Räcker det att förmedla en del av en persons identitet? Är det 

fortfarande ett porträtt om personen i fråga egentligen inte existerar, det vill säga, är fiktiv? Dessa 

medvetna val som görs med bland annat ljus och skuggor ser vi är en stor del i utvecklingen av ett 

porträtt.  
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1.2 Frågeställning 

Hur kan man med illusionen av ljus skapa ett porträtt med digitala medier?  

1.3 Syfte 

Eftersom ljus ständigt omger oss i olika former vill vi få en större insikt i hur konstnärer har 

observerat och använt sig av ljuset i exempelvis konst och porträtt. Vi ser en vikt i att förstå ljuset 

och tänkesättet kring ljussättning för att utnyttja det och göra medvetna val i våra illustrationer för 

att gestalta ett porträtt. Vi har valt att undersöka porträtt i relation till ljus eftersom vi ser en stark 

koppling till hur ljus och ljussättning används i porträtt vid exempelvis fotografering och konst. 

Utifrån aktuell och tidigare forskning kommer vi att kombinera porträtt och ljus i praktiken för att 

försöka besvara vår frågeställning. 
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2. AKTUELL OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss inom diverse områden med ljus som huvudfokus. I avsnitt 

2.1 Ljus i impressionismen tas det upp hur impressionisterna använde sig av färger för att illustrera 

det naturliga ljuset. I relation till denna konstepok kommer vi i avsnitt 2.2 Ljus och Rembrandt att 

fördjupa oss inom Rembrandt Harmenszoon van Rijn som på ett skickligt sätt använde sig av ljuset 

för att fånga en persons identitet i ett porträtt. I avsnittet 2.3 Ljus i porträtt undersöks porträtt i olika 

former, främst när det kommer till ljus. Samt hur konstnärer, det vill säga fotografer och 

bildkonstnärer, har arbetat med att fånga en persons identitet. Detta kapitel kommer avslutas med 

avsnitt 2.4 Sammanfattning av aktuell och tidigare forskning där vi kopplar ihop hur forskningen 

kommer användas i vår gestaltning.  

2.1 Ljus i impressionismen 

Vi anser det vara viktigt att titta tillbaka i historien för att få en inblick i hur konstnärer arbetat med 

färger och ljus. Impressionisterna är lockande för oss, dels för de har ett intressant synsätt men 

också för att de har använt sig av färger för att illustrera ljusets olika riktningar. Det som är mest 

utmärkande för impressionisterna är främst deras uttryckssätt och hur de använde sig av intrycket de 

fick från ett objekt eller en miljö (Shan, 2009). “En plein air”, utomhusmålning var något bland 

annat konstnärerna Claude Monet och Pierre-Auguste Renoir ägnade sig åt eftersom de ville fånga 

ljuset och atmosfären i specifika ögonblick. Genom utomhusmålning framställde Monet sin egen 

teknik där han ville skildra landskapet med hjälp av rena färger och snabba nätta penseldrag. Med 

hjälp av denna teknik kunde Monet fånga ljusets skiftande riktning på ett objekts yta samt effekten 

av ljus som ögat ser istället för att visualisera objektets fysiska drag (Stokstad & Cothren, 2012).  

Impressionisterna använde sin konst för att översätta och tolka naturen genom former och färger 

som ögat såg. De var inte ute efter att illustrera objektets korrekta färg och detalj, de ville utifrån 

intrycket ett objekt gav dem istället visualisera dess färg för att skapa en så levande målning som 

möjligt. När de betraktade ett objekt tittade de på de olika formerna av färg (färgfläckar, se bild 1) 

som skapades av ljuset, istället för objektet i sig. För att konstnären skulle kunna se färgfläckarna 

behövde hen ha förståelse, men framförallt ha förmågan att se vitt ljus, skuggor och färger som 

objektet besitter. Exempelvis när solens strålar lyste och en människa skuggades av trädens gröna 

blad, uppfattade konstnärerna en nyans av lila i personens hy och klädsel. Det som bara var en 

antydan av lila blev mycket mer när de sedan i sina målningar tillämpade sin tolkning och överdrev 
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verkligheten och effekten de såg. Impressionisterna arbetade utifrån sig själva och ansåg det vara 

viktigare att deras intryck av objektet illustrerades istället för en exakt avbildning av objektets 

utseende (Roque, 1996). Som Monet uttryckte sig till konstnären Lilla Cabot Perry:  

“When you go out to paint, try to forget what objects you have before you - a tree, a house, 

a field or whatever. Merely think, here is a little square, here an oblong of pink, here is a 

streak of yellow, and paint it just like it looks to you, the exact color and shape, until it gives 

your own naïve impression of the scen before you.” (Stokstad & Cothren, 2012, s. 496)  

Bild 1. Renoir - Jollen 

Även om impressionisterna förlitade sig mer på instinkt, utnyttjade de sina erfarenheter och 

kunskaper kring komplementfärger. Detta gjordes med hjälp av kontrasterna som skapas när en 

primärfärg sammanfogas med dess komplementfärg då färgen får sin ljusstyrka utifrån kontraster 

(se bild 2). De arbetade mycket med det naturliga ljuset vars färg ändrades beroende på vädret och 

tiden på dygnet, vilket innebar att kontrasternas effekter kunde uppmärksammas.  
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Genom att välja ut sin miljö kunde konstnären styrka sitt motiv med komplementfärgerna. 

Exempelvis Monet som valde att måla vallmofält (se bild 2) för att använda den röda färgen från 

blommorna och komplettera det med det mer dominanta gröna (Rogue, 1996).   

