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Abstract
The art of producing films have been around for more than a century and the technology  

just  continues to evolve.  But  although much has happened in 100 years,  there are also  

processes, theories and practices that look the same now as then. I write this thesis because  

I want to find the differences between the analogue and the digital way of production. This  

study  is  based  on  a  qualitative  approach  because  my  ambition  is  to  seek  the  views  

concerning film production processes. 

The advantages of analogue film is that it contains more information than the digital  

formats and that it has a more cinematic style. The drawbacks of analogue film is that it is  

clumsy to handle and has an imminent risk of injury by scratches or dirt. Those who choose  

to work on analogue film, do so mainly in order to create a certain feeling of the image. The  

advantages of  digital  film is that the technology is  faster,  smaller and more accessible,  

which opens up opportunities for amateurs to make films. The drawbacks of digital film is  

that digital formats may need to be constantly updated to retain useful. A big difference is  

that an analogue recording process may be more disciplined than a digital one because the  

of number of shots is limited. 

The final question one may ask is: Will we be able to shoot on analogue film in the future  

or will the digital technique finally conquer the analogue one and what consequences may  

that bring to the profession? 
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1. Introduktion
”Film comes to this meeting with this features: It is a medium, in an age 

that looks to the media rather than art. It is a medium that gives form to 

the ideas that circulate in the social space, in an age searching for new 

forms  of  representation  and  relation.  It's  a  medium  that  negotiates 

between often contradictory  demands, in an age when conflict  between 

differing  values  is  open  and often  dramatic  –  an  age  when  traditional 

clearinghouses seen to fail”

Casetti, 2005, s24.

Konsten att producera film har funnits i mer än ett sekel och tekniken bara fortsätter att  

utvecklas. Från ett analogt filmat ögonblick när ett tåg rullar in på en perrong till en digitalt  

producerad storfilm i 3D. Vi står nu i en brytningstid vad beträffar filmproduktionsprocesser.  

Två  sätt  att  producera  film  konkurrerar  med  varandra  på  produktionsmarknaden.  I  ena 

lägret har vi den analoga filmproduktionen som funnits i mer än ett sekel, och i det andra den 

digitala eran som funnits i lite mer än ett decennium. Frågan är om det digitala kommer att 

konkurrera  ut  det  analoga,  eller  om  den  analoga  filmproduktionen  kommer  överleva 

digitaliseringen?

Ett relevant begrepp för min studie är Informatik. Inom ämnet för informatik söker man 

svar  på  frågan  vad  som händer  när  man inför  digital  teknik  i  en  verksamhet.  Om man 

digitaliserar arbetsuppgifter finns risken att man tappar gamla kunskaper. Exempelvis kan 

man  jämföra  med  dagspressens  utveckling  där  tidigare  roller  som  layoutare  och 

korrekturläsare försvunnit till följd av digitalisering och rättstavningsprogram. (Hadenius et 

al 2011, s84). 

1.1 Praktisk förförståelse 
Jag har alltid haft ett personligt intresse för såväl filmproduktion som teknik. Min praktiska 

förförståelse  bygger  på  ett  flertal  projekt  där  jag  åtagit  mig  olika  funktioner  inom 

filmproduktion. Bland annat som inspelningsassistent på långfilmen Call girl (2012) där jag 

fått möjlighet att fråga de olika funktionerna i teamet om vad de gör, hur de gör och varför. 

Samt  på  produktionen  Den  allvarliga  leken  (2013),  som  är  en  del  av  SVTs 

novellfilmssatsning för hösten 2013, där jag jobbade som statistansvarig.  

1.1.1 Egna produktioner 
Jag har gjort egna filmer sedan 11 års ålder och mitt intresse för filmproduktion drog igång 

på allvar  efter  gymnasiet  i  samband med mitt  första  statistuppdrag i  Sundsvall  år  2008. 

Samma  år  började  jag  på  Hola  folkhögskola  där  jag  läste  Sceniskt  förberedelseår,  en 

2



utbildning som riktade sig mest till teater, sång och dans, men även mediaproduktion. Under 

folkhögskoleåret  gjorde jag ett halvdussin kortfilmer varav en,  Toaletten,  fick hederspris i 

Ung film i Västernorrlands snällfestival år 2009. I och med det ökade intresset för film sökte 

jag och kom in på Digital mediaproduktion på Umeå universitet och under utbildningen har 

jag gjort såväl kortfilmer som en långfilm vid sidan av studierna. I alla egna produktioner har 

jag haft funktionerna av regissör, producent, manusförfattare och klippare, samt i flera fall 

även fotograf. Mitt mål i framtiden är att bli långfilmsregissör. 

1.1.2 Statistuppdrag
Jag har sedan 2008 varit professionell statist och medverkat i ett flertal produktioner. Vid 

dessa tillfällen har jag även fått möjlighet att observera det arbetssätt och den teknik som 

används vid de olika produktionerna. Min första statistroll för ett etablerat produktionsbolag 

var  då  jag  medverkade  som  bilstatist  i  första  avsnittet  av  julkalendern  Gyllene  knorren 

(2010). Vidare har jag bland annat varit statist i miniserien Inkognito, långfilmerna Jägarna 

2 och Call girl, samt tv-serierna Karatefylla och Högklackat. 

1.2 Problem och syfte
Som tidigare nämnt har filmproduktion funnits i mer än ett sekel och influerats under åren 

av såväl miljöförändringar till följd av krig och katastrofer som påverkat berättelserna samt 

olika  tekniska  revolutioner  som  påverkat  arbetssättet,  men  det  finns  fortfarande  kvar 

processer och praxis som är likvärdiga med dem som fanns för hundra år sedan. 

1.2.1 Syfte
Jag skriver denna uppsats eftersom jag vill utreda skillnaderna mellan det analoga och det 

digitala produktionssättet. Min ambition är att undersöka vilka problem och möjligheter de 

båda arbetssätten har och vilka effekter och konsekvenser de har när det gäller samspel och 

konkurrens. Jag tycker att det är viktigt att reda ut ovanstående problematik för att på så vis 

kunna ge en större förståelse för de  möjligheter  och begränsningar  en viss  typ av teknik 

innebär och därmed underlätta för filmskapare och filmarbetare när det kommer till valet av 

produktionssätt.  

1.2.2 Frågeställning
Den  frågeställning  som  jag  har  utgått  ifrån  lyder  följande:  Varför  väljer  filmskapare  att  

använda sig av det analoga produktionssättet, det digitala produktionssättet eller både och? 

Vilka för- och nackdelar har de båda processerna och i hur stor utsträckning spelar dessa in 

vid valet av produktionssätt? 

1.3 Disposition
Nästföljande kapitel handlar om filmens historia samt berör olika begrepp som diskuteras i  

uppsatsen. Därefter följer ett metodkapitel som talar om vilken metod som använts i studien, 
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följt av ett resultatkapitel som svarar på de frågor som jag har valt att utgå ifrån och som 

ställts till respondenterna i intervjuerna. Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion, en 

sammanfattning och en avslutning som knyter ihop tidigare kapitel. 
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2. Filmhistorik och filmtekniska begrepp
”On  a  very  basic  level,  the  motion  picture  apparatus  of  camera  and 

projector became the first method by which we could sample, capture, store 

and share space and time.” 

Bracken & Skalski, 2010, s13.

Den  fotografiska  tekniken  har  funnits  sedan  1827  och  filmtekniken  sedan  1888.  Ordet 

fotografi kommer från grekiskans foto som betyder ljus och grafi som betyder att skriva, rita, 

teckna. (Bergström 2011, s17). I denna uppsats menas med digital film ljus som representeras 

av ettor och nollor på ett digitalt medium, medan med analog film menas ljus som på kemisk 

väg fastnat på plastfilm, alltså en  filmrulle.  Detta kallas  för  råfilm. Den finns idag  i  olika 

bredder: 8mm, 16mm, 35mm och 70mm där 16mm och 35mm är vanligast.  Filmen har två 

sidor, en känslig del och en glasdel, vilken också kallas för baksidan. Filmen innehåller RGB 

lager och ett svartvitt lager.  RGB-lagren innehåller  grundfärgerna rött,  gult och blått.  Det 

svartvita lagret finns till för att skydda RGB-lagren. Bakom det svartvita lagret finns ännu ett 

skydd som gör att när ljuset kommer genom objektivet, alltså kamerans linser, till filmen, ska 

det inte gå igenom utan studsa tillbaka. Detta skydd består av tapetlim och sot och måste gå 

bort i framkallningen. Om bitar av skyddet sitter kvar på den framkallade filmen blir det vita 

prickar på bilden. 

Framkallning betyder att man med hjälp av kemikalier får den exponerade filmen att inte 

längre  reagera  på ljus.  Framkallningsprocessen ser ut  följande:  Först  laddar  man filmen, 

sedan  kommer  den  till  förbadet  som  får  skyddet  att  lossna.  Därefter  kommer  själva 

framkallningen där filmen sväller. Nästa del i processen är stoppbadet som till största del är 

svavelsyra som stoppar framkallningsprocessen för att filmen inte ska bli mer framkallad. 

Efter stoppbadet kommer bleket där det svartvita lagret  avlägsnas och lämnar rena RGB-

lager. Dock vill vissa konstnärer och fotografer ha det svartvita lagret kvar, eftersom det ger 

en speciell effekt. Det kallas för Bleach bypass. Exempel på filmer som använt sig av Bleach 

bypass är Taxi Driver (1976) och Hoyte van Hoytemas Flickan (2009). Vidare i fixet tas det 

silver som ännu inte exponerats för ljus bort. Om inte oexponerat silver avlägsnas kommer 

filmen för varje projektion bli allt mörkare och slutligen försvinna. Avslutningsvis går filmen 

genom en andra tvätt och vidare till  ett torkskåp som torkar filmen långsamt. Om filmen 

torkas för fort böjer den sig, vilket leder till att den slutliga bilden förlorar skärpa. 

Analog film utsätts ibland för påfrestningar som kan skada filmen, vilket kan leda till att 

den går av i framkallningen. Därför går de som jobbar med framkallning igenom all film som 

kommer in  för att se att den inte är skadad. Om det finns en skada tejpas den över för att 

filmen inte ska gå av. Skadan är oftast i början eller i slutet av filmen och uppkommer när 

man laddar eller tar ur filmen från kameran. Den framkallade filmen skannas slutligen in i 
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datorn  för  att  därefter  postproduceras,  alltså  klippas,  färgsättas,  ljudsättas  med  mera, 

digitalt. 

