


Proffs är ute och fotar varje dag. Och när jag säger ute menar jag 
såklart att de är ute och fotar i studion. Hänger du med? I alla fall, 
dessa proffs är ute och fotar varje dag, medan de flesta av oss 

andra bara är ute och fotar när frugan tillåter. Jag menar att vi bara fotar 
under vissa tillfällen (som när våra fruar är bortresta), så även om vi ibland 
stöter på digitala problem när vi fotar, så behöver vi inte handskas med dem 
förrän våra fruar flyger iväg för att hälsa på sina föräldrar, så vi låter dem 
vara. Proffsen gör inte det då de måste handskas med dessa saker varje dag 
(vilket betyder att deras svärföräldrar bor i samma stad), så för att undvika 
huvudvärk i storleksklassen raketmotor måste de klura ut smarta sätt att 
handskas med problemen direkt. Så detta kapitel är en slags genväg, därför 
att du har fördel av att andra lidit av huvudvärk i åratal, och du kommer att 
få dem fixade nu och förbigå de riktiga nackdelarna med att fota digitalt, 
och det är primärt att vara tvungen att fota kusin Eriks bröllop (du ser, du 
skulle ha lyssnat på din fru när hon sa att du inte skulle ha skaffat ett så långt 
objektiv). Du kanske märker att jag har hänvisat till fruar som om alla 
fotografer är män och så är förstås inte fallet. Det är bara det att jag är man 
(en maskulin, karlaktig, manlig man) och därför vore det löjligt om jag sa 
”Min man ville inte att jag skulle fota den dagen”, när du vet att han inte alls 
skulle ha något emot det. Vänta nu – det var inte så jag menade.
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Problem med vitbalansen sker ofta när du fotar inomhus under lysrör, halogenlam-
por eller bara de där ”gamla vanliga glödlamporna”. Vanligtvis upptäcker du inte 
problemen förrän du öppnar bilderna på din dator efteråt och alla bilderna antingen 
har en gulaktig, grönaktig eller en blåaktig färgton. Förinställt är kameran inställd på 
automatisk vitbalans, vilket fungerar väl utomhus, men vanligtvis inte så förbaskat 
bra inomhus. Proff sen använder tre metoder för att undvika vitbalansproblem när de 
fotar: (1) De väljer någon av de förinställda vitbalansinställningarna i kameran som 
matchar det ljus de fotar under (det är enklare än du tror – gå till din kameras 
vitbalansinställningar och välj antingen glödlampsljus (Incandescent) för vanligt 
inomhusljus eller lysrörsljus (Flourescent) som för ljus på kontor). Du kan välja 
förinställningar för utomhusbilder också, och du får mer realistiska färger där också. 
(2) De skapar egna inställningar. Kameran gör lyckligtvis det mesta jobbet om du 
använder ett neutralt gråkort (som fi nns att köpa i en kamerabutik) som är placerat 
framför objektivet så att det fyller hela bilden. Gå sedan till kamerans vitbalansinställ-
ningar för att skapa din egen inställning genom att kameran mäter vad den ser (det 
är enklare än det låter – ta en titt i användarhandboken). 
(3) De fotar i RAW-format, så att de inte behöver bekymra sig om vitbalansen, därför 
att de kan välja vitbalans efter att bilden är tagen, antingen i Adobe Photoshops 
Camera Raw eller i en RAW-konverterare (om de inte använder Photoshop). Detta är 
en av fördelarna med att fota i RAW (se kapitel tio för fl er anledningar till varför RAW 
är bra).
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En annan sak som proff sen har lärt sig är att digitalkamerornas batterier inte räcker 
lika länge i kallt väder. Så om du kommer att fota i snö, se till att du har med dig 
minst ett eller två batterier i reserv till kameran, annars kanske det blir en väldigt kort 
fotografering.

Jag anstränger mig att inte använda blixt för ofta (jag är en som gillar naturligt 
ljus), så mina batterier räcker länge, och jag behöver sällan byta batterier under en 
fotografering. Men jag har minst ett batteri i reserv för båda mina kameror, och 
även om jag inte använder dem ofta, så när jag väl behöver dem har de verkligen 
räddat fotograferingen. Så om det fi nns något som är ett riktigt måste med 
tillbehör, så är det ett extra batteri.
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Om du fotar utomhus, lyd ett tips från proff sen och byt inte objektiv när du är i 
dammiga miljöer. Damm är det sista du vill få in i din digitalkamera, och även om du 
ibland inte kan se dammet i luften omkring dig, så kommer kamerans sensor att se 
det, och så småningom du också (när du öppnar bilderna på datorn). Om du måste 
byta objektiv, försök att gå tillbaka till bilen, eller inomhus någonstans, och byt 
objektiv där. Kom ihåg att det inte krävs speciellt mycket damm för att din kamera 
ska må riktigt dåligt – det är värt extrabesväret att endera noggrant planera fotogra-
feringen i öknen eller där det fi nns mycket sand och bara använda ett objektiv, eller 
att ha din bil i närheten så att du kan gå in, stänga dörren och byta objektiv utan att 
riskera att förstöra din utrustning.

