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Abstrakt 
Denna uppsats är en undersökning och en jämförelse av redigeringsprogrammen Avid Media 

Composer och Final Cut Pro X. Utgångspunkten i analysen är användbarhet och användaren. 

Saker som tas upp och diskuteras är teknikutvecklingen och konkurrensen mellan 

redigeringsprogrammen. Den historiska aspekten presenteras och förklaras för att lägga en 

grund till hur det ser ut i dagsläget. Några av de sakerna som jag kommer fram till är att 

teknikutvecklingen ofta sker på användbarhetens bekostnad och att användaren ofta måste 

anpassa sig efter tekniken. Konkurrensen mellan programmen påverkas av den växande 

marknaden för hobbyredigering och det leder till annorlunda utveckling. 
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Inledning 

Bakgrund 

Allt i filmens värld utvecklas hela tiden så även efterbearbetningsdelen av filmskapandet. 

Redigering har förekommit ända sedan filmens barndom. Själva sättet redigeraren klipper 

ihop sin film har inte förändrats alls i lika hög grad som tekniken och verktygen inom 

redigering. Redigeringsverktygen har förbättrats under flera år för att lättare kunna användas 

av klipparen. Det faktumet är tydligt om man tittar tillbaka på utvecklingen från att man 

klippte med en fysisk sax till att man numera använder sig av avancerade datorprogram när 

man redigerar sina filmer. I dessa program kan man utföra fler uppgifter än bara klippning. 

Däribland organisation av materialet, påverkan av olika slag till exempel korrigera färger och 

bearbeta ljud samt färdigställa filmen via exportering. För att man ska kunna göra allt detta 

måste programmet vara anpassat till användaren så att det är användarvänligt och lättarbetat. 

De två stora konkurrerande redigeringsprogrammen är i nuläget Apples program Final Cut 

Pro och Avids program Avid Media Composer. Avid är ett av de äldsta 

redigeringsprogrammen och mycket framgångsrikt, men Final Cut Pro har på senare tid blivit 

mer och mer populärt och därmed blivit en stor konkurrent till Avid Media Composer. 

Sommaren 2011 släppte Apple en ny version av Final Cut som fick produktnamnet Final Cut 

Pro X. Denna version hade höga förväntningar på sig och var mycket annorlunda jämfört med 

de tidigare versionerna av Final Cut. Hur detta ska påverka konkurrensen och utvecklingen av 

framtida redigeringsprogram tycker jag är intressant. Frågan är dock om konkurrens och 

teknikutveckling alltid leder till förbättring om man tänker ur brukarens perspektiv. Som 

brukare av båda programmen är framsteg och förbättring något att önska men vad leder 

konkurrensen till egentligen? Vad är det som i själva verket förbättras och för vem? Är det de 

stora företagen eller den enskilda användaren som tjänar på utvecklingen? 

Syfte och problemställning 
Syftet med min uppsats är att beskriva och jämföra samt undersöka användbarhetsnivån för 

redigeringsprogrammen Avid Media Composer 5.5 och Final Cut Pro X. Jag har valt att 

avgränsa mitt arbete till just de två redigeringsprogrammen för de är bland de två största och 

det finns stor rivalitet mellan dessa olika produkter. 

Jag ska analysera programmen med hjälp av en analysmodell jag själv skapat. Modellen är 

baserad på användbarhet. Min utgångspunkt är att ett datorprogram som används som ett 

verktyg och inte som ett spel ska vara användbart. Man kan säga att ”användbarhet” är 
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nyckelordet i denna uppsats. Analysen av programmen kommer att ske ur denna aspekt och 

inte ur ett tekniskt perspektiv vilket är vanligare när man jämför datorsystem.  

Att jag har valt denna vinkel baseras på att jag tycker den digitala världen är intressant 

eftersom den är under ständig utveckling och förändras i hög takt, frågan är dock åt vilket håll 

utvecklingen går åt. Det påstås att konkurrens leder till förbättring, men blir programmen 

bättre och lättare att använda för konsumenterna?  

Denna undersökning är till för de som arbetar med redigering på ett eller annat sätt både 

hobbyanvändare och professionella redigerare har intresse av att få reda på vilket av 

programmen som har den bästa användningen. Eftersom Final Cut Pro X är ny på marknaden 

är det många så står inför valet att byta till denna programvara. Därför är en jämförelse mellan 

Final Cut Pro X och Avid Media Composer ett bra sätt att få en in blick i dessa program och 

det kan vara till en hjälp när man sedan ska välja vilket program man ska arbeta i beroende på 

vad man har för behov.   

