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Abstract 

Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet 

av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i 

filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. Kameran är 

fotografens viktigaste verktyg och den här uppsatsen belyser skillnader i arbetsprocessen med 

analog och digital film samt hur detta påverkar filmfotografens kreativa process. Vi har 

genomfört kvalitativa intervjuer med fyra filmfotografer som har arbetat med både analog och 

digital film och med hjälp av dessa genomfört en diskursanalys. Resultatet visar att det finns 

skillnader i arbetet med analog och digital teknik. Det finns dock lika mycket för- som 

nackdelar med de båda teknikerna och de lämpar sig bäst i olika typer av produktioner. Det 

går inte att säga att fotografen kan vara mer eller mindre kreativ beroende på vilken teknik 

som används. Teknikvalet påverkar fotografen främst i det tekniska arbetet men 

nödvändigtvis inte i den kreativa processen.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

I en bildproduktion är kameran ett av de viktigaste verktygen. Det är med hjälp av den som en 

produktion går från planering och idéer till att bli ett material som sedan kan bearbetas. Det är 

av stor vikt att som skapare av rörliga bilder ha kunskap om kameror och de 

inspelningsformat som finns. Ett uttryck som Ingar Brinck tar upp i artikeln Procedures and 

strategies: Context-dependence in creativity är ”context-dependent”. Det handlar om att en 

person är medveten om sin omgivning och har kunskap om de verktyg som används för att på 

bästa sätt använda sin kreativitet.1 En stor fråga inför långfilmsinspelningar idag är om en 

produktion ska spela in på analog film eller på ett digitalt format. Den här uppsatsen handlar 

om hur den digitala kameran de senaste 20 åren slagit sig in i branschen och konkurrerat med 

den klassiska filmkameran samt hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet har påverkats. 

Inom utbildningen har vi inga praktiska erfarenheter av att filma på analog film, utan vi har 

bara läst om det i litteratur, därför är det extra intressant att fördjupa oss i ämnet och 

undersöka de båda arbetssätten. Kanske är det något som har gått förlorat i övergången till 

digital teknik, något som vi i sådana fall vill belysa. Vi kommer jämföra analog och digital 

teknik och undersöka vilka för- och nackdelar de båda systemen har med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med filmfotografer. Framförallt vill vi undersöka filmfotografens arbete och hur det 

påverkas av valet av teknik.  

1.2 Historisk bakgrund 

På 1990-talet började digitala filmkameror att användas inom filmproduktion. Små 

videokameror användes i dogma-produktioner i Danmark och långfilmer som The Blair Witch 

Project (1999). I början av 2000-talet var den digitala kameran så pass utvecklad att den 

användes i filmen Star Wars Episode 2: Attack of the Clones (2002). Under de senaste tio åren 

har den digitala tekniken blivit allt mer vanlig men den digitala kameran har inte lyckats ta 

över branschen helt. Det har visat sig att celluloidfilmens påstådda död är långt överdriven. 

Filmkameran används fortfarande i stor utsträckning, framförallt i långfilm. 40% av alla 

filmer som nominerades till ”Bästa Film” på Oscarsgalan under 2014, 2015 och 2016, har 

                                                
1 Brinck. 1999. s.36 
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använt sig av celluloid film.2 Den digitala filmkameran tycks just nu vara ett av de två 

alternativ som finns, snarare än det självklara valet. När den stora filmtillverkaren Kodak gick 

i konkurs år 2012 var flera stora filmbolag beredda att satsa pengar för att företaget skulle 

fortsätta förse branschen med celluloid film. Warner Brothers, Disney, Universal, Paramount, 

Fox, och Columbia skrev alla avtal med Kodak för att säkerställa att Kodak och den analoga 

filmen skulle överleva.3 Det visar att filmbranschen ännu inte är beredd att bli helt digital och 

är fortfarande villig att satsa på den analoga tekniken. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur svenska filmfotografers yrkesroll 

påverkats sedan digitala filmkameror började användas i filmproduktioner. Målet är att 

klargöra för- och nackdelar med analog film och digital film samt undersöka de kreativa 

möjligheter och begränsningar som de båda arbetssätten medför för fotografens kreativa 

arbete. 

1.4 Frågeställning 

Uppsatsen utgår från följande frågeställning:  

• Hur skiljer sig filmfotografens kreativa process i en analogt filmad produktion jämfört 

med en digital produktion?  

1.5 Metod & material 

För att genomföra undersökningen och besvara vår frågeställning på bästa möjliga sätt var vi 

tvungna att få kunskap om ämnet från lämpliga källor. Därför har vi valt att intervjua svenska 

filmfotografer som är väletablerade i filmbranschen och har arbetat under en längre tid för att 

få fram relevant information. För att hitta lämpliga fotografer till intervjun har vi gått igenom 

alla medlemmar på FSF:s hemsida, Föreningen Sveriges Filmfotografer, och utvärderat vilka 

fotografer som är lämpliga för intervjun. De kriterier vi sökte efter var att de skulle ha en 

längre arbetserfarenhet som visade att de hade arbetat med både celluloid film och digital 

film. När vi kontaktade fotograferna berättade vi om vilka vi var, vad ämnet handlade om och 

hur intervjun skulle gå till. De fick valet att göra intervjun via Skype eller via telefon, men vi 

rekommenderade att genomföra intervjun via Skype. Vi valde att kontakta fyra personer som 

                                                
2 IMDB. 2014, 2015, 2016. 
3 Veronda. 2015 
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passade in på våra kriterier. Vi valde fyra fotografer eftersom det är tillräckligt få för att 

kunna gå ordentligt på djupet med varje informant men många nog för att se ett mönster. 

Anledningen till varför vi har valt att göra en kvalitativ intervju istället för en kvantitativ 

metod, som en enkät, är för att få en djupare förståelse i hur en fotograf arbetar kreativt i en 

filmproduktion som är baserad på analog eller digital film. Jan Trost berättar i sin bok 

Kvalitativa intervjuer att kvalitativa intervjuer kännetecknas av att frågor ställs till 

respondenten och syftet är att få komplexa och detaljrika svar. Det innebär att efter intervjun 

är genomförd har mycket material samlats in och kan bearbetas och därefter hitta intressanta 

mönster och åsikter.4 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide. Det betyder att vi använde oss 

av på förhand bestämda frågor men haft möjligheten att följa upp med följdfrågor om vi ville 

fördjupa oss i ett svar som respondenten gav.5 Frågorna behandlar kreativiteten hos fotografen 

i fråga, fotografens yrkesroll och andra produktionsrelaterade frågor gällande 

filmproduktioner som är producerade på analog och digital film.  

1.5.1 Val av informanter 

Vi har valt att intervjua fyra personer som arbetat som filmfotograf under en längre tid. De 

kriterier vi gick efter var att de skulle ha arbetat med både analog och digital film. Vi ville 

också att de skulle vara väletablerade fotografer som kunde ge oss inblick i arbetet med 

professionell långfilm.  

De fyra informanterna är:  

• Jens Fischer, en svensk filmfotograf som påbörjade sin karriär med att fotografera den 

brittisk-skandinaviska TV-filmen The Case (1972). Han har tidigare studerat konst- 

och musikhistoria vid Sorbonnes Universitet i Paris. Fischer har fotograferat flera av 

Colin Nutleys filmer, bland annat Änglagård (1992), Under Solen (1998) och 

Sprängaren (2001). Han har också gjort Alla vi barn i Bullerbyn (1986), Harrys 

Döttrar (2005) och En enkel till Antibes (2011). Fischer har vunnit flera filmpriser, 

bland annat tre Guldbaggar. Hans första digitala produktion var Julie (2013) och har 

även fotat Medicinen (2014) på digitalt format. 

 

                                                
4 Trost. 2010. s.25 
5 Aspers. 2011. s.143 
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• Ulf Brantås är en filmfotograf som gjort ett 30-tal långfilmer och tv-serier sedan 

mitten på 1980-talet. Han har ett långt samarbete med Lukas Moodyson där han fotat 

filmer som Fucking Åmål (1998), Lilja 4-ever (2002) och Vi är bäst! (2013). Brantås 

har gjort flera tv-serier både i Sverige och utomlands som den norska thrillerserien 

Nobel (2016) och Marcella (2016). Han var också 2nd unit regi/foto på HBO-serien 

Generation Kill (2008). Han har tilldelats flera filmpriser och nomineringar, bland 

annat en Guldbagge för Lilja 4-ever (2002), en Emmy-nominering för fotot i TV-

serien Treasure Island (2012) och en BAFTA-nominering för BBC-serien To The 

Ends Of The Earth (2005). Brantås började filma digitalt 2009 och har sedan dess gjort 

ett 15-tal långfilmer och tv-serier.  

 

• Per-Arne Svensson är en svensk filmfotograf och har jobbat i filmbranschen sedan 

1970-talet. Han samarbetade med Mats Helge Olsson i början av sin karriär och gjorde 

filmerna The Frozen Star (1977), Ninja Mission (1984) och Tvingad att leva (1980) 

som han också skrev manus till. Svensson har gjort flera Johan Falk-filmer, bland 

annat Livvakterna (2001), Den tredje vågen (2003) och Johan Falk: GSI – Gruppen 

för särskilda insatser (2009). Svensson har också fotat långfilmerna Som man 

bäddar… (2005) och Anders Nilssons När mörkret faller (2006). Hans första digitala 

produktion var Livvakterna (2001) och har sedan dess gjort ett tiotal digitala 

produktioner.  

 

• Mischa Gavrusjov började under 1970-talet arbeta med nyheter och dokumentärfilm, 

som B-foto och fotoassistent, och började på 80-talet arbeta som filmfotograf. Som B-

foto gjorde han bland annat Rövardotter (1984). Han har fotat filmer som Om kärlek 

(1987) och PS Sista sommaren (1988) och har länge samarbetat med Jan Troell. 

Samarbetet bygger på att Troell opererar kameran och Gavrjusjov ljussätter. 

Tillsammans har de fotat bland annat Så vit som en snö (2001), Maria Larssons eviga 

ögonblick (2008) och Dom över död man (2012). De tilldelades en guldbagge för fotot 

i Så vit som en snö (2001) och har nominerats ytterligare två gånger. Svensson 

arbetade redan på 1990-talet med digibeta och andra digitala format i olika tv-serier. 

Sedan dessa har han växlat mellan digitala format och analog film beroende på 

produktion.  
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1.5.2 Tillvägagångssätt och analysmetod 

För att analysera det material vi samlat in med hjälp av intervjuer kommer vi använda oss av 

metoder från Patrik Aspers bok Etnografiska metoder. För att möjliggöra en analys av våra 

intervjuer kommer dessa spelas in, transkriberas och kodas av. Kodning är ett sätt att bryta ner 

materialet till mindre delar. Koderna blir som mappar där materialet samlas och sorteras. Det 

gör det lättare att analysera olika delar av intervjuerna istället för att försöka analysera 

helheten.6 Uppsatsen är en kombination mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa 

intervjuer används för att samla in empirin. Materialet kvantifieras sedan för att kunna 

genomföra en diskursanalys. 

Intervjuerna kommer kodas med papper och penna eftersom det är relativt lite material och en 

hanterbar mängd sidor. Vi kommer använda oss av marginalmetoden, vilket betyder att 

materialet skrivs ut på papper och markeringar görs i marginalen med färgpennor. 

Kodschemat utvecklas för ändamålet och beskriver vilket teoretiskt fack som hör ihop med 

vilken typ av markering i marginalen. Under själva kodningen kan markeringar göras rad för 

rad men också ord för ord eller i sidhuvudet för att sortera in hela sidor i ett sammanhang, 

vilket gör det lättare att bläddra och hitta i materialet. Om ett behov av en kod som inte finns i 

kodschemat skulle uppstå, skapas helt enkelt en ny kod och en kodanvisning som läggs till i 

kodschemat.7 

Efter kodningen ska vårt empiriska material från intervjuerna sammanställas i en analys. Vi 

kommer använda en idealtypscentrerad analysmetod för att studera filmfotografyrkets 

förändring och utveckling. Aspers berättar att en idealtyp kan skapas och tillämpas i många 

olika ämnesområden. Den idealtypscentrerade analysmetoden används om ett visst beteende, 

en attityd eller en viss erfarenhet vill studeras. Vi ska sedan, precis som Aspers påstår är 

lämpligt, jämföra idealtyperna med hjälp av en komparativ analys.8 En komparativ analys är 

passande när en forskare ska jämföra två eller flera begrepp och kategorier.9 Koderna har 

utformats efter ämnesområden som informanterna förväntas ta upp baserade på 

intervjufrågorna.  

 

                                                
6 Aspers. 2011. s.165-166 
7 Ibid. s.185-188 
8 Ibid. s.207 
9 Ibid. s.205 
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När vi har kodat vårt material har vi använt oss av följande idealtyper i kodschemat: 

1. Tekniken förändras men det påverkar inte kreativiteten. Kodfärg: gul. 

2. Tekniken förändras och det påverkar kreativiteten. Kodfärg: rosa. 

Därefter har vi delat upp idealtyp två efter följande koder: 

1. Den digitala tekniken har fördelar. Kodfärg: Rosa och blå. 

2. Den analoga tekniken har fördelar. Kodfärg: Rosa och korsade linjer.  

Ytterligare har vi kodat materialet efter följande koder och markerat med dess tillhörande 

siffra.  