Du kan köpa skyddsutrustning för din kamera om du ska fota i hårt eller regnigt 
väder. Men om du befi nner dig i sådana situationer utan skydd, så kan du göra 
som min kompis Bill Fortney gör och ta en genomskinlig duschmössa från 
hotellet du bor på, och använda den som skydd för din kamera och objektiv. Du 
knycklar lätt ihop den i fi ckan och den gör ett bättre jobb än du tror.
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På många ställen inomhus (som i museer, akvarier, offi  ciella byggnader osv. i många 
länder) är det inte tillåtet att använda ett stativ, även om dessa ställen ofta har ett 
dunklare ”museiliknande” ljus. Men i vissa fall kan du ansöka om fritt tillstånd att fota 
med stativ – liknande det som visas här ovan från Metropolitan Museum of Art i New 
York – du behöver bara fråga innan. Vid fl era tillfällen när jag frågat innan, har de låtit 
mig komma in före eller efter att de öppnat för att fota när ingen annan är där (och 
minska deras oro över att någon kan snubbla på mitt stativ och stämma dem). Ibland 
kan du på vissa regeringsbyggnader och museer ansöka om tillstånd så att du kan 
fota under deras ordinarie öppettider, men ofta vill de att du återkommer efter 
stängningsdags, vilket jag faktiskt föredrar. Så det är oftast bara jag och säkerhets-
vakten när jag fotar klockan fem på morgonen eller klockan nio på kvällen, men jag 
har åtminstone en stadig plattform och får skarpare bilder då jag använder stativ, 
och jag behöver inte oroa mig över att någon snubblar på stativet, fyrar av sin blixt 
när jag försöker fota, eller stressar mig för att jag ska fl ytta på mig.
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Efter den 11 september 2001 är speciellt människorna i USA lite nervösa när de ser 
någon som tar bilder utanför vissa byggnader (vilket är vanligt i städernas centrala 
delar) och de är extra känsliga om du fotar inne i federala och statliga byggnader. En 
fotograf jag känner upptäckte att han var omringad av tre säkerhetsvakter då han 
tog ögat från sökaren när han fotade i de centrala delarna i en stad nyligen. Han 
förstod inte att byggnaden han fotade var en federal byggnad (för honom var den 
bara en fascinerande gammal byggnad), och vakterna ville konfi skera hans minnes-
kort. Lyckligtvis kunde han övertyga dem om att han kunde radera de aktuella 
bilderna från kortet i vakternas närvaro, men om han inte hade fått göra det hade 
polisen blivit inblandad inom några minuter (det var en federal byggnad trots allt). 
Men även säkerhetsvakter för stora företag kan vara ganska aggressiva (jag har hört 
historier om dem också), så var lite försiktig när du fotar i de centrala delarna och var 
beredd på att radera bilder från ditt minneskort om det behövs. Som en generell 
regel i USA, och även i andra länder, tar du risker varje gång du fotar statliga byggna-
der, fl ygplatser, militärbaser, träningsläger för terrorister, kärnvapenmissiler, ryska 
ubåtsbaser osv.
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Om du upptäcker att du måste fota med ditt stativ på en sluttning, kommer här ett 
tips som kan rädda kameran från en ögonblicklig död. Låt oss säga att du fotar på en 
klippa eller i sluttningen på en kulle. Ditt stativ har tre ben – placera ett ben mitt 
framför dig. På det sättet kan detta ben fungera som ankare om kameran börjar 
tippa bakåt, och hindra kameran från att falla. Om två ben på står på marken och ett 
ensamt ben på klippan eller sluttningen, så kan kameran falla omkull.

