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Kamerahuset, bländaren, slutaren och sensorn

Kamerahuset måste vara ljustätt, eftersom det har som uppgift att skydda sensorn eller filmen från allt 
omgivande ljus. Insläppet av ljus är nämligen något du vill styra själv vid varje bild du tar.

Bländaren är ett hål i kamerans objektiv. Genom att bestämma storleken på hålet påverkar du hur mycket 
ljus som når sensorn. Ju större bländare, desto mer ljus.

Slutaren fungerar som en dörr mellan kamerahuset och objektivet. Genom att öppna och stänga dörren 
kontrollerar du under hur lång tid ljuset ska släppas fram till sensorn. Ju längre slutartid, desto mer ljus släpper du in.

Sensorn eller den analoga filmen är den ljuskänsliga yta i din kamera som registrerar ljuset och tillåter dig att spara din bild.

En kamera har i alla tider haft ett objektiv, en bländare, 

ett kamerahus och en yta som registrerar bilden. 

Förr i tiden fick objektivskyddet fungera som slutare. 

Numera är slutaren inbyggd i kamerahuset och sitter 

alldeles framför bildsensorn. Bild: Projekt Runeberg



Exponera rätt i varje situation

Släpper du in för mycket ljus, kommer din bild att bli för ljus. Det kallas för att överexponera bilden. 

Släpper du in för lite, blir den för mörk. Det kallas för att underexponera bilden.

Hur du ska exponera beror på det befintliga ljuset i varje situation. Det finns alltså ingen 
standardexponering som fungerar för alla bilder.

Det finns tre sätt att styra din exponering: bländaren, slutaren och ISO-talet, som är sensorns 
eller den analoga filmens ljuskänslighet. 

Underexponerad till vänster, överexponerad till höger. 

Korrekt exponerad i mitten. 



Så fungerar bländaren

Bländaren sitter i ditt objektiv och är ett hål uppbyggt av ett antal rörliga lameller (tunna skivor). 

När du fotograferar kan du ställa in storleken på bländaren, och därigenom styra hur mycket ljus 
som ska träffa sensorn.

Din kamera, eller en separat ljusmätare, mäter det befintliga ljuset, och föreslår en lämplig bländare.

Du justerar vanligen bländaren med en ratt eller knapp på kamerahuset, eller genom att vrida på en 

ring på objektivet. Bländarens storlek anges som ett bländartal.

Bländartalet anger storleken på ljusinläppet

De olika bländartalen kallas även för bländarsteg, 

och löper i en talserie.

Bländarstegen anges ofta med ett "f/" framför, 

och löper från f/1 upp till ungefär f/32 på följande sätt:

1    1,4    2    2,8    4    5,6    8    11    16    22    32

För varje steg du ändrar bländartalet från vänster till höger 

i serien, släpper du in exakt hälften så mycket ljus som i 
steget innan. Bländaröppningens area halveras alltså i varje steg. 
→ E7 LÅGT tal ger en STOR bländare
→ E7 HÖGT tal ger en LITEN bländare

Bländaröppningar i ett objektiv med f/4 som 

största bländare och f/22 som minsta.

Foto: Tobias Hagberg



Bländaren styr skärpedjupet

Det gäller som sagt att välja rätt bländare för att din bild ska bli korrekt exponerad. 

Bländaren har även en annan egenskap. Det är nämligen med den du reglerar omfånget 
på det område i bildens djupled som blir skarpt. Det kallas för skärpedjup, och det har inga skarpa 
gränser där motivet plötsligt går från skarpt till oskarpt. Övergången sker istället gradvis, både framför 
och bakom den punkt du fokuserade på. 

Detta kommer att bli ett av dina allra vassaste vapen i ditt bildskapande.

Försök därför att lägga följande på minnet:

→ En Stor bländare skapar ett Kort skärpedjup 
→ En Liten bländare skapar ett Långt skärpedjup

En stor bländare ger ett kort skärpedjup. 

Humla på Rudbeckian ”Magnus”, Jonstorp.

Ett kort skärpedjup gör bakgrunden 

oskarp och isolerar ditt motiv från den. 

Ros i Andalusien, Spanien.

En liten bländare ger ett långt skärpedjup. 

Rekekroken.



När bör du använda ett långt skärpedjup?

Landskapsbilder är ett klassiskt exempel på en typ av bild som oftast kräver ett långt skärpedjup. 

Med en liten bländare (högt bländartal) får du skärpa från förgrunden ända till horisonten. 

På så sätt skapar du en bra helhetsbild över landskapets alla detaljer. 

Bildens långa skärpedjup gör också att vi uppfattar den på ungefär samma sätt som vi upplever 

en vacker vy i verkliga livet.

