
Hallå alla setterdiggare! Nu är det dags 
för fotoskolan del 3, som egentligen 
borde ha levererats lagom till julens 
nummer. Av olika orsaker slog latmas-
ken till, men nu tar vi nya tag och käm-
par mot våren, denna underbara tid! 
Jag hoppas att ni har fått många härliga 
vinterbilder på era glada fågelhundar, 
mina är i alla fall vansinnigt förtjusta i 
snö, det går lika bra att äta den som att 
busa i den tydligen. 

Del tre som sagt, och vad har då den 
självutnämnde fotografen tänkt sig att 
prata om, finns det verkligen mer att 
gräva ner sig i? Jodå, det finns massor, 
och ämnet för dagen är: Ljussättning, 
närmare bestämt med annat än bara 
solen som hjälp. Jag tror att alla någon 
gång har velat fota något i knepigt ljus, 
och stått inför valen att antingen få en 
himmel som ser bra ut och ett mörkt 
motiv, eller ett motiv med bra ljus och 
en vit himmel. Kanske har man tagit 
bilder där ena halvan av ansiktet är ljust 
och den andra är helt mörkt av skuggan. 
Hur många har svurit långa ramsor över 
detta? Jag har, men det finns botemedel 
och detta ska vi lära oss nu. Om jag säger 
blixt, så rynkar många på näsan och ser 
framför sig en bild med hårt, kallt ljus 
och röda ögon. Om jag berättar att jag 
i princip aldrig fotar utan blixt kanske 
några blir förvånade, men det är inte så 

konstigt som man kan tro. Egentligen är 
det bara när jag plåtar actionbilder med 
jättekort slutartid (ni minns väl fotos-
kolan del 2?) som blixten ligger kvar i 
väskan. 

 Vi börjar från början. Blixten är ett ut-
märkt hjälpmedel för att sätta ljuset där 
man vill ha det. Nackdelen är att det 
blir hårt och kallt ljus om man inte ex-
perimenterar och själv tar kontroll över 
blixten, men det ska vi lära oss att göra. 
Ju närmare objektivet blixten sitter, 
desto svårare är det att få ljuset snyggt. 
Då blir det lätt röda ögon på människor 
(och gröna på tex hundar), det beror på 
vinkeln mot modellen. Har man dessu-
tom en kompaktkamera där blixten är 
väldigt liten är det mycket svårt att få 
en vettig ljussättning med blixt. Min-
dre yta på blixten ger hårdare ljus. Har 
man en systemkamera med tillbehörsb-
lixt är det betydligt enklare men det går 
utmärkt att göra bort sig då med! Fråga 
mig, jag vet… Nåväl, en del kompaktka-
meror och systemkameror har möjlighet 
att ställa in styrkan på den inbyggda 
blixten, har man en lös tillbehörsblixt 
som man monterar på kameran finns 
alltid den möjligheten, man byter från 
TTL/ETTL-läget till M-läge (Manuellt 
läge) och sedan kan man justera i gan-
ska många steg. Konsultera era instruk-
tionsböcker. Vad är TTL? Förkortningen 

står för Through The Lens, och innebär 
att blixten mäter ljuset genom objek-
tivet för att ge rätt mängd ljus på mo-
tivet. Är inte det bra då? Jo, mycket bra, 
i många fall, när man bara är ute efter 
att få en korrekt exponering. Är det inte 
det vi vill? Absolut, men vad kameran 
tycker är korrekt behöver inte överens-
stämma med resultatet vi vill ha. Jag 
ställer alltid blixtarna manuellt, i början 
är det mycket labbande men man lär sig 
vilka inställningar på kameran och blix-
ten som borde funka i den givna situ-
ationen, sen får man finjustera. 