2.1 Teknikinformation
De kameror  som nämns som digitala  kameror  i  denna studie är  systemkameror  samt de 

digitala  filmkamerorna  från  RED  och  Alexa.1 De  två  senare  anses  vara  så  pass  tekniskt 

utvecklade att de kvalitetsmässigt konkurrerar med den analoga filmen, speciellt de kameror 

som kan  filma  i  råformat.  Råformat,  RAW,  innebär  att  den  lagrade  filen  innehåller  den 

information som kamerans sensor registrerat. Råfiler kan ses som digitala negativ eftersom 

de har liknande egenskaper som ett analogt negativ.  Fördelen med råformatet är att det är 

ett  i  princip  okomprimerat  format  och  därför  kan  efterbearbetas  utan  större  risk  för 

kvalitetsförlust. Du kan till exempel ändra vitbalans, färgnyans och exponering tack vare den 

oförändrade information som råformatet ger. Till följd av den oförändrade informationen blir 

dock filstorleken på råfiler mycket större och behöver mer lagringsutrymme till skillnad från 

en JPEG-fil som förkastar information i syfte att ta mindre plats och är upp till 90% mindre 

än en råfil. 

2.1.1 Systemkamera
Systemkameror är i grunden stillbildskameror och var i början inte lämpade att filma med, 

men  under  de  senaste  åren  har  tekniken  förfinats  och  många  väljer  att  filma  med 

systemkameror eftersom det blir bra bild, samt att de med sin smidiga utformning ger större 

flexibilitet och mobilitet, vilket gör att man väljer en systemkamera om man exempelvis ska 

filma på en trång inspelningsplats.

2.2 Standardisering
Den första offentliga filmen, The arrival of a train at la Ciotat Station, gjordes av bröderna 

Lumière  1895.  (Cousins,  2004,  s23).  Filmens  första  år  var  en  experimentell  tid  och 

filmproduktion blev inte en industri förrän 1908 då en formatstandard för film sattes på en 

kongress i Paris. (Reinholds 1987, s24). Tidigare hade filmskaparna använt det format som 

de  hade  möjlighet,  tillgång  och  lust  till  att  använda,  vilket  förhindrade  filmindustrins 

utveckling eftersom den är beroende av en enhetlig standard för kameror och projektorer för 

att kunna operera på en stor sammanhängande marknad. Dock så innebar det nya formatet 

att de flesta filmskapare och distributörer tvingades skaffa nya kameror och projektorer för 

att  kunna  anpassa  sig  till  den  nya  standarden.  (Reinholds  1987,  s24).  Samma  fenomen 

uppkom  hundra  år  senare  i  och  med  den  internationella  omstandardiseringen  och 

digitaliseringen  av  biograferna  som  skulle  anpassas  till  ett  digitalt  format  i  minst  2K 

1 www.red.com
  www.arri.com/camera/digital_cameras
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upplösning, vilket syftar till hur många pixlar i bredd bilden har. Med 2K menas minst 2000 

pixlar i bredd. 

”Digitaliseringen  av  biograferna  i  Sverige  öppnar  nya  möjligheter  till 

förnyelse och utveckling av distribution och visning av film.” 

SFI – Digital bio 2007 – s4. 

Fördelarna med digital bio menar Svenska Filminstitutet, SFI, är att man kan få aktuell och 

attraktiv  film  snabbt  som  kan  ha  premiär  i  hela  landet  samtidigt.  Det  medför  en  låg 

distributions  och  kopiekostnad  som är  ungefär  90% billigare  än  filmkopiorna.  Det  finns 

ingen risk för att kopiorna ska bli repiga eller smutsiga och därmed förlora kvalitet.  Samt 

innebär det möjlighet till att live-streama konserter eller sportevent via satellit. (SFI – Digital 

bio 2007, s8).

Digitaliseringen  medför  dock  att  yrkesrollen  biografmaskinist, i  den  traditionella 

bemärkelsen, kommer försvinna eftersom de digitala projektorerna inte kräver den tekniska 

kompetensen eftersom de är mycket enklare att hantera. 

2.3 Filmens första år
”The period of 1918-1928 was a tumultus one for world cinema. It became 

an established industry and its great studios evolved their house styles. 

The  styles  were  extended,  challenged  and  rejected  by  a  series  of 

unprecedented  film  movements,  which  constrituted  a  worldwide 

expansion in film aesthetics.”

Cousins, 2004, s111.

Filmerna  under  slutet  av  1800-talet  och början  av  1900-talet  var  korta  och skildrade  en 

specifik händelse. När filmindustrin drog igång på allvar i början av 1900-talet uppkom även 

de  olika  funktionerna  i  ett  filmteam,  såsom  regissör,  fotograf,  producent  med  flera. 

(Reinholds  1987,  s19).  I  och  med den  förenklade  tekniken  och  spelfilmens  genombrott  i  

början av 1900-talet ökade såväl utbudet som konkurrensen. Handlingen blev viktig (Cousins 

2004, s34-59), annonsering och kommunikation med publiken gavs allt större vikt och saker 

som vilka stjärnorna i filmen var, vem som regisserat och vem som skrivit manus började 

spela roll. (Reinholds 1987, s19). 

De första filmerna var stumfilmer som illustrerades med levande musik, ljudeffekter och 

textskyltar. Musiken fanns dels för att höja stämningen och dels för att dränka ljudet från 

projektorn. (Reinholds 1987, s14). De första filmerna på bio var kortfilmer,  främst för att 

filmtekniken ännu inte var fullt utvecklad, samt att de tidiga projektorerna inte klarade av 

längre filmer. (Reinholds 1987, s11). Normallängden för en film under början av 1900-talet 

var 42min och enstaka filmer var fullängsfilmer på 85min. (Reinholds 1987, s15). 
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På den tiden bestod utbudet främst av journalfilmer till följd av ett ökat behov av visuell  

nyhetsförmedling,  samt  västernfilmer  och  filmer  om  kriminalitet  eller  prostitution  i 

storstadsmiljö.  (Reinholds  1987,  s14).  Under  första världskriget  var det  även vanligt  med 

krigsjournaler  i  propagandasyfte,  vilka  fick  stort  genomslag  eftersom  filmen  var  ett  nytt 

medium med stor trovärdighet.  

2.4 Begränsningar
Filmproduktionstekniken under början av 1900-talet var begränsad. Man kunde bland annat 

bara filma på soliga molnfria dagar på öppna vidder, exempelvis vid kusten. På den tiden 

användes  blåkänslig  råfilm  vilket  gjorde  att  man  fick  kompensera  med  andra  färger  i 

postproduktionen. Det innebar bland annat att skådespelarna helst skulle vara brunögda för 

att deras ögon inte skulle se konstiga ut på slutresultatet. (Reinholds 1987, s8). Konstgjord 

belysning och svartvit råfilm med RGB lager slog igenom på 20-talet, vilket gjorde att man 

inte behövde vara lika styrd av vädret och platsen utan kunde bygga speciella ateljéer för 

filmproduktion. (Reinholds 1987, s10). 

2.5 Klipptekniken
Från att fenomenet med rörlig bild blivit en sensation blev publiken snabbt trött på de rörliga 

vykortsskildringarna.  Kravet på narrativ och bildberättande växte och nya tekniker såsom 

inklippta närbilder och fokusförskjutningar prövades. (Cousins, 2004, s20-59). Möjligheten 

att bränna in undertexter till stumfilmer som förut varit textade med fysiska skyltar, eller en 

översättare på plats i salongen, underlättade för översättning och distribution. (Reinholds 

1987, s87). Experimentell film gjordes för att testa filmens möjligheter och begränsningar. 

Antalet bilder per sekund, fps, ökade från 16 till 24, och ett mer avancerat bildberättande 

växte fram. (Cousins, 2004, s60-113). Idag är det vanligast att man använder sig av 24 eller  

25 fps, men det finns även dem som använder sig av 30, 50 eller 60 fps. 

2.5.1 Skillnaden mellan analog och digital klippning 
Analog klippning innebär ett klipp med en sax i filmen, medan digital klippning syftar till ett 

musklick som delar en sekvens på en tidslinje i ett redigeringsprogram. Vad beträffar analog 

klippning menar många att den stora fördelen var att processen var mer disciplinerad och 

planerad. När man satt vid ett klippbord och fysiskt klippte i filmen och slarvade bort en bit 

som man absolut inte kunde klara sig utan fick man helt enkelt ringa till labbet och be om en 

ny kopia.

All film görs numera med ett helt digitalt efterarbete. Det enda som skiljer en analog och 

en digital  produktion  åt  idag är  processen mellan  kamera och redigeringsprogram.  I  den 

analoga filmens fall skickas den till labb där den framkallas och sedan skannas in i datorn. I 

den  digitala  filmens  fall  komprimeras  filen  till  ett  redigeringsbart  format  innan den  kan 

användas. 
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2.6 Hollywood
Under 20-talet gick ett flertal produktionsbolag i USA ihop och startade filmens metropol, 

Hollywood.  Hollywoodfilmerna  blev  först  kända  för  sin  utomordentligt  fina  fotografiska 

kvalitet, vilket var ett resultat av goda ljusförhållanden. (Reinholds 1987, s43). Dessutom var 

den  amerikanska  filmen  glad  och  uppmuntrande  till  skillnad  från  den  europeiska  som 

upplevdes  som  pessimistisk  och  tung.  Hollywoodfilmerna  spred  sig  snabbt  och  filmerna 

influerade på det europeiska sättet att leva. (Reinholds 1987, s46). 

2.7 Ljudfilm och talfilm
1927  släpper  produktionsbolaget  Warner  Brothers  filmen  Jazzsångaren som kom att  bli 

världens  första  ljudfilm.  Visserligen  innehöll  ljudspåret  enbart  en sång och ett  par  korta 

sekvenser med dialog, men till följd av denna revolutionerande företeelse, kom stumfilmen 

snabbt att dö ut. (Cousins, 2004, s112). Bracken & Skalski skriver att folk var vana med ljud 

till  film  eftersom  musik  och  ljudeffekter  spelats  på  plats  på  biograferna  även  under 

stumfilmens  tid,  men  att  det  som  var  revolutionerande  med  Jazzsångaren  var  att  den 

innehöll talad dialog. (Bracken & Skalski 2010, s21).

Tekniken för  filmljud  växte  fram parallellt  med fototekniken  i  början av  1900-talet.  I 

början  var  ljudet  svårsynkat  med bilden  eftersom det  spelades  från  en grammofonskiva. 