1. Filmfotografens yrkesroll. 

2. Planering och förproduktion. 

3. Samarbete med regissören. 

4. Teknikskillnader. 

5. Skillnader vid inspelning. 

6. Kreativitet. 

7. Övriga för- och nackdelar. 

Nedan presenteras kodschemat som har använts för att redovisa resultatet. 

Kodschema  
Färgkod Kodnummer Kod Ämnesområde 
Gul  Ingen påverkan Tekniken förändras men det spelar ingen roll för 

kreativiteten 
Rosa  Påverkan Tekniken förändras men det spelar roll för 

kreativiteten 
Rosa + 
blå 

 Digitala fördelar Den digitala tekniken har fördelar 

Rosa + 
linjer 

 Analoga fördelar Den analoga tekniken har fördelar 

 1 Yrkesrollen Hur filmfotografens yrkesroll och 
ansvarsområden har påverkats av valet av teknik 

 2 Förproduktion Hur planering och förproduktion varierar med 
valet av teknik 

 3 Regissörsamarbete Hur filmfotografens samarbete skiljer sig med 
valet av teknik 

 4 Teknik Tekniska skillnader som påverkar filmfotografens 
arbete 

 5 Inspelning Hur disponering av inspelning påverkas av valet 
av teknik 

 6 Kreativitet Vikten av kreativitet och hur den påverkas av 
valet av teknik 

 7 Övrigt Övriga för- och nackdelar med analogt respektive 
digitalt 
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1.5.3 Avgränsningar 

För att avgränsa denna uppsats ska fokus ligga på filmfotografens kreativa yrkesroll och hur 

inspelningsprocessen ser ut i jämförelse med en analog och digital filmproduktion. Vi har valt 

att utgå från svenska filmfotografer som har varit aktiva i Sverige eller utomlands. En populär 

debatt som är återkommande i filmbranschen är bildens visuella egenskaper och vilka 

skillnader som finns i slutresultatet när celluloid film och digital film jämförs. Det färdiga 

resultatet är dock inte något vi kommer lägga någon större vikt vid för att istället fokusera på 

fotografens arbetsprocess. Uppsatsen avser inte heller att undersöka skillnaderna i hur 

efterbearbetning och lagring sker mellan de två teknikerna eftersom efterbearbetning och 

lagring inte ligger i filmfotografens arbetsområde.   

1.6 Metodkritik  

Valet av informanter i uppsatsen är avgörande för resultatet. Empirin styrs genom urvalet av 

fotografer och resultat kan skifta med andra informanter. I denna uppsats intervjuas endast 

fyra svenska filmfotografer och den ger därför inte en generell bild av hur yrkesrollen 

påverkas utan en inblick i hur teknikens utveckling påverkat fyra filmfotografer. Valet av 

informanter har motiverats i avsnitt 1.5. De frågor vi valt att utgå från i intervjuerna kanske 

inte ringar in alla infallsvinklar men det ger en någorlunda klar bild av skillnaderna i arbetet 

med analog och digital film.  
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2 Teori & tidigare forskning 

2.1 Analoga filmens historia 

I The Story of Film berättar Mark Cousins att filmmediet inte var någon enskild mans 

uppfinning, utan att flera uppfinnare var delaktiga i processen. Det som uppfanns var en svart 

liten låda som hade en rörlig remsa och spelade in vad den såg. Därefter skulle ljus skina 

genom den remsan och projicera flera bilder i följd som skapade en illusion av rörliga 

bilder.10 

En av de första filmerna som visades var gjorda av Lumière-bröderna. Cousins berättar att 

filmen föddes 28 december 1895, enligt många historiker. Bröderna visade ett kort program 

med deras dokumentärer och en fiktionsfilm för en betalande publik. Bland annat visades 

filmen L’arrive d’un train en gare de la Ciotat/The Arrival of a Train at La Ciotat Station. En 

film om ett tåg som anländer vid en tågstation. Kameran var placerad nära tågspåret vilket 

gjorde att tåget gradvis ökade i storlek när det anlände och det framstod som att tåget skulle 

åka genom duken och in över publiken.11 

I boken Modern Post beskriver Arundale hur processen går till i kameran när inspelning sker 

på analog film. I över 100 år har filmindustrin förlitat sig på den prövade och betrodda 

metoden av att exponera filmnegativ för ljus för att fånga och lagra en bild. De mest vanliga 

dimensionerna av film som används inom professionell filmproduktion är 16mm och 35mm 

och löper genom kameran i en bildhastighet på antingen 24 bildrutor per sekund (amerikansk) 

eller 25 bildrutor per sekund (europeisk). När stillbilder projiceras med en hög hastighet 

framstår de som en rörlig bild och våra ögon kan inte längre avgöra individuella bildrutor. 

Filmnegativet är lindat runt en rulle, som är inrymt i ett ljustätt magasin som sedan fortsätter 

bakom kamerans lins, genom en port. Varje bildruta är exponerad genom en slutare som 

öppnas och stängs i ett exakt mönster, som tillåter att ljus träffar filmnegativet. Innan 

filmnegativet kan visas måste det framkallas på ett laboratorium.12  

2.2 Digitala filmens historia 

Mark Cousins skriver i boken The Story of Film om tekniker som utvecklades i början av 

1990-talet för att arbeta med digitala bilder i långfilmer. I filmer som Terminator 2 (1991) och 

                                                
10 Cousins. 2011. s.22 
11 Ibid. s.23 
12 Arundale & Trieu. 2014. s.3 



 

9 

 

Jurassic Park (1993) och senare Titanic (1997) och Gladiator (2000) användes digitala 

effekter och manipulerade bilder. Dinosaurier, det antika Rom och en man av flytande metall 

kunde skapas med hjälp av datorer. Dessa filmer var dock fortfarande filmade på analog film 

för att sedan scannas in i en dator. Även distributionen skedde analogt och projicerades med 

35mm film.13  

Experiment kring skapandet av digitala bilder har pågått länge. Redan 1921 kom en elektriker 

på att en digital bild kunde skapas med hjälp av elektroner i hög hastighet som registrerar 

bilden rad för rad. Flera experiment gjordes under de kommande årtiondena och 1949 

föreslog Hollywood-producenten Samuel Goldwyn att projektortekniken i biografer skulle 

bytas ut mot stora tv-skärmar på vilka elektroniska bilder kunde visas och strömmas via 

kablar från uppspelningsenheten, en teknik som dock aldrig blev verklighet.14   

Det tog många år innan den digitala tekniken skulle slå igenom. Under 1990-talet gjordes 

flera långfilmer på billiga videokameror såsom The Blair Witch Projekt (1999) men också 

dogmafilmer i Danmark. Dogmafilm gick ut på att göra filmer med handhållen kamera i 

riktiga miljöer. Ingen ljussättning användes och musik var ett undantag. De kameror som 

användes var lätta och billiga videokameror som var lätta för fotografen att bära med bara 

händerna.15  Hollywood började i början av 2000-talet att arbeta med större och mer 

avancerade digitala kameror. 2002 användes digitala kameror för första gången i en stor 

mainstreamfilm då Star Wars Episode 2: Attack of the Clones (2002) kom. George Lucas film 

gjordes med ett helt digitalt workflow och visade att den digitala tekniken var mogen för 

Hollywoods finrum.16 

John Mateer skriver i artikeln Digital cinematography: Evolution of craft or revolution in 

production om den nya generationen av digitala kameror. 2007 släppte kameratillverkaren 

Red sin första kamera Red One. 2010 lanserade konkurrenten Arri kameran Alexa som svar 

på detta och de båda kamerorna blev direkt populära inom långfilmsproduktion. De båda 

kamerorna ger en bättre bild med högre upplösning och återger både färg och ljus bättre än de 

tidigare digitala kamerorna.17 Red One och Arri Alexa är ett stort steg i utvecklingen och kan 

jämföras med 35mm film. Vilmos Zigmond berättar i Mateers text, efter att ha sett The Girl 

                                                
13 Cousins. 2011. s.455-456 
14 Ibid. s.457 
15 Cousins. 2011. s.461 
16 Ibid. s.457 
17 Mateer. 2014. s.7-9 
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with the Dragon Tatoo (2011) som är filmad med Red Epic, att den lika gärna kunde varit 

filmad med 65mm eller 70mm film. Allt eftersom Red och Arri lanserade nya modeller blev 

den digitala tekniken mer och mer vanlig i långfilmsproduktioner. Digitala kameror kan nu 

ses som vanligare än analoga kameror i film- och tv-sammanhang.18 

2.3 Skillnader i arbetsprocessen 

Jason Tomaric berättar i boken Filmmaking att välja en kamera och format är ett av de 

viktigaste besluten som tas när utrustning till en filmproduktion ska väljas. Det finns många 

olika digitala och analoga alternativ till filminspelningen. Mycket beror på budgeten när 

beslut ska tas angående format, om en produktion vill filma på film finns exempelvis det 

billigare alternativet Super 8-formatet, men bildkvaliteten kommer att vara sämre. Om budget 

tillåter finns 35mm film, vilket är bättre kvalitet än Super 8. Om 35mm film används måste 

flera tusentals kronor spenderas på kamerautrustning, filmrullar och framkallning, vilket kan 

bli dyrt i slutändan. Digital video erbjuder ungefär samma alternativ som celluloid film, från 

billigare HDV till professionella och högkvalitativa HD-kameror som Red One. Det är många 

faktorer som spelar roll när kamera och format ska väljas.19 

Tomaric tar även upp olika jämförelser under filminspelning. En stor skillnad som påverkar 

inspelningen på plats är hur det spelas in, på film eller på hårddisk. När en produktion spelar 

in på celluloid film begränsas antalet tagningar beroende på hur stor budget produktionen har 

för celluloid film. Ett sådant problem upplevs inte i samma utsträckning när produktionen 

filmas på ett digitalt format, då antalet tagningar kan var hur många som helst i princip, för att 

priset för hårddiskar är billigare än film.20 

Om inspelningen sker på 35mm kan inte materialet visas förrän det har framkallats, till 

skillnad från digitalt som kan visas direkt på inspelningsplatsen.21 Det betyder alltså att 

regissör och fotograf endast kan se på det material som spelas in under tagningen och därefter 

avgöra om en omtagning behövs. Vid ett digitalt format kan materialet ses efter varje tagning 

för att bedöma om någonting behöver förbättras under en scen. Tomaric berättar också att 

                                                
18 Mateer. 2014. s.9 
19 Tomaric. 2011. s.170 
20 Ibid. s.173 
21 Ibid. s.173 
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kameror som filmar på celluloid film är väsentligt tyngre och större, till skillnad från digitala 

kameror som är mindre och vilket gör de lättare att hantera.22 

I artikeln The Death of Film som är publicerad i LA Weekly, tar Gendy Alimurung upp 

exempel på när digitala kameror har varit användbara i filmproduktioner. I filmen 28 Days 

Later (2002) går en man iklädd i sjukhuskläder genom en öde gata i London. En 

zombieapokalyps har precis brutit ut och han passerar övergivna byggnader. Alimurung 

betonar att det är en av filmens mest minnesvärda scener. En scen som kanske inte skulle ha 

funnits om det inte vore för den digitala kameran. Regissören Danny Boyle hade inte 

tillräckligt med resurser för att stänga ner Londons trafikerade gator i mer än en timme. 

Eftersom digitala kameror var lättare att ställa upp än analoga filmkameror kunde filmteamet 

vara beredda att filma med sex olika strategiskt placerade kameror inom en kort tid.23  

Även om det digitala formatet har utvecklats mycket under de senaste åren, både ekonomiskt 

och tekniskt, väljer många regissörer och fotografer fortfarande 35mm celluloid film framför 

det digitala formatet. Alimurung berättar att regissörer som Christopher Nolan är oroliga att 

standarden för hur 35mm film är skapade kommer dö ut inom en snar framtid. Kameror som 

filmar på 35mm har magasin med filmrullar och varje filmrulle har till exempel en kapacitet 

på 10 minuters inspelningstid, vilket kräver att magasinet laddas om efter 10 minuter för att 

fortsätta inspelningen. Det kräver mer disciplin bland skådespelare och filmteam, till skillnad 

från digitala filmkameror som kan spela in under en längre tid.24 

2.4 Kreativitet 

John S. Dacey och George F. Madaus skriver i artikeln Creativity: Definitions, Explanations 

and Facilitation att det är svårt att definiera kreativitet. Många har skrivit och försökt reda ut 

begreppet och de flesta skiljer sig från varandra. För att enklare kunna definiera kreativitet 

kan det appliceras på en produkt och ställa sig frågan vad en kreativ produkt är för att sedan 

kunna reda ut vad produktens upphovsman har för egenskaper. En kreativ produkt har fyra 

kännetecken: sällsynthet, användbarhet, förvandling och sammanträngning.25 Om detta 

kopplas till filmfotografens yrkesroll kan ses på bilderna hen producerar som produkten. 

Produkten har vissa kreativa egenskaper eller ej beroende på fotografens kreativa förmåga.  

