
Jag läste en gång en intervju med den norske sprinttränaren Leif Olav Ahlnäs som bland annat tränade Geir Moen 
som vann guld på 200 meter vid Europamästerskapen i Helsingfors år 1994. När Ahlnäs ombads koka ner sin tränings-
filosofi till en mening sammanfattade han ”du blir bra på det du håller på med.” I hans fall som sprinttränare innebar 
det att hans adepter sprang ofantligt mycket vilket uppenbarligen gav resultat.

Jag har många gånger tänkt att den filosofin stämmer in på väldigt mycket här i livet. Den här boken är ett exempel på 
den principen applicerad på fotograferande. Bakgrunden till den här boken och det här 365-projektet, det vill säga att 
under ett år ta en bild om dagen, är att jag gjort samma ”resa” en gång tidigare. Och under det 365-projektet och det 
året upplevde jag att jag utvecklades mer som fotograf än under någon annan period i livet. Jag upptäckte hur oerhört 
utvecklande att varje dag tvingas tänka i bilder. Och att tvingas ge sig ut också de gånger när inspirationen inte var på 
topp.

Med det här 365-projektet satte jag ändå ambitionsnivån högre från början och planen var hela tiden att det här skulle 
resultera i en bok. En bok som förhoppningsvis ska inspirera andra till att göra liknande 365-projekt. I boken ingår de 
365 bilder jag tog under året. En del bilder får mer utrymme med förklaring till hur de blev till och dessutom varvas 
boken med lite råd och tips gällande olika delområden med fotande. 

Hoppas boken ger både nöje och inspiration.

Förord





En av de saker jag personligen gillar mest att fotografera är norrsken. Tyvärr är det samtidigt förenat med oerhörda utmaningar och en 
massa omständigheter som man själv inte rår över. Det mest grundläggande är förstås att det är norrsken överhuvud taget. För att hålla 
koll på det rekommenderar jag att gilla och följa sidan ”Norrsken” på Facebook. Den upprätthålls av några svenska norrskensentusiaster 
och de brukar ha rätt bra koll på när norrsken är att vänta. 

Rent generellt kan man säga att norrskensfotografering blir bättre ju färre ljuskällor man har. Det här gäller både artificiellt ljus som na-
turligt ljus. Att försöka fotografera norrsken under perioden maj-augusti kommer inte att lyckas, det är helt enkelt för ljust. Det är inte 
heller optimalt att försöka fotografera norrsken inne i en stad där man har gatubelysning som stör. Ett tredje störande ljusmoment kan 
faktiskt vara månen, ju närmare fullmåne det är desto sämre tenderar norrskensbilderna att bli. 

När det gäller konkret fotograferande av norrsken brukar jag följa de principer jag annars gör när jag fotograferar när det inte är norr-
sken. Jag brukar jobba utgående från att försöka komponera en bild som är intressant också utan norrsken och sedan får norrskenet bli 
något av ”gräddden på moset”. Bilden på föregående sidda är ett exempel på det. Den här bilden är tagen vid en kompis sommarställe 
och i förgrunden syns deras gamla brygga som sedan länge sett sina bästa dagar. Men jag tycker att den slitna bryggan ger ytterligare di-
mension och djup i bilden. Längre ut speglas norrskenet i nyisen och hade man fått välja hade det ju hellre fått vara spegelblankt öppet 
vatten. Men som så ofta när det gäller naturfoto har man ju inga valmöjligheter utan man får ta det man får. 

När man fotograferar norrsken är det gällande kamerainställning en ständig avvägning mellan exponeringstid och Iso-tal. En förutsätt-
ning är naturligtvis att fota på stativ och jag brukar själv försöka att inte gå högre en 15 sekunder i exponeringstid. Med längre expone-
ringstider än så tenderar norrskenet mer att bli en ”grön sörja” och inte så vackert definierat som man kan uppleva det i verkligheten. 

