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    Del 2        

Hallå alla setterdiggare, hoppas att ni 
har haft en härlig sommar med myck-
et aktivitet för era fyrbenta kompisar! 
Förhoppningsvis har ni fått en massa bra 
bilder på era hundar, och med det sagt 
startar vi fotoskolan del 2. Förra gången 
utlovade jag att vi skulle titta närmare 
på olika ljussättningar, men vid när-
mare eftertanke skjuter jag på det till del 
3, istället tänkte jag att vi skulle prata 
om det här med slutare och bländare. 

Kanske har ni koll på vad som menas 
med de olika begreppen, väldigt fören-
klat kan man säga att styr hur lång tid 
kameran tar in ljus, och bländaren styr 
hur mycket ljus kameran tar in. Hur 
påverkar det här oss och våra bilder i 
praktiken då? Jo, med hjälp av slutartid 
och bländaröppning styr vi hur vår bild 
ska se ut. Hur gör vi då det? Till att börja 
med ska vi gå ifrån de helautomatiska 
lägena på vår kamera och istället välja 
ett halvautomatiskt läge för antingen 
slutarprioritet, bländarprioritet eller det 
helt manuella läget där du själv bestäm-
mer både slutartid och bländaröppning. 

Vi kan börja med slutarprioritet, där 
kan vi säga att vi med hjälp av olika slu-
tartider bestämmer hur snabbt kameran 
ska ta en bild. Kameran har ett läge där 
du bestämmer slutartiden och kameran 
sen bestämmer bländaren, ett halvau-
tomatiskt läge. På Canon heter läget Tv, 
på Nikon heter det S. Nu kan vi alltså 
välja en lämplig slutartid beroende på 
vad vi ska plåta. Låt säga att vi ska ta 
actionbilder på lekande och springande 
hundar, då vill vi kunna frysa rörelser 

och på det sättet få skarpa bilder. 

Vi vill inte att ben, öron och annat ska 
ha oskärpa pga rörelse, och alla som 
har fotat hundar i rörelse vet hur svårt 
det är att dels få in alla ben och andra 
kroppsdelar i bilden, dels att få hela 
hunden i skärpa. Då gäller det att ha en 
så kort slutartid som möjligt, och för att 
ha en rimlig chans att få skarpa bilder 
är det från 1/640s som funkar, d.v.s. 
en 640-dels sekund. Helst ska vi upp 
på 1/1000s eller kortare. Om vi istäl-
let fotar en sittande hund, tar porträtt 
på barnen eller svärmor så räcker det 
att vi ligger nånstans runt 1/60-1/100, 
beroende på hur pass stilla svärmor kan 
sitta och hur stadiga vi själva är på han-
den.  

Fotar vi Eifeltornet på semestern eller en 
stillastående bil, är det våra egna dar-
rningar och vikten på kameran som sät-
ter gränsen för hur kort slutartid vi be-
höver. Ner till 1/20s brukar jag kunna 
fota med handhållen kamera med nor-
malstort objektiv, sen krävs det stativ för 
att få skarpa bilder. Om kameran eller 
objektivet har bildstabilisering kan man 

fota med längre slutartid utan att få os-
kärpa, bildstabilisatorn genererar egna 
vibrationer som motverkar våra egna 
darrningar. 

Varför använder vi oss inte av slutartider 
runt 1/1000 hela tiden då? För att vi ib-
land vill ha en lång slutartid, t.ex. om vi 
står vid en trafikerad väg i mörker och 
fotar med slutartid på flera sekunder 
för att få ljusspår genom bilden från bi-
larnas fram- och bakljus. Vi kanske vill 
panorera en bil, mc eller hund som far 
förbi oss, om vi då kan panorera med 
i samma hastighet samtidigt som vi tar 
bilder med lägre slutartid kommer vi få 
en bild med rörelse och fartkänsla eft-
ersom bakgrunden blir suddig medans 
motivet blir skarpt. Gör vi detta med en 
slutartid på kanske 1/500 kommer vi 
om vi fotar en bil att få en bild där bilen 
ser stillastående ut eftersom varken hju-
len eller bakgrunden rör sig. Samma sak 
blir det om vi fotar ett propellerplan 
eller helikopter med för kort slutartid, 
propeller/rotorbladen står still i bilden 
och det ser konstigt ut.  