Skivan medförde även fysiska begränsningar såsom volym, spellängd och känslighet för repor 

och skräp. (Reinholds 1987, s64).  De allra flesta av de första ljudinspelningarna skedde i  

studiomiljö  eftersom  det  var  för  mycket  ljud  på  en  riktig  inspelningsplats  som  dränkte 

dialogen.  Först  spelades  även  filmmusiken  in  på  plats  eftersom  den  klipptekniken  inte 

uppfanns förrän 1933. (Cousins 2004, s118). 

Ljudfilm mötte stort motstånd av flera anledningar. Bland annat berodde det på att det 

upplevdes  som  ett  hot  mot  filmmusiksmusikerna  och  ljudeffektspersonerna.  Dessutom 

innebar hanteringen av grammofonskivorna en försvårad export. (Reinholds 1987, s64-66). 

Det nya inspelningssättet ändrade även processen på inspelningsplats eftersom regissören 

inte  längre  kunde  prata  med  skådespelarna  under  tagning,  vilket  varit  möjligt  under 

stumfilmstiden. (Cousins 2004, s120).

När  ljudfilmen  slog  igenom  ersattes  stumfilmsstjärnorna  av  Broadwaysångare.  Flera 

filmer bestod till stor del av sånginslag eftersom ljudkvaliteten lämpade sig bättre för sång än 

tal.  (Reinholds  1987,  s84).  Genombrottet  medförde  dessutom  att  flera  hundra 

biografmusiker blev arbetslösa i början av 1930-talet när yrket stegvis försvann. 

2.8 Optiska framsteg
Under första delen av 1900-talet var kameraoptiken begränsad. Skärpedjupet var så kort att 

skådespelarna var tvungna att röra sig mellan två kritstreck på golvet för att inte hamna i 
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ofokus. (Reinholds 1987, s79). Skärpedjup innebär hur stor del av motivet som är i fokus.

(Bergström 2011, s129). 

Under  40-talet  gjordes  många  optiska  framsteg.  Bland  annat  kom  djupfokus  och 

vidvinkel,  vilka  tillsammans  med  bättre  belysningsmöjligheter  bidrog  till  att  för-  och 

bakgrunden  kunde  användas  på  ett  annat  sätt.  Den  nya  tekniken  medförde  även  ökad 

rörelse- och ljussättningsfrihet. (Reinholds 1987, s80). 

Bilden var lika hög som den var bred under 40-talet eftersom det underlättade för en jämn 

belysning på  duken.  (Reinholds  1987,  s121).  Under  mitten  av  1900-talet  breddades  dock 

bilden och olika tekniker såsom panavision, panorama, vidfilm, cinerama och 3D prövades 

för att  locka publik,  men alla  bildformat  slogs ut  av cinemascope 1957.  (Reinholds  1987, 

s122). 

2.9 Färgfilm 
Systemet  för  färgfilm  bygger  på  tintning,  vilket  betyder  att  en  svartvit  filmkopia  färgas 

monokromt, antingen i ett färgbad eller genom att filmen kopieras på film med en färgad bas. 

När ljudfilmen kom störde tintningen ljudspåret och tintningstekniken försvann. (Reinholds 

1987, s117). Det första Technicolor-systemet kom på 1910-talet. Då användes kameror med 

ett prisma som delade upp ljuset till två råfilmer som löpte parallellt,  där den ena kopian 

tintades röd och den andra grön. Dock var tekniken inte fullt utvecklad, vilket ledde till att  

den förkastades.  (Reinholds  1987, s117).  När Technicolor  sedan kom med sitt  förbättrade 

färgssystem under 30-talet var det bara Walt Disney som vågade satsa på den nya tekniken, 

en chansning som tillsammans med kortfilmen Tre små grisar (1933) samt Musse Piggs och 

Kalle Ankas debuter i Silly Symphonies, ledde till Walt Disneys stora framgång. (Reinholds 

1987, s118). Genombrottet för spelfilm i färg kom med Borta med vinden (1939). (Bracken & 

Skalski  2010,  s19).  Vissa  filmer,  främst  krigsfilmer  och  skräckfilmer,  anser  bland  annat 

regissören Alfred Hitchcock ger en bättre upplevelse i svartvitt eftersom det medför en mer 

dramatisk känsla. (Bergström 2010, s24).

2.10 50- och 60-talet
Under  60-talet  fick  bion  konkurrens  av  musikindustrin,  bärbara  stereoanläggningar  och 

televisionens införande i slutet på 50-talet. (Reinholds 1987, s126). I konkurrensen med det 

växande TV-mediet körde biograferna därför med en ny strategi genom att visa sådant som 

TV inte kunde visa, såsom våld och sex, för att locka tillbaka den publik som televisionen och 

musikindustrin tagit ifrån dem. (Reinholds 1987, s116). Ett annat exempel var att bio visade 

film i färg till skillnad från TV som inte började sända i färg förrän 1968. (Hadenius, Weibull, 

Wasbring, 2011, s105). 

Men även om TV:n konkurrerade med filmen gav den samtidigt influenser som bidrog till 

nya filmer. (Cousins 2004, s 258). I och med den nya plattformen uppkom det så kallade TV-

formatet. (Cousins 2004, s299). TV:ns införande och det breddade utbudet medförde att fler 
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började  intressera  sig  för  film.  Detta  tillsammans  med  att  tekniken  och  kostnaden  för 

produktioner blivit mindre bidrog till att fler kunde göra film. (Cousins 2004, s277). Antalet 

fristående producenter och lågbudgetfilmer med okända skådespelare ökade markant under 

60-talet. I slutet av 50-talet kom även filmfestivalen i Cannes och Venedig där filmskapare 

kunde visa upp och tävla med sina alster. (Reinholds 1987, s112-150).

2.10.1 Svensk film 
Svensk film tappade dock marknadsdelar på en krympande marknad under 60-talet på grund 

av  tekniskt  eftersläpning  och  kvalitet  i  jämförelse  med  påkostade  amerikanska  filmer. 

(Reinholds 1987, s139).  Få bolag kunde hålla igång produktionen och svensk filmindustri 

hamnade i en liknande svacka som under Hollywoods guldår på 30-talet (Reinholds 1987, 

s142). Stiftelsen Svenska Filminstitutet bildades därför i mitten på 60-talet för att ge stöd åt  

svensk filmproduktion som förlorat sitt grepp om publiken som hellre såg importerad film än 

svensk film. (Reinholds 1987, s142). Det som räddade svensk film ur svackan var barnfilmens 

införande och främst filmer baserade på Astrid Lindgrens sagor. En annan ikon för svensk 

film under 60-talet var Ingmar Bergman, (Reinholds 1987, s133-150), känd för filmer såsom 

Det sjunde inseglet (1957), Tystnaden (1963), och Persona (1966). Persona kom dessutom att 

bli  startskottet  för  en  ny  filmgenre  med  abstrakt  expressionistisk  film  som  bland  annat 

regissörer  som David  Lynch adapterade  till  sina filmer  under  80-  och 90-talet.  (Cousins 

2004, s294 & 394). 

2.11 70- 80- och 90-talet
”The  new films  had few heroes  or  romances,  their  endings  were  often 

ambigous or left open. The insecurities, social upheavals and new creative 

influences produced three interwoven trends out of which emerged some 

of the best american films ever made.”

Cousins 2004, s334.

70-talet innebar en förändring i synsättet på filmproduktion. Anledningen till att man gjorde 

film var för att publiken ville se den och inte för att regissören ville göra den2. (Cousins 2004, 

s334). Storfilmer såsom  Exorcisten  (1973),  Hajen  (1975) och  Star Wars  (1977) förändrade 

filmskapandet världen över. Antalet specialeffekter per film ökade och till följd av detta även 

kostnaden för filmproduktion med nära 500%. (Cousins 2004, s378).

Under 80-talet startade musikkanalen MTV och musikvideoindustrin kom att influera på 

filmproduktionen. Bland annat använde vissa filmskapare ljussättning med färgade ljus i sina 

produktioner medan musikvideoskapare såsom Michael Jackson använde filmens narrativ 

och  bildberättande  till  sina  videor.  (Cousins  2004,  s397-399  &  425).  Flera  av  Michael 

2 Undantag konstfilm.
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Jacksons musikvideor är uppbyggda som kortfilmer, där hans  Thriller  (1983) är den första 

och mest kända som i sin fulla längd är närmare 14 minuter lång. (Cousins 2004, s398).

90-talet återgick till narrativ med en vuxen psykologisk grund liknande den som fanns på 

40-talet. Exempel på filmer är: När lammen tystnar (1991), Schindler's list (1993) och Sjätte 

sinnet  (1999).  Andra filmer som snarare återgick till  20- och 30-talets narrativ var filmer 

såsom Goodfellas (1990) och Reservoir Dogs (1992). (Cousins 2004, s448).

2.12 Den digitala revolutionen 
”The  techniques  of  digital  filmmaking  changed  cinema  even  more 

fundamentally than the introduction of sound. The possibility of shooting 

on videotape with a camera the same size as a loaf of bread, using crews of 

two  people  rather  than  ten  or  more,  editing  on  home  computers  and 

dubbing  in  the  simplest  of  sound  suites  ment  that  the  world  of  film-

production was no longer a charmed one into which only the lucky few 

could enter.”

Cousins 2004, s434.

Digital  filmproduktion  brukar  beskrivas  som  den  största  omvälvningen  sedan  ljudfilmen 

infördes på 1930-talet. (Cousins 2004, s399). Digital postproduktion slog igenom i mitten på 

1980-talet och möjligheten till ett digitalt efterarbete och den växande tekniken för visuella 

effekter blev grunden för ett nytt sätt att producera film. (Cousins 2004, s405). Milstolparna 

för  digitalt  efterarbete  under  90-talet  är  filmer  såsom  Jurassic  Park  (1993),  Toy  Story 

(1995), Titanic (1997), Star Wars episode 1 (1999), The blair witch project (1999), samt The 

Matrix (1999), som hämtat inspirationen från japanska animen. (Cousins 2004, s457-459). 

2.12.1 The Matrix vs Festen
Men medan teknikutvecklingen och den ökade tävlan om flest specialeffekter bredde ut sig 

satte en dansk regissör ner foten och införde en genre som senare kom att kallas för dogma.  

