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■ 24 megapixel ger mycket 
detaljrika bilder

■ Utmärkt bildkvalitet 
direkt från kameran

■ Snabb autofokus              
och mycket snabb 
 serietagning

■ Mycket stort AF-område 
– drygt 90 procent av 
bildytan

■ Vikbar skärm (men     
utan pekfunktion)

■ Wifi med nfc

■ Skärmens 16:9-för -
hållande passar inte 
fotografering

■ Repkänslig skärmyta

■ Medelmåttig elektronisk 
sökare

■ Relativt svagt batteri 
som laddas i kameran

■ Begränsat utbud av 
Sony E-objektiv

■ Bildsensorn är blottad 
vid objektivbyte

PLUS

MINUS

gången mellan det gamla och det 
nya.

Sony Alpha 6000, eller kort 
och gott A6000, tar över efter 
den två år gamla modellen Sony 
Nex-6 och är i de festa avseen-
den en rejäl förbättring. Kame-
rorna är nästan identiska i stor-
lek men A6000 har ett djupare 
grepp och ligger bättre i handen. 
En annan viktig skillnad rör 
 hanteringen. Hos Nex-6 satt 
 programratten ovanpå det ena 
inmatningshjulet. Inte så lyckat. 
Det var för lätt att råka snurra på 
programratten av misstag när 
man ville ändra slutartid. Eller 
vice versa. På den nya kameran 
är de här båda reglagen placera-
de bredvid varandra och skapar 
inga problem.

Bättre menyer

Och så har vi menyerna, som 
Nex-modellerna ofta fck kritik 
för. Borta är den symbolbaserade 
och ologiska uppdelningen av de 
olika kamerafunktionerna. Meny-
erna hos A6000 ser likadana ut 

 S
onys tid som system-
kameratillverkare har 
präglats av mycket 
experimenterande, 

vilket har lett till en hel del inno-
vationer och unika produkter. 
Men det har också tidvis känts 
som att företaget inte riktigt kun-
nat bestämma sig för vilken väg 
man ska gå. Nu har man övergett 
varumärket Nex, beteckningen 
för de kompakta, spegellösa sys-
temkamerorna med APS-C-sen-
sor. Hädanefter ska alla system-
kameror från Sony kallas Alpha, 
oavsett teknik. Sony Alpha 6000, 
som vi testar här, markerar över-

teSt SOny AlphA 6000 

Bildkvalitet till ett bra pris
Bildkvaliteten och autofokusen sticker ut när vi testar 
nya Sony Alpha 6000 – en snabb och nätt kamera 
som är perfekt för familje- och semesterfotografen.
teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

En av kamerans viktigaste fördelar 
är den välfungerande autofokusen. 
Fokusområdet täcker nästan hela 
bildytan och innehåller hela 179 
fasdetekterande punkter (se illus-
trationen ovan). Det är en stor 
 fördel när man fotograferar rörliga 
motiv. Och autofokusen är snabb, 
särskilt vid bra ljusförhållanden. 
Tyvärr kan man inte styra var de 
fasdetekterande punkterna ställer 
skärpan, bara avgränsa fokus-
området med funktionen Zon-AF. 
Men så länge motivet står ut mot 
bakgrunden så väl som i danstäv-
lingen t.v. brukar kameran pricka 
rätt. Bilden togs vid ISO 4 000 – 
inga problem för Sonys lågbrusiga 
sensor. Objektiv: Sony Zeiss 
16–70/4 ZA OSS.
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metallknappar på en jacka är det 
stor risk att skärmen snart blir 
matt och sliten. Vill man vara 
rädd om den bör man använda 
ett skärmskydd, i stil med de som 
fnns för mobiltelefoner.

Jag är heller inte överdrivet 
förtjust i slutarljudet som är 
 ganska högt och vasst. I menyn 
fnns en inställning som heter 
”e-främre ridåslutare” och den 
ska man se till att ha i läget ”På”. 
Det här är nämligen en elektro-
nisk slutare som används före 
exponeringen, i stället för den 
mekaniska. Är den avstängd   
gör den mekaniska slutaren två 
cykler (ner- och uppfällning) för 
varje bild, före respektive efter 
exponeringen. Resultatet är att 
det låter som man tar två bilder   
i snabb följd. Och det är riktigt 
irriterande.

