
Lilla kameraskolan
3. Bländare &  

bländarprioritet

Bländaren reglerar 
hur stor öppningen  
i objektivet är, dvs. 
hur mycket ljus som  
släpps in i kameran.



Bländaröppningen styr 
också skärpedjupet  
i din bild. Jämför de 
här två bilderna!

Större bländare

Mindre bländare



Stor bländaröppning  
= mer ljus in i kameran.

Liten bländaröppning 
= mindre ljus in i  
kameran.

Bländaröppningens 
storlek anges med f.



Stor bländare är ett 
lågt bländartal, såsom 
f/2.8 eller lägre. 

Med stor bländare  
får du ett kort skärpe
djup, alltså att det  
är  mindre i din bild  
(i djupled) som är  
i fokus och är skarpt.



Stor bländare  
(kort skärpedjup)

f/2.8

f/2.8



Liten bländare är 
ett högre bländartal, 
såsom f/8 eller högre. 

Med liten bländare får 
du ett långt skärpe
djup, vilket innebär att 
mer i din bild (i djup
led) är i fokus och är 
skarpt.



Liten bländare  
(längre skärpedjup)

f/11

f/8



För att ställa in  
bländarstorleken själv 
kan du sätta kameran  
i manuellt läge (M). 

Det kräver dock att  
du även ställer in 
slutartiden manuellt, 
vilket kan upplevas 
som svårt om du är 
ovan.



Då är det enklare  
att sätta kameran i  

programläge 
A/Av (Nikon 
resp. Canon).

Programläge A/Av är 
ett halvautomatiskt 
läge och kallas även 
bländarprioritet. 



Bländarprioritet 
 innebär att du ställer 
in bländarstorleken 
och att kameran  
anpassar slutartiden  
för att få till en rätt 
exponerad bild. 

Du kan fortfarande  
ställa in ISO  manuellt. 
(Mer om ISO i nästa inlägg!)



Kanske har du stött på 
begreppet bokeh?  
Det är japanska och 
 förklaras som den 
 mjuka oskärpan  
i bakgrunden i bilden.

Ju större bländare, 
 desto lättare att få till 
en härligt ”krämig” 
bokeh! 



Bokeh



Hur stor bländare du 
kan ha beror på ditt 
 objektiv. Olika objektiv 
har olika stor största 
 bländar öppning. 

Ju större bländar
öppning  objektivet  
kan ha, desto dyrare  
är det i regel.



Hur stor den största 
 bländaren är på ditt 
 objektiv ser du framtill 
på linsen (det står t.ex. 
1:1.4 eller 1:2.8).



Nästa inlägg  
kommer den  

30 december.  
Då ska vi titta på  

ISO-talet.