Lars von Triers motreaktion till teknikutvecklingen yttrade sig bland annat i hans film Festen 

från 1998 som bygger på följande praxis: Inga scenerier får byggas utan enbart befintliga 

platser  får  användas.  Inga attribut  får  föras  till  dessa  platser.  Musik  får  inte  läggas  på  i  

efterhand.  Mord  och  liknande  våldsskildringar  är  inte  tillåtet.  Formatet  ska  vara 

ursprungsformatet 4:3 och inte bredbild. Samt får inte regissören ta åt sig äran för filmen. 

(Cousins 2004, s461).

I  The  matrix  spår  kom dock  2000-talets  första  milstolpe  för  digitalt  efterarbete  med 

Sagan om ringen  triologin (2001-2003) som bidrog till,  precis som den förstproducerade 

Star Wars filmen gjort 30år tidigare, att intresset för specialeffekter ökade. (Cousins 2004, 

s447). 
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2.13 Teorier om framtiden
”We stand between the question: What was cinema, and: What will cinema 

become.”

Niessen, 2011. 

SFI  skriver i  sin rapport  från 2007 att:  ”Under  en sjuårsperiod beräknas  det  att  3  till  5  

miljarder  nya  enheter  kommer  att  anslutas  till  Internet  –  de  flesta  mobila  och  trådlöst  

uppkopplade. Allt mer av vår tid kommer att ägnas åt någon form av mediekonsumtion och 

en stor del av den kommer att vara film. On Line hela tiden, överallt!” (SFI – Digital bio 

2007, s7). Internet har gjort att många börjat överge TV-mediet för så kallade Play-tjänster 

på nätet. Allt fler har snabbare uppkoppling och ser film från såväl Youtube som Piratebay.  

Många filmskapare idag satsar därför på så kallade webb-serier för att kunna nå den yngre 

målgruppen där de är.  Andra söker desperat  efter ett sätt att ultimatisera bioupplevelsen 

genom 3D och numera även 4D, som finns på vissa av Disneys temaparker där publiken möts 

av effekter såsom vatten som kommer emot dem när någon på skärmen nyser, vindar som 

förstärker upplevelsen av att röra sig framåt, och rörelse i golvet som simulerar effekten av en 

stor hund som hotar teatern. (Bracken & Skalski, 2010, s18).

Filmen har överlevt i mer än ett sekel och frågan är om den kommer fortsätta att finnas 

till.  Vad som blir nästa steg i filmproduktionens värld återstår att se, men de senaste årens 

utveckling beträffande filmutrustning och teknik har medfört att en total  digitalisering av 

branschen kan vara att vänta inom en snar framtid.
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3. Metod
Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärden 

hos en individ eller en grupp individer. (Hartman 2004, s273). Denna studie bygger på en 

kvalitativ  metod  eftersom  min  ambition  är  att  utreda vilka  åsikter som  råder  rörande 

filmproduktionsprocesser samt praxis inom branschen för filmproduktion. Till skillnad från 

en kvantitativ metod, som snarare undersöker mätbara egenskaper såsom ”hur många” och 

”hur ofta”, innebär en kvalitativ  metod att söka förståelse för hur människor upplever en 

situation. (Hartman, 2004, s273). Jag har valt att jobba kvalitativt eftersom jag anser att det 

ger den diskussion som behövs för att besvara de frågor jag ställt. 

3.1 Analytisk induktion 
Inom den kvalitativa  metoden finns  två sätt  att  arbeta.  Genom  analytisk  induktion  eller 

interaktiv  induktion.  Skillnaden  mellan  dessa  är  att  den  analytiska  induktionen  har  en 

förhållandevis  linjär  process  som  börjar  med  en  frågeformulering  som  är  genomgående 

genom hela processen vidare in i insamlande och analys av material,  medan en interaktiv 

induktion är icke linjär och bygger på att man arbetar utifrån en teori och bygger på sin teori 

under arbetets gång, vilket innebär att den fråga som fanns i grundskedet kan ändras under 

arbetet till skillnad från den analytiska som arbetar teorilöst utifrån grundfrågan. (Hartman, 

2004, s275-291). Jag har valt att arbeta utifrån en analytisk induktion eftersom jag ville låta 

en teorilös frågeställning styra mitt arbete då jag bedömde att det fanns en risk i att förlora 

fokus från ämnet utifall jag använde mig av den interaktiva induktionen.

3.2 Upplägg och genomförande
Processen  för  en  kvalitativ  undersökning  ser  ut  följande:  Formulera  en  fråga,  utforma 

undersökningen,  analysera  insamlat  data.  (Hartman  2004,  s279-280).  Först  och  främst 

gäller det att hitta ett område för observation och därefter avgränsa sig inom detta område 

för  att  kunna  ställa  en  så  konkret  fråga  som  möjligt.  I  mitt  fall  rör  det  sig  om  ämnet 

filmproduktion  med  fokus  på  produktionsdelen  och  den  analoga  kontra  den  digitala 

processen. Vad beträffar utformningen av min undersökning har jag valt att använda mig av 

de två vanligaste undersökningsmetoderna inom kvalitativ forskning nämligen intervjuer och 

naturalistisk  observation.  Den  senare  innebär  kortfattat  att  studera  människor  i  deras 

naturliga miljö. Där finns även deltagande observation som innebär att forskaren själv deltar  

i gruppens aktiviteter. (Hartman 2004, s282-283). I mitt fall  har båda observationssätten 

använts genomgående och i relation till den förförståelse som jag besitter. 
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3.2.1 Observationer
Observationerna  har  varit  till  stor  användning  i  arbetet  med uppsatsen.  Antagligen  hade 

resultatet inte blivit detsamma om jag inte haft den förförståelse och yrkeserfarenhet som jag 

har eftersom jag har varit med i alla stadier av filmproduktion i olika funktioner och därmed 

skaffat  mig  kunskap  som berör  olika  områden  inom  filmbranschen.  Dessutom  har  olika 

produktionssätt använts på de produktioner jag har arbetat på, vilket har gett mig möjlighet 

att observera olika typer av arbetssätt. Till exempel så är Call girl filmad analogt på 35mm. 

Den allvarliga leken både analogt på 35mm och digitalt med en kamera från Alexa. Samt min 

egen film:  Det som andra bara tänker,  och Ymperia incs independentfilm  1943,  är  båda 

filmade digitalt med Canon EOS 7D systemkamera.

3.2.2 Intervjuer  
När det kommer till intervjudelen har jag använt en halvstrukturerad intervju, vilket innebär 

att jag haft öppna frågor. En strukturerad intervju har slutna frågor, medan en ostrukturerad 

intervju i princip saknar förutbestämda frågor. (Hartman 280-282). Jag har använt mig av 

intervjuer eftersom jag anser att den kunskap som behövs för att besvara mina frågor ligger 

hos dem som är yrkesverksamma i branschen. De frågor som intervjuerna utgått ifrån finns 

bifogade i Bilaga 1. För att få en bredd på svaren har olika yrkesgrupper inom filmproduktion  

intervjuats.  Fyra  fotografer,  tre  producenter,  två  skådespelare,  två  regissörer,  fyra 

postproducenter,  och  tre  andra  personer  med  annan  befattning  inom  filmproduktions-

branschen. Intervjuerna har skett under vecka 14 och vecka 19 i Stockholm, eller vid ett par  

tillfällen i Umeå och Skellefteå, samt i vissa fall via mailkorrespondens. 

Intervjuerna har dokumenterats i de flesta fall genom ljudupptagning. När inte det varit 

möjligt  har  jag  fått  förlita  mig  på  anteckningar.  Det  insamlade  materialet  har  slutligen 

analyserats  i  relation  till  varandra  utifrån  den  frågeställning  som  legat  till  grund  för 

undersökningen. 

Nedan följer en kort sammanfattning om de 18 respondenter som deltagit i intervjuerna, 

samt den litteratur som jag har valt att studera och varför denna är relevant för min uppsats. 

3.3 Respondenter
De fotografer som intervjuats är: Hoyte van Hoytema, som har varit fotograf på bland annat 

filmerna:  Tinker tailor solider spy (2011),  Låt den rätte komma in (2008),  Flickan (2009) 

och  Call  girl  (2012).  Gabriel  Mkrttchian,  som  studerar  foto  vid  Stockholms  Dramatiska 

Högskola, och varit fotograf för novellfilmen Den allvarliga leken (2013) för SVT. Samt Hans 

Maaherra,  fotograf för independentproduktionen  Det som andra bara tänker  (2014), och 

fotografen och regissören  Jonathan Norberg  som vunnit priser för bland annat kortfilmen 

Love, Cars and two smoking squirrels (2008). 

De  producenter  som  intervjuats  är:  Per  Janérus,  delägare  i  Harmonica  Films  och 

producent för bland annat  Jägarna 2  (2011) och line producer på Call girl  (2012).  Mimmi 
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Spång, delägare i Garagefilm International och producent för bland annat långfilmen  Call  

girl (2012), samt Carola Lojis, delägare i Ymperia inc och producent för filmen 1943 (2013). 

De skådespelare som har intervjuats är:  Matias Varela, som bland annat spelar Jorge i 

Snabba cash-triologin,  samt  Fredrik  Lundkvist  som bland annat  spelar  Joel  i  långfilmen 

Katinkas kalas (2011). 

De postproducenter som intervjuats är: John Thorstensson, avdelningsansvarig för online 

och vfx på postproduktionsföretaget STOPP. Ali Boriri, labbchef på STOPP med stor kunskap 

i  analog  framkallningsteknik.  Jonas  Hed,  skannare  på  STOPP,  samt  Edward  Björner, 

ljudläggare på STOPP. 

De  regissörer  som  intervjuats  är:  Ted  Kjellsson,  regissör  för  bland  annat  tv-serien 

Skrotarna (2013), samt Serafime Yaiya Sacasi, delägare i Ymperia inc och regissör för filmen 

1943 (2013). 

Övriga som intervjuats är: Irene Sandström, som jobbar på KODAK i Sverige. Erik Björk, 

som har varit c-foto på olika produktioner för SVT. Samt,  Jochen Piribauer, hobbyist med 

intresse för arkivering. 

3.3.1 Godkännande
Respondenterna har fått ge sitt godkännande till de citat jag använder i uppsatsen. Jag har 

även valt att nämna samtliga vid namn eftersom jag anser att de har den befattning de har 

eftersom de är kunniga på sin sak och till följd av detta har relevanta kommentarer att ge 

inom ämnet för filmproduktion.