  

Bild 2. Monet - Vallmo, nära Argenteui 

Att se världen med impressionisternas synsätt, att fånga nuet och se färgfläckarna från ljuset i ett 

objekt, ger föremål en väldig fri tolkning. Impressionisterna må ha sett på saker och ting med en fri 

tolkning och utgått från sig själva, men detta har inte hindrat dem från att göra medvetna val när det 

kommer till miljöer och färger. De har arbetat med komplementfärger och kontraster för att sträva 

efter att fånga ljuset och atmosfären i sina målningar. Vi ser att färgfläckarna som impressionisterna 

såg i objekten är en form av mönster. Något vi finner intressant då det går att hitta mönster i nästan 

allt och kanske inte alltid där man tänkt sig. Exempelvis ljusfläckarna som bildas av solen då en 

person står under ett träd och strålarna sipprar igenom löven och bildar mönster i ansiktet. 
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2.2 Ljus och Rembrandt 

Två hundra år före impressionismen verkade Rembrandt som använde sig av ljuseffekter, intensitet 

och styrkan som fanns i färgerna för att kunna återskapa ljuset i sina målningar. Hans sätt att 

använda ljuset var betydelsefullt då han kunde fånga det andliga i relation till den verkliga världen 

(Zielonka, 2008). Med detta menas att han hade en förmåga att få en persons identitet levande och 

få personens själ blottad. Som vi kan se i bild 3 fångar Rembrandt personens inre med hjälp av 

ljuset och detaljrikedomen. Vi kan även i bilden se ett exempel Freeland (2007) uppmärksammar i 

sin artikel Portraits in painting and photography där hon tar upp Rembrandts skickliga arbete kring 

avbildning av ögon. Då Rembrandt fångade de små detaljerna i ögonen som fick betraktaren att 

uppmärksamma målningen.   

Bild 3. Rembrandt - Uyttenboogaard (Johannes Wtenbogaert)  

En modells gestikulering var en viktig del i Rembrandts sätt att porträttera, han strävade efter att 

fånga identiteten hos modellen. Detta gjorde han genom att använda sig av komposition, ljus och 

skuggor (Freeland, 2007). Zielonka (2008) skriver i sin artikel Eugène Fromentin and Rembrandt's 

Painterly Language of Light om Eugéne Fromentin som hittat två olika sidor av Rembrandt som 

sammanfogades i hans målningar, dels viljan att uttrycka det inre tillståndet och den andliga 
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atmosfären men också strävan efter realism. Genom att sammanföra dessa två sidor har Rembrandt 

lyckats representera ljuset vilket syns i hans målningar. 

Fromentin beskriver hur Rembrandt uttrycker sig i sitt bildspråk genom att använda sig av olika 

variationer av färg, toner samt övertygande kontraster som skapades av ljus och skugga. Detta för 

att fånga karaktären till det yttersta, exempelvis i Rembrandts målning “The Night Watch” (se bild 

4) där samspelet mellan ljus och skugga syns (Fromentin i Zielonka, 2008). Chiaroscuro är en 

teknik Rembrandt använde sig av när han illustrerade ljuset, tekniken bygger på en stark kontrast 

mellan ljus och skugga. Som vi ser i bild 4 använde sig Rembrandt av kontrasterna för att skapa 

dramatik, harmoni och ett djup i målningen (Zielonka, 2008).  

Bild 4. Rembrandt - The Night Watch 

 av 7 27



2.3 Ljus i porträtt 

Freeland (2007) skriver i sin artikel Portraits in painting and photography att det finns två mål med 

porträtt, det första är det förutsägbara, att noggrant fånga en persons identitet. Det andra målet är det 

kreativa som innefattar konstnärens erfarenheter, fria uttryckssätt och förmåga att uttrycka sig, 

något som sett olika ut under historiens gång. Det har inte varit ovanligt att konstnärer blivit betalda 

för att försköna personer genom att bland annat framhäva makt och rikedom hos en person, samt ge 

porträttet auktoritet. Idag fokuserar konstnärer främst på att fånga en persons identitet, som 

Freeland (2007) beskriver det vill de fånga personens inre, exempelvis tankar, känslor, unika drag 

och klass i form av kläder, stil och hållning. 

“The sitter should appear to be autonomous and a distinct person, with unique thoughts 

and emotions. As a person, the sitter is embodied, but the self is there ‘‘in’’ the embodiment, 

and the artist must ‘‘realize’’, ‘‘concretize’’ or ‘‘objectify’’ it in the image.” (Freeland, 2007, 

s.98) 

Zhang, Constable & Chan (2014) nämner likt Freeland att det är viktigt att ha fokus på 

återspeglingen av personen i porträttet. För att få porträttet intressant för betraktaren är det bra att 

kunna hantera kontrasten mellan person och bakgrund. Kan konstnären kontrollera detta framhävs 

personens drag och skapar ett uttryck som leder betraktaren till bilden. Kontrasterna som skapas vid 

porträtt är välorganiserade i målningar för att lägga fokus på personens ansikte och det visuella 

uttrycket. 

Porträttfotografier sägs ha en mer överlägsen realism än konstporträtt men det behöver inte alltid 

vara så. Ibland är fotografierna överexponerade eller underexponerade, ibland tas bilderna ur en 

vinkel där personen i fråga inte går att identifiera och ibland kan fotografierna manipulerats på olika 

vis (Freeland, 2007). Ett fotografi är inte alltid tilltalande för betraktaren, allt beror på fotografen, 

hur bilden blir tagen, kamerans inställningar och ljussättningen (Zhang et al., 2014). När en fotograf 

försöker fånga realism använder hen sig ofta av ljus, vinklar, djup och kompositioner för att fånga 

motivets olika drag, styrkor och unikheter. Precis som konstnärer gör när de uppmärksammar 

motivets huvudtiltning och ögonskimmer, skillnaden är att fotografer kan fånga detta genom att 

klicka på en knapp (Freeland, 2007).  
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Professionella porträttfotografer och porträttkonstnärer har många års erfarenhet av hur ljussättning 

fungerar i porträtt. Ett porträtt som är bra ljussatt kan bidra till att målningen eller fotografiet blir 

mer lockande för betraktaren, det gäller att ha ett öga för detaljer och kunna observera ljusets 

mönster. Professionella konstnärer kan enkelt få fram ljus och skuggor då de lärt sig att uppskatta, 

uppfatta och måla ljus- och skuggeffekter (Chen, Jin, Zhao & Wu, 2012). 