Det finns sätt att mjuka upp ljuset en del 
om man har kompaktkamera eller sys-
temkamera med inbyggd blixt. Det är 
egentligen samma metod som man an-
vänder på lösa blixtar och ni har säkert 
sett det och kanske hört namnet. Man 
brukar prata om bouncers, och eftersom 
det inte finns något bra svenskt ord för 
detta så får det heta bouncers här med. 
En bouncer till en tillbehörsblixt ser 
oftast ut som en vit hatt och ska sprida 
ut ljuset över en större yta och därmed 
ge ett mjukare, mer diffust ljus. Den här 
metoden kan vi använda även på inbyg-
gda blixtar, genom att tex fästa en bit 
av en matlåda eller annat i mjölkig, vit 
plast en liten bit framför blixten. Det 
finns även färdiga bouncers till inbyg-
gda blixtar, kika hos din fotohandlare.
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På tillbehörsblixtar är det enklare, eft-
ersom den dels hamnar en bit ovanför 
objektivet, dels då den är ställbar i olika 
vinklar. Fotar man inomhus kan man 
skjuta blixten upp i taket för att sprida 
ljuset i rummet och undvika att ljuset 
blir för hårt och direkt. Man kan också 
med hjälp av olika vinklar på blixten 
välja vart det mesta av ljuset hamnar. 
Fotar jag en person med ljus hy och 
mörka kläder skjuter jag blixten mer på 
kläderna för att undvika att personen 
ser ut som ett spöke i ansiktet. Är det 
mörkt runt personen vinklar jag blixten 
för att undvika att marken framför per-
sonen blir för ljus. 

 När jag är ute på uppdrag använder jag 
1-4 blixtar beroende på vad jag ska fota 
och i vilken miljö. En bil kräver ganska 
mycket ljus, en liten hund ganska lite, 
ingen överraskning eller hur? Det beror 
också på vad det är för ljus jag är ute 
efter, är det en bil som står i motljus som 
jag vill ha ett jämt ljus på, eller är det 
en hund i medljus som jag bara vill lätta 
upp skuggorna på?

Men vänta nu, 4 blixtar och en kamera, 
hur funkar det? Monterar man blixtar-
na ovanpå varandra på kameran? Nä, 
det finns tre sätt som är mer eller min-
dre bra när du vill styra blixtar som inte 
sitter på kameran. Med kabel, med in-
frarött ljus eller med radiovågor. Har du 
en lös blixt och vill experimentera med 
ljuset när du tar porträtt, tex genom att 
hålla blixten i handen och prova olika 
vinklar så funkar en kabel jättebra. Det 
krävs att du har en s.k. synkutgång på 
kameran och någonstans att stoppa 
i kabeln i blixten. Infrarött ljus låter 
avancerat men det är inte krångligare 
än hur din fjärrkontroll till TVn funkar. 
Passar bra när du vill ställa blixtarna på 
stativ och slippa snubbla på synkkabeln 

när du rör dig. Många nyare systemka-
meror har inbyggda sändare för att sty-
ra blixtar på det här sättet. Nackdelarna 
är två, dels måste kameran och blixten 
se varandra, vilket begränsar hur du 
kan placera blixtarna, dels är infrarött 
ljus opålitligt i solsken vilket kan göra 
att blixtarna inte löser ut. Sista sättet, 
radiostyrning, använder jag själv både 
i studion och ute på plats. Det funkar 
som överföringen till en radiostyrd bil. 
Räckvidden är oftast 50-100m, du kan 
placera blixtarna hur du vill och det är 
pålitligt i alla väder. Nackdelen är att det 
kan vara dyrt att köpa sändare och mot-
tagare. Billigast och enklast är att köpa 
sig en blixt, ett stativ och en synkkabel 
och börja labba med ljussättningar. 

En klassisk ljussättning för porträtt är 
en blixt snett ovanför objektet för att ge 
skuggningar som imiterar dagsljuset, 
som kan kombineras med en blixt på 
motsatt sida med låg effekt för att lätta 
upp skuggorna i ansiktet och lyfta fram 
ögonen. Man kan ställa en blixt bakom 
modellen för att få konturerna av håret/
pälsen att glöda, solen funkar också ut-
märkt för detta. 

Om jag säger motljus, svarar ni förmod-
ligen ”usch, svårfotat”, och det kan det 
vara, men inte efter att ni har läst fotos-
kolan del 3! Som jag skrev i början bru-
kar resultatet av foto i motljus utan blixt 
ge två typer av bilder, antingen mörkt 
objekt eller vit himmel. Det beror på att 
kameran måste välja, och valet beror 
på var ljusmätningen sker. Sker den på 
ansiktet ser kameran till att ansiktet får 
korrekt exponering, men eftersom him-
len är mycket ljusare så tar kameran in 
för mycket ljus och himlen blir vit. Det 
är här blixten kommer in i bilden (bok-
stavligt talat). Vad man gör är att man 
ljusmäter på himlen och ställer in kam-