Bländarprioritet innebär samma fast 
tvärt om, vi väljer bländartalet själva 
och kameran bestämmer en lämplig 
slutartid. Det halvautomatiska läget för 
bländarprioritet heter Av på Canon och 
A på Nikon. Här kan jag börja med att 
säga två saker, det ena är att man ibland 
blir förvirrad när det pratas bländare, 
därför att det finns två uttryck. Dels 
bländaröppning och dels bländartal. 
Dessa två är varandras motsats och där-
för kan man mena olika saker om man 
bara pratar om stor eller liten bländare. 
Ett stort bländartal ger en liten blän-
daröppning i kameran, och tvärt om.  
Säger man t.ex. att f/2,8 är stor blän-
dare menar man att kameran har stor 
bländaröppning, talet 2,8 är ju inte så 
stort. Det andra är att objektivet bestäm-
mer minsta bländartalet (eller största 
bländaröppningen). Om vi t.ex. har ett 
objektiv som vanligtvis följer med ka-
meran, ett 18-55mm f/3,5–5,6, så be-
tyder det att vid maximal zoom, alltså 
50mm, är det minsta bländartalet vi 
kan välja 5,6. Om vi istället zoomar ut 
till 18mm kan vi välja bländare 3,5. Har 
man ett objektiv som heter t.ex. 18-50 
f/2,8 kan man välja bländare 2,8 ge-
nom hela omfånget. 

Varför är det skillnad mellan olika ob-
jektiv då, varför kan inte alla ha t.ex. 
bländare 2,8 genom hela skalan? Fram-
förallt är det en kostnadsfråga, det är 
dyrare att tillverka ett zoomobjektiv med 
fast bländare.  Ok, när vi nu har lärt oss 
det, vad har vi för nytta av att kunna 
bestämma bländare själv? Framför allt 
är det för att bestämma skärpedjupet i 
bilden. Vi tar ett exempel. Låt säga att du 
har en kamera vars objektiv har minsta 
bländartal 2,8 och största bländartal 22, 
och du ska ta ett porträtt på din setter. 
Du ställer bländaren i kameran på 2,8, 
siktar på hundens ögon och trycker av. 
Eftersom du är nyfiken på hur kameran 

fungerar ställer du även in bländare 6,3 
och bländare 10. Du framkallar bil-
derna i datorn och börjar med att titta 
på bilden med bländare 2,8. Där ser du 
att ögonen, där du siktade, är skarpa, 
medans det redan några millimeter 
framåt eller bakåt från ögonen blir os-
karpt. Nästa bild var med bländare 6,3. 
Nu börjar nosen och huvudet bli mer i 
skärpa, men fortfarande är de inte så 
skarpa som man vill ha dem i ett por-
trätt. Sedan bilden med bländare 10 och 
nu faller bitarna på plats, det skarpaste i 
bilden är fortfarande ögonen där du sik-
tade men resten av huvudet och nosen 
är nästan lika skarpa. Du har genom att 
prova olika bländartal sett hur skärped-
jupet ändras. Hade du fotat en mops, där 
hela huvudet är i ungefär samma linje, 
hade du nått samma resultat med blän-
dare 5,6 som du gjorde med bländare 
10 på din setter. 