3.4 Metodkritik
Min grundtanke var att intervjua 30 personer och ungefär 25 hade sagt ja i första läget, men 

på grund av tidsbrist från såväl min som ett par av de tilltänkta respondenternas sida, blev 

intervjuerna inte av. Så här i efterhand känner jag att 18 var rätt lagom. 10 hade varit för lite 

och  möjligtvis  inte  gett  det  resultat  jag  velat  uppnå,  medan  30  skulle  ha  försvårat 

kodningsprocessen  vad  beträffar  transkribering  och  urval  av  vilket  material  som  ska 

analyseras i relation till grundfrågan. En annan problematisk aspekt var att större delen av 

respondenterna är bosatta i Stockholm, vilket har inneburit att intervjuer enbart kunnat ske 

under en begränsad period.

Vad beträffar dokumentationsprocessen anser jag att ljudupptagning var det bästa sättet 

eftersom det ger möjlighet att låta ljudet rulla även efter de givna frågorna är ställda, samt att 

i transkriberingen få fram allt  som sades ordagrant och därmed även sådant som missats 

under intervjun av olika anledningar. Enbart anteckningar medför risken att något som sägs 

faller  bort  på grund av ouppmärksamhet  eller  glömska.  Vad beträffar mailkorrespondens 

finns det  både fördelar  och nackdelar.  Fördelen är att  det  dokumenteras direkt,  samt att  

svaren  troligtvis  är  genomtänkta.  Nackdelen  är  att  svaren  möjligen  kan  vara  aningen 

kompakta, samt att möjligheten till följdfrågor är begränsad. 
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och  har  varit  docent  vid  filmuniversitetet  i  Rochester,  och rektor  vid  L.  Jeffrey  Selznick 

school  för bevarande av film.  Cherchi  Usai  talar  i  sin bok  The death of  cinema: history,  

cultural memory and the digital dark age (2001) om filmformatets obeständighet. 

Tre  artiklar:  Niessen  Lives  of  cinema  (2011),  Ganz  &  Khatib,  Digital  cinema:  The 

transformation of film practice and aesthetics (2006), samt Swartz, Understanding Digital  

cinema:  Introduction  (2004),  behandlar  frågan  om digitalisering  och  vilka  konsekvenser 

denna för med sig. Niessen är doktorand vid universitetet i Minnesota. Ganz är föreläsare och 

kortfilmsregissör. Khatib är programansvarig vid demokraticentrum vid Juridikinstitutionen 

vid  Stanford  university.  Och Swartz  är  filmproducent  som studerat  vid  Yale  University.  

Hadenius,  Weibull  &  Wadbring,  Massmedier  –  press,  radio  och  tv  i  den  digitala  

tidsåldern (2011)  berör  tv-mediets  uppkomst  och  genomslag.  Hadenius  var  professor  i 

journalistik vid Göteborgs universitet, Weibull är professor vid institutionen för journalistik 

vid Göteborgs universitet och Wadbring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap 

vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Bracken & Skalski,  Immersed in media – telepresence in everyday life (2010), berättar 

kort om filmens historia, samt fokuserar på sina teorier om närvaro. Bracken och Skalski är  

docenter vid Cleveland State university. De bidragsgivare som finns i boken är bland annat 

ett flertal docenter och några professorer.

Jan Hartman är lektor vid filosofiska institutionen vid Lunds universitet och har skrivit 

boken: Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori (2004), som behandlar 

kvalitativ och kvantitativ metod. 

Slutligen beskriver Amcoff, Carlström & Hansson,  Jägarna – från idé till succé  (1996), 

hela processen för filmen Jägarna. De som skrivit boken är filmens producenter.
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3.6 Källkritik 
Jag har arbetat  utifrån ett  akademiskt förhållningssätt  med ett  kritiskt  tänkande rörande 

både litteratur och svar från respondenterna. Denna uppsats baseras delvis på de åsikter och 

erfarenheter  som  de  yrkesverksamma  i  filmbranschen  har  rörande  analog  och  digital 

filmproduktion.  Respondenterna har egna värderingar om vilket  produktionssätt de anser 

vara bättre och varför, samt att vissa har ekonomiska incitament som gör att de vill främja en 

viss typ av inspelningsmedium och till följd av detta ger partiska svar till formatets fördel. 

Dessa aspekter har jag haft i åtanke under arbetets gång för att nå ett rättvisande resultat. 
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4. Resultat från intervjuer och observationer
För att anknyta till  grundfrågan: Varför väljer filmskapare att använda sig av det analoga 

produktionssättet, det digitala produktionssättet eller både och? Vilka för- och nackdelar har 

de båda processerna och i hur stor utsträckning spelar dessa in vid valet av produktionssätt?  

Nedan följer de svar som givits i intervjuerna. 

4.1 Vilka fördelar finns det med att filma analogt? 

4.1.1 Konstnärliga fördelar 
Den analoga filmen är ursprungsmediet inom filmproduktion och har genom detta en status 

bland filmarbete. Många hävdar att det blir snyggare, mer ”filmiskt”, när man filmar på film. 

Andra anser att filmen är det ultimata konstnärliga verktyget för filmskapande, just för att 

det är det ursprungliga som har hållit genom mer än ett sekel.

”Det är ju godare med Coca Cola än med Coca Cola Zero, socker är socker, 

men sen kan man ju göra sötningsmedel med aspartam, men det  är ju 

fortfarande fake. Film är film, och digitalt är digitalt!” 

Matias Varela

Andra hävdar att valet av medium inte bara behöver ha en konstnärlig grund, utan även en 

narrativ. Mimmi Spång, producent på Garagefilm, förklarar att deras val av medium oftast 

hänger på tre aspekter: Vilken historia som ska berättas, vilket arbetssätt som lämpar sig för 

inspelningen, och vad man väljer att budgetera för.

Garagefilm har gjort filmer med olika typer av produktionssätt. Bland annat en tv-serie 

som heter  En fråga om liv och död  (2006) som är  filmad med 16mm film för att  få en 

filmkänsla. En annan film som Garagefilm gjort är filmen Behandlingen  (2009) som är en 

lågbudgetfilm filmad på 35mm. Med det exemplet vill Mimmi visa att det analoga formatet 

inte alltid är en fråga om pengar, utan om vilken känsla man vill åt.  

Garagefilm  har  även  gjort  en  långfilm  på  35mm  som  heter  Call  girl (2012).  Mimmi 

berättar att  eftersom Call  girl  är  en 70-talsfilm var valet  av medium enkelt.  ”Eftersom vi 

eftersträvade en 70-talskänsla och allt som vi ville åt inte går att göra digitalt ännu,” förklarar 

Mimmi.  

4.1.2 Tekniska fördelar
Per Janérus, producent för  Jägarna 2  (2011), berättar att anledningen till att de valde att 

filma Jägarna 2 på film var främst eftersom de skulle vara ute i skogen och då skulle ha  

problem med att kontrollera ljuset. Samma sak säger Gabriel Mkrttchian om novellfilmen 

Den allvarliga  leken  (2013),  som både  är  filmad  analogt  på  35mm och  digitalt  med en 
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kamera från Alexa.  De scener i  den filmen som är filmade analogt  är  de med stora eller 

snabba förändringar i ljuset, exempelvis vid en discoscen med stroboskopljus. 

Kodak skriver i sin folder:  Why Compromise – digital myths and film facts,  att film har 

mycket större dynamiskt omfång, alltså  skillnaden mellan den ljusaste och mörkaste som 

kameran  kan  återge  i  samma  exponering, samt  högre  detaljrikedom  och  bättre 

färgåtergivning  än vad det  digitala  formatet.  Detta  gör  att  film klarar  av  skarpt  ljus  och 

snabba  ljusskiftningar  bättre  än  de  digitala  formaten.  Film  innehåller  dessutom  mer 

information än digitala kamerorna lagrar och har därför ett bredare spektra i både färger, 

svärta och kontraster, menar Kodak. 

4.1.3 Beständighet

”Film  today  is  well  prepared  for  the  next  generation  of  broadcast 

standards. It does not use compression to record and store information at 

the highest resolution available,  and does not require upgrades.  Once a 

digital signal is done, it's gone forever.”

Kodak

Analog film har fördelen att den lagras direkt på lagringsmediet till skillnad från ett digitalt  

format som kräver en avkodning av ettorna och nollorna innan bilden kan visas. Du kan frysa 

ner ett negativ3, tina upp det om ett par hundra år, och få samma kvalitet som vid första 

framkallningen. Dock måste negativet förvaras väl för att kunna bibehålla sin kvalitet. John 

Thorstensson  på  STOPP hävdar  att  de  digitala  medierna  med  den  konkurrensen  är  helt 

värdelösa. Att man kan plocka upp ett gammalt negativ, skanna in det och få en klar bild,  

men att om man ska försöka öppna en fil från en jazz-drive från 2002 så  kräver det att man 

har en dator som kan hantera jazz-driven och läsa filen som finns där. Förvisso finns det fler  

olika digitala format med okänd livslängd, men detsamma gäller det analoga. Det finns flera 

typer av film som måste ha en matchande uppspelningsutrustning, menar Hans Maaherra. 

4.1.4 Bättre disciplin
Rent  inspelningstekniskt  kan  en  analog  inspelningsplats  ha  en  högre  koncentration  och 

disciplin bland team och skådespelare till följd av vetskapen att varje tagning kostar pengar.  

Detta  medför  att  inspelningar  med  analog  film  oftast  är  mer  välplanerade  än  digitala 

produktioner eftersom allt måste sitta när det är tagning. 

”Med film så repar man tills alla vet vad som ska göras, och då vet alla vad som gäller då 

det  rullar  och  då  blir  det  mer  fokus  inför  tagningen”,  berättar  Gabriel  Mkrttchian.  Den 

skillnad som Gabriel har upplevt på en analog inspelning kontra en digital inspelning jämför 

han med stillbildsfoto  analogt  och  digitalt.  Ett  analogt  foto  kräver  åtanke  och  planering,  

3 Negativ innebär att råfilmen använts i filmproduktion, men ännu inte framkallats. Alltså en oframkallad filmrulle.
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medan en digital bild kan man titta justera titta justera och därmed är risken att man blir  

slarvig och inte alltid förstår tanken bakom idéerna hela tiden. 

4.2 Vilka nackdelar finns det med analog film? 

4.2.1 Fysiska nackdelar 
De nackdelar som finns med analog filmteknik är framförallt att det är klumpigt att hantera. 

En filmakt väger ca 5kg och dessa akter måste fraktas av någon till ett labb där de framkallas 

och därefter fraktas ännu en gång till ett säkert ställe för arkivering.