Freeland (2007) skriver att både fotografier och målningar har plats för konstnärliga uttryckssätt. 

Hon menar att fotografier kan till viss del spegla personens personlighet, dock är det inte det enda 

som är relevant för ett porträtt. Freeland talar om fyra olika sätt att fånga personens drag, noggrann 

avbildning (igenkänning av en person), närvaro (att visa att personen finns i ett sammanhang), 

personlighet (fånga personens känslor och attityd) och unikhet (fånga personens inre). Men behövs 

alla synsätt i ett porträtt eller kan ett porträtt fortfarande uttrycka sig och lämna ett spår i betraktaren 

med endast ett av sätten?  

2.4 Sammanfattning av aktuell och tidigare forskning 

Både impressionisterna och Rembrandt har använt sig av färger för att representera ljuset, detta 

tolkar vi som att färg är ljus. När det kommer till digitala illustrationer finns det inte något naturligt 

ljus, utan skapandet av ljuset sker genom användning av färger. För att få ett djup i illustrationerna 

tänker vi använda oss av kontraster och komplementfärger som både impressionisterna och 

Rembrandt använde sig av. Kontrasten skapas också vid samspelet av ljus och skugga och även här 

måste färger användas för att återspegla ljuset. 

I avsnitt 2.3 Ljus i porträtt tas vikten av att fånga en persons identitet upp. Något vi vill ta fasta på 

till vår gestaltning är just detta då vi finner identiteten hos en person lockande. Precis som 

Rembrandt vill vi försöka fånga en person inre jag. Frågan är hur? Vår tanke är att skapa digitala 

illustrationer där fiktiva personer porträtteras, men hur skapas en identitet åt en fiktiv person? Hur 

speglas en identitet med hjälp av ljuset? Inom ljus ser vi att det finns olika sidor, ljus och skuggor, 

något vi även tror finns inom identiteter. Hur kan denna tanke tas tillvara på för att skapa något 

häpnadsväckande till vår gestaltning? Porträtt och ljus har ett samband då det används ljus i porträtt 

för att få fram dynamiska och kontrastrika bilder. Dock har vi läst att det tar tid att förstå sig på 

användandet av ljuset och att det krävs många års erfarenhet. Man blir inte Rembrandt på en dag 
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(tydligen), om man nu vill det, utan vi ser att varje person får hitta sitt eget uttryckssätt och med 

tiden förstå sig på ljuset. 

Sammanfattningsvis ser vi att med hjälp av aktuell och tidigare forskning kan ett försök till att 

besvara frågeställningen göras. Vidare i arbetet kommer vi att redogöra de olika metoder som 

använts för att kunna sätta aktuell och tidigare forskning i praktiken och därmed försöka besvara vår 

frågeställning. 
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3. METODER 

I detta kapitel redogörs diverse metoder som varit nödvändiga för oss i vår gestaltningsprocess. Vår 

tanke med gestaltningen är att porträttera fiktiva personer i form av digitala illustrationer där ljus är 

i fokus. Med metoderna vill vi ta fram ett tema för att få en mer konkret kontext men också för att 

försöka få en förståelse för ljus och färg i vår gestaltning. Vi kommer i avsnitt 3.4 En annan syn på 

vår process granska våra metoder med hjälp av “fluid” och “fire” som är två begrepp från 

forskningsperspektivet aktör-nätverksteori. Metoderna är främst till för att komma vidare i vårt 

gestaltningsarbete men också för att kunna diskutera på ett relevant sätt under kapitel 4. Resultat 

och diskussion. 

3.1 Sol & färg i förändring 

Vi ser en vikt i att dokumentera ljuset från solen då vi behöver få en bättre förståelse kring vad 

ljuset ger för färg, exempelvis varm eller kall. Huden har använts  som objekt vid dokumentationen 

för att vi i vår gestaltning kommer illustrera fiktiva personer, detta för att sedan applicera kunskapen 

till vår gestaltning. Något annat vi vill undersöka är vad som händer med hudens färg under olika 

väderförhållande och tider på dygnet. Vad passar inte bättre än att dokumentera detta själva? 

Inspirationen till detta hämtades från Bea Uusmas bok Expeditionen: min kärlekshistoria (2013) där 

hon, på ett fartyg, tog färgprover på isen. Hon har utgått från vilken färg som syntes när hon tittade 

ut genom fönstret i hytten, likt impressionisterna. Uusma valde ut “dagens färg” genom ett färgprov 

som mest efterliknade färgen hon såg på isen. Hon var väldigt noggrann med sitt färgval, som hon 

gjorde om och ändrade fram och tillbaka för att få den exakta färgen för just den dagen.  

“Men egentligen kanske det inte spelar någon roll: färg är ändå inte en egenskap som finns 

i naturen. Färgen existerar inte i själva objektet, utan skapas i betraktarens hjärna. Själva 

färgen uppstår inte förrän någon faktiskt står framför den, för att se den. … så fort jag går 

härifrån är de borta.” (Uusma, 2013, s. 88) 

Med hjälp av fotografier har vi dokumenterat solljus under några veckor, då vi tror att ett objekts 

färger ändras beroende på vilken tid det är på dygnet och vilket väderförhållande. En modell har 

använts för att se hur färgen ändras i hennes ansikte beroende på ljusförhållandet. Modellen har 

befunnit sig med ansiktet mot solen runt tiderna 9:00, 13:00 och 15:30 i olika väderförhållande 

under några veckors tid. Vi har använt Adobe Color CC när färgerna valts ut för att sedan 
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sammanställa dem i ett dokument. Adobe Color CC är ett program där färgteman kan skapas, 

färgproverna har tagits från hakan, näsan, pannan och båda kinderna (Adobe Color CC, u.å.). 

