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Produktfotografering

Tekst og foto: Eivind Moe

Det er sjeldent at en skole har et profesjonelt studio for fotografering av produkter. 
Men ved hjelp av enkle hjelpemidler er det likevel mulig å lage seg et «ministudio». 

For å oppnå et godt resultat når du skal fotografere produkter er 
det viktig å ha kontroll på lyset og hvordan bakgrunnen ser ut. 
Dette kan du gjøre ved å lage en både rimelig og enkel opp-
stilling.

Det du trenger er to stykker hvit kartong, maskeringsteip, et 
vindu med dagslys, en tverrgående vegg, samt et bord. For å 
kunne variere bakgrunnsfargen er det fint å også ha kartong i 
ulike farger. Et fotostativ vil sikre skarpe bilder og gjøre jobben 
enklere dersom du skal fotografere mange produkter.

Plasser først et bord ved et vindu inntil en tverrgående vegg. 
Dette kan for eksempel være i den ene enden av vindusrekka i 
et undervisningsrom. Legg deretter den ene hvite kartongen på 
bordet og bøy den opp mot veggen. Den skal danne en sømløs 
overgang fra bord til veggflate. Pass på at det blir nok plass til 
produktet der hvor kartongen ligger flatt mot bordet. Fest deret-
ter kartongen til bordet og veggen med maskeringstape. Til slutt 
bretter du den andre hvite kartongen i en rett vinkel. Velg den 
siden av oppstillingen som er lengst unna lyset fra vinduet. Her 
skyver du den ene delen av bretten inn mellom veggen og den 
bøyde kartongen slik at den andre delen blir stående til side for 
produktet. Denne kartongen skal reflektere lyset fra vinduet mot 
produktets skyggeside. Det kan være formålstjenlig å skru av den 
kunstige belysningen for å unngå fargestikk.

Eksperimenter gjerne med ulike fargede bakgrunner, kameraets 
høyde samt orientering og plassering av produktet både i forhold 
til det direkte lyset fra vinduet og reflekslyset. 

I eksempelet er det av betydning om ansiktet vender mot skyg-
gesiden eller mot lyset. Den røde bakgrunnsfargen gjør skulp-
turen mer levende, samtidig er det en fare for at det røde tar 
fokuset vekk fra formen. 

Digitale kameraer kan (som i bildeeksemplene) gjengi produktets 
farger ulikt avhengig av bakgrunnsfargen. 

Skulpturen som er avbildet er laget av den norske billedhuggeren 
Ingebrigt Vik.

Eivind Moe er høgskolelektor og underviser på lærerutdanninga 
ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Moe er 
styreleder i Kunst og design i skolen.

Enkel oppstilling for produktfotografering. 

Uten reflekslys fra høyre side. Med reflekslys fra høyre side.

Uten reflekslys fra høyre side mot 
svart bakgrunn.

Med reflekslys fra høyre side mot 
rød bakgrunn. 