Norrsken

87 Norrsken F5,6, 15 s, 14mm, Iso 800



89 Produktfoto Mr. Bank, Jakobstad F11, 1/100 s, 30mm, Iso20088 Isen vid Bredskär, Jakobstad. F2.8, 5s, 14mm, Iso800 90 Pedersöre Kyrka, Jakobstad. F5,6, 15 s, 14mm, Iso 800

91 Fäbodavägen, Jakobstad F9, 1/50 s, 14mm, Iso800 92 Kaffe F9, 1/100 s, 24mm, Iso100

93 Sundby, Pedersöre F9, 1/50 s, 24mm, Iso400 95 Juha Mulari & Anders Hansson 
F2.8, 1/100 s, 50mm, Iso100

92 Anton F2.8, 1/100 s, 50mm, Iso100



96 Jessica  
F9, 1/100 s,  
50mm, Iso100

97 Norrsken  
F5,6, 15 s,  
14mm, Iso 800





Planering i all ära men i bland kan man som fotograf ha god hjälp av både tur, otur, lyckliga och olyckliga 
omständigheter i lämpliga doser. Bilden på föregående sida fångade jag under en husbilsresa i Italien. Planen 
var aldrig att ta mig så där högt upp i bergen men min GPS, som uppenbarligen inte var optimalt trimmad 
för de italienska vägarna, förde mig bort från de stora motorvägarna och valde av allt att döma den här vä-
gen för att den var marginellt kortare. Vägen var på sina ställen både trång och brant men just som solen höll 
på att gå ner nådde jag krönet och möttes då av den här synen. Rätt optimal tajming får man säga. Det åter-
stod bara att parkera husbilen vid sidan av vägen stiga ut och ta bilden. Efterbehandling i Adobe Lightroom 
och Photoshop. 14mm, F/11, 1/200, ISO500. 

Slumpen

99 Tuscany, Italy F10, 1/20 s, 14mm, Iso 100



100 Jakobstad F10, 20 s, 14mm, Iso 100 101 Strengbergs, Jakobstad F9, 20 s, 14mm, Iso 100 102 Vattentornet, Jakobstad F2.8, 1/20 s, 14mm, Iso 400

103 Nätihamnsvägen, Jakobstad F2.8, 10 s, 14mm, Iso 500

104 Nätihamnsvägen, Jakobstad F2.8, 10 s, 14mm, Iso 400 105 Pedersöre Kyrka, Jakobstad  
F2.8, 10 s, 70mm, Iso 200

106 Lukas  
F2.8, 1/1000 s, 200mm, Iso 100

107 Björkar, Jakobstad  
F2.8, 1/50 s, 100mm, Iso 800



108 Pörkenäs, Jakobstad  
F2.8, 15 s, 14mm, Iso 800





Få saker inom fotografering rör upp känslorna lika mycket som bildmanipulering, det vill säga hur mycket man i efterhand får korri-
gera färger och innehåll i en bild. Spannet mellan konservativa och liberala är stort. Vissa tycker att man inte borde göra någon bildma-
nipulering alls – att man alltid borde sträva efter att den färdiga bilden så nära ska återspegla det man såg genom kameralinsen när fotot 
togs. Andra igen tycker att man ska få ta ut svängarna hur mycket som helst för att slutresultatet ska bli en så intressant bild som möj-
ligt. Själv lutar jag, vilket nog syns i mina bilder också, mer mot det senare. 

Jag har full förståelse för att det i vissa sammanhang kan vara att föredra eller till och med nödvändigt att ha en mer konservativ håll-
ning. I ett journalistiskt sammanhang till exempel på en dagstidning är det lätt att se nödvändigheten i en minimal bildmanipulering. 
Men om man ser på fotandet ur ett mer estetiskt perspektiv har jag inga problem i att fotograferar manipulerar bilder i efterbehandling-
en. Det ser jag enbart som en del i hantverket. Utmaningen består snarast i att göra det så smakfullt som möjligt. 