Stort fokusområde

Sony själva lyfter gärna fram 
autofokusen som den väsentli-
gaste nyheten hos A6000. Och 
den har onekligen utvecklats. 
Den nya kameran har hela 179 
fasdetekterande fokuspunkter till 
sitt förfogande, 80 fer än Nex-6. 
Tillsammans med 25 kontrast-
detekterande punkter bildar de 
ett gigantiskt fokusområde som 
täcker drygt 90 procent av sökar-
bilden/skärmen. Och det är en 
klar fördel om man vill fokusera 
på rörliga motiv. Som jämförelse 
hade föregångaren ett fokus-

som hos Sonys andra Alpha-
modeller. Och även om de ibland 
kan kännas väl omfattande, så är 
Alpha-menyerna ändå betydligt 
enklare att hitta i än hos Nex-6.

Men allt är inte rosenskimmer 
ifråga om A6000. Även om den 
på många sätt är vassare än före-
gångaren fnns det fortfarande 
utrymme för förbättringar. Jag 
saknar exempelvis ett främre 
inmatningshjul. Förutom hjulet 
på ovansidan fnns bara en liten, 
smal, räfad ring där bak, som 
också fungerar som fyrvägsvälja-
re. Att ändra bländare eller slut-
artid med den känns lite pilligt, 
rent av svårt när man använder 
handskar. Konkurrentmodellerna 
Panasonic G7X och Olympus 
OM-D EM-10 har lyckats klämma 
in två riktiga inmatningshjul så 
det borde även Sony klara. Och 
trots att Sony delvis är byggd i 
metall känns kameran en aning 
plastig. Panasonic och Olympus 
är mer gedigna.

Sämre elektronisk sökare

Den elektroniska sökaren i Sony 
A6000 är en av få punkter där 
den nya kameran faktiskt är 
 sämre än den tidigare modellen. 
A6000 har en upplösning på   
1,44 miljoner punkter vilket är 
nästan en miljon färre punkter 
än hos sökaren i Nex-6. Den 
verkliga skillnaden är inte så stor 
som den låter, men den märks. 
Man anar en svag pixlighet och 
diagonala linjer i motivet fimrar 
i rött och grönt. En elektronisk 
sökare med sådana specifkatio-
ner får idag anses vara ganska 
medelmåttig.

Under testet upptäckte jag 
också att A6000 har en ganska 
repkänslig skärm. Hänger ka -
meran mot en dragkedja eller 

område med ungefär 50 procents 
täckning.

Sony hävdar också att A6000 
har världens snabbaste auto-
fokus, med en reaktionstid på 
bara 0,06 sekunder. Om det 
stämde skulle det vara uppseen-
deväckande. Men det gör det 
inte. Vår mätning säger något 
helt annat (se rutan till höger). 
Att kameran är snabb råder det 
inget tvivel om. Men hur Sony 
har kommit fram till sin sifra är 
helt obegripligt.

Men A6000 är ändå en ut -
märkt kamera för familjefotogra-
fen som vill dokumentera bar-
nens olika aktiviteter. Tack vare 
det stora AF-området med sina 
många fasdetekterande punkter 
och en riktigt imponerande serie-
tagning (max 11 bilder/s) 
 hänger Sony ledigt med vid 
 bollspel och andra snabba lekar. 
Ställer man in motivprogrammet 
”Sport” är det inte mycket man 
behöver bekymra sig för, annat 
än att behålla motivet i sökaren. 
Kameran sköter resten.

Och det är nog familje- och 
semesterfotografen som Sony 
A6000 mest inriktar sig på. 
Objektivutbudet för den här 
kameraserien, som använder 
Sonys E-fattning, består fort -
farande till stor del av ljussvaga 
konsumentzoomar. A6000 säljs   
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Sony A6000 ställer skärpan 
snabbt på ett väl belyst motiv. 
Men vår mätning visar att 
autofokusen inte kommer i 
närheten av den hastighet 
som Sony själva uppger (0,06 
sekunder). Den siffran stäm-
mer bättre överens med 
avtryckstiden vid manuell 
fokus. Faktum är att Panaso-
nic GX7 och Olympus OM-D 
E-M1 (också spegellösa kame-
ror) är snabbare på att foku-
sera på ett stillastående motiv 
än Sony. Panasonic ger med 
samma mätförfarande en 
fokustid på 0,23 s vid zoom-
objektivets mittbrännvidd. 
Olympus endast 0,18 s,
Vad Sony A6000 däremot 
klarar ovanligt bra, i alla fall 
för en spegellös modell, är att 
fokusera på rörliga motiv. Och 
serietagningen är impone-
rande för en kamera i den här 
prisklassen.