4.2.2 Giftigt 
Förut  fanns  en  yrkesgrupp  som  jobbade  i  framkallningslabbet  och  enbart  blandade 

kemikalier.  Numera  får  labbet kitkemikalier  som blandas  med vatten,  vilket  är  en fördel 

eftersom kemikalieblandning främst av allt är hälsofarligt, men också krävde en särskild lokal 

för uppgiften. Dock är framkallning fortfarande en kemisk process som kan vara både miljö 

och hälsofarlig om den inte sköts på rätt sätt.

4.2.3 Dyrare
Att  film behöver  framkallas  är  en  nackdel  eftersom det  tar  tid  och  kostar  pengar.  Irene 

Sandström på Kodak anser dock att det är billigare och bättre att filma på film än att filma 

digitalt  eftersom man bara  filmar  det  man vill  ha och  på  så  vis  spar  pengar  på  kortare  

arbetstider både på plats och i klippningen, vilket kompenserar för priset av råfilmen, som i 

sig inte är särskilt dyrt. 122m 16mm film kostar runt 1500 kronor och 122m på 35mm kostar  

runt  2500  kronor.4 (Ur  Kodaks  prislista  för  våren  2012).  Till  detta  tillkommer  dock 

kostnaden för framkallning och skanning.

Per  Janérus  däremot  anser  att  de  hade  kunnat  stryka  ungefär  750.000  kronor  från 

budgeten för Jägarna 2 i kostnader för råfilm, framkallning och skanning. Fortsättningsvis 

menar han att det givetvis tillkommit kostnader i form av inköp av hårddiskar, samt dyrare 

kamerahyra, eftersom man idag kan få tag i en analog kamera relativt billigt om man jämför 

med de digitala kamerorna från RED eller Alexa. Dock hävdar Per att den totala kostnaden 

ändå inte skulle ha uppkommit i 750.000 kronor och anser därmed att film är dyrare. 

Irene Sandström säger att 30-40% av alla produktioner fortfarande görs på film, men att  

detta  är  en markant  minskning från för  några år  sedan då 70-80% av  alla  produktioner  

gjordes på film. Risken är att ju färre som använder film, desto högre kommer kostnaderna 

att bli. Inte minst om labbet i Stockholm försvinner och negativen måste skickas utomlands 

för  framkallning,  vilket  bidrar  till  högre  fraktkostnader,  längre  väntetid  och  försvårade 

omständigheter vad beträffar besked om hur materialet ser ut, vilket i sin tur påverkar hela 

processen för produktionen. 

4 122m motsvarar på 35mm ca 4,5 minuter och på 16mm ca 11 minuter.
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4.3 Vilka fördelar finns det med digital teknik?

4.3.1 Lätthanterligt 
Fördelarna  med  digital  teknik  är  framförallt  att  man slipper  handskas  med film.  Digital 

teknik är dessutom snabbare eftersom den inte behöver framkallas. Du har en färdig fil direkt  

som du enkelt kan kopiera och lagra. Därmed blir det digitala formatet mer lättöverskådligt. 

Du kan enkelt titta på gårdagens material i din mobiltelefon och söka efter en viss sekvens 

genom några knapptryck på datorn utan att någon information går förlorad. Möjligheten att 

titta  på playback på inspelningsplats  är  enklare  digitalt  än analogt.  Du kan därmed som 

filmarbetare ha ett friare arbetssätt som lämpar sig extra bra när du exempelvis filmar med 

barn eller ungdomar och har ett utbyte av att kunna filma repetitioner och bara låta kameran 

rulla eftersom det inte kostar något extra. Mimmi Spång på Garagefilm berättar att när de 

gjorde filmen Sebbe (2010) valde de att göra den digitalt med en RED-kamera just för att det 

var ungdomar med i rollerna och därmed ville känna att de kunde rulla utan att behöva vara 

rädd för råfilmsåtgången.

”Fördelen med digitalt är ju framförallt att det är mycket mer lätthanterlig 

teknik där man på daglig basis kan göra överföringar och se vad har man 

vad har man inte, vilket gör att det blir en ekonomisk mycket lättare för 

produktioner att göra mer. Man kan ta fler tagningar helt enkelt. Och det 

är väl den stora fördelen, att man kan arbeta mycket friare och slippa ha 

kniven mot strupen åtminstone i den aspekten att film i sig kostar.” 

Matias Varela

4.3.2 Lättillgängligt

”Den digitala tekniken medför att fler kan göra och distribuera film, vilket 

bidrar till en större och bredare filmkultur i slutändan.” 

Fredrik Lundkvist 

Produktionsbolaget Ymperia Inc satsar på att göra independentlångfilm med en Canon EOS 

7D systemkamera. De har i skapandet av sina filmer precis som Jonathan Norberg använt sig 

av den teknik som funnits att tillgå. Exempelvis har Jonathan i skapandet av filmen  Love,  

Cars and two smoking squirrels, använt sig av den utrustning som skolan hade att erbjuda, 

medan hans examensprojekt Döden inom dig(2012) är filmad med kamera från Alexa för att 

få ut bäst kvalitet. 

Dock bör nämnas att många tv-serier idag använder sig av en systemkamera. Exempelvis 

kör Karatefylla med en Canon EOS 7D och Högklackat med en Canon EOS 5D.

”Det blir väldigt lätt för människor med ambitioner att med väldigt små 

medel göra sina egna saker, och det tror jag också sporrar branschen att 
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bli  bättre,  för  helt  plötsligt  så  konkurrerar  man  med  människor  som 

tidigare inte hade möjlighet att göra film.”

Matias Varela

4.3.3 Gränslöst
En annan fördel med digital film är att du kan lagra de digitala filerna på en lagringstjänst på 

nätet. Därmed finns möjligheten att via Internet skicka material och filer och på så vis dels ha 

materialet säkert på flera ställen i världen, men även möjlighet att jobba med produktioner 

över gränserna. Till exempel kan man filma en film i Frankrike, klippa den i Sverige och få 

musiken från en kompositör i  Japan.  Detta  globala  samarbete har inte varit  möjligt  med 

analog  film  på  samma  sätt  eftersom  det  fysiska  negativet  begränsar  kopierings  och 

exporteringsmöjligheter.

4.4 Vilka nackdelar finns det med digital teknik?  

4.4.1 Bristande disciplin
Nackdelarna med digital teknik är bland annat att ett friare arbetssätt med möjlighet till fler 

tagningar kan ge en slappare inställning på inspelningsplats, vilket i sin tur kan leda till en 

mindre genomtänkt produktion där för mycket material spelas in.

”När man jobbar digitalt så tänker folk att: Åh vi har hur mycket film som 

helst, vi kan bara köra! Och då finns ju nästa problem som du vet att då 

har  man  plötsligt  så  här  mycket  material  och  sen  när  man  går  in  i 

efterarbetet så sitter det någon stackars klippare där och bara: Jaha, jag 

har hunnit igenom så här mycket av allt det här materialet.” 

Per Janérus 

4.4.2 Måste uppdateras 
Den största skillnaden mot film är att det  digitala  är siffror och kod och inte bild,  vilket  

innebär att det i och med den snabba teknikutvecklingen finns risk att det digitala formatet 

kan bli inaktuellt och då kräver förnyelse vilket bidrar till dyrare efterarbete och arkivering. 

Det kommer hela tiden nya lagringsmedier och sätt att representera film i digital form och 

under den tid som digital film funnits har ett antal metoder tillkommit och försvunnit. Dock 

har  vissa  lagringsmedier  använts  längre  än andra och går  fortfarande  att  läsa på dagens 

datorer, exempelvis bildformatet JPEG som funnits sedan 1992.  

4.4.3 Backupnoja
I och med möjligheten att kopiera material finns även risken att drabbas av en backupnoja.  

Per Janérus beskriver fenomenet följande: 
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”Här är hårddisken med dagens material. Åh Herre Gud, vad ska vi göra 

med  den?  Så  hittar  man  på  nåt  system  där  kanske  c-fotot  eller 

produktionsledaren speglar den till en ny hårddisk och så gör man kanske 

en kopia till av den och sen så speglar man upp det på nån webbserver 

nånstans.  Just  den  där  oron  för  grundmaterialet  fanns  inte  när  man 

jobbade på 16mm eller 35mm. Det fanns ju inga möjligheter att göra nån 

kopia eller någonting så det var bara att ta hand om negativet på bästa 

sätt. Å andra sidan beror backupnojan just på att man har möjligheten att 

göra en kopia. Hade vi haft den möjligheten för ett 35mm negativ så hade 

säkert nojan funnits där också.” 

Per Janérus

4.4.4 Främmande
Eftersom det i den digitala kameran inte finns någon risk för kornighet blir bilden därmed 

skarpare än den analoga. Detta kan av vissa upplevas som främmande och fel då vi är vana 

vid den korniga filmiska bilden. Därför läggs det ibland kornighet till i efterhand i digital film 

för att skapa den filmiska looken.
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5. Jämförelse mellan analog och digital film 

5.1 För och nackdelar med analog film 
De fördelar som lyfts fram  i litteraturen är att det analoga är mer filmiskt. Det som skapar 

den filmiska känslan är framförallt att filmen har en kornighet, filmgrains, som till skillnad 

från det mer regelbundna digitala bruset är slumpmässigt och därmed upplevs av vissa som 

mer levande. (Bracken & Skalski 2010, s19). 

Analog film har dessutom tekniska fördelar när det kommer till bland annat känslighet för 

ljus och färger. I boken om filmen Jägarna står det bland annat om att i en film där nästan 

70% av scenerna utspelas exteriört spelar det naturliga ljuset en oerhört stor roll. (Amcoff et 

al 1996, s132). 

5.1.1 Fysiskt format
Analog film är ett fysiskt format och informationen som lagras på negativet kan framkallas 

flera decennier senare och få en klar bild om bara rätt utrustning finns. Paolo Cherchi Usai 

skriver att: ”The estimated life of a print can be doubled just ny bringing down the thermostat 

a few degrees.” (Cherchi Usai 2001, s115). Således kan man framkalla och skanna in ett 

negativ och i slutändan få ett aktuellt format, medan datafiler kräver uppdateringar för att 

hållas aktuella. (Cherchi Usai 2001, 123).