Beroende på terrängen behöver du inte alltid dra ut benen på stativet hela vägen 
när du fotar med stativ – ibland behöver du bara dra ut en del av benen. Proff sen 
brukar dra ut benen som är närmast kameran först, eftersom de är tjockare och 
ger mer stabilitet än de smalare undre delarna.
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Motljusskyddet som följer med de fl esta högkvalitativa objektiven är designade för 
att minimera linsöverstrålning som kan smyga in i objektivet när du fotar utomhus i 
dagsljus, men proff sen har även motljusskyddet på inomhus (de har det alltså på 
hela tiden) av andra orsaker – det skyddar objektivet. Tänk på det – glaset i änden av 
objektivet sitter ganska nära ytterkanten, och om det kommer i kontakt med något 
som inte är riktigt, riktigt mjukt, kan glaset få repor eller spräckas, eller bara bli 
nedsmutsat av fi ngeravtryck och damm. Men om du sätter på motljusskyddet, så 
fungerar det som en buff ert mellan glaset och den skrämmande världen utanför. Det 
kan rädda ditt objektiv om du tappar det eller råkar stöta in det i någon eller något.
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Om du tänker använda högkvalitativa objektiv till din digitalkamera, rekommenderar 
jag verkligen att köpa ett UV-fi lter till varje objektiv. Även om UV-delen inte gör så 
stor skillnad (det fi ltrerar bort ultravioletta strålar, vilket förbättrar dina bilder en 
aning), så är den verkliga anledningen till att använda dem att de skyddar ditt 
objektiv (speciellt glaset på objektivet, vilket kan repas eller gå sönder om du tappar 
det). Även om den kontroversiella frågan om att köpa, eller inte köpa, ett UV-fi lter är 
hett debatterad på Internet, så kan jag av egen erfarenhet tala om att de har räddat 
mina objektiv från en säker död. Jag var ute och fotade och medan jag bytte objektiv 
lyckades jag på något sätt tappa greppet om objektivet och det föll till marken, med 
glaset först. Mitt fi lter var allvarligt skadat, men när jag hade skruvat bort det och 
tittade på objektivet så var objektivet helt oskadat. Filtret tog hela smällen och det är 
mycket billigare att köpa ett nytt fi lter än att ersätta ett dyrt objektiv. Så även om ett 
UV-fi lter inte gör så mycket för dina bilder, kan det göra mycket för din sinnesro.



138

Så fort du har fyllt ett minneskort, ta en säkerhetskopia av det på en portabel extern 
hårddisk (bäst är om du har en hårddisk på vilken du kan stoppa in minneskortet och 
kopiera alla fi ler till den utan att du behöver en dator i närheten). På det sättet har du 
gjort en säkerhetskopia av dina digitala negativ på plats ute på fältet. Så här fungerar 
mitt arbetsfl öde: låt oss säga att jag fotar tidigt på morgonen (typ fem på morgo-
nen). Så fort jag är klar med min fotografering (kring sju) och kommer tillbaka till 
bilen, plockar jag ur mitt minneskort ur kameran, stoppar det i min Epson P-4000 
och börjar kopiera kortet. Medan kopieringen pågår stoppar jag tillbaka min P-4000 i 
sitt fodral, och stoppar ner den i min kameraväska. När jag kommit fram till en 
restaurang som serverar frukost (en god frukost är en viktig del av ett tidigt fotopass) 
är bilderna kopierade till hårddisken. När jag beställt min frukost tar jag fram min P-
4000 och börjar titta igenom bilderna från morgonens fotografering på den stora 
LCD-skärmen för att se om jag har några som är värda att behålla. På det sättet har 
jag inte bara en stabil säkerhetskopia, utan jag har också fått en förhandstitt på hur 
morgonens fotografering gick.
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En av de största batterislukarna är kamerans LCD-skärm i färg på kamerans baksida. 
Även om skärmen är en viktig del vid digital fotografering, så kan den verkligen 
tömma dina batterier fort om du använder den ofta. Men här är något som kan 
hjälpa – sänk antalet sekunder som LCD-skärmen är påslagen direkt efter att du tagit 
en bild. För om du behöver se bilden du tog igen, behöver du bara trycka på 
uppspelningsknappen på kamerans baksida och bilden dyker upp igen. Om du 
också minimerar tiden då du ”schimpar” (dvs. beundrar dina bilder på LCD-skärmen 
och visar dem för andra medan du låter som en schimpans och säger ”Oooh! Oooh!).
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Var försiktig när du slänger gamla cd- eller dvd-skivor med bilder på. En sak som 
många proff s lärt sig (den hårda vägen) är att om du bara slänger en cd- eller dvd-
skiva med bilder fi nns det risk att ”de kommer tillbaka från andra sidan graven” och 
dyker upp där du minst väntat dig, som på webben, eller på en sida med royaltyfria 
bilder, eller… ja, vad som helst. Nuförtiden kan gamla cd-skivor attrahera dem som 
rotar i sopor för att hitta kreditkortsnummer, personlig information osv., och om de 
hittar något av värde (som dina bilder), kan de fi nna användning för dem (eller 
missbruka dem). Hur skyddar du dig mot detta då? Köp en dokumentförstörare – en 
som kan förstöra cd- och dvd-skivor (som Fellowers PC70-2CD, som kan tugga i sig 
nästan allt på jordens yta) – och strimla dina cd-skivor så att de är helt oanvändbara. 
Det kanske inte ses som ett stort hot förrän du upptäcker att någon försöker sälja 
dina bilder.
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I svåra ljussituationer, eller situationer där du bara måste lyckas med exponeringen, 
använder proff sen kamerans inbyggda funktion för att gaffl  a exponeringen (på 
engelska bracketing, övers. anm.). Detta ställer in din kamera för att fota fl era olika 
versioner (upp till fem stycken, om du vill) av din scen genom att använda olika 
exponeringar (några ljusare och några mörkare) med baktanken att åtminstone en 
av dem borde bli rätt. Den börjar med den föreslagna exponeringen som kameran 
vill använda (som kameran förresten tror är den korrekta exponeringen, men den 
kan ibland bli rejält lurad i svåra ljussituationer), sedan tar den en annan bild som är 
något underexponerad, och en annan något överexponerad (så att du har gaffl  at i 
båda ändarna av den ursprungliga exponeringen). Detta ökar oddsen rejält att få en 
perfekt exponering, och eftersom digital fi lm är gratis – varför inte, eller hur? Du slår 
på gaffl  ingen direkt på kameran. På Nikonkameror fi nns en liten knapp till vänster 
om sökaren (det står BKT på knappen). På Canonkameror (som 20D eller 30D), måste 
du välja funktionen från kamerans meny.