Min frågeställning för denna uppsats är: Vad har den tekniska utvecklingen samt 

konkurrensen mellan redigeringsverktyg haft för betydelse för förändringen av programmen 

om man ser till ett brukarperspektiv?  

Metod och material 

Jag har gjort en jämförelse av användbarheten i Final Cut Pro X och Avid Media Composer. 

För att göra en användbarhetsanalys av redigeringsprogrammens funktioner och uppbyggnad 

utgick jag från boken Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare 

och användbarhet av Jan Gulliksen (2002). Gulliksen förklarar vikten av användbarhet när 

man utvecklar ett datorprogram och jag applicerade det på min undersökning och använda de 

tankebanorna när jag analyserade ett redan utvecklat program. 

En annan bok jag använde mig av är Webbdesign med fokus på användbarhet av Rolf Molich 

(2002). Den boken är lite mer konkret i vissa avseenden och är därför ett bra komplement till 

Gulliksens användbarhetsteorier.  

Förutsättningar för ett fungerande och användbart program 

Det finns många aspekter och förutsättningar för att ett program ska fungera bra och vara 

användbart. För att göra min användbarhetsanalys har jag utgått från denna modell(se nästa 

sida) som jag själv ställt upp med inspiration från en modell som Gulliksen presenterar i sin 

bok. Jag beskrev och jämförde programmets funktion utifrån infallsvinklarna användbarhet 

och användning, funktion och teknik samt marknadsföring och kund. 
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Jag valde att utgå från dessa tre områden för att de är relevanta delar av den jämförelsen jag 

vill göra av programmen. Användbarheten och användningen handlar om hur det faktiskt är 

att arbeta i programmet, hur lätt eller svårt det är att förstå hur man bör gå till väga för att 

utföra vissa uppgifter. Inom användbarhet och användning valde jag att undersöka 

effektiviteten, inlärningssbarheten och den estetiska designen. Jag undersökte 

inlärningsbarheten genom att granska förutsägbarhet, syntetiserbarhet och igenkänningsbarhet 

i de två programmen. Förutsägbarheten är ett stöd för användaren så den kan avgöra effekten 

av sina handlingar beroende på tidigare interaktion. Syntetiserbarhet avser det stöd 

användaren får för att avgöra i vilken mån de tidigare handlingarna påverkat systemets 

nuvarande tillstånd. Igenkänningsbarhet i sin tur handlar om i vilken utsträckning användaren 

kan använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter av programvaran.  

Effektivitet rör sig om hur snabbt man kan jobba i programmen och nå ett önskat resultat. Jag 

har jämfört programmens ersättningsbarhet och programkrav samt multitrådingegenskap. 

Multitråding är systemets förmåga att hjälpa användaren genom att utföra fler uppgifter 

samtidigt. Ersättningsbarhet möjliggör alternativa inmatningssätt och visningssätt för 

användaren, alltså om det finns olika sätt att utföra ett arbete på och om man kan anpassa 

programmet efter hur användaren arbetar.
1
 Även programmets utseende hör hemma under 

detta avsnitt då designen på det man ser på skärmen också är en viktig del när man arbetar i 

ett datorprogram.  

                                                             
1Gulliksen, 2002, s 68-69  
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Funktion och teknik är ett mer konkret avsitt och tar upp de olika tekniska funktionerna. Jag 

gjorde en jämförelse av redigeringens möjligheter i tre avseenden. Organisationen av 

filmmaterial, själva redigeringen samt exporteringen av en färdigklippt film. Detta är i stora 

drag de tre delarna som man går igenom när man redigerar en film. Därför har jag valt att gå 

in djupare på dessa funktioner och jämföra programmens olika tekniker. 

I avsnittet marknadsföring och kund tar jag upp vad användarna tycker om programmen. Det 

blir en slags bakväg för att komma åt användbarheten. Fastställande av programmens 

målgrupp kommer att genomföras. Genom att undersöka allmän kritik, hämtad från artiklar på 

nätet, ska jag ta reda på vad det finns för förväntningar på programmen i förhållande till 

vilken prisklass programmen tillhör. 

Jag har suttit ner och arbetat i de olika redigeringsprogrammen och gjort olika tester och 

undersökningar av de olika kategorierna jag valt i min modell. På det sättet har jag jämfört 

programmen för att undersöka användbarheten. Resultatet av analysen av de olika 

kategorierna kommer att presenteras tydligt i den kommande huvudtexten under respektive 

rubrik enligt modellen. Som avslutning kommer jag diskutera programutvecklingen och 

användbarhet i ett större perspektiv med hjälp av Lev Manovich forskning som stöd.  