Varför är det här användbart då, varför 
inte alltid fota med bländare 10 eller 
kanske 13? Därför att man ibland vill 
göra bakgrunden oskarp medans mo-
tivet är skarpt. Om man t.ex. tar ett 
porträtt på en människa mot gröna löv 
kan man välja om man vill att löven ska 
framträda tydligt eller bara bli en sud-
dig, grön bakgrund. Man kan alltså 
isolera motivet från bakgrunden, alter-
nativt integrera motivet i bakgrunden, 
allt beroende på vilken bländare man 
väljer. Ju längre avstånd vi har till mo-
tivet, desto mindre kommer bländartalet 
inverka på skärpedjupet. Tar vi en bild 
på hunden när den sitter flera meter 
från oss och vi inte zoomar in kommer 
vi kunna få hela hunden och ansiktet i 
skärpa vid kanske bländare 6,3, tar vi 
porträtt och fyller upp hela bilden med 
hundens huvud måste vi använda blän-
dare 9-13 för att få hela ansiktet skarpt. 

Foto nedan; tre bilder för att illustrera olika skärpedjup.
Fortsättning följer på nästa sida



Kan vi då välja vilka slutartider och 
bländartal vi vill? Ja, det kan vi, men det 
blir inte alltid så bra när vi använder oss 
av kamerans halvautomatiska lägen. Det 
funkar perfekt i 90% av fallen men eft-
ersom kameran mäter ljuset och strävar 
efter en i kamerans tycke perfekt expon-
erad bild blir det knasigt ibland. Att ta 
bilder där man vill ha en skymning eller 
solnedgång kan bli fel, det vi vill ha är 
en bild med stämningsfullt dunkelt ljus, 
medans kameran vill att det ska vara 
dagsljus. Då krävs det att man använ-
der det helt manuella läget, kallas M på 
både Canons och Nikons kameror. Där 
får man själv välja både slutartid och 
bländartal och man får labba sig fram 
lite tills man lär sig vad som funkar i 
olika ljus och miljöer.  

Ett annat problem är att ljuset inte alltid 
räcker till för de inställningar vi väljer, 
i de fall vi vill ha en ljus bild. Vill du 
t.ex. ta snabba actionbilder på hunden 
och väljer slutare 1/1000 kanske kam-

eran inte kan få rätt bländaröppning för 
att ge en tillräckligt ljus bild. Det är hela 
tiden en samverkan mellan bländare 
och slutare för att kameran ska få in till-
räcklig mängd ljus för att ge oss en bra 
bild. Omvänt, om du vill ta en bild med 
bländare f/20, för att få skärpedjup ge-
nom hela bilden, kanske kameran måste 
använda en slutartid på 2 sekunder för 
att få in rätt mängd ljus, och utan stativ 
får man inte en skarp bild med så lång 
slutartid, man tillför för mycket vibra-
tioner.  

Då har vi en tredje variabel att leka 
med, nämligen Iso-talet. Vi kan välja att 
antingen ställa in Iso själva eller låta ka-
meran göra det åt oss. Iso är i princip 
samma sak som Asa som det hette på den 
analoga tiden. Ju lägre Isotal, ju mindre 
brus blir det i bilden. Vill man använda 
slutartid på 1/1000 i sin actionbild och 
kameran svarar med att inte kunna välja 
ett tillräckligt lågt bländartal för att du 
ska kunna fota, kan du höja Isotalet för 

att göra kameran mer ljuskänslig, men 
du får också mer brus i bilden. Alterna-
tivt ställer du in Iso på automatik och 
låter kameran välja vilket Isotal den vill 
medans du själv bara väljer slutare eller 
bländare. Vid en viss nivå av höjt Isotal 
kommer bilden att bli oanvändbar pga. 
att den är för brusig, det är olika mellan 
olika kameramodeller hur pass bra den 
är på att hantera bruset, det spelar även 
en viss roll vad du har för objektiv.  

När man sitter med tidningen i näven 
och läser den här texten låter det säkert 
väldigt krångligt och det är krångligt i 
början, men när du väl vågar gå bort 
från de helautomatiska lägena och bör-
jar ta kontroll över bilden märks förde-
larna snabbt. Efter ett kort tag sitter det 
i ryggmärgen hur du ska ratta för att få 
resultatet du vill ha, så ut och skjut!

Hälsar Per   www.oljekyld.se  