Punkterna för färgproverna har varierat efter varje dag men grund placeringen har varit den samma. 

Utifrån dessa färgprover har en färg valts ut som blivit vår färg för just den tiden och dagen.  

 

Bild 5. Färgkarta - dokumentation av ljusets förändring 

Med denna dokumentation har vi kommit fram till att solens ljus påverkar hudens färg beroende på 

väder och tid. Är det strålande solsken är färgen mer varm medan om det är mycket moln är färgen 

mer kall och mörk. Om vi tittar på översta raden i bild 5 ser vi att färgerna innehåller mycket gult, 

orange och rött vilket gör att de färgerna är varma, tittar vi sedan på nedersta raden innehåller 

färgerna mer violett, grönt och blått vilket gör att dem uppfattas som kalla färger (Rask, u.å.). Det 

syns även att färgerna ändras beroende på vilken tid det är på dygnet, vilket syns bäst i färgraden i 

mitten, då vädret ändrades under dagen. Utifrån CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Svart) koderna på de 

mittersta färgerna ser vi att Cyan sjönk mycket vid 15:30 vilket gör att den har mindre blått i sig och 
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gör färgen mer varm än övriga under dagen. När det kommer till vår gestaltning tänker vi att färgen 

på huden måste anpassas efter ljussättningen och tonen vi väljer att ha i våra porträtt. Det är inte 

färgerna i dokumentationen vi först och främst kommer att ta med oss utan kunskaperna vi fått om 

att hudtonen ändras beroende på vilket väderförhållande och vilken tid på dygnet det är. 

3.2 På jakt efter ett tema till gestaltningen 

I vårt sökande efter ett tema har vi tagit sikte på en kreativ process och ett sätt att skapa nya idéer, 

nämligen idégenerering. Även om kreativitet anses vara utan lagar kan struktur och riktlinjer hjälpa 

en på vägen. Med hjälp av metoderna slumpordsassociation och mind-map har vi idégenererat fram 

vårt tema för att kunna hålla oss inom vissa ramar när gestaltningen av ljus och porträtt påbörjas. 

Metoden slumpordsassociation börjar med att en person säger ett ord följt av att den andra personen 

säger ett ord som den associerar till det tidigare sagda ordet. Denna process upprepas flera gånger 

och tillslut har man en lång associationskedja med många ord, därefter börjar utvecklingen av idéer 

utifrån en frågeställning (Michanek & Breiler, 2012). Vi valde att avsluta slumpordsassociationen 

med en mind-map istället för att fullfölja metoden fullt ut. Mind-map är en teknik att anteckna på, 

utan några begränsningar när det gäller tankar och idéer. Den ger frihet, potential och en bred 

användning av bland annat ord, bilder, nummer och färg. Det är en fördel att använda sig av bilder 

och färger eftersom det är mer intressant för hjärnan och det kan sätta igång fantasin samt skapa liv 

i mind-mapen. Mind-maps går att applicera i stort sätt på vad som helst och det finns många 

möjligheter att använda den på. Den hjälper till att få en klarare syn på en idé men det är bra att ta 

det försiktigt och inte skriva för mycket då det kan bli plottrigt och svårläst (Buzan, u.å.; Eneroth, 

u.å.).  

Utifrån slumpordsassociationen skapades några olika kedjor av ord, ett av våra exempel är, kruka, 

blomma, keramik, vatten, jord, mask… osv (se bild 6). Vi tittade närmre på kedjorna och reagerade 

på ordet “mask”. Ordet var från början menat som daggmask men det slog oss att det även kan 

associeras till en teatermask. Detta väckte tankar hos oss och vi började tänka i banor kring identitet 

som i avsnitt 2.3 Ljus i porträtt tidigare nämnts. Därför bestämde vi oss för att göra en mind-map 

och utveckla våra tankar och idéer kring ordet. 
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Bild 6. Slumpordsassociation och mind-map 

Våra tankar och idéer spann iväg och många olika ord uppstod som vi sedan kopplade till 

människor och hur det finns dem som inte vågar vara sig själva. Detta då de kanske har en “mask” 

eller en fasad de gömmer sig bakom och att det finns något eller någon som hindrar dem från att 

visa sitt rätta jag. Vi fick utifrån dessa ord ett tema till vår gestaltning som blev budskapet “våga 

vara dig själv”. Istället för att enbart fokusera på att identifiera personen, kommer vi spegla 

“masken” och osäkerheten på att vara sitt rätta jag. Tanken med detta budskap är att ingen annan 

ska påverka den man är förutom en själv. 

För att få en bild av vår gestaltning har skissteknik använts som en metod för att förtydliga våra 

idéer. Det är ett sätt att testa sina idéer på och ett visuellt språk som är bra att besitta. Det visuella 

språket är lika viktigt för en designer som det är för en författare att behärska det skriftliga språket 

(Andersson, 1996). Med papper och penna i hand har vi individuellt skissat upp idéer och fått ner 

tankar kring temat. Skisstekniken delades in i två olika faser, första fasen (bild 7) var grovskisser då 
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vi fick ner alla tankar vi hade på papper. I fas två (bild 8) utvecklades de bästa idéerna från fas ett, 

vilket gjorde att vi fick en tydligare bild av idén till gestaltningen. Att skissa har givit oss en bra 

grund och en tydlig bild av våra idéer som kommer underlätta för oss när vi i gestaltningen påbörjar 

arbetet i digitalform.  