Så snabb                     
är kameran

AutofokuS

Sony A6000 med Sony E 
PZ 16–50/3,5–5,6 OSS
16 mm: 0,26 s
28 mm: 0,28 s
50 mm: 0,30 s
Slutarfördröjning: 0,06 s

SerietAgning

Uppgiven hastighet:             
11 bilder/s
Verklig hastighet:                    
11 bilder/s
Maximalt bildantal:       
Med jpeg Fine: 50 bilder. 
Med raw: upp till 23 bilder. 
Uppmätt med San Disk 
Extreme Pro 95 MB/s.

➤

Sony A6000 har en av de bästa 
bildsensorerna som fnns för APS-
C-formatet. Med 24 miljoner pixlar 
kan kameran fånga mängder med 
detaljer och klarar  att återge 
motiv med stora kontraster bra. 
Här är det hamnen i Torekov, 
 Skåne. Utsnittet visar vad man ser 
i en 50x33 cm stor utskrift. Objek-
tiv: Sony Zeiss 16–70/4 ZA OSS.
 

Är man intresserad av att flma är A6000 en 
kompetent kamera med manuella inställnings-
möjligheter och tillbehörssko med speciella 
kontakter för Sonys externa 
mikrofoner. Videokvaliteten vid 
full-HD (1 920x1 080 pixlar) är 
riktigt bra och man kan flma  
med en hastighet på 60 bilder/s.
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Elektronisk sökare med 
oled-teknik och 1,44 miljoner 
punkter. Visar 100 procent 
av bilden och har 0,7x försto-
ring. En ögonsensor kopplar 
automatiskt om mellan 
sökare och skärm. Tyvärr är 
sensorn väl känslig och 
släcker skärmen även om 
man bara har ett fnger nära 
sökaren.

Kamerahuset mäter 12x6,7x4,5 cm 
och väger 344 gram inklusive  
batteri och minneskort (exklusive 
objektiv). 

3-tums skärm med 921 000 
punkter. Den kan vinklas 
90 grader uppåt och cirka  
45 grader neråt. Sidoförhål-
landet är 16:9, vilket passar 
video. Men när man foto-
graferar med 3:2-format 
(sensorns sidoförhållande) 
blir bildytan på skärmen 
bara 2,6 tum. Alltså betyd-
ligt mindre.

Laddbart litiumjonbatteri, NP-
FW50, 7,2 V, 1 020 mAh. Det 
räcker för ungefär 310 bilder 
enligt CIPA-standarden om 
man använder sökaren, 360 
bilder om man använder skär-
men. Inte särskilt mycket för 
en systemkamera i den här 
storleken. Ett extra batteri 
rekommenderas. Laddning 
sker i kameran, vilket kan 
 upplevas som en nackdel.
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1 
Sony A6000 går utmärkt 
att koppla ihop med en 
telefon eller surfplatta 

eftersom kameran har in -
byggd wifi med stöd för nfc. 
ladda ner appen Sony play 
Memories Camera. Den gör 
det också möjligt att fjärrstyra 
kameran från telefonen. Finns 
för IOS, Android och Windows 
8.1.

2 
Med tanke på bildkvali-
teten som Sony A6000 
är kapabel till kan det 

vara värt att investera i ett 
skarpare objektiv än stan-
dardzoomen. Exempelvis 
Zeiss Touit 32 mm/1,8, som 
fick Toppklass-utmärkelse            
i FOTOs stora objektivtest i   
nr 1/2014. pris cirka 6 000 
kronor.

Hanteringstips

Kamerahus: cirka 6 000 kro-
nor. Paket med Sony E PZ 
16–50/3,5–5,6 OSS:                         
7 800 kronor.