                                                
22 Tomaric. 2011. s.173 
23 Alimurung. 2012. s.20 
24 Ibid. s.21 
25 Dacey & Madaus. 1969. s.55-56 
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Robert J. Sternberg skriver i boken Handbook of Creativity om kreativitet som något som kan 

utveckla oss samt de produkter och företag vi utvecklar. För att något som produceras ska 

vara kreativt ska det vara oväntat och originellt, inte något som är självklart och som vem som 

helst kan komma på. Det ska samtidigt vara användbart i sitt sammanhang. Att komma på 

något originellt som inte är användbart är alltså inte kreativt enligt Sternberg.26 Nyfikenhet 

och lust att lösa komplicerade problem är också något som definierar en kreativ person. Hen 

har ett öppet sinne och är beredd att ta risker för att lösa sitt problem.27 

Stefan Lindberg skriver i boken Det fotografiska bildspråket om hur en kreativ bildskapare 

använder sig själv, sin lust och omgivningen för att formulera sig genom bilder. Han menar 

att:  

En bildkonstruktion kan jämföras med möbelsnickarens arbete; det är enkelt att snickra ihop en 

till nöds fungerande stol, men ska skönhet och funktion få högre värde, krävs engagemang och 

evigt finslipande på former och ytor.  

Kreativitet är hårt arbete och noggrannhet, likväl som lust och passion.28    

I artikeln Procedures and strategies: Context-dependence in creativity fokuserar Ingar Brinck 

på kreativitet som ett kognitivt beteende, bland människor till exempel. Sett som ett kognitivt 

beteende involverar kreativitet mycket av de element som problemlösning besitter, som är 

baserat på kunskap och tänkande.29 Brinck tar upp ett begrepp kallat ”context-dependent” som 

handlar om att en person är medveten om sin omgivning och klarar uppgifter beroende på 

vilken miljö en befinner sig i.30 Fördelen med ”context-dependent” är att information kan 

erhållas från sin omgivning och lösa problem med tillgångar som erbjuds i en specifik miljö.  

Begränsningar kan leda till ökad kreativitet och tvingar en att finna nya lösningar på problem 

som uppstått på grund av någonting som saknas i omgivningen.31 Brinck tar också upp 

exempel på när kreativitet kan hindras och inte riktigt låta utvecklas till sin fulla kapacitet. 

Det är när ingen tidigare erfarenhet har erhållits av utrustningen som finns till hand eller den 

nuvarande miljön.32 Brinck menar att ”Context-dependent” kan betyda att kreativt arbete sker 

                                                
26 Sternberg. 2003. s.3 
27 Ibid. s.42 
28 Lindberg. 2006. s.89 
29 Brinck. 1999. s.33 
30 Ibid. s.36 
31 Ibid. s.37 
32 Ibid. s.39 
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efter kunskap och skicklighet. En annan definition är att tidigare erfarenhet ignoreras och låter 

sig anpassas till omgivningen som kan bidra till ökad kreativitet.33  

2.5 Creative Space 

Per-Erik Eriksson skriver om hur en filmskapare kan utnyttja sin kreativitet mer om 

produktionen är tekniskt planerad. Om stor tid går åt at lösa tekniska problem försämras 

fotografens möjlighet att arbeta kreativt. Den kreativa delen av produktionen kallar Eriksson 

”creative space”. Om stor del av produktionstiden måste läggas på tekniska detaljer försvinner 

en del av ”creative space”. Det kan alltså påverkas av fotografens kunskap om kameran och 

tekniken runt om.34 

Det kreativa spelrummet påverkas av tre faktorer: tid, typ av digital information och 

fotografens uttrycksförmåga. Dessa tre faktorer kan vara begränsningar eller vara bidragande 

till att kreativiteten får större utrymme i en produktion. Tidsaspekten bestämmer hur stort 

utrymme kreativiteten får och om mycket tid går åt för att lösa tekniska problem och liknande, 

minskar ”creative space”. Digital information handlar om att välja rätt digitalt format och 

teknik för rätt ändamål. Exempelvis kan en avancerad kamera med stora filer vara fel val för 

en mindre informationsfilm men rätt val för en professionell långfilm. Uttrycksförmågan 

beskriver fotografens kunskaper i att hantera verktygen, i det här fallet filmkameran. Om de 

tre faktorerna ligger på optimala nivåer blir fotografens ”creative space” som mest 

gynnsamma.35 

I ett analogt workflow ser processen relativt lika ut i de flesta produktioner. I det digitala 

arbetssättet finns det många olika möjligheter att arbeta på. Val av kamera, filformat och 

codec påverkar alla produktionens workflow och kan både skapa möjligheter men också 

problem som tar tid.36 Den digitala tekniken ställer nya krav på fotografen som måste hantera 

mer än den kreativa delen av yrkesrollen. I många produktioner anställs en person som 

ansvarar för kamerainställningar, filformat och hantering av filer. Den personen, som har 

rollen DIT (Digital Image Technician) eller Digital supervisor, arbetar för att avlasta det 

tekniska ansvaret från fotografen och ge denne mer tid för det kreativa arbetet.37 

                                                
33 Brinck. 1999. s.42 
34 Eriksson. 2013. s.56-57 
35 Ibid. s.56-57 
36 Ibid. s.51-53 
37 Ibid. s.54-55 
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2.6 Fotografens roll i en filmproduktion 

Jason Tomaric skriver i boken Filmmaking: direct your movie from script to screen using 

proven Hollywood techniques att rollen som filmfotograf består av två stora delar; ljussättning 

och kameraarbete. En väsentlig del är att kunna hantera kameran och bildspråket, veta vilka 

vinklar som ska filmas, hur kameran ska röra sig, samt vilken optik som ska användas. Det är 

dock lika viktigt att kunna ljussätta sina bilder för att skapa ett bra material. Fotografen 

ansvarar för hur ljuset ska se ut och använder det för att skapa den stämning och stil som 

passar filmens handling. Fotografen tolkar manuset och regissörens visioner till bilder. 

Regissören ansvarar för skådespelarnas interaktion med varandra för att driva berättelsen 

framåt, medan fotografen ansvarar för filmens stil och de känslor som förmedlas med 

bildspråket. Fotografen och regissören har ett nära samarbete för att bådas visioner ska 

fungera tillsammans. Utöver att fånga skådespelarens känslor och rörelser på rätt sätt är det 

också viktigt att fotografen ser till att förse klipparen med tillräckligt med material så denne 

kan klippa ihop scenen på ett bra sätt.38 

Philip Cowan skriver i artikeln Underexposed: The neglected art of the cinematographer att 

det finns tre faktorer som påverkar hur kreativt fotografen jobbar. De resurser som finns att 

tillgå, tiden för förproduktion och samarbetet med regissören. Dessa tre faktorer kan påverka 

och öka fotografens kreativitet och kvalitet men också sänka den om någon faktor inte är 

optimal.39 

De resurser som finns i en produktion kan begränsa eller möjliggöra för fotografen. Cowan 

menar att det bästa för fotografens kreativitet och arbete är om det finns oändliga resurser och 

tekniska möjligheter. Detta är såklart sällsynt och fotografen begränsas ofta av att den teknik 

som behövs för att exempelvis göra en avancerad och lång åkning inte finns att tillgå. 

Fotografen får då nöja sig med en enklare lösning som ligger inom produktionens resurser.40 

Den andra faktorn som kan påverka är fotografens tid för förproduktion: Ju tidigare i 

produktionen fotografen börjar arbeta desto bättre. Det finns då tid att sätta sig in i berättelsen 

på ett bra sätt och utveckla filmens visuella stil. Den tredje faktorn, samarbetet med 

regissören, påverkas av hur arbetsrelationen är mellan regissör och fotograf. De har ett nära 

och svårt samarbete där de båda måste hitta lösningar där bådas visioner möts för att 

                                                
38 Tomaric. 2011. s.293-294 
39 Cowan. 2012. s.76 
40 Ibid. s.76 
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gemensamt hitta filmens språk. Hur samarbetet fungerar är olika beroende på person och film. 

Om dessa tre faktorer är jämbördigt balanserade ökar fotografens kreativitet och förmåga att 

producera bra bilder. Om det tvärtom är brist i någon faktor kommer kreativitet och resultat 

bli sämre. 41 

2.7 Vår kreativitetsdefinition 

Den definition av kreativitet vi kommer använda vidare i uppsatsen och som ligger till grund 

för diskussion och slutsats är att en kreativ person är någon som skapar något oväntat och 

originellt som samtidigt är användbart i sitt sammanhang. Personen ska ha en lust att lösa 

komplicerade problem för att vara effektiv i sitt arbete och skapa en produkt som kan 

användas för att fylla sitt syfte. Kreativitet kännetecknas också av att arbeta både noggrant 

och med lust och passion.  

2.8 Tidigare undersökningar 

Valentin Miholic har skrivit om skillnaden på analog film och digital film i sin 

kandidatuppsats på Högskolan Dalarna. Miholic skriver om varför analog film fortfarande 

används inom den amerikanska filmbranschen. Han fokuserar i uppsatsen på de tekniska och 

ekonomiska för- och nackdelarna samt skillnaden på analog och digital lagring. I sin uppsats 

berättar han att analog film ger en mer speciell foto-realistisk look med stort dynamiskt 

omfång med en annorlunda textur jämfört med den digitala bilden som är skarp och klar. 

Analog teknik skapar en disciplinerad inspelning medan en digital kamera ger mer utrymme 

för att spela in långa sekvenser, intervjuer och dokumentärer.42  

Även Tina Vesterlund på Umeå Universitet har skrivit om samma ämne. Hon har med hjälp 

av kvalitativa intervjuer med filmarbetare undersökt varför de väljer olika typer va teknik i 

olika produktioner. Det finns främst tre saker som påverkar valet av teknik: Historien, 

arbetssättet och budgeten. Hon säger att analog film ger en mer filmisk känsla medan den 

digitala kameran ger en skarp och detaljrik bild. Precis som Miholic skriver hon att valet av 

analog eller digital teknik beror på vilken typ av produktion det är. Det går inte att säga att en 

teknik är bättre än den andra men att olika beslut måste tas gällande vilken teknik som ska 

användas beroende på ändamålet.43 

                                                
41 Cowan. 2012. s.76-77 
42 Valentin. 2015. 
43 Vesterlund. 2012. 
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3 Resultat  

3.1 Visualiserad form av resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av kodningen av intervjuerna. Vi har valt att kvantifiera 

kodningen i visualiserad form enligt de olika kodkategorierna och idealtyperna i 

stapeldiagram och tårtbitar, för att kunna genomföra en komparativ analys och jämföra olika 

idealtyper med varandra. Vi har sammanställt hur ofta någon talar om ett ämnesområde som 

kan kopplas till en kod. Intervjuerna är först uppdelade efter de två idealtyperna och hur ofta 

informanterna talar om dem. Tabellen under visar sammanlagt hur ofta informanterna talar 

om tekniken som något som inte påverkar kreativiteten respektive när det påverkar 

kreativiteten. Ett resonemang från informanten resulterar i en kod.  

 

Figuren nedan visar hur ofta informanterna talar om ett specifikt ämnesområde i idealtyp 1.  

 

Figur 2 Uppdelning av "Idealtyp 1" med specifika ämnesområden utifrån kodschema. 
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Efter att en sammanställning av idealtyper har utformats har idealtyp 2 uppdelats i ”Analoga 

fördelar” och ”Digitala Fördelar”.  

 

Figur 3 Uppdelning av idealtyp 2 som visar uppdelningen procentuellt sett. 

Med hjälp av kodschemat som presenterades tidigare har ”Analoga fördelar” samt ”Digitala 

fördelar” uppdelats i ämnesområden. Den visar hur ofta informanterna talar om ett specifikt 

ämnesområde i idealtyp 2.  

 

Figur 4 Uppdelning av "Analoga fördelar" med specifika ämnesområden utifrån kodschema. 
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Figur 5 Uppdelning av "Digitala fördelar" med specifika ämnesområden utifrån kodschema 

3.2 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras utdrag ur intervjumaterialet för att visa hur vi tänkt gällande 

kodningen. Denna del är ett komplement till det visualiserade resultatet av kodningen. Här 

lyfts delar av intervjuerna fram för att ge en inblick i intervjumaterialet och få förståelse för 

kodningen.  

3.2.1 Filmfotografens roll – Kod 1: Yrkesrollen 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn på sin yrkesroll och vad de själv anser är deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter. De beskriver skillnader och likheter i arbetet beroende på 

teknikval.  