Cherchi Usai visar dock även på det analoga filmmediets obeständighet i och med det 

faktum att det är ett fysiskt format och därmed kan utsättas för fysiska påfrestningar. 

Att utöver de faktorer som tekniska fel och begränsningar, till exempel när det kommer till 

framkallning, eller att negativet oavsiktligt exponeras för ljus, eller mänsklig inblandning av 

olika slag, finns det många andra fysikaliska och kemiska medel som påverkar filmen såsom 

repor eller revor, att filmen böjts till följd av en allt för intensiv exponering eller 

framkallning, samt olika riskvariabler såsom temperatur och luftfuktighet som också 

påverkar filmens välbefinnande. (Cherchi Usai 2001, s13).  Detsamma gäller andra fysiska 

format såsom VHS-band eller DVD-skivor. Ett fysiskt format kräver att man tar hand om det 

på ett varsamt sätt för att det ska bibehålla sin kvalitet. (Cherchi Usai 2001, s1213-115). Ett 

digitalt format riskerar visserligen att informationen försvinner till följd av datorhaveri eller 

att någon av misstag råkar radera filen, men där är möjligheten till att göra kopior både 

enklare och snabbare än med analoga format. 

5.2 För och nackdelar med digital film 
Nackdelarna med digital film är som ovan nämnt att de digitala formaten är kod och inte bild 

och därmed måste uppdateras för att kunna hållas aktuella. 

De fördelar som finns med digital teknik sammanfattar Swartz (2004) med fyra stycken 

C:n. Han nämner: Copying, vilket syftar på fördelen med att kunna kopiera och distribuera 
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film utan att tappa kvalitet. Changing, vilket berör möjligheten till att manipulera filmen i 

postproduktionen genom exempelvis färgsättning och klippning. Controlling, menar att en fil 

tar mindre plats och kan skickas till vem som helst vart som helst. Tekniken för att såväl 

producera som bevara är dessutom enklare att hantera än på den analoga sidan. Consuming, 

innebär att du kan se en dvd-skiva hur många gånger du vill utan att förlora i kvalitet. Du kan 

dessutom börja vart du vill samt hitta en specifik punkt genom att ange en tidskod istället för 

att behöva spola framåt eller bakåt som på ett VHS-band. (Swartz, 2004). 

5.2.1 Liten och lättillgänglig 
Den digitala tekniken har inneburit en förändring i filmbranschen. Det är lättare, enklare och 

billigare för fler att producera film, vilket gör att de professionella i branschen utsätts för 

konkurrens. Detta medför också att ett större krav på bildberättande kommer att ställas i 

fortsättningen, samt att den som vill jobba med film måste vara kunnig på mer än en sak. Bo 

Bergström skriver i sin bok att: ”Det räcker inte längre att vara stenhuggare, man måste vara 

tempelbyggare också.” (Bergström 2011, s72).

”Förr var tekniken stor och klumpig och att göra film var en dyr procedur 

som var få förunnat. Men nu har filmrullen konkurrerats ut av minnes-

kortet och tekniken har blivit allt mindre, lättare och billigare, vilket bidrar 

till att vem som helst kan göra film med enkel utrustning.”

Bergström 2011, s24.

Vi omges idag av rörliga bilder överallt och vi använder oss mer av bilder och teknik nu än 

någonsin förut. Om man jämför en inköpslista där man skriver ner vad man saknar, finns 

möjligheten nu att fotografera hyllorna i kylskåpet och i affären kolla på bilden för att se vad 

som saknas. (Bergström 2011, s25). Bergström berättar vidare om iranskan Neda Agha-

Soltan som sköts ihjäl under en demonstration i Teheran i juni år 2009.  Hennes död 

filmades av en annan demonstrant och filmen lades upp på Youtube där den startade starka 

diskussioner. Bergström sammanfattar att utan mobilkameror  och sociala medier hade 

Nedas öde varit okänt för världen och att berättelsen om Neda tydligt visar hur den rörliga 

bilden i samarbete med internets spridningskraft  har påverkat hur vi  kommunicerar och 

mottager information.  (Bergström 2011, s68).

Ganz och Khatib (2006) beskriver i sin artikel vad den digitala teknologin inneburit för 

iransk filmproduktion. Inte bara har digitala kameror inneburit en större flexibilitet och 

mobilitet i form av att du har råd med fler tagningar samt möjlighet att testa dig fram på 

plats, utan även att du inte behöver ett lika stort team eller budget för att göra en film. De 

beskriver i sin artikel två iranska produktioner, Ten (2002) och A moment of innosence 

(1995), som betytt mycket för iransk filmproduktion. (Ganz och Khatib, 2006). Filmen Ten 

handlar om en bilfärd med en kvinna i huvudrollen som kör bilen. I baksätet sitter hennes 
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son och moder och filmen handlar om tio samtal mellan kvinnan, familjen, lokalbor och en 

prostituerad. Det som var revolutionerande med Ten var att den dels var filmad med små 

digitala kameror som var fästa på och inne i bilen, samt att de olika karaktärerna i filmen inte 

överensstämde med samtidens narrativ. (Cousins, 2004, s441).
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6. Diskussion
Svaren på frågorna om varför man använder en viss teknik är inte alltid självklara. Det finns 

många likheter mellan de båda processerna som leder till att valet av format istället beror på 

smak och stil än budget och tid. 

Hoyte van Hoytema som har rykte om sig att vara en trogen anhängare till analog film 

filmar sin första digitala film i Los Angeles under våren 2012. Anledningen till att han valt att  

filma den nya filmen digitalt beror på att de vill ha ut så mycket som möjligt av det ljus som 

finns på natten, samt att maximera upplevelsen av stadsvyer med mera. 

6.1 Digitalisering 
En funktion som försvunnit till följd av digitaliseringen är analoga klippare som klipper film 

vid  klippbord  och  all  postproduktion  sker  numera  digitalt  på  gott  och  ont.  Flera  av  

respondenterna i min undersökning menar att de som klippte analogt hade större disciplin 

och  var  mer  fokuserade  på  vad  de  gjorde  eftersom  planering  krävdes  inför  varje  klipp.  

Däremot ser många det som positivt att det digitala har gett större frihet att prova sig fram 

och därmed testa visionerna efterhand.

Serafino Gubbio, kameraman 1925, fruktade att filmprocessen i framtiden skulle komma 

att skötas utan kameramän. (Casetti 2005, s90). De frågor som Gubbio oroade sig över var  

om den mänskliga touchen skulle försvinna och vad det skulle ha för effekt på slutresultatet. 

Detta kan jämföras med trummaskinen i  musikindustrin.  Trummaskinen tillverkades  och 

spelade 100% perfekt i takt hela tiden. Detta upplevde många musiker som störande och ett 

tillägg till trummaskinen utvecklades så att den spelade lite svajigare i tempot för att på så vis 

efterlikna en verklig trummis bättre. Samma sak råder när det kommer till  filmgrains och 

brus som ger en mer filmisk känsla än en skarp detaljrik bild. Sammanfattningsvis kan man 

säga  att  en  korrekt  återgivelse  av  ljud  eller  bild  inte  alltid  är  rätt  ur  ett  konstnärligt  

perspektiv. 

6.1.1 Digitala möjligheter 
Digitalisering har inneburit att många steg i filmproduktionsprocessen förenklats och främst 

när det kommer till postproduktion. Numera finns digitala möjligheter att rätta till sådant 

som  gått  fel  under  inspelning,  vilket  många  ser  som  en  stor  fördel.  Du  kan  även  göra  

trovärdiga effekter med enkla medel direkt på datorn, exempelvis blodsstänk, som kan vara 

svårt att få till snyggt på plats på inspelningsplats eftersom allt måste klaffa. Dessutom tar 

sådana  effekter  mer  tid  att  göra  på  plats  eftersom  det  innebär  klädbyten  och/eller 

omsminkning mellan varje tagning. Å andra sidan föredrar vissa att göra effekter direkt på 

plats eftersom det kan bli snyggare, men framförallt att det då redan är inspelat och att man 

inte behöver lägga ner jobb på att få det snyggt efteråt. 
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Det finns dock de som menar att man inte ska förlita sig allt för mycket på tekniken och 

dess  möjligheter.  ”Bara  för  att  man  har  möjlighet  så  kanske  man  inte  ska”,  menar  Per 

Janérus  då  han  pratar  om  George  Lucas  och  omfilmatiseringen  av  Star  Wars  filmerna. 

George Lucas hävdar att: ”Det var så här jag hade tänkt göra dem”, medan Per menar att bara 

för att han kan så bör han kanske låta bli eftersom större delen av upplevelsen av de gamla  

Star Wars filmerna sitter i charmen med dåtidens filmproduktionsteknik.  

Henrik JP Åkesson, producent på Trossfilm, sa till mig en gång att: ”Man får inte göra 

film, utan man gör film.” Det handlar om att våga gå emot de som inte tror på dig och de som  

säger nej. När det gäller Det som andra bara tänker har projektet mötts med tvivel på såväl 

manuset som mig som producent och regissör. Förvisso har jag lyssnat på den kritik som 

getts mig, men slagit dövörat till när någon sagt att: ”Det där klarar du inte av”, eller ”Det är 

omöjligt.” Om jag skulle ge råd till dem som vill jobba med film skulle jag säga att tro på dig 

själv och dina idéer, för förr eller senare kommer du hitta någon som också tror på dig och  

dina idéer. Och sen, för att få göra film krävs faktiskt ingenting annat än en kamera.

6.2 Upplevelsen 
Om vi går tillbaka till filmhistoriens början var den första upplevelsen av filmmediet panik. 

När folk såg The arrival of a train at la Ciotat Station (1895) trodde de att det var på riktigt 

och många flydde från biografen i Paris. (Bracken och Skalski, 2010, s13.) Men bara några år 

senare var film ett självklart  medium och de som då tog den rörliga bilden för verklighet 

hånades för sin dumhet. (Bracken och Skalski, 2010, s32). Förr hade den rörliga bilden en 

högre trovärdighet. Nyhetsreportage ansågs som den högsta sanningen eftersom man trodde 

på det man såg. Detta användes av propagandaspridare under krigen för att skapa opinion 

bland folket.  (Reinholds 1987, s21).  I takt med det ökade utbudet innebar upplevelsen av 

filmen något annat. Det är svårare idag att fånga publikens uppmärksamhet eftersom den 

rörliga bilden numera bara är en del av det bakgrunden. 