 

Bild 7. Skissteknik fas ett 
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Bild 8. Skissteknik fas två 

 

3.3 Ljussättning av digitala illustrationer 

Som nämnts i avsnitt 1.1 Bakgrund frågar vi oss hur ljussättning används i digitala illustrationer då 

vi har en uppfattning om att det talas mycket om det i film, 3D och inom fotografi. Fokus har legat 

på fyra olika ljussättningar (se bild 9) som kan användas i våra illustrationer, “Rembrandt” (en 

triangel av ljus syns på undersidan av ena ögat), “Paramount” (en skugga från näsan likt en fjäril 

som lägger sig en bit över läppen), “Loop” (en skugga från näsan likt en ögla bildas på ena sidan av 

ansiktet) och “Split” (halva ansiktet är skuggad) (Chen, Jin, Wu & Zhao, 2015). Dessa grunder kan 

användas för att skapa effekter av ljus och skuggor i ansiktet. Detta nås genom att laborera med 

ljuskällorna för att få starkare eller svagare ljus och skuggor. Genom att kombinera sidoljus, 

underljus och trekvarts ljus med de fyra grunderna kan nya ljussättningar uppstå (Chen et al., 2012).  
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Bild 9. Fyra olika ljussättningar 

 

Med fokus på någon av dessa ljussättningar kommer vi försöka ljussätta våra digitala illustrationer 

med hjälp av digitala medier. De medierna som kommer användas är Adobe Photoshop CC 2014 

(Ps) samt Adobde Illustrator CC 2014 (Ai). Vi ser att det finns möjligheter i dessa program när det 

kommer till att illustrera digitalt men också för att gestalta illusionen av ljus. Eftersom ingen större 

erfarenhet finns och då det är första gången vi arbetar med ljus på ett medvetet vis kommer 

referensbilder användas när vi ska illustrera ljuset. Med referensbilder menas externa fotografier för 

att kunna se hur ljus och skuggor faller.  

3.4 En annan syn på vår process 

För att förstå hur vår process påverkat oss kommer vi granska delar av den genom att använda oss 

av två begrepp, “fluid” och “fire”, inom forskningsperspektivet aktör-nätverksteori (ANT). ANT 1 2

 De engelska ordet används.1

 De engelska ordet används.2
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är uppbyggt av aktörer och nätverk, i vårt fall är våra metoder aktörer i vårt nätverk, och vårt 

nätverk är vår gestaltning. Inom ANT finns det även mänskliga respektive icke mänskliga aktörer. 

Metoderna är icke mänskliga aktörer som använts under vår process som vi ibland tagit för givet. Vi 

tänker inte på att de faktiskt gör någonting för oss, de interagerar med oss för att vi ska kunna 

komma framåt i arbetet. De icke-mänskliga aktörerna behövs för att kunna producera vårt arbete 

vilket gör att de har exakt samma värde som de mänskliga aktörerna. Nätverk är uppbyggt av 

aktörer och aktörer är nätverk. Exempelvis är en dator en aktör, men så fort någonting går sönder i 

datorn upptäcker vi att den även är ett nätverk uppbyggt av aktörer. Nätverk kan alltid förändras, det 

är en pågående process (Ahn, 2007). “Fluid” och “fire” handlar om förändring i ett nätverk, “fluid” 

är en metafor för när nätverket är i en gradvis förändring, exempelvis vår process där metoderna 

varit ett stöd för vårt arbete. “Fire” är en metafor som innefattar beslut och en plötslig förändring, 

genom att välja bort eller välkomna aktörer strävar man efter att göra det bästa för nätverket. Dock 

finns det som blivit bortvalt fortfarande kvar i vårt undermedvetna, detta kallar vi frånvarande 

närvaro. Dessa begrepp som är grundade av John Law och Annemarie Mol kommer användas för att 

identifiera centrala delar av vår process där vi kan se en förändring. Begreppen används även för att 

få en förståelse för hur de icke mänskliga aktörerna påverkar oss (Elovaara, 2004).  

Efter att ha tittat på vår process med hjälp av “fluid” och “fire” kan vi nu se att “fluid” har visat sig 

mest då processen gradvis har förändrats utan större påverkande beslut. I dokumentationen i avsnitt 

3.1 Sol och färg i förändring ser vi hur ljuset långsamt påverkar och förändrar färgen på huden, att 

“fluid” har varit något som visat sig syns inte bara här utan även under hela 

dokumentationsprocessen. Det har tagit tid för oss att se en tydlig förändringen eftersom 

dokumentationen pågick under en längre tid. Att undersöka om ljuset påverkar färgen på objekt 

anser vi har varit nödvändigt för oss. Den har inte bara hjälpt till i svaret om ljuset påverkar färgen, 

den har även givit oss mer förståelse för ljuset än vad vi hade innan arbetet påbörjades. 

Dokumentationen är med oss under hela processen då den hjälper oss i vårt skapande av 

gestaltningen, men inte bara det, den kommer även följa med oss i framtida produktioner.   