Mischa Gavrjusjov beskriver sitt huvudansvar som att hjälpa regissören att uppnå sin vision: 

Jag hjälper ju regissören, jag lägger till nånting. Det är ju det här med att skapa stämningen, 

atmosfären i scenen va, så att den blir, att vi tittar på rätt grejer. Det handlar ju om bakgrund, 

ljus och mörker. Jag hjälper ju regissören, jag lägger till nånting. Det är ju det här med att skapa 

stämningen, atmosfären i scenen, så att den blir, att vi tittar på rätt grejer. – Gavrjusjov  

Han beskriver sitt ansvar som att ge filmen rätt stämning och utseende samt att få publiken att 

fokusera på rätt saker. Jens Fischer berättar hur yrkesrollen är i en analogt filmad produktion: 

Man är ensam ansvarig för "looken" iallafall, vilket gör att det är ju… på ett sätt in i helvete 

mycket mer nervöst med film. /---/ Ja alltså man delar inte med sig av problemen, utan 

problemen är väldigt fokuserad till fotografen när man jobbar med film så att det är ingen som 

vet hur det kommer att se ut, förrän dagen efter när man har framkallat det. – Fischer  
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Fischer beskriver arbetet i en analog produktion som instängt och med stort eget ansvar för bilden. 

Fotografen förväntas själv ansvara för bilden och ingen annan ser hur bilden verkligen blir förrän 

dagstagningar visas dagen efter. Han fortsätter och jämför med en digital produktion idag:  

Eftersom man var ensam ansvarig, ingen kunde se hur man gjorde, så kunde man liksom hävda 

mer tid än vad man gör nu när… så att säga alla ser resultatet. Därmed då gör en bedömning att, 

nej, nej för fan, det behövde du inte, det är inte nödvändigt och så vidare, såna saker, som man 

tidigare liksom la ner jobb på. Kan det att bli… liksom bara försvinna. Därför att det finns en 

bedömning att, jag tycker det ser okej ut, nu kör vi, nu tar vi nästa. – Fischer  

Fischer beskriver att det i och med digital teknik och monitorer med bra kvalitet ger 

filmteamet möjlighet att hjälpa fotografen i arbetet. Detta kan både vara en fördel men kan 

också göra att fotografen inte på samma sätt kan kräva samma tid till sitt arbete. Ulf Brantås 

beskriver precis som Gavrjusjov och Fischer att fotografen kunde arbeta mer instängt utan att 

andra lade sig i: 

Innan den digitala tekniken kom, så var det fotografen som hade själva kontrollen över bilden. 

Det var ju väldigt få som hade nån åsikt. /---/ Man ska vara lite hemligare med analogt. Det är 

mer, ingen kan gå in och kräva insyn. De vet att det är fotografens värld liksom. – Brantås 

Fischer beskriver hur den digitala tekniken och bra monitorer gjort det möjligt för större delar 

av filmteamet att se bilden i bra kvalitet:  

Alltså lite överdrivet kan man säga, med analogt... med film, så är fotografen, operatören, den 

som har bästa bilden och har den största kontakten med skådespelaren. Skådespelaren tittar 

alltid på fotografen, på tack och undrar om det var okej. Så man har en oerhörd kontakt, men 

det har man inte digitalt därför att då sitter ju en jury i ett tält några meter bort och ser en bättre 

bild än fotografen. Där är en stor skillnad. Tidigare så var ju fotografen den som såg bästa 

bilden. – Fischer  

Fischer menar att det nu inte längre är fotografen som har den bästa bilden och att det då är 

fler personer som kan bedöma om tagningen blev bra eller inte. Brantås beskriver precis som 

Fischer att bra monitorer kan hjälpa fotografens arbete:  

I och med att man kan se direkt på en bra monitor så har folk, kan folk komma in, sminkösen 

och sånt där kan komma in och pilla på grejer. /---/ Förr kanske man jobbade med regissören 

och så gör man en bild och nu är det alla möjliga människor som är med och har åsikter. – 

Brantås 

Att fler personer får insyn i arbetet beskriver Fischer som att det finns en större tidspress eftersom 

regissör och team kan se bilden och tycka att den duger som den är. Detta menar han kan påverka 

kvaliteten på arbetet: 



 

20 

 

Det kan bli lite slarvigare allting för att det ska gå fortare och det är så oerhört lätt att slå på en 

videokamera och få bild, och få en acceptabel bild, men utifrån den att göra en fungerande 

konstnärlig bild så att säga, det tar ju lika lång tid. Men det är ju svårt för icke-esteter, regissörer 

då respektive producenter som vill att det ska gå ännu fortare, de köper ju lättare en bild som de 

har sett och som de tycker är okej. Där är det lätt att bli överkörd som fotograf. Om man inte har 

styrka nog att säga ifrån. – Fischer  

Samtliga informanter har samma uppfattning om att den digitala tekniken gett en större insyn 

i filmfotografens arbete och att fler personer kan lägga sig i vilket kan vara en för- eller 

nackdel. De beskriver också att det nu krävs ett annat typ av teknisk kompetens. Per-Arne 

Svensson beskriver de digitala kamerorna som mer komplicerade när det gäller inställningar, 

men som inte alltid behöver påverka filmfotografens arbete: 

Det är ju ett annat tekniskt kunnande som behövs naturligtvis, men annars så ska det inte vara 

någon större skillnad egentligen. Men däremot det är mycket mer att kunna när det gäller det 

digitala. Man blir mer beroende av B-foto exempelvis som man förväntar sig ska kunna 

kamerorna bättre än mig själv då med alla menyinställningar och allting sånt där. – Svensson  

Det tekniska arbetet med kameran behöver alltså inte påverka fotografens arbete. Brantås 

berättar också om att det ofta är andra personer än fotografen själv som tar hand om 

menyinställningar och tekniska detaljer: 

Idag lämnar jag över mycket till focuspullern (B-foto). Den och kamera-assistenten får ta hand 

om kameran för det är så mycket olika nya kameror som är olika menyer och olika, Red-

kameror, det är Sony och det är Alexa och sånt där. Dessutom är det en massa olika workflow. 

– Brantås  

Brantås beskriver hur hans roll som fotograf inte nödvändigtvis måste förändras bara för att 

tekniken är en annan. Med assistenter som sköter tekniken kan han koncentrera sig på arbetet 

med bilden.  

Samtliga informanter är överens om att den digitala tekniken gett större insyn i fotografens 

arbete. Detta kan göra att arbetet med bilden går snabbare eftersom fler personer kan vara 

med och tycka och tänka och säga att bilden är bra som den är. Informanterna beskriver också 

hur digitala kameror ställer krav på an annan typ av teknisk kompetens, att vissa kameror har 

komplicerade menyer. Både Svensson och Brantås beskriver dock hur detta inte 

nödvändigtvis måste påverka deras arbete. I många fall ligger ansvaret att ställa in kameran 

rätt, inte hos fotografen själv utan hos B-foto eller kamera-assistenten. 
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3.2.2 Planering och förproduktion – Kod 2: Förproduktion 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn och tankar om hur planering och förproduktion 

påverkas beroende på vilken teknik som används. 

Mischa Gavrjusjov berättar att det inte spelar någon roll beroende på vilken teknik som 

används. 

Nej, man åker ut och tittar på inspelningsplatsen, man förstår hur mycket fönster man ska ha, 

man ser att där får vi ha en skylift för att få lampor utifrån och så vidare, och så vidare, det är ju 

samma. – Gavrjusjov  

Gavrjusjov berättar att tekniken inte påverkar planering och förproduktion på något sätt. När 

inspektion av inspelningsplatsen sker påverkas inte utvärderingen av platsen. Att beräkna ut 

hur mycket ljus som ska behövas påverkas inte av valet av teknik.  

Per-Arne Svensson pekar åt det motsatta hållet, att det spelar roll, men han väljer att fokusera 

mer på hur planeringen påverkar framtida inspelning. Han berättar om när han var handledare 

för en grupp som skulle filma på 16mm celluloid film. 

Alltså filmar man analogt då är det den att, vad ska jag säga, alltså alla skärper till sig om man 

säger så. Det blir ett, man vet liksom att nu filmar vi på film nu är det riktigt allvar, nu måste vi 

verkligen jobba. Jag var handledare för en 16mm-produktion i våras på en skola som heter 

Katrinebergs folkhögskola som är en filmskola och det var första gången som de skulle ut och 

filma på film och det var ju ja, det var väldigt stort och det var väldigt nervöst. Det var som om 

alla hade planerat i förväg otroligt mycket och allting sådant. Vilket man inte hade gjort om det 

hade varit filmat digitalt. Så att det kräver mycket mer planering om man ska filma på film i en 

mer normal produktion. – Svensson  

Svensson berättar här att planeringen skiljer sig när en filmproduktion ska filmas på celluloid 

film. Det krävs mer precision på inspelningsplats och det finns inte lika mycket utrymme för 

misstag. Därför krävs det mer planering för hur många bilder som ska tas och hur de ska tas. 

Svensson fortsätter att berätta om vikten för noggrann planering när en film spelas in på 

celluloid film. 

Om vi tar de här riktiga höjdarna, typ amerikanska superregissörer och sånt där, för de är det, 

tror jag egentligen ingen större skillnad. Men om vi tar liksom, om man ser ett svenskt filmteam 

i medelklass, som de flesta är då va. Då kan man säga att det krävs mer planering många gånger 

därför att om det är, oftast är det ju, filmer har ju inte tillräckligt med pengar och så man måste 

oftast spara och så och då kan man inte hålla på och ta jättemånga scener och bara låta kameran 

rulla helt enkelt. Det går liksom inte, utan man måste bara filma det man behöver och man kan 

inte göra tjugo omtagningar. /---/ Utan därför det, för de allra flesta så är budgeten begränsad 
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och då är ju film och framkallning och allt det här, det är ju en rätt stor kostnad i det hela och då 

måste man många gånger vara mer planerad. – Svensson 

Svensson berättar att lika många omtagningar inte kan göras med analoga kameror som det 

kan göras med digitala kameror, beroende på att filmrullen har en begränsad tid som är 

kortare än digitala format. Svensson berättar också att budget kan påverka hur mycket bilder 

som kan tas under inspelningen, det finns inte oändligt med plats för fler omtagningar, utan 

allt måste sitta från början. Därmed krävs det mer fokus och precision när regissören säger 

varsågod.  

Jens Fischer svarar kort på frågan om det finns några skillnader i förproduktionen. ”Nej, det 

spelar ingen roll”. 

När det handlar om planering och förproduktion väljer informanterna att fokusera på olika 

aspekter. Dels att det inte spelar någon roll alls för planeringen, utan fotograferna arbetar 

utifrån samma förhållanden beroende på vilken teknik som används. En annan aspekt som 

diskuteras är att det måste läggas mer planering på en produktion om den är filmad på 

celluloid film. Filmproduktioner kan vara olika stora och då är det viktigt att det planeras 

utifrån de förutsättningarna som finns.  

3.2.3 Regissörssamarbete – Kod 3: Regissörssamarbete  

I detta avsnitt presenteras informanternas syn på hur valet mellan analog och digital teknik 

kan påverka samarbetet med regissören. 

Mischa Gavrjusjov säger att det inte är någon skillnad på hur fotografen arbetar med 

regissören: 

Nej, alltså det provokativa svaret är nej. Det har inte förändrats alls. För jag ska ju fortfarande 

hjälpa regissören att förmedla hans berättelse, hans historia. /---/ Som fotograf kan jag ju bara 

påminna regissören och ge honom stöd så att säga, men alltså det regissören bestämmer hur han 

vill berätta, så är det ju. Så jag är kreativ med ljuset, jag får skapa en stämning, jag får se till att 

det blir, man ser det man ska se, och att det är välkomponerat och sådär. – Gavrjusjov  

Gavrjusjov beskriver hur samarbetet inte har förändrats och att fotografen fortfarande har 

samma uppgift. Arbetet handlar om att hjälpa regissören skapa stämningen med hjälp av ljus 

och att se till att bilderna är välkomponerade. Jens Fischer har samma uppfattning om att det 

inte finns några stora skillnader: 

Nej, det tycker jag väl inte att det är. Inte om det är en kreativ regissör då har ju han samma 

krav på det digitala som på film. – Fischer  
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Fischer menar att det inte är någon stor skillnad om det är en regissör som är kreativ. Då 

ställer regissören samma krav oavsett om det är en analog eller digital produktion. Dock kan 

regissörens arbete vid en digital produktion där teamet har en monitor vara annorlunda. De 

kan då sitta längre bort från inspelningsplatsen och kommunicera med walkie-talkie: 

Det är stor förändring med det digitala att regissören som tidigare stod bredvid kameran, har 

förflyttats till ett annat ställe, till ett tält och via walkie-talkie eller via att ropa till 

skådespelarna. Det värsta exemplet jag hört är, vi tar en till på rull. Jag menar, sån regissör. Hur 

fan ska en skådespelare tolka det? Hur ska en fotograf tolka det? – Fischer 

Fischer beskriver hur kommunikationen på inspelningen har förändrats. Från att regissören 

befann sig bredvid kameran nära skådespelarna, till att sitta längre bort och titta på en 

monitor. Han ser det också som negativt när en regissör utnyttjar möjligheten att låta kameran 

rulla vidare och ta en till tagning utan att ge nya direktiv. Detta är möjligt med en digital 

kamera som inte, likt en analog kamera, kostar mer för varje sekund den är igång. Per-Arne 

Svensson beskriver även han hur regissörens position har flyttats från bredvid kameran till en 

monitor längre bort. Han säger också att den största skillnaden var när videosökaren kom 

snarare än när den digitala kameran kom: 