Bilden på föregående sida är ett exempel på en ganska kraftig bildmanipulering som jag själv ändå tycker är försvarbar. Orginalbilden 
är fotograferad en grå dag med ganska dystert ljus och matta färger. Bilden som den såg ut direkt ur kameran är inget jag själv har något 
större behov av att titta två gånger på. Den redigerade bilden däremot upplever jag som betydligt intressantare. Ljuset och kontrasten 
gör att det nästan känns som att man hamnat i en sagovärld. 

Bildmanipulering

109 Gamla hamn, Jakobstad  
F2.8, 1/50 s, 100mm, Iso 800





10 snabbtips för nattfoto

•  Klä dig varmt. En frusen fotograf orkar inte vara ute länge.

•  Lär dig din kamera utan och innan så att du kan hantera den när du inte ser något. Bra att öva  
    hemma i helt mörkt rum eller med slutna ögon.

•  Ta med mat, smörgåsar eller snacks. En hungrig fotograf orkar inte vara ute länge.

•  Lita inte på hur bilden ser ut i displayen. Kolla på histogrammet om din kamera har den funktionen. 
    Bilderna tenderar att se betydligt ljusare ut än de är när man kollar dem i kompakt mörker utomhus.

•  Använd stativ.

•  Ibland är det så mörkt att man inte ser något när man kollar genom sökaren på kameran. Ett knep jag 
    har för att spara lite tid är att jag trycker upp ISO-talet väldigt högt (över 10 000). Bilderna blir brusi- 
    ga men i gengäld räcker det oftast med några sekunders exponeringstid för att få en bild där du ser 
    om bildkompositionen fungerar. När du är nöjd med kompositionen drar du ner ISO-talet och expo- 
    neringstiden upp. 

•  Ha med en ficklampa i kameraväskan. 
•  Ha med reservbatterier. Håll reservbatterierna i någon innerficka så hålls de varma och håller sedan  
    laddningen bättre när du lägger dem i kameran.

•  På vintern, spring, gå, hoppa gör vad som helst under tiden kameran tar bilden om du kör med långa 
    exponeringstider. Ett bra sätt att hålla värmen och samtidigt få lite extra motion. 

•  Läs första tipset igen. 

110 Fäboda, Jakobstad F2.8, 10 s, 100mm, Iso 800





10 snabbtips för barnfoto

•  Tumregeln ”ta många bilder så blir åtminstone en bra” passar utmärkt in på barnfotografering. Barn, i    
    synnerhet spädbarn, är svårregisserade så det gäller att låta kameran jobba. 

•  En fotosession med ett trött barn blir aldrig en bra fotosession. 

•  Försök skärma av så att du får en ren bakgrund. På bilden på föregående sida är det inget mer avancerat 
    än ett lakan som utgör bakgrund.

•  På riktigt små spädbarn som i princip bara ligger stilla kan man köra med stor bländare och kort  
    skärpedjup. När barnen börjar bli lite äldre är det oftast till fördel att köra med lite mindre bländare och 
    längre skärpedjup. Annars blir det lätt att var och varannan bild är oskarp.

•  Testa att konvertera bilderna till svartvitt. Bilder i svartvitt ger en tidlös känsla.

•  Låt barnets föräldrar stå bakom dig när du fotar så hålls barnets uppmärksamhet lättare riktad mot  
    kameran.

•  Sänk dig till samma nivå som barnet. Om barnet ligger på golvet så bör också du göra det. 
•  Följd med barnet och se vad det gör. Det kan bli hur charmigt som helst. (ex. bild 92, 10) 

•  Om du kommer att använda blixt, förvarna barnet om det. Mer en än fotosession har förstörts på grund 
    av att ett barn blivit skrämt av en blixt som plötsligt smällt av. 

•  Godis som mutverktyg är inte att underskatta...

111 Anton    F11, 1/100 s, 50mm, Iso 100