Om du fotar i formatet RAW blir gaffl  ing mindre viktigt, då du har så mycket mer 
kontroll efter att bilden faktiskt är tagen (i din RAW-konverterare på datorn), och 
du kan göra så många kopior du vill med olika exponeringsinställningar.
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Utan att gå in på alla tekniska (och fysiologiska) orsaker till varför människor i 
bilderna ofta får röda ögon när vi använder blixt, låt oss istället ta en titt på hur man 
undviker det. Den största skurken är kamerans inbyggda blixt, som sitter direkt över 
objektivet och nästan är ett automatiskt recept på röda ögon. Det lättaste sättet (för 
proff sen i alla fall) är att (helst) placera blixten en bit från kameran och hålla den 
någon meter bort från objektivet, eller åtminstone få upp blixten högre upp från 
objektivet, för att minska risken för röda ögon. En annan metod är att studsa blixten i 
taket, vilket är ett bra sätt att bota röda ögon. Självklart kräver alla dessa tips att du 
har en extern blixt (inte den inbyggda blixten på kameran alltså). Om du inte har råd 
med en extern blixt fi nns det några andra populära metoder, då du inte har något 
annat val än att använda den inbyggda blixten: (1) slå på några lampor i rummet, om 
möjligt. Det får ditt motivs ögonpupiller att dra ihop sig, och minskar risken för röda 
ögon jämfört med att fota i mörker. (2) om din kamera har en funktion för reduktion 
av röda ögon (vilken skickar ut en liten förblixt, som gör att motivets pupiller drar 
ihop sig, innan den skickar ut huvudblixten), vilket reducerar röda ögon. (3) be ditt 
motiv att titta bort lite från kameran, det hjälper en del, plus (4) fl ytta kameran 
närmare motivet kan också minska de där hemska röda ögonen.
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Okej, låt oss anta att du glömt alla de där metoderna på motsatta sidan och du sitter 
där med en viktig bild som har röda ögon. Lyckligtvis är det enklare än någonsin att 
ta bort röda ögon. Vare sig du använder Adobe Photoshop CS2 eller Photoshop 
Elements (konsumentvarianten av Photoshop) kan du använda Verktyget mot röda 
ögon för att snabbt bli av med de röda ögonen. Så här fungerar det. Öppna en bild i 
Photoshop CS2 (eller Photoshop Elements), välj sedan Verktyget mot röda ögon (det 
fi nns i verktygslådan på vänster sida), och klicka sedan direkt på det röda området i 
ena ögat. Det är allt – resten gör programmet. Klicka sedan på andra ögat. Inte dumt, 
va? Om eff ekten blev för våldsam när du klickade direkt på det röda (som kan hända 
om personen står långt från kameran så att ögonen blir ett för litet mål), kan du 
använda verktyget och bara klicka och dra en rektangel runt hela ögat, och när du 
släpper musknappen fi xar den till det. Oavsett hur du gör, kommer de röda ögonen 
vara borta inom några sekunder. Ytterligare en anledning att älska Photoshop.
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