Det är en fördel att det är en bra bild med en gång men för mig var den största skillnaden när 

videosökare började användas för att regissören och teamet kunde se på en monitor vad 

filmkameran såg. Det tycker jag det var den största negativa händelsen. Därför då hade alla 

åsikter om det. Alla tyckte nånting. Borde inte det vara med och det synas och det största 

problemet var då regissörer som kanske kom från teatern eller så som inte hade så stor 

erfarenhet av bildkomposition och sånt här och tyckte, ja men kan du inte panorera lite mer till 

vänster så att den där stolen kommer med också, och liksom, nej det funkar inte. Bilden 

havererar kompositionsmässigt. /---/ Så att det var, innan dess var ju fotografen den som tittade 

i sökaren och den enda som visste egentligen hur bilden såg ut. Det var först när arbetskopian 

kom tillbaks som andra kunde se hur det blev då. Så att det tycker jag var en väldigt stor 

nackdel när det kom och det är så med det digitala att regissören sitter många gånger långt bort 

från inspelningen i ett annat rum eller sådär tittar på monitor med hela teamet som står och 

hänger där och sedan tar regissören och skriker ut regianvisningar till skådespelarna och de hör 

inte och så får de fråga mig, vad sa han egentligen och de är liksom. Innan allt detta då stod 

regissören bredvid kameran och tittade på skådespelarna och tittade på deras spel och direkt 

efter tagningen bara tar ett par steg fram och pratar i lugn och ro med skådespelarna om några 

andra kanske varianter på spelet och såna här saker. Idag är det kanske skrik över walkie-talkie 

eller så. – Svensson  

 Svensson menar att det är en större skillnad på arbetet före och efter att videosökaren kom än 

när de digitala kamerorna kom. Det gjorde att fler personer kunde ha åsikter om bilden och att 
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regissören, precis som Fischer beskriver, flyttas från positionen bredvid kameran till en 

monitor längre bort. Gavrjusjov berättar precis som Fischer och Svensson att samarbetet med 

regissören förändrades när videosökaren kom men att skillnaden mellan analogt och digitalt är 

liten: 

Ja, det kan han (regissören) ju göra, han kan ju styra och ställa mer men det kunde han på 

videosökartiden också. Det är väldigt olika med olika regissörer. Jag skulle vilja säga att, lite 

provokativt ibland brukar jag då, folk frågar mig om det är någon skillnad mellan digitalt och 

analogt, då brukar jag säga nej. /---/ När videosökaren kom så var det en jättestor debatt om det 

här med fotografens integritet och kontra folk la sig i och regissören kunde styra och ställa men 

jag tycker att jag menar jag är ju där för att hjälpa regissören, jag ska inte göra någon film. Det 

är regissören som gör filmen och jag hjälper honom med det. /---/ Det är väl jättebra att smink 

och kostym kan komma in och se att ja nu ska vi ta en närbild, jag behöver inte justera skorna 

och byxorna, och lägga mattan till rätta på golvet. Det är väl jättebra att alla i teamet kan få 

liksom en medtitt och förstå vad är det för slags bild vi håller på med. – Gavrjusjov 

Han menar att skillnaden inte ligger i om produktionen är analog eller digital. Det som 

förändrade mest var när videosökaren kom. Gavrjusjov ser det dock inte som något problem 

med att regissören kan styra och ställa mer över bilden. Han menar att hans jobb inte är att 

skapa filmen som han vill, utan som regissören vill. Gavrjusjov säger också att det är bra att 

resten av filmteamet kan se bilden för att kunna göra sitt eget arbete bättre. Ulf Brantås lyfter 

fram ett exempel på hur fotografen kan få hjälp i sitt arbete av regissör och filmteam som 

tittar på en monitor: 

I den analoga världen då måste regissören och alla lita på fotografen att han gör sitt jobb 

ordentligt. Man kan ju vara hemlig och sådär. Så säger nån, ja hur ser det där ut sen då. Ja det 

där blir skitbra säger man och så tror de på en men nu kan de stå och titta på monitorn och säga, 

vafan ska de va sådär mörkt i det där hörnet och så säger man nej men det kan vi ordna sen. 

Fixa det nu istället, så får man ju göra det. – Brantås  

Han menar att det kan vara till hjälp att fler personer än fotografen ser bilden. I den analoga 

världen ligger allt ansvar på fotografen men med en bra monitor kan regissören hjälpa till och 

påpeka detaljer i bilden som kan bli bättre.  

Alla informanter är överens om att det är en skillnad att arbeta med en regissör som sitter vid 

en monitor. Regissören kan lägga sig i mer och tycka till mer om bilden. Både Gavrjusjov och 

Svensson menar att den stora förändringen var när videosökaren kom och säger att den 

skillnaden är större än den som är mellan en analog och en digital produktion. Fischer och 

Gavrjusjov säger båda att det inte är någon skillnad i regissörssamarbetet oavsett om tekniken 
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är analog eller digital. Det ställs samma krav på fotografen och det är fortfarande en historia 

som ska berättas.  

3.2.4 Teknikskillnader – Kod 4: Teknik 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn och tankar kring tekniska skillnader, samt hur 

de olika teknikerna påverkar fotografens arbete.  

Mischa Gavrjusjov berättar om en av de största skillnaderna med att filma på celluloid film 

jämfört med digital film: 

Alltså på 16mm var det ju 120-metersrullar och på 35mm 300-metersrullar och den är va så, 10 

minuter och 52 sekunder nånting sånt där, knapp 11 minuter, det är ju en begränsning. Så det 

betyder att gör man långa intervjuer, en synk för tv till exempel om man ska intervjua någon 

författare eller en känd person, eller en kommunalpolitiker. Då var det ju, fick man ju passa på, 

man fick ju byta magasin hela tiden va, det var ju en begränsning. Ville man göra en 

spelfilmsscen längre än de där 10 minuterna drygt, då blir det ju krångligt. – Gavrjusjov  

Gavrjusjov berättar om den analoga filmens tidsbegränsning som påverkar vissa 

inspelningssituationer. På grund av den korta inspelningstiden måste inspelning anpassas efter 

hur mycket celluloid film som används och planeras för byte av filmrullar. Per-Arne Svensson 

berättar om ett projekt han arbetade på och att han var tvungen att ta ett beslut gällande vilken 

teknik som skulle användas vid en specifik scen: 

Jag gjorde en gång en långfilm som handlade om där en lite bebis skulle vara med väldigt 

mycket. Där sa jag liksom direkt att det här är ju bara att filma digitalt, det finns ju inte en chans 

för man vet ju inte vad som kommer att hända, kameran kan ju komma att få rulla hur länge 

som helst. Så att det var för mig då självklar att köra digitalt. I dokumentärfilm är digitalt 

egentligen överlägset så man kan filma jättelånga intervjuer och sånt där för en filmrulle räcker 

bara elva minuter sen är det stopp. Men digitalt kan du ju filma på hur länge som helst. – 

Svensson  

Svensson menar att den digitala filmen var det självklara valet av de båda teknikerna i dessa 

fall. Med analog film finns just den tidsbegränsningen som gör att antalet tagningar också är 

begränsade. Med det digitala formatet kunde hur många tagningar som helst tas tills regissör 

och fotograf blev nöjda. Han berättar också att det digitala formatet är överlägset i 

dokumentära sammanhang på grund av möjligheten att spela in större mängd material. 

Gavrjusjov berättar om en skillnad gällande inspelningsformat: 

Det kan man tänka på som man kan säga om det tekniska är ju att förr i tiden var det så att man 

kan ju ta en 35mm Ben and Howell kamera från 1928 på hösten, och så kom ju Kodak eller Fuji 

med sin nya emulsion filmsort, stoppar man in den i kameran så har man ju uppgraderat den, då 
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är det ju den senaste. Så kan man inte göra idag, där får du köpa en helt ny kamera, ja. Nu har ju 

Arri varit lite generösa med Alexan där att ibland kan du ju, ibland kan man byta chippet till ett 

litet modernare chipp, men det är sällan det är så. Så det, jag brukar säga att i den digitala eller 

elektroniska världen, så kameran är filmsorten. Förr i tiden var kameran och filmsorten två olika 

saker.  – Gavrjusjov  

Han menar att den analoga filmkameran hade bättre uppgraderingsmöjligheter genom att byte 

av film kunde ske. Det chippet är stationärt i en digital filmkamera och byts inte ut som 

filmemulsionen i ett filmmagasin. Det skapade en möjlighet för byte av filmemulsion om en 

bättre fanns. Gavrjusjov fortsätter sedan att berätta en annan fördel med den digitala 

filmkameran: 

Sen har man ju lite olika möjligheter då i och med att man då har, du kan ha en mindre kamera 

som du kan rigga den på, alltså särskilt när man ska göra bilscener är ju alltid bökigt, för det är 

ju liksom ett trångt rum. När de här små digitala kamerorna, så kan du göra helt andra 

riggningar idag. Så det är ju en kreativ möjlighet. – Gavrjusjov  

Han berättar att med den digitala teknikens utveckling har de digitala filmkamerorna blivit 

mindre i storlek och möjligheterna för placering har utökats. Han menar att inspelning av 

scener med bilar har blivit enklare med mindre och lättare digitala filmkameror. Gavrjusjov 

fortsätter att berätta om en annan aspekt som påverkar fotografens komponering av bild: 

Man har en sån där jättefin monitor som kopplar upp till en HD-kamera idag. Som man faktiskt 

kan se, du kan ju använda den och du kan ju titta och ljussätta i den, det är ju det vi gör idag. Så 

förr i tiden, på filmtiden så var ju det här med ljussättningen, exponering var ju för många 

människor hokus pokus, så där hade man ju som filmfotograf ett stort försprång då. – 

Gavrjusjov  

Han berättar om en fördel som den digitala tekniken har medfört. Det är en högupplöst 

monitor som visar bättre bild än kamerans sökare. Den kan hjälpa fotografen att ljussätta och 

komponera en bild. Det gör det möjligt för fler medlemmar i ett team att komma med åsikter 

om bilden som fotografen har komponerat. Gavrjusjov berättar att det inte var likadant när 

celluloid film användes på en filmproduktion. Fotografen var ensam ansvarig för hur bilden 

såg ut, och menar att fotografer hade mer kompetens för hur en scen skulle ljussättas. 

Gavrjusjov fortsätter att berätta om hur processen gick till för att titta på sitt material: 

På film så filmar man ena dagen, och så på kvällen så laddar man ur, skickar till labbet och så 

framkallar de nästa förmiddag och gör en arbetskopia, direkt av hela materialet, som de skickar 

tillbaka till inspelningen och så tittar man på den dagen efter. Efter inspelningsdagens slut så att 

säga, då tittade man, det kallas för dagstagningar. /---/ Då fick man se det man hade gjort och 
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kunde avgöra, var det bra, fungerar det, var det bra exponerat, fungerar spelet, har vi fått med 

alla bilder och du vet alltihop det där va. Så det var ju lägen för överraskningar. – Gavrjusjov  

Han berättar här skillnaden mot att ha en monitor på plats. Allt som hade filmats under dagen 

visades senare samma dag eller dagen efter. Vilket bidrog till att det inte alltid blev som det 

var tänkt. Brantås berättar om en annan aspekt som skiljer analog och digital film: 

Fördelarna med att filma på negativ film är ju att du har ett otroligt spann liksom. Du har 

mycket mer tolerans i själva filmen. Men i digital teknik, om det är över 100 procent då finns 

det ingen information. Men filmar du på ett negativ, så även om det är överexponerat så tar du 

och trycker ner det brukar du alltid få fram någon form av information. Så det kan man säga att 

digitala tekniken har ju en brist i att där är ju mängden information är given. Du kan inte stoppa 

in mer än från 0–100 procent men i analogt så har du en lite spökvärld som ligger under noll 

och över 100 procent. Där noll är svart och 100 är kritvitt. I digital teknik för att få in allt 

information i bilden så måste man balansera ljuset på ett helt annat sätt än vad man kanske gör 

med analog teknik liksom. Där kan man tillåta sig att vara lite modig och galen medan man vet 

att man överexponerar, du kan göra en hel film som är överexponerad på analog men du kan 

inte göra en nästan hel film överexponerad digitalt, det går inte, det går ju inte att titta på. – 

Brantås  

Han fortsätter att berätta om hur arbetsprocessen kan skilja sig åt när arbete med båda 

teknikerna sker: 

Då är det ju liksom det här att med analog teknik så kanske du kan vara lite djärvare, med 

kontraster och såna där saker och du vet att du alltid kan få fram nånting medan med digital 

teknik tycker jag där måste man stå och titta på bilden och tänka det här måste jag fixa här och 

nu. Men å andra sidan med digital teknik så kan du ju faktiskt se hur det kommer att se ut exakt. 