Ett långt skärpedjup i en landskapsbild 

ger skärpa från förgrund till horisont. 

Andalusien, Spanien.

Prova dig gärna fram och upptäck hur skärpedjupet 
påverkas av olika bländare. 
Fundera på hur känslan i bilden förändras vid varje 
bländarsteg, och kom ihåg att skärpedjupet är ett av 
fotografens främsta verktyg för att skapa intressanta 
och spännande bilder.



Så fungerar slutaren

Nu när du lärt dig hur bländaren fungerar, är det dags att gå vidare till det andra sättet att kontrollera 

ljusflödet in till sensorn eller den analoga filmen: slutaren. 

Den sitter mellan sensor- eller filmplanet och objektivet och fungerar som en dörr. Du bestämmer själv 

hur länge den hålls öppen. Ju längre tid du har slutaren öppen, desto mer ljus träffar sensorn eller filmen. 

Tiden du håller slutaren öppen kallas för slutartid eller slutarhastighet. 

Slutartiden väljer du utifrån tillgängligt ljus, bländare, ISO-tal och vilken typ av bild du vill skapa. 

Antingen hjälper kameran dig att välja en lämplig slutartid, eller så använder du en separat ljusmätare.
Och precis som i fallet med bländaren, ställer du in slutartiden för att få den exponering du vill ha.

Välj rätt slutartid

Slutartiden justerar du vanligtvis med en ratt eller knapp på 
kamerahuset. Den valda slutartiden brukar visas i sökaren och 
på en display. På de flesta systemkameror löper slutartiderna 
från ungefär 30 sekunder till 1/2000 sekund (och i många fall 
ännu kortare) i följande steg:

30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 ...

För varje steg du ändrar slutartiden från vänster till höger på skalan, 

släpper du in hälften så mycket ljus som i steget innan. 
Stegen för slutaren har alltså samma effekt som stegen för 
bländaren när det gäller mängden ljus som träffar sensorn eller filmen.



Bländaren och slutaren går hand i hand

Som du kanske redan har listat ut, hänger bländaren och slutaren ihop på ett intimt sätt. Ändrar du den ena, 

måste du kompensera med den andra för att bibehålla ljuset i din bild. Efter att kameran har mätt ljuset i 
ditt motiv, informerar den dig om vilken kombination av bländare och slutartid som ger en korrekt exponering. 
Det finns alltid flera kombinationer att välja på. Ett stegs större bländare måste kompenseras med ett stegs 
kortare slutartid. En mindre bländare kräver istället en längre slutartid. Låt oss ta ett konkret exempel: 

En kombination av en bländare på f/8 och en slutartid på 1/1000 sekund ger dig alltså exakt samma exponering 

som en bländare på f/11 och en slutartid på 1/500 sekund. Varje rad nedan innehåller exempel på kombinationer 
av bländare och slutartid som ger dig exakt samma exponering:

f/2 och 1/500 = f/4 och 1/125

f/22 och 1/30 = f/8 och 1/250

f/4 och 1/2000 = f/16 och 1/125

Det som däremot förändras är skärpedjupet (av bländaren) och rörelseoskärpan (av slutartiden).

Frys rörelse med korta slutartider

Så länge slutaren är öppen nås din sensor av infallande ljus. Om ditt motiv rör sig medan slutaren är öppen, 

kommer det att bli oskarpt i bilden. Det kallas för rörelseoskärpa och om det inte skapas som en medveten effekt, 
brukar det förstöra bilden. Det bästa sättet att undvika rörelseoskärpa är att välja en kort slutartid.

Då slipper du det tråkiga i att komma hem med suddiga bilder. 



Frys bilen med en kort slutartid.

Lamborghini, Västkustbanan Falkenberg.

Vattnet blir till dimma vid långa slutartider. 

Cordoba, Spanien.

Experimentera med långa slutartider och rörelseoskärpa

Ibland vill du använda långa slutartider trots att motivet är i rörelse. Då vill du alltså medvetet använda 

rörelseoskärpa för att skapa en viss effekt i bilden. Kanske vill du visa att vattnet i en fontän faktiskt strömmar, 
förvandla havets vågor som sköljer över stenar till mjuk dimma eller visa lite av en dansares rörelsemönster. 
En klassisk tillämpning är att fotografera bilar på natten, så att lamporna bildar långa band av ljus i bilden.
För en kreativ fotograf är det lika viktigt att förstå slutartidens påverkan på rörelseoskärpan som bländarens 
påverkan på skärpedjupet. 