”Ungdomar idag  sitter och sms:ar,  facebookar,  twittrar,  spelar World of 

warcraft, lyssnar på musik, gör hemläxorna, och kollar på film samtidigt” 

Matias Varela. 

Det som påverkar filmupplevelsen menar Bracken & Skalski  är  främst sex saker:  visuella  

element,  ljud,  klippning,  story,  agerande  och miljö.  (Bracken & Skalski,  2010,  s15).  Kjell 

Sundvall har sagt att: ”En film blir sällan bättre än det manus den baseras på.” (Amcoff et al  

1996, s9). Bergström skriver: no problem - no conflict - no story – no reader, (Bergström 

2011, s45), vilket syftar på att en bra historia behöver en bra konflikt eller ett problem som 

historien kretsar kring. Casetti tar upp detta i ett exempel i sin bok rörande filmen King Kong 

från (1933), där han säger att om King Kong blivit tam istället för att kämpa emot hade inte 

filmen fått lika stort genomslag (Casetti 2005, s96-103).
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6.3 Agerande 
Det som skiljer agerande åt på en analog filminspelning och en digital filminspelning är att 

den analoga kräver med disciplin än en digital. Inför en analog filminspelning bör du som 

skådespelare ha förberett dig noga så att du vet precis vad du ska göra när det är dags för  

tagning. Förvisso kräver även en digital inspelning förberedelse för att kunna generera bästa 

agerande framför kameran, men samtidigt har du råd att känna efter och utveckla på plats. 

Matias Varela berättar att:  ”Min syn på skådespeleri  att ju mer erfarenheter du har ju 

trovärdigare kommer du att kunna gestalta olika typer av personlighetsdrag och olika känslor 

på  duken.  Sen  med  det  sagt  så  om  du  ska  spela  våldtäktsman  så  behöver  inte  du 

nödvändigtvis ha gjort det i verkligheten, eller om du ska spela pundare så behöver du inte bli 

rökheroinist, men det kan vara bra om du har varit jävligt packad nån gång. Inlevelse liksom 

förberedelse i form research är de vapnen som man som skådespelare har använda sig av för 

att  gestalta.  Jag  tror  många  unga  skådespelare  gör  misstaget  att  de  liksom  spelar  en 

skådespelare som spelar en roll och då är det ett spel för mycket. Många pratar om att man 

går in och blir karaktären, men jag försöker tänka att karaktären ska bli en del av mig. Det 

finns alltid en del av Matias Varela i alla roller jag gör, av den enkla anledningen att det är jag 

som gör dem. Men man måste förstå att man inte står där för sin egen skull utan man är där  

för publikens skull, och jag tror att många missar det. Det är lätt att stå och runka åt sin egen  

förträfflighet och gud vad duktig jag är. Vill du bli känd, då ska du inte bli skådis, då ska du ju  

runka med en apa på Youtube och du kommer få fler träffar än vad snabba cash har setts av 

biobesökare.”

Matias Varela

6.4 Vidare arbete
Den här studien har behandlat två olika sätt att producera film. Idag är sättet som kameran 

lagrar information på det enda som skiljer en analog och en digital filmproduktion åt, samt 

informationens  väg  från  kameran  till  redigeringsprogrammet  i  datorn.  Därifrån  är  det 

samma resa och planeringen innan produktionen ser ungefär likadan ut för analogt som för 

digitalt.  Som  vidare  arbete  för  studien  skulle  man  förslagsvis  kunna  göra  en  kvantitativ 

undersökning som svarar på frågan hur många som använder sig av analogt eller digitalt, hur 

mycket  det  har  ändrat  sig  genom  åren,  samt  få  fram  vilka  kostnader  det  rör  sig  om  i 

filmbranschen, exempelvis för lagring av analoga negativ. 

En annan studie man skulle kunna göra är om videoformatet i relation till analog film och 

digitala minneskort utifrån de frågor jag ställt. Jag valde dock att inte behandla den aspekten 

eftersom inga filmer idag filmas på videoband. 
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7. Sammanfattning 
“In general there can be many reasons to choose a certain medium. Taste 

in: texture, chip / gate size for variety of depth of field, color rendition. 

These are  all  factors  that  help  defining  a  certain  image.  The  choice  of 

media should help you in realizing your vision, it is up to you how you 

want certain things to look for certain films. Some people like grain, other 

people like a smooth non textural finish. All depends on how you want to 

visualize the story.  All formats have their own advantages and disadvan-

tages, look different, react different on light.”

Hoyte van Hoytema

Det finns främst tre saker som styr valet av format: historien, arbetssättet och budgeten. Vad 

beträffar  historien kan du välja  kamera,  optik  och teknik efter  vilken känsla  du vill  ha i 

bilden. Film ger en mer klassisk filmisk känsla medan det digitala ger en skarp och detaljrik  

bild. Arbetssättsmässigt är skillnaden att en analog inspelning kan vara mer disciplinerad och 

fokuserad än en digital eftersom varje tagning kostar pengar, medan en digital inspelning 

innebär friare tyglar vilket lämpar sig bra om man ska filma med barn eller liknande där det 

är nödvändigt att möjligheten till att bara låta kameran rulla finns. Budget handlar främst om 

vad du vill budgetera. Sätten är många, men i slutändan handlar det om hur du vill berätta en 

historia, samt vilket arbetssätt som regissör och fotograf känner sig bekväma med.

De fördelar som finns med analog film är att det har större dynamiskt omfång och därmed 

klarar  av  bättre  ljusförhållanden.  Bildmässigt  är  analog  film  mer  filmisk  eftersom  den 

innehåller korn. Analog film anses också ha mer status och vara mer konstnärligt än digitalt.  

De nackdelar som finns med analog film är att den måste framkallas, att den är klumpigare 

att hantera, samt att det finns en överhängande risk för skador på råfilmen i form av repor  

eller smuts. Dessutom är analog film dyrt och i och med detta begränsas mängden tagningar.  

De som väljer att jobba analogt gör det främst för att skapa en viss känsla i bilden, samt för  

att många anser att det är status att filma analogt och att den filmiska bilden är den rätta och 

snygga.

De  fördelar  som  finns  med  digitalt  är  att  tekniken  är  snabbare,  mindre  och  mer 

lättillgänglig vilket öppnar möjligheter för gemene man att göra film. Det digitala arbetssättet 

medför en möjlighet att filma mer material,  samt att man enkelt och smidigt kan titta på 

playback på plats, på datorn eller i mobilen. De nackdelar som finns med digitalt är att de 

digitala  formaten  kan  behöva  uppdateras  för  att  hållas  aktuella.  De  som väljer  att  filma 

digitalt är både proffs som vill ha möjligheten att jobba med friare tyglar på inspelningsplats,  

samt amatörer som med liten budget och billig teknik vill göra film.  
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De skådespelare som intervjuats har sagt att de märker ingen skillnad på om produktionen 

är  analog  eller  digital.  Inte  heller  är  det  någon  större  skillnad  i  hur  stort  team  du har. 

Visserligen finns möjligheten till att ha ett mindre team vid en digital inspelning, men även 

om det  faller  bort  funktioner  från  den ena  typen av  inspelning  så  tillkommer  det  andra 

funktioner på den andra, så i slutändan går det jämt ut ändå.

“I think that the majority will shoot digital in the future, I hope people will  

not let it come down to a better/worse discussion.”

Hoyte van Hoytema  
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8. Avslutning 

”Technology has been a key element in the changing creative possibilities 

available to filmmakers, but deep down the questions of staging, point of 

view, pace,  suspense,  time and psychology faced by filmmakers as they 

walk onto the set in the morning have remained remarkably consistent.” 

Cousins, 2004, s13.

Konsten att producera film har funnits i mer än ett sekel och tekniken bara fortsätter att  

utvecklas. Men även om mycket har hänt på 100år så finns det även processer, teorier och 

praktiker som ser likadana ut nu som då. 

Det jag har fått fram av den här studien är att det inte handlar om vilket format som är  

bäst  eller  sämst,  utan snarare  vilken historia  du vill  berätta  och hur  du vill  berätta  den. 

Gabriel Mkrttchian säger att:  ”Vet man bara vad man ska göra för bild så är båda bra verktyg 

för att ta sig dit.”

“Every film deserves it's own specific language, every film have their own 

specific needs for certain technique.”

Hoyte van Hoytema
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BILAGA 1

ALLMÄNNA FRÅGOR

• Vem är du? Berätta lite om dig själv. Vad har du gjort för produktioner? Vilka roller har du 

haft där? 

• Vilken typ av teknik har använts i de olika produktionerna? Har du någon teknik som du 

föredrar? Varför? 

• Hur införstådd är du med klassisk filmteknik? 

• Hur införstådd är du med digital filmteknik?

• Vilka fördelar ser du med att filma på film/digitalt?

• Hur lång är en inspelningsdag? Hur många inspelningsdagar/projekt? Hur mycket material 

filmas ungefär under en dag? 

• Vilka råd skulle du ge till en filmarbetare?

FRÅGOR TILL FOTOGRAFER

• Hur enkel/svår tycker du att kameran du använder är? Lätt att lära sig? Bra designad 

interaktion med systemet? Varför? Varför inte?

• Använder du någon form av tillbehör till kameran? Exempelvis en rigg, stativ, fokusdragare, 

dolly m.m? Vad för typ/märke? Varför? Varför inte? 

• Hur många objektiv alternerar du emellan? Vilka? Varför? 

• Hur enkelt/svårt är det att byta objektiv? 

• Hur enkelt/svårt är det att byta batteri? Hur länge håller ett batteri? Hur länge behöver ett 

batteri laddas? 

• Hur enkelt/svårt är det att byta medium? Hur lagras materialet? Hur distribueras det? 

Framkallning, kopiering, loggning m.m

• Hur länge kan kameran filma/tagning? Hur många tagningar tas vanligtvis per scen? Varför? 

Repas det mycket innan och i så fall hur många av repen filmas? Varför? Varför inte?

• Hur fungerar ljudupptagning och synkning med ljud?

• Hur fungerar playback? 

FRÅGOR TILL POSTPRODUCENTER

• När det gäller framkallning? Hur är processen för detta för respektive teknik? Hur lång tid tar 

det? Vad kostar det? 

• I vilket format blir den slutliga digitala filen? Vilka program kan hantera detta format? Vad 

krävs av den dator som ska hantera detta material?

• Vad använder du för postproduktionsprogram? Varför? Vilka fördelar har 

programmet/programmen? Begränsningar? Är det lätt/svårt att lära sig/använda? Vad kostar 

det?
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