Det är sällan det är några överraskningar och sådär. Så då kan man ju säga att samma kreativa 

möjligheter finns på båda ställen liksom. I det analoga har du, man kan kanske kan chansa lite 

mer och i digitalt chansar man inte för det kanske inte finns nån möjlighet att rädda det i 

efterhand. Man kan säga att det ena är kreativt, djärvt kreativt och det andra är mer kreativt, mer 

precist med digitalt. Man kanske småpillar med grejer som man aldrig tänkt på om man filmat 

analogt. – Brantås  

Brantås berättar om en av skillnaderna med att arbeta med analog och digital film. Han menar 

att celluloid film klarar av mer ljus utan att bilden blir överexponerad. I jämförelse med 

digital film där mycket måste se bra ut redan från början. Vid digital teknik är processen vid 

ljussättning mer precis i jämförelse med analog teknik. Svensson fortsätter i samma bana:  

Digitalkameran har ju inte riktigt de möjligheter att återge sådär dynamiskt omfång med riktiga 

högdagrar och lågdagrar och sånt där så man är ju tvungen att försöka se till att bilden håller 

tekniskt. Det behöver man inte riktigt med film för den klarar av allt det där. Man visste när 
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man höll på att filma precis hur det här slutresultatet kommer bli men med det digitala är det 

inte riktigt alltid så för det ja, spökar ibland. – Svensson  

Han menar, som Brantås, att den digitala filmen behöver mer tid för justering för att bilden 

ska hålla tekniskt. Informanterna fortsätter att berätta om skillnaderna på rigg och ljussättning. 

Gavrjusjov påstår att det inte finns någon skillnad i tidsåtgång när det gäller rigg och tekniska 

detaljer: 

Alltså det som tar tid är ju repetitioner och scenerier och det har ju inte med vilken kamera du 

har att göra. Lampor ska vända upp och ljussätta, möjligen alltså, då i och med att man har 

högre ISO-tal så, då kan, de här vanliga befintliga lamporna, om man ska göra en kvällsscen, de 

blir ju mer värda, man kanske sparar lite tid där men nej, jag säger inte att det är någon större 

skillnad. /---/ Möjligen är det ju krångligare därför ju fler sladdar, mer teknik, fler datorer, och 

ni vet ju datorer de kan ju hänga sig och det ska startas om och ni vet allt det här jocket som är. 

Mer sånt kan det ju vara. Det är ni inte vana vid och inte tänker på, det är att en filmkamera 

alltid har bild i sökaren, man behöver inte sätta på ON och vänta till den har värmt upp sig eller 

nånting sånt. För sökaren på en digital kamera, den är ju elektronisk den också, du måste ha 

ström till kameran. – Gavrjusjov  

Han fortsätter att berätta om sökaren på filmkameran och hur den används: 

Då kunde man alltså titta i kameran och göra inställningar, och göra alla repetitioner, när det var 

dags att ta då kunde man bara koppla i sladden så tog man tagningen och då ryckte man ur 

sladden, du hade alltid bild i sökaren ändå. På en digital kamera, elektronisk kamera, måste du 

alltid ha ström på hela tiden. /---/ På filmkameran var det en knapp, av och på, that's it. Men 

idag är det ju så mycket menyer så man storknar ju va. – Gavrjusjov  

Han menar alltså att det inte spelar någon roll vilken kamera som används. Det är inte rigg 

och tekniska detaljer som tar tid utan repetitioner och scenerier som tar upp den mesta av 

tiden. Han berättar att befintligt ljus blir mer värt när en filmproduktion sker på en digital 

filmkamera och att det kan spara tid. Han tar upp en skillnad mellan den analoga och digitala 

filmkameran. Mer tid sparas på den analoga sökaren för att fotografen alltid kan titta i den när 

en bild ska komponeras, utan att kameran behöver vara på, till skillnad från den digitala 

kameran som behöver ström. Han lägger vikt på att teknik kan försvåra en inspelning om 

kompetens inte finns. Brantås berättar att det är en skillnad på hur rigg och ljussättning går 

till: 

Den digitala filmen eller digitala inspelningen måste man balansera mycket mer på plats, det är 

svårare att sitta och pilla med den där i efterhand. Med film var det, nu kan du gå in och justera 

rätt mycket i efterhand men förr var det du hade gjort det hade du gjort. Jag har mycket mer 

lampor nu när jag filmar digitalt. /---/ Filmar man utan att ljussätta så är det egentligen, man 
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struntar i det berättarmässiga. Du kan ju berätta väldigt mycket med ljus. Men om ljuset är 

likadant hela tiden då kommer det ju nästan aldrig nån vart. Så har du video eller digital kamera 

så måste man framhålla vissa saker och förstärka vissa saker och skapa en mer intressant bild 

för att bilden är så välexponerad från början så det blir jävligt blaskigt och tråkigt om du inte 

bestämmer dig för var fokus i scenen ligger. Så det är en annan sak, jag använder mycket mer 

lampor med digitalt. – Brantås 

Han menar att ljussättning sker mer på plats när han arbetar med digital teknik. För att bilden 

är så välexponerad måste han arbeta mer på ljussättningen, för att skapa en stämning som 

regissören eftersträvar. Sammanfattningsvis fortsätter Brantås att berätta om skillnaden vid 

ljussättning: 

Det finns begränsningar med analog teknik och att jobba med digitalt. Analog teknik kunde 

man då säga att ja det finns filmens känslighet var ju ett, okej det var för mörkt liksom, det gick 

inte att filma. Man måste ha mycket mer ljus. Idag är kameran mer känsliga men å andra sidan 

måste man jobba med det på ett annat sätt. – Brantås  

Fischer tillägger fördelen med digital teknik: 

Begränsningarna på det analoga är ju det att man aldrig kan få upp den känsligheten som man 

har på, på det digitala. /---/ Det är svårare att filma i befintligt ljus i mörka miljöer. Där blir ju 

digitala jättebra. För film ser jävligt skräpigt ut om man inte ökar kontrasten och piggar upp det 

med lite ljussättning. Det är största fördelen. – Fischer  

Svensson berättar att avvägningar behöver göras när teknik väljs till en filmproduktion:  

Det är en del av berättarverktyget egentligen på så sätt att till exempel vilket som lämpar sig 

bäst. Sen så att det man kan inte säga nått generellt sådär utan det beror mycket på vilka 

förutsättningarna är för det hela. Det är lika om man vill att filmen ska bli färdig väldigt fort. Ja 

men då, digitalt. Det tar längre tid, det mesta att arbeta med film. /---/ Det är avvägningar hela 

tiden. Det finns för och nackdelar med båda alltså. – Svensson  

Precis som de andra fotograferna, berättar Svensson att det finns för- och nackdelar med båda 

teknikerna. Då behövs det göras en värdering av vilken teknik som lämpar sig bäst för 

ändamålet.  

Informanterna tar upp olika skillnader när det kommer till tekniska detaljer, rigg och 

ljussättning. Ljussättning är en stor del av fotografens arbete. Där beskriver informanterna 

processen med att fotografen kan vara djärvare med analog teknik och måste vara mer precis 

med digital teknik. Ett verktyg som uppstod med den digitala tekniken var monitorn. Den har 

hjälpt fotografer att ljussätta mer noggrant i sina filmproduktioner. Den högupplösta monitorn 

har inte bara effektiviserat ljussättningen utan den har hjälpt regissör och andra medlemmar i 
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ett team att se bilden direkt på inspelningsplatsen. En sak som inte var möjlig med analog film 

då materialet behövdes framkallas innan bilderna kunde visas. En annan aspekt är 

tidsbegränsningen på analog film. Den tidsbegränsningen har suddats ut av digital film, där 

inspelningstiden är betydligt längre. Det finns både för- och nackdelar med båda teknikerna. 

När valet av teknik tas får avvägningar göras efter hur det passar ett projekt.   

3.2.5 Inspelningsskillnader – Kod 5: Inspelning 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn på hur valet av teknik påverkar 

inspelningssituationen och om det finns skillnader i tidsåtgång och arbetsdagens arbetsflöde. 

Per-Arne Svensson beskriver hur valet av en analog kamera kan göra att arbetet sker mer 

noggrant: 

Som fotograf så kanske man är mer skärpt, att man kanske placerar kameran på ett annat, på ett 

bättre ställe om man filmar på film därför man har mer adrenalin och man är mer på hugget än 

om man bara haft en digital kamera som man bara kanske har ställt upp om man ska filma nån 

gubbe eller nånting sånt. Så att det på så sätt kan man ju säga att film kan ge bättre filmer därför 

att de flesta är mer skärpta. Det här gäller väl då om man tänker sig, det är inte säkert att man 

sagt såhär om det var super-proffs-film, de jobbar lika skärpt vilket som. Men om man tar 

liksom mitt-emellan-nivå på filmare. Där blir det en skillnad. - Svensson 

Han menar att fotografen i en analog produktion är mer noggrann i bildvalen och är mer 

skärpt i en inspelningssituation. Han säger också att i en riktig storfilm är det ingen skillnad, 

då är teamet lika fokuserade och noggranna oavsett digital eller analog teknik. Gavrjusjov 

håller med Svensson om att analog teknik kan göra att fotografen tänker efter mer:  

Film är så ohyggligt dyrt att du inte kan ha den där knappen intryckt särskilt mycket, då har du 

ruinerat dig. Det är klart att det kan vara en hämsko, det kan vara en broms, men det kan också 

tvinga dig att tänka efter mer. Det är så lätt i den digitala världen, när videokamerorna kom, jag 

menar banden kostade ju ingenting, tryckte man in knappen och så hade man kameran på så 

trodde man hade fått allting. Men det har man inte om man inte har tänkt efter var, hur vill jag 

berätta, vilka bilder behöver jag verkligen. – Gavrjusjov 

Han beskriver hur den analoga filmens stora kostnader kan begränsa arbetet men också att det 

kan göra att produktionen blir mer noggrann. Med en digital kamera kan det vara lättare att 

lita på kvantiteten av sitt material snarare än kvaliteten. Jens Fischer beskriver hur digital 

teknik kan ge en större kvantitet av material men att koncentrationen under inspelning kan 

vara en annan: 

Med film så vilar det i ens egna händer att som ensam kreatör för bilden nästan då, verkligen 

åstadkomma nånting som är på topp. Med den digitala tekniken, ersätter man det med mängden 
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av bilder och att man rullar mer och så vidare. Där kan man ju säga att förändringarna har blivit 

att kameran liksom bara står och går ibland och jag har inga synpunkter på det annat än att det 

är tråkigt, men då kanske regissören hittar nånting som är jättebra med det. För så är det ju inte 

med film utan det finns en hundraprocentig koncentration när klappan går och så stänger man 

av precis så fort man kan för att spara pengar då. - Fischer 

Fischer beskriver den digitala produktionen som att det är enklare att filma en stor mängd 

bilder. Detta jämför han med en analog inspelning där kostnaderna måste hållas nere genom 

att vara effektiv och koncentrerad. Han säger att det kan vara tråkigt men att regissören kan 

tycka det är bra att ha en stor mängd material att arbeta med. Jens Fischer har samma 

uppfattning som Gavrjusjov om att arbetet med digital teknik inte alltid är lika noggrann. 

Fischer fortsätter med att berätta att det tar längre tid att få en konstnärligt bra bild:  

Om icke-kreativa människor sitter och tittar på en HD-skärm, en producent eller en icke-estet 

regissör så tycker de att bilden ser fantastisk ut redan när man skruvar upp kameran. Jag menar, 

man måste ju utgå ifrån att ljussättning är ett självändamål för att få till en stämning. – Fischer 

Fischer menar att de som inte har stor kunskap om bilder tycker att den digitala bilden ser bra 

ut direkt när kameran riggats upp och att de ofta kan nöja sig med en bild som inte är optimalt 

ljussatt. Gavrjusjov beskriver hur arbetet sker mer precist med digital teknik och en bra 

monitor: 

De (teamet) tittar på en jättefin monitor och så vrider de till det ser bra ut. Det går ju inte på 

film. Du måste ha tränat lite och då vetat, gör jag såhär så brukar det bli bra. Så blir du lite 

överraskad på dagstagningarna sen dagen efter. Så man jobbar med större precision idag. – 

Gavrjusjov 

Gavrjusjov menar att fotografen kan med digital teknik ta hjälp av monitorn för att göra 

ljussättningen och kameraarbetet bättre. På det sättet kan fotografen vara mer noggrann och se 

hur bilden kommer bli till skillnad från att filma analogt då dagstagningarna visas dagen efter.  

Svensson, Gavrjusjov och Fischer beskriver alla arbetet med analog kamera som mer 

noggrant och genomtänkt. De säger att hur mycket som helst inte kan filmas och att kvalitet 

före kvantitet föredras i materialet. Det beror på att filmen är så pass dyr och att produktionen 

vill spara pengar genom att hålla nere mängden material. De är också överens om att det med 

en digital kamera ofta handlar om att samla in mycket material men att det inte alltid är av 

högsta kvalitet. Fischer lyfter dock fram att det kan finnas regissörer som tycker det kan vara 

bra att ha en stor mängd material att arbeta med. Svensson säger att det finns större skillnader 

i mindre produktioner än i internationella storfilmer. Fischer beskriver hur enkelt det är att 

snabbt få en bra bild med en digital kamera och att producenter och regissörer som tittar på en 
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monitor ofta nöjer sig med en halvdan bild för att arbetet snabbt ska gå vidare. Gavrjusjov 

lyfter dock fram arbetet med en bra monitor som mer positivt och en möjlighet att arbeta med 

mer precision. Han menar att slutresultatet kan bli tydligare och jämför med en analog kamera 

där produktionsteamet måste vänta tills dagen efter innan resultatet av bilden kan visas. 