I avsnitt 3.2 På jakt efter ett tema till gestaltningen valde vi att inte fullfölja metoden 

slumpordsassociation och följa den till punkt och pricka utan tog beslutet att modifiera metoden tills 

vi ansåg att den passade vårt arbete. Frågan är om det valet var det bästa eller om vi kanske skulle 

fullföljt metoden för att se vad som hade kommit fram ur den. Vi ställer också frågan om 
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idégenerering är en bra metod att använda för att komma framåt i arbetet. Stundvis kändes det som 

att metoden tog för lång tid att använda för att komma fram till bra idéer. Men i slutändan anser vi 

att vårt budskap “våga vara dig själv” inte hade kommit fram utan hjälp från 

slumpordsassociationen. I detta avsnitt ser vi också “fluid” eftersom den största förändringen i 

processen skett här, då vår gestaltning gått från tanke till produkt. Vi började med nästan ingenting 

och kom ur denna metod med massor av skisser att börja arbeta med. Även här handlar vår process 

om förändring och val, båda hade överflödigt med idéer till den slutgiltiga gestaltningen. Vad hade 

hänt om vi valt att göra en av de andra idéerna? Hur hade vårt resultat blivit i så fall? Detta är frågor 

som inte kan besvaras, men vad är det som påverkar valen vi gör? Någonstans är de ändå medvetna 

val, men vi måste också bli påverkade av andra faktorer, frågan är vilka? 

“Fire” har visat sig i olika stadier av processen då vi ständigt gjort val som påverkat både oss själva 

och arbetet. Ett av dessa stadier är valet kring metoder då vi från början hade en tydlig bild av vilka 

som skulle användas. Under tidens gång har vi insett att alla metoder inte varit relevanta för vårt 

arbete. En av de metoderna vi tänkte använda oss av var texter från webben som handlade om 

människor som befann sig i olika stadier i livet men hade en slags identitetskris. Detta för att sätta 

oss in i situationen, men i slutändan kände vi att det blev mer personligt att utgå ifrån oss själva och 

våra upplevelser. Även om vi inte genomfört denna metod har texterna tagits del av och man kan 

säga att metoden har fått en frånvarande närvaro, då den har satt sina spår i oss och vårt arbete trots 

sin frånvaro. Slutligen ser vi att vissa beslut som tagits under vår process inte alltid varit medvetna 

val då de inte haft en stor påverkan på vårt nätverk. De metodval som gjorts under vårt 

gestaltningsarbete har påverkat vårt nätverk och hjälpt oss vidare i arbetet.  
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION  

I detta kapitel redogörs resultatet av frågeställningen i avsnitt 4.1 Resultat. Medan i avsnittet 4.2 

Diskussion tas diskussioner och tankar kring vårt resultat upp. Vi kommer sedan i avsnitt 4.3 

Avslutande diskussion diskutera övergripande kring arbetet samt koppla ihop aktuell och tidigare 

forskning med vårt resultat. 

4.1 Resultat 

Utifrån vår frågeställning, aktuell och tidigare forskning har vi gestaltat porträtt med budskapet 

“våga vara dig själv” där huvudfokus har legat på ljuset (se bild 10). Detta är för oss ett viktigt 

ämne eftersom vi ser problematiken i samhället, därför har valet att sprida vårt budskap och 

gestaltning i form av flyers för att nå ut till fler människor gjorts. Med vår gestaltning har vi tänkt 

att personen i fråga är gömd bakom en fasad där sitt riktiga jag är dolt. Båda illustrationerna visar 

detta på olika sätt i form av en “mask” (se bild 10, vänster) respektive en “bubbla” (se bild 10, 

höger). Eftersom vi är två helt olika individer speglar vår gestaltning inte bara budskapet olika, utan 

även ljuset vilket syns i våra olika stilar och uttryckssätt i de digitala medierna. Med olika stilar och 

uttryckssätt menar vi att en av stilarna är mer realistisk (se bild 10, höger) och en är mer åt det 

abstrakta hållet (se bild 10, vänster). Vilket vi ser är ett mångsidigt resultat av vår frågeställning 

eftersom ljuset illustreras på två olika sätt. Ljuset och porträtten har gestaltats med hjälp av de 

digitala medierna Ai och Ps. Det vi kommit fram till är att det krävs tid att skapa illusionen av ljus 

och visualisera porträtten. Men det är fullt möjligt, vilket kan bevisas även om vi inte besitter 

avancerade kunskaper inom programmen. 
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Bild 10. Gestaltning 

I vår frågeställning ”Hur kan man med illusionen av ljus skapa ett porträtt med digitala medier?” 

ser vi i gestaltningen att de små detaljerna gör skillnad. För att skapa en illusion av ljus har det 

krävts av oss att uppmärksamma detaljerna och på så vis göra ljuset i illustrationen tydligare. De 

små detaljerna i vår gestaltning är främst de ljusaste och mörkaste partierna i bilden samt kontrasten 

mellan dessa men också de små detaljerna i budskapet. Detaljerna i budskapet är “masken” och 

“bubblan” som symboliserar en fasad för individen. Genom att arbeta med de små detaljerna i 

illustrationerna har skillnaden på ljuset och budskapet blir stor, vilket ger bilden ett nytt uttryck. I 

bild 10 ser vi att vårt resultat har påverkats till viss del av vårt val av ljussättningar då valet gjordes 

att arbeta med ljussättningarna rembrandt och split. Detta eftersom vi ser att de har en stark kontrast 

mellan mörkt och ljust, vilket vi ville sträva efter i vårt arbete. Med dessa ljussättningar har en 

tydligare bild av ljus och skuggor skapats samt att de hjälpt oss att nå målet med att skapa illusionen 

av ljus i porträtt. 
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4.2 Diskussion  

Då vi kommit fram till att vårt arbete visar ett mångsidigt resultat vill vi ta upp diskussionen om 

varför. Eftersom vi är två olika individer som utövar olika stilar och uttryckssätt har det skapats ett 

arbete där ljuset gestaltas på fler än ett sätt. Att vi är två olika individer är ett faktum och att våra 

illustrationer till gestaltningen skulle se olika ut var inget nytt. Dock har vi inte tidigare tänkt att 

resultatet skulle kunna bli mångsidigt tack vare detta. En variation i vårt resultat syns då vi som sagt 

använt oss av olika stilar men också för att vi visar att ljuset kan illustreras med olika metoder och 

digitala medier. Vilket är en viktig del i vår undersökning då medievärlden inte är svart och vit utan 

en plats där personer får hitta sitt eget uttryck och gå sin egen väg med sin stil. Detta kan 