eran efter den, sedan lägger man på så 
mycket blixtljus som man behöver för 
att få objektet rätt belyst. Det här kräver 
två saker, dels att man använder kam-
erans och blixtens helt manuella läge, 
dels att man labbar lite med olika in-
ställningar. Man lär sig med tiden vilken 
bländare, slutare och isotal som funkar 
vid olika typer av ljus. Det går att göra 
med halvautomatiskt läge och blixten 
i TTL-läge men jag vill ha full kontroll 
över bilderna och bestämmer därför allt 
själv. Vill du ta stämningsfulla bilder i 
skymning är det manuella lägen som 
gäller. Dags nu för exempelbilder. För 
att lyckas belysa den svarta motorcykeln 
(foto 1) trots det extrema motljuset (ni 
ser solen i bilden) använde jag fyra blix-
tar i en halvcirkel runt hojen. På fram-
hjulet vid marken syns ett fenomen som 
uppkommer i motljus, det heter flare 
eller lensflare på engelska, och i god 
ordning finns inget bra svenskt namn. 
Det uppkommer i vissa vinklar och kan 
förstärkas eller undvikas genom att vin-
kla om kameran, det blir värre av dam-
miga och repiga objektiv. I bilderna på 
min setter Ernie (3) har jag använt en 
blixt snett ovanifrån för att få fram tyd-
liga skuggningar. 

Blixten lyfter också motivet ur bakgrun-
den som vi ser (4), här har jag smällt 
på med ganska mycket ljus från en blixt 
monterad på kameran, vinklad för att 
träffa på bästa sätt. Trots det syns fort-
farande skuggningen utav solens ljus. 
I bild (5) ser man lite av det jag sa om 
att använda tex solen för att skapa glöd 
i kanterna av pälsen. I bild (6) har jag 
två blixtar, en på hög effekt från vänster 
och en på låg effekt snett framifrån. För 
bilen i bild (7) gällde det att få blixtlju-
set i harmoni med solnedgången.
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Går det att styra ljuset utan blixt då? Ja, det 
går, men inte på ett lika effektivt sätt. Man 
kan använda sig av olika typer av reflek-
torer, tex reflexskärmar, vita lakan, kartong-
bitar med aluminiumfolie, speglar osv. Ge-
mensamt för dessa är att de mer eller mindre 
effektivt reflekterar ljuset. Reflexskärmar är 
populära och bra hjälpmedel, de har oftast 
en guldfärgad och en silverfärgad sida och 
är ihopfällbara. Guldsidan använder man 
för att få ett varmt solljus och silversidan för 
ett neutralt ljus. De finns i olika storlekar, 
allt från handhållna för porträtt till gigan-
tiska som kräver en stor ställning som fäste. 
Kolla i din fotoaffär. Om man väljer olika 
typer av skärmar eller  blixtar har mindre 
betydelse, en del gillar inte ljuset från blixtar 
och en del vill ha mer effekt än en skärm kan 
erbjuda. Man får prova sig fram. 

Ok, men jag skrev i början att jag inte använ-
der blixt vid actionbilder, eller hur? Ja, av en 
väldigt enkel anledning, kameran och blix-
ten kan inte synka ihop vid för korta slutar-
tider. Alltså, kameran hinner ta bilden innan 
blixten löser ut, vilket är opraktiskt. Mina 
Canonkameror har en gräns vid 1/250s, 
kortare tid än så går inte att ställa in med 
blixten monterad. För en fladdrig setter i full 
fart krävs 1/800s för att få hunden i skärpa, 
gärna ännu kortare tid. Vi ska dock komma 
ihåg en sak, blixten fryser rörelsen, man kan 
ha lite längre slutartid och ändå få objek-
tet skarpt, men då krävs det saker som sit-
ter ihop lite bättre än en fågelhund, t.ex. en 
downhill-cyklist, en joggare och liknande. 
Experimentera så får ni se, det är ganska 
häftigt.

Varför har jag då ägnat såhär mycket 
utrymme för just det här ämnet? För att ni 
ska våga använda blixten! Ta kontroll över 
ljuset! Lämna inget åt slumpen! När ni väljer 
en bra plats för fotot, ordnar önskat skärped-
jup och ljus och sedan ljussätter enligt eget 
önskemål, då kommer ni komma hem med 
de där riktigt bra bilderna, de som får era 
vänner att häpna och som pryder sin plats 
på väggen hemma. Inte bara ibland, av en 
händelse, utan varje gång. Sätt fart!
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