3.2.6 Kreativitet – Kod 6: Kreativitet  

I detta avsnitt presenteras informanternas syn och tankar kring kreativitet, och hur valet av 

teknik påverkar kreativiteten.  

Gavrjusjov berättar om sin syn på skillnaden mellan analogt och teknik när det kommer till 

kreativitet: 

Jag skulle vilja säga att, lite provokativt ibland brukar jag då, folk frågar mig om det är någon 

skillnad mellan digitalt och analogt, då brukar jag säga nej. Därför det är ju inte, jag menar du 

kan ju ha papper och penna så här va. Du kan skriva en roman. Du kan ha en vanlig gammal 

hederlig analog skrivmaskin facit, skriva roman. Du kan ha en dator med ordbehandlare och 

skriva roman. Alltså era läsare skiter fullständigt i vilket, du ska ju förmedla en berättelse, du 

ska berätta, en historia, du ska förmedla en känsla, en upplevelse, det är det jag ska göra. Om 

jag säger jag har en kamera si eller en kamera så, alltså folk skiter fullständigt i det. Egentligen 

va? Så det, det är ju alltså det lite provokativa svaret, men ja det är klart alltså det är en jävla 

skillnad va. Men, och det klart att det är snabbare, det är smidigare att jobba. – Gavrjusjov  

Han berättar att det inte är någon skillnad gällande kreativitet. Att teknik inte är en 

påverkande faktor. Det viktiga är att förmedla en berättelse som är intressant för åskådaren. 

Teknik ska inte påverka förmågan att skapa en berättelse. Fischer berättar att det är viktigt för 

en fotograf att vara kreativ: 

Ja, det är A och O alltså, en icke-kreativ fotograf har missuppfattat sitt jobb. Det är det som är 

så otroligt kul med jobbet att vara filmfotograf att man oavbrutet måste hitta på, ha en vision i 

huvudet, ha förmåga att ändra sig och framförallt spegla en slags... regissörs tankar och idéer 

och känslor, sen få skådespelarna att se bra ut och att få se skådespelarnas ögon i fokus. /---/ Det 

gäller ju vilken teknik man än använder. – Fischer  

Han menar att en fotograf ständigt måste vara kreativ i sitt arbete. Fischer fortsätter att berätta 

om en faktor som kan hämma yngre fotografers kreativitet:  

Om vi nu förutsätter att man inte har en jättebra videotapp där alla sitter och tycker nånting. Så 

har man ju ensam ett ansvar om det estetiska, vilket göra att man anstränger sig säkert tio 

gånger mer med film än vad man gör med det digitala. För där finns redan en bedömning som 

tycker att det är okej det man gör. Det är en oerhört stor fiende tycker jag. Där kan man säga, 

som yngre fotograf så måste det vara jävligt svårt att kunna hävda att man ska ta den tid man 
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behöver för att kreativt åstadkomma den stämning man vill ha. Det är lite lätt att bli övertalad 

om att det ser bra ut. – Fischer  

En aspekt som Fischer tar upp är att yngre fotografer kan få det svårare för att ta sig tid till att 

skapa en stämning i bilden, när det är andra som bedömer att bilden redan är bra. Han menar 

att med analog film har fotografen ett större ansvar över att bilden blir bra. Brantås berättar 

om sin syn på kreativitet:  

Jag tycker kreativitet inte bara är konstnärligt, utan det är ett sätt att komma på att vara effektiv. 

Komma på lösningar eller alternativa lösningar till det regissören eller producenten kanske vill 

skapa. Så man kanske börjar filma en scen men upptäcker att det här var inte så jävla kul. Då 

måste man hitta på nånting för att göra det bättre eller intressantare. Då måste man ju tänka. /---/ 

Så får man ju liksom snabba på. Där får man ju liksom pressa sig själv eller komma på att det 

där gick ju rätt bra liksom. Fast man skulle ju aldrig rekommendera nån annan att göra de 

liksom. Man kan ju har en jävla tur ibland och en jävla otur ibland. – Brantås  

Brantås menar att kreativitet inte bara behöver handla om att skapa en stämning i en scen utan 

att komma med effektiva lösningar på problem som kan uppstå under en inspelning. En 

fotograf kanske upptäcker att något inte fungerar och måste därefter tänka ut en kreativ 

lösning på problemet. Han menar att det är viktigt för en fotograf att vara snabbtänkt. Han 

tillägger att vissa fokuserar på fel saker när de påbörjar sin karriär som fotograf:  

Många fotografer eller de som börjar med det här, man skaffar en digital kamera och kameran 

är så jävla bra så man går ut och tar bilder men tittar man på 99 procent av alla som gör något så 

är det jävligt snygga bilder men de är fullständigt intetsägande liksom. Man kan säga, det ser 

snyggt ut men det är ointressant. Det är det som är grejen, man måste som fotograf berätta en 

historia som är intressant för börjar man gäspa ruta två då är det inte kul liksom. – Brantås  

Brantås menar att många fotografer fokuserar mer på den teknik som används än att vara 

kreativ med sitt berättande. Han fortsätter: 

Jag tror att väldigt många fotografer idag kanske lägger mer energi på det tekniska. /---/ Man 

ska filma anamorfiskt och man ska filma allt sånt där men det spelar egentligen ingen roll om 

man inte vet hur man ska berätta den här historien. Så den världen där är det oerhört viktigt att 

fotografen är kreativ. Men också i valet när man har en scen framför sig. Hur fan ska jag berätta 

den här historien. vad är det som är intressant. Det kan va skådespelarens ögon eller det kan 

vara någonting annat. Men sen finns det ju en annan kreativitet, det är en inspelningsmässig 

kreativitet. Väljer man rätt inspelningsplatser. Kan man använda de här, om man väljer det här 

huset, har man några möjligheter då eller kan man bara filma åt ett håll då eller hur ska man 

disponera inspelningsdagen. – Brantås  
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Han tycker att fotografer möjligtvis glömmer bort det som är viktigt gällande berättandet. Det 

är att hitta vad som är intressant i bilden och skapa en stämning som berör. Det är inte valet av 

teknik som berör åskådaren, det är berättandet. Han nämner också att det är kreativt hur en 

filminspelning disponeras. Brantås fortsätter att berätta om att kreativitet är ett sätt för att 

tänka effektivt: 

Men framförallt måste man ju vara kreativ därför att det kan ju visa sig att storyn inte funkar för 

man har inte tänkt tillräckligt i det effektivitetsmässiga tänkandet. Så det är ju både tekniskt, 

konstnärligt kreativt och tekniskt kreativt, och inspelningsmässigt och effektivt arbete liksom. 

Har man bestämt sig för att rigga och ljussätta och det tar sån jävla tid då har man förmodligen 

kanske bestämt sig för att filma i fel ordning. Man börjar med fel bild. man kanske skulle börjat 

med en annan bild liksom. Man kanske upptäcker att ljuset försvinner. Då borde man ha filmat 

åt andra hållet, så man måste hela tiden tänka, vad kommer jag göra om ett par tre-fyra timmar. 

/---/ Så kreativiteten är viktig och då kan man ju också säga att kreativitet kan också vara 

erfarenhet. Att man vet, nu har folk sagt att man ska filma på det här sättet tio gånger och det 

har aldrig funkat och då kan man säga att, jag vet att det inte funkar. Det är också att vara 

kreativ. Gör inte på det här sättet, även om producenten aldrig har provat kan man säga att jag 

har provat det här tio gånger och det har aldrig funkat. Det är ett sätt att vara kreativ. – Brantås  

Som tidigare nämnt lägger Brantås vikt på att kreativitet handlar om att arbeta på ett effektivt 

sätt. Han berättar om hur en fotografs tankegång kan se ut under inspelning. Han menar att 

fotografen måste planera för att filmproduktionen ska ske på ett effektivt sätt. Han berättar 

också att kreativitet kan handla om erfarenhet. Om en fotograf har erfarenhet av en metod 

som inte fungerar så är det ett kreativt beslut att utesluta den metoden i fråga. Svensson delar 

med sig om sina tankar kring kreativitet: 

Kreativt är naturligtvis att, det första man tänker på är veta bra bilder och sånt där men i 

verkligheten är ofta att vara kreativ är att hitta tekniska och praktiska lösningar på problem. Att 

man står där och plötsligt så börjar det ösregna. Ja men vad hittar vi på, hur kan vi filma det här 

utan att vi slipper störa oss på regnet eller att det syns eller något sånt där. Den typen av 

kreativitet den är viktig och sedan är det ju också den att fotograferna har ju en arbetsledande 

roll så att det man måste ju vara på hugget hela tiden mot alla teammedlemmar eller de som är 

närmast foto, el och allt detta att se till liksom att det funkar och är fart på allt och att vi håller 

tidsplanen och alla såna här praktiska saker. Då kan det hända att man måste ta till väldigt 

kreativa idéer för att man har kanske bara en kvart på sig innan dagen är slut och man har två 

bilder kvar att ta. Då får man tänka till och fundera om man kanske inte kan få in det där i en 

bild istället på något smart sätt. Så att det är mycket att den där sorten av kreativitet. – Svensson  

Svensson berättar att kreativitet handlar om problemlösning och som Brantås nämner, att 

kreativitet handlar om effektivitet. Praktiska lösningar på problem som kan uppstå under 
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inspelning. Han menar att fotografen alltid måste vara beredd för att tänka ut kreativa 

lösningar som berör fotografens arbete och inspelningsplats. Gavrjusjov berättar 

sammanfattningsvis: 

Finns det några begränsningar med att jobba med analog eller digital teknik, så är det svaret 

naturligtvis ja, det är klart det finns begränsningar, det finns det ju i alla system. Tricket är ju att 

lära sig att förstå de och utnyttja det till sin fördel. Alla system har begränsningar. /---/ Att hitta 

en stämning, en atmosfär i bilden som förstärker, som understryker handlingen och de 

stämningar som vi ska ha. /---/ Om då kameran är digital eller analog, det är inte riktigt 

avgörande. – Gavrjusjov 

Han menar att kreativitet inte påverkas av valet av teknik men att det är skillnad på hur den 

analoga och digitala filmkameran fungerar.  

Informanterna lägger stor vikt på berättandet när det talas om kreativitet. Hur en filmfotograf 

ska kunna förmedla en berättelse med hjälp av ljussättning och bildkomponering. Det räcker 

alltså inte att bilden är snygg, den måste kunna förmedla en berättelse och kunna beröra med 

hjälp av den stämning som fotografen skapat i en scen. Effektivitet och problemlösning är 

associerat till kreativitet enligt informanterna. Kreativitet handlar inte bara om att vara 

konstnärlig utan också om att snabbt kunna lösa problem som uppstår på inspelningsplatsen. 

För att göra en inspelning mer effektiv måste en fotograf planera noggrant för att det ska bli 

ett bra arbetsflöde på inspelningsplatsen. En annan aspekt som tas upp är att arbete sker efter 

erfarenhet, det är en slags kreativitet. Om en fotograf har erfarenhet av någonting som inte 

fungerar, utesluts den metoden för att tillämpa en annan.  
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4 Diskussion 

Analysen har visat hur informanterna reflekterar kring den digitala och den analoga tekniken i 

olika sammanhang. I detta avsnitt kommer resultat och analys diskuteras och kopplas till den 

litteratur och teori vi lyft fram i tidigare avsnitt samt våra egna slutsatser.  

4.1 Filmfotografens roll 

Vad som är fotografens ansvarsområde tycks inte vara oklart. Informanterna och Tomaric är 

överens om att fotografens yrkesroll handlar om att bemästra ljussättning, kameraarbete och 

bildspråk.44 Fotografen ska veta vilka vinklar som ska filmas och med vilken optik. 

Fotografen ska tolka manuset och regissörens visioner till bilder. Informanterna beskriver att 

det finns en större insyn i fotografens arbete idag än innan det fanns bra monitorer. Att fler 

personer då kan lägga sig i bildarbetet kan skapa tidspress och kan leda till att fotografens 

kreativitet blir lidande, vilket Per-Erik Eriksson beskriver angående ”creative space”.45 Med 

den digitala tekniken krävs också ett annat tekniskt kunnande. Svensson beskriver kamerorna 

som avancerade när det gäller inställningar och menyer men han menar att det inte alltid 

behöver vara ett problem för fotografen. Brantås har samma uppfattning som Svensson och 

menar att det inte alltid ligger på fotografens bord att ta hand om inställningar. Det gör att 

fotografen kan koncentrera sig på det ansvar som fotografyrket ursprungligen handlar om och 

att det inte påverkar kreativiteten i någon stor utsträckning.   