Undvik skakningsoskärpa

Eftersom det är omöjligt att hålla kameran helt stilla under tiden slutaren är öppen, blir bilderna alltid 

mer eller mindre oskarpa när du fotograferar med handhållen kamera. Det kallas skakningsoskärpa, och 
det är en av de vanligaste orsakerna till suddiga bilder. Som tur är finns det sätt att minska och till och 
med eliminera skakningsoskärpan. Börja med att lära dig den gamla tumregeln som säger att man bör 
använda en slutartid som är minst lika kort som objektivets brännvidd. Om du använder ett teleobjektiv 
med brännvidden 250 mm, bör du alltså se till att få en slutartid på 1/250 sekund eller kortare. 
Om du däremot använder en normaloptik på 50 mm, kan en slutartid på 1/50 sekund räcka. 
Ett säkrare sätt är dock att använda ett stativ. Men om du inte har något, kan du försöka att luta dig mot en vägg 
eller något liknande. Finns det inget stöd i närheten, bör du i alla fall sträva efter att krama avtryckaren 
mjukt men bestämt.

Oavsiktlig skakningsoskärpa kan förstöra dina bilder.

Gå vidare: Experimentera med bländare och slutartider

Tänk på att det handlar inte om talserier, fysik eller matematik, 

utan i första hand om kreativitet och känslor. 
Men för att du ska kunna uttrycka dig väl med dina bilder, 
behöver du ha en god känsla för hur bländare och slutare 
påverkar resultatet.

Jämfört med att fotografera med full automatik, ger dig 

de halv automatiska lägena och det manuella läget betydligt 
större kreativa möjligheter. Och det är din kunskap om 
samspelet mellan bländare och slutartid som är nyckeln. 



Vad är ISO-talet?

ISO-talet bestämmer hur känslig din sensor ska vara för ljus. Ett högre ISO-tal gör din sensor eller film mer ljuskänslig, 
och ett lägre gör den mindre ljuskänslig. ISO-talen löper vanligtvis uppåt från 50 i följande steg:
50  100  200  400  800  1600  3200  6400  12800  25600  51200 ...

Varje steg i riktning från vänster till höger gör din sensor dubbelt så känslig för ljus som i steget innan. 
I praktiken innebär det att låga ISO-tal passar i goda ljusförhållanden, och höga tal i dåliga.
Eftersom man inte ändrar sitt ISO-tal lika ofta som slutartiden och bländaren, har en del kameratillverkare gömt 
inställningen någonstans i menysystemet. Du får helt enkelt läsa manualen för att lära dig hur man gör på just din kamera.

Snabba upp slutartiden

Du minns väl sambandet mellan bländare och slutartid? Något stegs förändring av den ena, kräver motsvarande 
stegs kompensering av den andra för att exponeringen ska hållas konstant. Men du kan även använda ISO-talet 
att kompensera med. Varje helt ISO-steg motsvarar nämligen exakt ett helt bländar- eller slutarsteg.
Låt oss anta att du ska fotografera en fotbollsmatch. Din kamera står inställd på ISO 100, och du öppnar bländaren 
till det maximala, exempelvis f/2,8, för att släppa in så mycket ljus som möjligt och dessutom få ett kort skärpedjup. 
När du tittar i sökaren ser du att kameran föreslår en slutartid på 1/125 sekund. Men nu vet du ju att för att frysa 
rörelse behövs säkert två stegs kortare slutartid. Därför justerar du tiden två steg ned till 1/500 sekund 
(1/125 → 1/250 → 1/500). Men nu är det ju omöjligt a7 kompensera för de två stegen genom a7 öppna 
bländaren ytterligare. Den har du ju redan öppnat maximalt!
Så nu har du hamnat i knipa. Men det finns alltså en lösning: Öka istället sensorns ljuskänslighet med två 
steg genom a7 justera kamerans ISO från 100 Gll 400 (100 → 200 → 400). Vips har du få7 både den slutarGd 

du behöver och en korrekt exponering!



Gyllene snittet Det gyllene snittet är ett geometriskt förhållande som finns

överallt omkring oss. Medvetet eller omedvetet används det av

t.ex. arkitekter och konstnärer, men även i naturen finns

skapelser med dessa proportioner. Det speciella med gyllene

snittet är att det påstås vara estetiskt tilltalande för det mänskliga

ögat. I rutan längst ner på sidan finns några matematiska

definitioner av gyllene snittet.

Bild. Fossil av en pärlbåtsnäcka. Man kan se att dess tillväxt sker 

Likformigt med den logaritmiska spiralen. På liknande sätt kan 

man hitta det gyllene snittet på många ställen i naturen.



Illustration av tredjedelsregeln som används inom konst 

och fotografering för att komponera bilder. Bilden delas 

in i nio identiska rutor som skapas genom två parallella 

vertikala och horisontella linjer. Enligt regeln ska de viktigaste 

delarna av kompositionen inte centreras utan placeras utmed 

linjerna och vid punkterna där de skär varandra.

Tredjedelsregeln


