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Varför blir det bättre bilder 
med extern kamerablixt?
Blixtskolan del 3: Varför ger externa kamerablixtar betydligt 
bättre resultat än inbyggda blixtar

FRÅGA Vad skiljer dessa tre bilder åt?

FÖRKLARING Den vänstra är fotograferad helt utan blixt. Bilden i mitten är fotograferad 
med kamerans inbyggda blixt. Till sista bilden användes istället en extern kamerablixt, 
som riktades så att blixtljuset först träffade tak och vägg innan det studsade mot motivet. 
Man kallar det för indirekt blixt och att ljuset har diffuserats/blivit mjukt – var tog de 
skarpa skuggorna vägen? Dessutom har blixtljuset blandat sig med inomhusbelysningen. 
Resultatet blir ett fint ljus utan tydlig blixtkänsla, helt annorlunda än vad den inbyggda 
blixten kunde prestera (hur mycket vi än hade provat att exponeringskompensera blixten).

Jämförelse mellan typisk inbyggd blixt (vänster) och extern blixt. Externa kamerablixtar orkar lysa 
upp större ytor än de inbyggda blixtarna – men framför allt kan ljuset riktas åt sidorna och uppåt.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU EXTERN KAMERABLIXT Det kan verka komplicerat med alla knappar och 
inställningsmöjligheter men faktum är att de inställningar du normalt har nytta av är 
några få.

Blixtens standardläge brukar heta ETTL (Canon), iTTL (Nikon) eller TTL (Sony och 
många andra).

Om du tycker blixteffekten är för stark eller för svag kan du ändra exponeringskom-
pensationen för blixten. Ibland styr du denna inställning från kameran, men snabbast 
brukar vara att använda knapparna direkt på blixten. Du kan förstås även använda tipsen 
i förra artikeln angående att justera ISO-talet upp eller ner samt leta efter funktionen för 
långsam synkning.

Slutligen till det mest intressanta – externa kamerablixtar kan du alltså rotera så att 
ljuset istället för att skjutas rakt fram först studsar mot t.ex. en vägg eller ett tak. Detta 
är helt avgörande för att kunna skapa vackra blixtbilder. (Det finns externa kamerablixtar 
som inte går att rotera, undvik dem!)

Utomhus då? Ja, här fungerar den externa blixten på samma sätt som den inbyggda. 
Du måste rikta den rakt fram om det inte finns någon vägg att låta ljuset studsa mot.

Blixt riktad 
rakt upp. 
 Ljuset stud-
sar mot tak.

Blixt riktad 
bakåt. Ljuset 
studsar mot 
vägg bakom 
fotografen.

Blixt riktad  
åt sidan. 
Ljuset stud-
sar mot vägg 
i närheten.

Blixt riktad 
åt sidan men 
även något 
uppåt. Studs 
mot både tak 
och vägg.

Här har jag riktat blixtljuset åt olika håll. Det kräver förstås att du har vägg eller tak i närheten att 
låta ljuset studsa mot. Tänk på att om väggen är målad i någon färg kommer ljuset som studsar 
att få samma färg.
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Blixtljuset är blåaktigt medan inomhusljuset oftast är gulaktigt (s. 48). Det bästa är ofta att blanda 
ljus med samma färg. Det finns plastfilter (mycket bättre än de plastkåpor som också finns) att 
sätta på externa kamerablixtar som färgar blixtljuset. Den vänstra bilden togs utan filter. Till högra 
bilden användes ett orange filter vilket gav blixtljuset ungefär samma färg som inomhusljuset. Det 
innebär att hela bilden fick samma varma känsla.

Exempel på färgfilter för att kompensera
för olika ljustkällors vitbalans. Ett orange filter, 

”CTO”, syns monterat på blixten.

BLIXTAR I SYSTEM Det är möjligt att använda kame-
rablixten trots att den inte sitter monterad på 
kameran. Till detta krävs antingen tillbehör 
(radiosändare), att kameran har funktionerna 
inbyggda eller att man använder minst två blix-
tar varav den ena (”master”) sitter på kameran 
och styr den andra (”slav”).

Detta har väldiga fördelar då man inte blir 
beroende av att låta ljuset studsa mot väggar/
tak utan kan montera kamerablixten på ett sta-
tiv och rikta ljuset rakt mot motivet. Dessutom 
kan man montera på ett paraply som gör ljuset 
mjukare och tar bort de hårda skuggorna.

Att använda flera blixtar tillsammans i 
system, vilket blir allt mer populärt, ger näs-
tan samma möjligheter som med studioblixtar 
i studio. Studioblixtarna kan dock ge mycket 
kraftigare ljus men är samtidigt tyngre att bära 
med sig. 

Bild tagen med hjälp av två 
kamerablixtar och samma 
utrustning som i bilden på 

vänstra sidan. Ett exempel på 
att mjukt ljus går att skapa 

även med små externa kame-
rablixtar, med lite hjälp av 

paraply och så kallad softbox.

Exempel på bilder där jag använt externa kompaktblixtar monterade på stativ (med paraply) för 
att hjälpa det naturliga ljuset i motivet.Lätt och smidigt blixtsystem