Bildsensor: CMOS, storlek 
23,5x15,6 mm (ApS-C).
Upplösning: 24 miljoner pixlar.
Objektiv: Sony E-fattning.
Känslighet: ISO 100–25 600         
i 1/3 steg.
Vitbalans: Auto, 10 förinställda 
lägen, manuell mätning mot   
vit yta, manuell i kelvingrader.
Fokusering: hybridautofokus 
med 170 små fasdetekterande 
punkter plus 25 kontrastkäns-
liga punkter. Ansiktssökande 
AF. Manuell fokus med för -
storat bildutsnitt och focus-
peaking. hjälpbelysning.
Ljusmätning: Flerfälts-, spot- 
och centrumvägd mätning.
Exponering: program-, tids-, 
bländarautomatik samt manu-
ell exponering. Diverse motiv-
program. Exponeringskompen-
sation +/-5 steg i 1/3 steg samt 
bracketing.
Slutartider: 1/4 000–30 s 
samt B. Inställbara i 1/3 steg. 
1/160 s blixtsynk.
Video: 1 920x1 080 pixlar, 60p, 
med AVChD-format. 1 440x            
1 080 pixlar, 30p  med Mp4-
format. Inbyggd stereomikro-
fon. Kontakter för extern mikro-
fon i tillbehörsskon. 
hDMI-utgång med möjlighet till 
okomprimerad videosignal.
Övrigt: Wifi och nfc för trådlös 
bildöverföring. Automatisk 
skugglättning. Diverse bild -
effekter. Svenska menyer. 
Generalagent: Sony Sverige 
AB, tel. 08-585 45 00,             
www.sony.se

tekniska data

pris

i paket med Sony E PZ 16–50/ 
3,5–5,6 OSS för cirka 7 800 kro-
nor. Det är ett förhållandevis 
kompakt objektiv med motor-
driven zoom, bildstabilisering 
och mycket tyst fokusering. Men 
den optiska kvaliteten är knap-
past den bästa, även om den 
duger för vardagsfotograferande.

Bra bildkvalitet

Det är när det gäller bildkvalite-
ten Sony A6000 utmärker sig 
mest. Kameran har en APS-C-
sensor med 24 miljoner pixlar 
som, med rätt objektiv, kan ge 
synnerligen skarpa och detaljrika 
bilder. Men den här bildsensorn 
är också bra på att återge motiv 
med stort kontrastomfång utan 
att det uppstår sotsvarta skuggor 
eller utbrända högdagrar. Foto-
graferar man med jpeg-format 
kan man aktivera kamerans 
skugglättningsfunktion (DRO – 
Dynamic Range Optimizer). Den 
justerar automatiskt bildens ljus-
het där det behövs och fungerar 
ofta utmärkt.

Färgerna blir lagom mättade 
redan vid standardinställning. 

Ökar man mättnaden fnns det 
risk att röda toner överdrivs, ett 
typiskt fenomen hos Sony. Ifråga 
om brus presterar A6000 också 
bra, även vid höga ISO-tal. 
Kameran har en mer avancerad 
signalbehandling än föregång -
aren och använder en mindre 
grad av brusreducering i områ-
den med fna detaljer. Jämna 
bildytor tenderar dock att se lite 
utslätade och pastelliga ut när 
man använder känslig  heter från 
ISO 3 200 och uppåt. Men upp 
till ISO 6 400 ger Sony A6000 
fullt dugligt resultat även som 
A3-utskrifter. Maximal känslighet 
är ISO 25 600 men gränsen för 
vad som är praktiskt användbart 
går enligt mitt tycke vid 12 800.   

Sony A6000 är också en myck-
et kapabel kamera för den som 
vill flma. Även här hänger auto-
fokusen med bra och videokvali-
teten blir utmärkt. För den som 
är mån om hög ljudkvalitet går 
det dessutom att ansluta en 
extern mikrofon i tillbehörsskon. 

Sammanfattning

Sony Alpha 6000 är en kamera 
vars främsta förtjänster är den 
höga bildkvaliteten och den väl-
fungerande autofokusen. Och det 
är två viktiga egenskaper. Men 
byggkvaliteten är inte i topp, det 
märks på fera sätt att det här 
inte är en påkostad modell. Ändå 
har den i fera avseenden bättre 
prestanda än andra kameror           
i samma prisklass. Så visst är 
A6000 prisvärd. Mycket till och 
med! ■  

Kameran lagrar bilderna på 
ett SD-kort (även SDHC/
XC). Antingen i jpeg (tre 
nivåer), raw eller båda 
 formaten samtidigt.

Videoinspelningsknappen   
är placerad på kanten av 
tumgreppet, vilket inte 
känns särskilt bekvämt. 
Dessutom är den nersänkt 
och svår att komma åt med 
lite tjockare handskar.

Tillbe    hörssko 
med TTL-
kontakter  
för extern 
Sony-blixt.

Sony A6000 fnns 
även i silver.

Inbyggd 
blixt som 
fälls upp 
manuellt. 
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