återkopplas till impressionisterna som också hade en gemensam strävan efter ljuset, men de 

använde färgfläckarna på olika vis (Roque, 1996). Vissa målningar är mer abstrakta medan andra är 

mer realistiska. Detta ser vi också beror på att impressionisterna var olika individer som utövade 

konstepoken med olika metoder. Utifrån de digitala medierna som använts har frågor kring vårt 

förhållningssätt till dem ställts. Eftersom ljus är en utmaning i sig, gjordes valet att använda 

program och verktyg vi känner oss trygga i. Men vad hade hänt om vi bytt program med varandra 

eller om andra verktyg använts? Likt impressionisterna tar vi med oss tidigare erfarenheter när vi 

illustrerar, vilket gäller all kunskap man besitter. Det vi lär oss kan ingen ta ifrån oss. Att ha använt 

oss av tidigare erfarenheter kring programmen som valts ser vi som en fördel då det har varit en 

utmaning att skapa illusionen av ljuset. Utifrån detta kan vi se att vår frågeställning kan besvaras på 

olika sätt eftersom varje individ har olika uttryckssätt.  

För att skapa en illusion av ljus har vi märkt att det krävts av oss att uppmärksamma de små detaljer 

i ljuset, då detaljerna gör skillnad i betraktandet av bilden. Som tidigare nämnts är vi två olika 

individer med olika stilar och erfarenheter vilket även syns i de små detaljerna. I efterhand har vi 

märkt att likt impressionisterna arbetar vi med färgfläckar för att illustrera ljusets ljusaste respektive 

mörkaste partier i porträtten. Dock har det gjorts på olika sätt som syns i bild 11 där färgfläckarna 

illustrerats på två olika vis, vilket är skönt då vi tar lärdom av varandras arbete. Förutom 

färgfläckarna som detaljer har färgen på ljuset varit en del av detaljarbetet och bidragit till en 

tydligare kontrast. Något som märktes när vi gestaltade, då vårt arbete med färgerna inte kändes 

tillräcklig starka till en början. Detta gjorde att vi började pressa varandra till att öka styrkan i 

färgen för att få en större kontrast i porträtten. Vilket tillslut bidragit till en stor skillnad när det 

kommer till hur betraktaren uppfattar bilden.  
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Bild 11. Inzoomning på gestaltning - färgfläckar 

Vårt val av ljussättningar har, som nämnts i avsnitt 4.1 Resultat, påverkat vårt resultat till viss del 

genom att vi valt bort ljussättningarna paramount och loop. Detta val gjordes eftersom vi såg att 

kontrasten var större i rembrandt och split ljussättningarna, men också eftersom ljuset kan kopplas 

till vårt budskap. Precis som att vi har illustrerat en illusion av ljuset kan en persons identitet vara 

en illusion. Där vi menar att ljuset har två sidor, ljuset och skuggan och att detta kan ses som en 

metafor för en persons osäkerhet i sitt jag. Ljuset som metafor kan också ses som att en person har 

mer än en sida och kanske gömmer sitt rätta jag i skuggan, vilket syns i ljussättningarna. Det har 

tagit tid att skapa illusionen av dessa ljussättningar då det varit svårt för oss att sätta oss in i tänket 

kring vart ljusets ljusa respektive mörka ytor hamnar. Detta var kanske inte helt oväntat då Chen, et 

al. (2012) skriver att porträttkonstnärer och porträttfotografer har år av erfarenheter när det kommer 

till ljussättning.  

4.3 Avslutande diskussion 

Som nämnts i avsnitt 2.3 Ljus i porträtt tar det tid att förstå sig på ljuset, något vi kan bekräfta efter 

vårt gestaltningsarbete. Man förstår inte ljuset som Rembrandt gör på en dag, även om man inte är 

ute efter att måla lika realistiskt som han, kan en förståelse för ljuset ändå finnas. Vi har upptäckt att 

det är svårt och tar tid att arbeta med ljuset i illustrationer, men om detta beror på att vi inte förstår 

ljuset till hundra procent, det låter vi vara osagt. Även om vi tror att det kan bero på detta, har 

tanken på ljuset varit med i alla situationer och det kanske har bidragit till att det blivit svårare att 

arbeta med ljuset. Vi har sett en person som illustrerat live i Photoshop där personen i fråga haft 

otroligt lätt för att illustrera med ljuset, det gick snabbt och verkade väldigt enkelt. Enkelt är inte ett 
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begrepp vi skulle beskriva det med, för oss har det krävts tid och tålamod. Det har varit svårt att 

bland annat se vart ljus och skuggor faller exakt. Vi har en uppfattning om var de kommer att falla, 

men båda har utgått från referensbilder i gestaltningen för att tydligare se hur ljuset faller. Detta ser 

vi inte som något negativt utan ett första steg i att lära sig hur ljuset fungerar. Det kommer ta år och 

framförallt tid och övning innan vi kommer nå de drömmar och visioner vi har kring vårt 

uttryckssätt i illustrationer. Hoppet om att förstå sig på ljuset är långt framför oss men vi kan se 

ljuset och kommer att sträva efter kunskap och framgång. 