4.2 Planering och förproduktion 

Svensson lyfter fram att det kan vara viktigare att planera noga i en analog produktion. Han 

beskriver att det inte finns utrymme för misstag och att varje minut film är dyr. Tomaric 

skriver också om att den analoga filmen är dyr och för varje tagning ökar kostnaderna.46 I en 

digital inspelning blir inte kostnaderna större för att en extra tagning tas. Svensson menar att 

det är viktigt att en fotograf vet precis vilka bilder som krävs och att inte spela in mer material 

än vad som är nödvändigt i en analog produktion. Gavrjusjov håller inte med och säger att det 

inte är någon större skillnad på hur planering sker och att det är samma saker som ska 

förberedas. Fischer säger kort ”Nej det spelar ingen roll”. Svensson håller dock med om att i 

riktiga storfilmer spelar det ingen roll. Där finns både pengar och högre professionell nivå 

                                                
44 Tomaric. 2011. s.293-294 
45 Eriksson. 2013. s.56-57 
46 Tomaric. 2011. s.170 
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vilket gör att förproduktionen är lika noggrann oavsett teknik. Man kan fråga sig om det med 

en välplanerad inspelning låter fotografen vara maximalt kreativ i sitt arbete. Enligt Sternberg 

ska en kreativ produkt vara oväntad och originell samt att den ska vara användbar i sitt 

sammanhang.47 Om en produkt ska vara oväntad och användbar kan det vara bra med 

utrymme för att experimentera och låta fotografen få större kreativt utrymme i 

inspelningssituationen. Där kan det då lämpa sig bättre med en digital kamera som det är 

billigare att filma extra bilder och tagningar med. Sammanfattningsvis går det att säga att det 

inte behöver vara stor skillnad på en förproduktion i en analog eller digital produktion, det 

handlar fortfarande om att en historia ska berättas med bilderna. Det kan dock ändras om 

budgeten är begränsad eller om inspelningstiden är kort. 

4.3 Regissörssamarbete  

Informanterna beskriver att det finns en stor skillnad i att arbeta med en regissör som sitter 

framför en monitor och en som står bredvid kameran. Denna skillnad är dock som Svensson 

och Gavrjusjov säger inte en skillnad mellan analogt och digitalt. Skillnaden kom i och med 

att videosökaren började användas. Idag används bra monitorer oavsett inspelningsteknik. 

Skillnaden i regissörssamarbetet mellan en analog och en digital produktion idag borde därför 

inte vara så stor om det ens är någon. Vilken typ av regissör som fotografen jobbar med kan 

spela roll men om regissören och fotografen håller sig till de ansvarsområden som Tomaric 

beskriver bör inte arbetet påverkas av teknikvalet. Han skriver att regissören ansvarar för 

skådespelarnas interaktion med varandra och fotografen ansvarar för filmens stil och 

bildspråk.48 Fischer och Gavrjusjov säger att det inte är någon skillnad på samarbetet. Det 

ställs samma krav och förväntningar på fotografen. Fotografen ska berätta med bilderna och 

sätta en stämning med ljuset, oavsett teknik. Det bör då heller inte påverka fotografens 

kreativa arbete.  

4.4 Teknikskillnader  

Med teknikens utveckling har informanterna bland annat diskuterat tidsskillnaderna mellan 

det analoga och digitala inspelningsformatet. Gavrjusjov och Svensson talar om hur kort 

inspelningstiden är i analoga produktioner i jämförelse med den digitala tekniken och hur det 

kan påverka vissa inspelningssituationer. Antalet tagningar begränsas med analog film, ett 

                                                
47 Sternberg. 2003. s.3 
48 Tomaric. 2011. s.293-294 
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problem som inte finns på en digital produktion, då antalet tagningar kan vara hur många som 

helst, för att priset för hårddiskar är billigare än film.49 Vid digital teknik behöver inte 

fotografen oroa sig för den tidsbegränsning som analog teknik medför. Utan den digitala 

tekniken ger mer plats för fler tagningar. Gavrjusjov berättar om att fler möjligheter har 

uppstått med den digitala tekniken för att den digitala kameran har blivit mindre till storlek 

och möjlighet för placering har utökats, något som Tomaric tar upp i sin bok Filmmaking.50 

Den digitala filmproduktionen är inte lika begränsad som den analoga för att möjligheterna att 

filma på trånga och små ytor har ökat. Tomaric berättar även att analog film måste framkallas 

innan materialet kan visas efter tagningen till skillnad från den digitala produktionen där 

bilden kan visas direkt på inspelningsplatsen med hjälp av en monitor.51 Informanterna 

berättar om att HD-monitorn har påverkat inspelning och ljussättning. Med den analoga 

tekniken var fotograf och regissör tvungna att vänta på framkallning för att avgöra om bilden 

var bra eller inte. Med den digitala monitorn kan fotograf och regissör se bilden direkt på plats 

och avgöra om ändringar behövs. På grund av den digitala tekniken har fotografens 

ljussättning blivit mer precis och noggrann. I jämförelse med den analoga tekniken var 

fotografen ensam ansvarig för bildens utseende.  

Med den digitala tekniken kan fler framföra sina åsikter om bild och ljussättning. Brantås 

berättar att på grund av den analoga filmen kunde fotografen arbeta på ett mer modigt sätt 

med ljussättning till skillnad från den digitala tekniken som kräver mer noggrannhet och 

eftertanke. Svensson berättar att det behövs göras avvägningar när val av teknik görs. Detta 

kan liknas vid den kreativa delen som Per-Erik Eriksson kallar för ”creative space”. Det 

kreativa spelrummet påverkas av tre faktorer: tid, digital information och fotografens 

uttrycksförmåga. Dessa tre faktorer kan vara begränsningar eller vara bidragande till att 

kreativiteten får större utrymme i en produktion.52 Det handlar om att välja rätt teknik som 

passar ändamålet beroende på projekt och budget.   

4.5 Inspelningsskillnader  

Informanterna är överens om att det i en analog produktion finns en annan disciplin än på en 

digital produktion. De säger, precis som Tomaric skriver, att antalet tagningar begränsas i en 

                                                
49 Tomaric. 2011. s.173 
50 Ibid. s.173 
51 Ibid. s.173 
52 Eriksson. 2013. s.56-57 
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analog produktion och att detta problem inte finns vid en digital inspelning.53 Även 

Alimurung skriver att det finns begränsningar med analog teknik och att det kräver mer 

disciplin bland skådespelare och filmteam.54 En analog inspelning får lita på kvaliteten i de få 

tagningar som filmas men med digital teknik kan det vägas upp av den kvantitet som är 

möjlig att spela in. Fischer säger att det finns regissörer som ser det som positivt med en stor 

mängd material att arbeta med. Så att avgöra om det blir en skillnad i den färdiga produkten 

och om det påverkar fotografens kreativa arbete är svårt att säga. I en analog produktion är 

troligen chansen större att materialet är av högre kvalitet men i en digital produktion är 

antagligen snittkvaliteten lägre men det finns då troligen en del av materialet som håller hög 

kvalitet.  

4.6 Filmfotografens kreativitet  

När informanterna talar om kreativitet är de överens om att det är viktigt för en fotograf att 

kunna skapa en stämning i en scen med hjälp av ljussättning och bildkomponering samt kunna 

förmedla en berättelse som berör med hjälp av en regissörs direktiv. Robert J. Sternberg 

berättar i boken Handbook of Creativity att nyfikenhet och lust att lösa problem är faktorer 

som definierar en kreativ person. Hen har ett öppet sinne och är beredd att ta risker för att lösa 

ett problem.55 Alla scener är olika och det krävs kreativitet från fotografer för att kunna 

förmedla den stämning som regissören eftersträvar. Därför är det bra att en fotograf tar risker 

med ljussättning för att hitta något nytt som bidrar till en bättre bildkomposition och för att 

lyfta fram det som är intressant i bilden. Fischer tar upp ett exempel där han menar att den 

digitala tekniken har medfört sig en negativ aspekt för yngre fotografer som inte är lika 

väletablerade i branschen. Han menar att med monitorns utveckling på inspelningsplatsen har 

toleransnivån för en acceptabel bild sjunkit, vilket bidrar till att fotografen inte får lika mycket 

tid till att ljussätta en scen. Det kan liknas vid Erikssons ”creative space”, där tid är en 

bidragande faktor till hur mycket kreativitet som tillåts.56 Mängden kreativitet begränsas för 

en fotograf som har en regissör som tycker att en bild är bra utan att större arbete har lagts på 

ljussättning och vill snabba på produktionen. Brantås och Svensson berättar om att kreativitet 

inte bara handlar om att konstnärligt arbete utan effektivitet och problemlösning. En fotograf 

måste snabbt kunna tänka ut praktiska lösningar på problem som kan uppstå under en 

                                                
53 Tomaric. 2011. s.173 
54 Alimurung. 2012. s.21 
55 Sternberg. 2003. s.42 
56 Eriksson. 2013. s.56-57 
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inspelning. Denna typ av kreativitet definierar Brinck som ett kognitivt beteende och 

involverar mycket av de element som problemlösning innehar, som är baserat på kunskap och 

tänkande.57 Brinck tar upp ett begrepp som kallas för ”context-dependent” som handlar om att 

vara medveten om sin omgivning och lösa problem beroende på vilken miljö en befinner sig 

i.58 En fotograf måste alltid vara beredd för att kunna lösa ett problem i en specifik 

inspelningsmiljö och kunna effektivisera arbetet. Informanterna är dock enade om att valet av 

teknik inte påverkar kreativiteten så pass att det gör den ena tekniken överlägsen den andra. 

Det spelar ingen roll vilken teknik som används vid en produktion. Fotografer strävar, oavsett 

teknik, efter att uppnå samma resultat och ser kameran som det verktyg de tar hjälp av för att 

skapa en stämning som berör i en scen.  

                                                
57 Brinck. 1999. s.33 
58 Ibid. s.36 
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5 Slutsats 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningen:  

• Hur skiljer sig filmfotografens kreativa process i en analogt filmad produktion jämfört 

med en digital produktion?  

Att uppsatsen tar upp ett relevant ämne blir tydligt genom att titta på den visuella formen av 

resultatet i avsnitt 3.1. Sammanställningen av antal gånger informanterna talar om 

idealtyperna visar att idealtyp 2 (tekniken påverkar kreativiteten) kommer på tal 46 gånger, 

jämfört med idealtyp 1 (tekniken påverkar inte kreativiteten) som nämns 26 gånger. Det är då 

tydligt att teknik påverkar filmfotografens kreativitet. Resultatet av denna uppsats är därför av 

värde för yrkesverksamma fotografer för att få en förståelse för hur tekniken kan påverka 

filmfotografens yrkesroll.  

I uppdelningen av idealtyp 1 (tekniken påverkar inte kreativiteten) är kreativitet det 

ämnesområde som kommer på tal i störst utsträckning. Detta kan dock bero på att de 

kreativitetsrelaterade frågorna har lett dem till det. Resultatet visar också att informanterna 

talar mer om regissörssamarbetet som något som inte påverkas av tekniken.  

Resultatet inom idealtyp 2 (tekniken påverkar kreativiteten) visar att de digitala och analoga 

fördelarna nästan är jämnt fördelade, 47% respektive 53%. Det visar att trots att valet av 

teknik påverkar arbetet finns det inget arbetssätt som är det andra överlägset. De båda 

teknikerna har sina fördelar. Kanske är det så att dagens digitala format är så pass stora och 

komplexa att det liknar analog teknik både i arbetsprocess och resultat.  

I jämförelse med digitala fördelar nämns yrkesrollen och inspelningssituationer fler gånger i 

analoga fördelar jämfört med de digitala fördelarna där teknikdelen är överlägset störst. De 

analoga fördelarna kan ge en större trygghet i filmfotografens yrkesroll. Med digital teknik 

kan yrkesrollen vara mer problematisk men tekniken erbjuder fler möjligheter för kreativa 

lösningar. Informanterna talar sällan om kreativitet kopplat till analoga eller digitala fördelar. 

De talar inte om kreativitet utifrån definition utan utifrån deras tekniska arbete och förmågan 

att hitta kreativa lösningar på̊ problem.  

Det finns för- och nackdelar med både analogt och digitalt och det ena eller andra lämpar sig 

bäst i olika produktioner. Fotografens yrkesroll handlar om att kunna förmedla en berättelse 

och att skapa en stämning i en film. Den huvudsakliga skillnaden i arbetssättet ligger i det 

tekniska arbetet men detta påverkar nödvändigtvis inte fotografens kreativa process. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Allmänna frågor: 

1. När och varför började du arbeta som fotograf? 

2. Utöver de långfilmer du gjort, vad har du mer jobbat med för projekt?  

3. Hur mycket har du filmat analogt och hur mycket har du filmat digitalt? 

Frågor gällande frågeställningen: 

1. Finns det några begränsningar med att jobba med analog teknik? 

2. Finns det några begränsningar med att jobba med digital teknik? 

3. Vilka kreativa möjligheter finns det med analog teknik? 

4. Vilka kreativa möjligheter finns det med digital teknik? 

5. Hur tycker du att yrkesrollen filmfotograf har förändrats sen digital teknik kom? 

6. Har du lika stor möjlighet att vara kreativ i ditt arbete med båda teknikerna? 

7. Skiljer sig din planering och förproduktion inför en inspelning? 

8. Är det någon skillnad på hur lång tid du får lägga på riggning, tekniska inställningar 

och detaljer? 

9. Finns det några skillnader i samarbetet med regissören?  

10. Kan du beskriva hur du använder din kreativitet i ditt arbete som fotograf?  

11. Hur viktigt är det att fotografen är kreativ?  

 