Ljuset har genomsyrat vårt arbete och vi har försökt att hela tiden lägga fokus på ljuset i 

gestaltningen. Men i och med vårt budskap “våga vara dig själv” har vi ibland känt att vårt fokus 

har legat mer på budskapet än på ljuset. Vi har frågat oss själva om för stora ämnen använts i vårt 

arbete då vi har ljuset som huvudämne men också porträtt och vårt budskap. Det kan ha varit en 

bidragande faktor till förvirring kring vart vårt fokus legat. När dessa tankar kommit upp har vi 

diskuterat fram och tillbaka och kommit fram till att vårt budskap också innefattar ljus. Vår 

gestaltning handlar om någon som känner sig instängd och inte till hundra procent vågar vara sig 

själv. Med denna tanke har vi sett att budskapet har en ljus och en mörk sida, det finns sidan som är 

instängd som associeras till den mörka och skuggade delen. Sedan har vi sidan som är på väg att 

vara sig själv eller uppmaningen om att våga vara sig själv som är den ljusa delen i budskapet. 

Dessa tankar har uppstått under tiden arbetet med vår gestaltning pågått, som i slutändan har 

kopplat ihop hela vår undersökning på ett utomordentligt sätt. Vi menar att budskapet inte bara 

kopplas ihop med ljuset utan även större delar av vår teoretiska del. Dels från Rembrandt som 

arbetade med att försöka fånga en persons inre men även från porträtt där strävan överlag är att 

identifiera personen och spegla identiteten. Frågan du ställer dig nu är kanske, hur har de egentligen 

kopplat ihop detta? Istället för att fokusera på att identifiera identiteten har vi speglat och visat på 

osäkerheten som finns bland vissa människor i vårt samhälle. Det finns en koppling på så sätt att det 

handlar om en persons identitet, men vi har valt att visa det på vårt sätt.  

Impressionisterna använde sig av färgfläckar för att illustrera ljuset, något vi tror existerar inom de 

flesta målningar (Roque, 1996). Det är inte lika tydligt i exempelvis Rembrandts verk som i 

Renoirs. Detta då vi ser att Rembrandt arbetar mer med realism och detaljer, medan i Renoirs verk 

uppfattas färgfläckarna tydligare men detaljerna och realismen finns fortfarande där. I båda fallen 

har ljuset varit en stor del i deras framtagande av målningarna. Likt impressionisterna har vi också 
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använt oss av en form av färgfläckar i vårt framtagande av ljuset. Vad är det som har gjort att tanken 

att använda färgfläckar inte fanns där när vi läste och skrev om impressionismen? Det kanske kan 

vara att vi arbetar med färgfläckar automatiskt och inte tog in informationen eftersom det kändes 

som en självklarhet. Eller att vi inte såg hur vi skulle kunna arbeta med det på ett medvetet sätt för 

att illustrera ljuset. Att arbeta med färgfläckar i vårt sammanhang har bidragit till en bättre förståelse 

för hur uppbyggnaden av ljuset och skuggan fungerar, för att skapa en flytande och sammanhållen 

bild.  

Hur påverkas vi som illustratörer av att tänka ljussättning? En fråga som vi efter resultat och 

diskussion vill ta upp då det påverkat oss på många olika sätt. Genom att ha arbetat med ljussättning 

har vi blivit mer medvetna kring ljuset genom att se ljussättning ur ett annat perspektiv. Vår 

observation av ljuset i avsnitt 3.1 Sol & färg i förändring har varit en bidragande faktor för att förstå 

oss på ljuset när vi ljussatt våra porträtt. Det har hjälpt oss på vägen och varit en början till att få en 

förståelse för ljussättning. Utanför arbetet ser vi de olika ljussättningarna i olika situationer, 

exempelvis i filmer eller på människor runt omkring oss där vi kan se hur ljuset faller i deras 

ansikten. Som sagt har en ny uppfattning kring ljuset uppstått då vi även ser skuggor och ljus med 

nya ögon. I början av detta kandidatarbete hade vi en klar inställning på att ljuset fanns i form av 

naturligt och artificiellt ljus. Ljuset är något som finns i vår vardag som vi inte riktigt 

uppmärksammar. Vi visste även att det arbetas med ljus inom viss digital media som exempelvis 

film, 3D och fotografi men vi uppfattade att det fanns en brist på det inom digitala illustrationer. Nu 

i efterhand känns det som att vi varit för snabba med att döma ljuset, i och med att det innefattar 

mycket mer. Vi ser kopplingar till ljuset i hela vårt arbete, ljuset finns för oss idag inte bara som en 

ljuskälla utan kan även användas som en slags metafor för livets alla delar.  

Vi har tidigare nämnt att ljuset fungerar som en metafor för vårt budskap men det går att ta steget 

längre och se att ljuset har en koppling till livet. Här menar vi att livet inte alltid har en rak riktning, 

utan den har sina upp och ner gångar. Ibland har man bra dagar, ibland dåliga, vilket kan kopplas till 

ljus och skuggor. Återgår vi till vår gestaltning syns det hur vi har arbetat med just skuggorna och 

ljuset, dels för kontrastens skull men också för att symbolisera vårt budskap och hur en persons 

identitet är i obalans. Precis som i livet där det finns vissa faktorer som påverkar en individ, så som 

samhället eller umgängeskretsar, finns det i ljuset faktorer som bidrar till förändring. Från vår 

dokumentation av ljuset i avsnitt 3.1 Sol & färg i förändring ser vi att ljuset påverkar färgen på 
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huden. I denna dokumentation har färgen ändras på huden på grund av ljuset, tid och 

väderförhållande. Detta gäller inte enbart huden utan vi ser att ljuset likaväl kan påverka färgen på 

andra ytor och objekt. 
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ORDLISTA  
Artificiellt - något som är konstgjort, tillverkat på ett onaturligt vis 

Auktoritet - en person som har inflytande och ger en uppfattning av makt och respekt 

Chiaroscuro - en teknik där kontrasterna mellan ljus och skugga samspelar  

CMYK - färgsystem för fyrfärgstryck 

Gestikulering - visar något med rörelser, ofta i samband med tal 

Komposition - sammansättning av diverse former för att skapa en helhet 
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