Jag har också valt att ha med historiskbakgrund som ett avsnitt i min uppsats för att jag tycker 

att det är viktigt att man har med sig bakgrundsinformationen om Avid och Final Cut så man 

förstår sig på programmen bättre. Att jag även har valt att gå tillbaka i tiden till filmens 

barndom är för att det finns intresse i att undersöka hur utvecklingen på den tiden gick till 

jämfört med hur utvecklingen för användbarhet i dagsläget ser ut. Det finns stora skillnader 

mellan den analoga utvecklingen som pågick under ett århundrade jämför med dagens digitala 

teknik som utvecklas i högre takt.   

Programval 

Jag har valt att endast jämföra två av de stora redigeringsprogrammen eftersom de är de mest 

använda inom film och tv-branschen. Programmen är olika i många avseenden och rivaliteten 

mellan dem är stor. Jag vill att min undersökning ska vara så aktuell som möjlig och därför 

har jag utgått från Avids senaste version Avid Media Composer 5.5 och Apples nysläppta 

Final Cut Pro X. Avid Media Composer 5.5  kan användas på både Windows-baserade pc:s 

och Apples Macintosh-datorer. Eftersom Final Cut endast går att använda på Macintosh är det 

lättare att ställa upp och jämföra programmen om man utgår från att programmen är 

installerade på en Macintosh.  
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Teori 

Användbarhet 

Användbarheten i interaktiva system som används som redskap i ett arbete är extra viktigt, 

skriver Gulliksen. Programmet måste vara effektivt och tillfredsställande för de uppgifter de 

ska utföra så att arbetsuppgifterna ska fungera problemfritt. I en verklig arbetssituation måste 

fokus ligga på användaren och dess arbete. Därför är det viktigt att teknikutvecklingen inte 

blir ett självändamål i sig utan är till för att skapa en funktionell och användbar produkt. 

Begreppet användbarhet ska alltså uppfylla dessa kriterier. 

Gulliksen problematiserar tillämpningen av begreppet användarvänlig då han anser att ordet 

användarvänlig används i vardagligt tal som en benämning på en generell egenskap för en 

produkt. Många program idag gör reklam för sig just genom att säga att de är användarvänliga 

men utan att lova något mer än så. Är de verkligen så användarvänliga jämfört med andra 

program? Faktum är att innebörden i användarvänlighet kan variera stort beroende på vem 

som använde ordet och i vilket sammanhang.2 

Användbarhetsdesign 

Om jag skulle säga vad användargränssnitt är skulle jag beskriva det som en länk mellan 

användaren och den hårdvara eller programvara som användaren arbetar med. 

Användargränssnittet innefattar två saker: inmatning och utdata. Inmatningen ger brukaren 

möjligheten att påverka systemet i och med vilka val användaren gör i programmet. Utdata 

ger systemet möjlighet att presentera information och visa resultatet av användarens påverkan. 

Inmatning och utdata är grunden för kommunikationen mellan användaren och programmet. 

När man talar om användargränssnitt så kan det lätt förväxlas med det som endast syns på 

skärmen då det också kallas för gränssnitt. För att inte skapa förvirring i min uppsats har jag 

valt att benämna gränssnittet som syns på skärmen för ”grafiskt gränssnitt” medan 

användargränssnittet syftar på hela uppbyggnaden av programmet. Det grafiska gränssnittet 

handlar inte om utseendet utan själva uppbyggnaden av hur programmet ser ut till exempel 

var fönster är placerade och hur man kan använda de olika verktygen som ses på skärmen. 

Medan användargränssnittet är helheten av användandet av programmet. 

Gulliksen tar även upp ordet design som ett svårdefinierat ord då det används i många 

sammanhang på olika sätt. De som utvecklar ett program talar om design när det gäller 

skapandet av hela användargränssnittet medan de flesta användare endast talar om designen 

                                                             
2 Gulliksen, 2002, s 55-56 
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när det gäller utformningen av det de ser på skärmen, det vill säga inte helheten med hur 

funktionerna i programmet utförs. Därför måste man vara väldigt tydlig med vad man avser 

med ordet design.3 För att inte skapa förvirring har jag bestämt mig för att använda begreppet 

”estetisk design” för just det man ser på datorskärmen, alltså utseendet av allt från färg till 

form på det som ingår i programmet. Den estetiska designen är också viktig, speciellt i dagens 

samhälle då stor vikt läggs vid det yttre, när det gäller allt från kläder, inredning och teknik. 

Därför är ett program som upplevs vara estetiskt tilltalande en viktig del i hur system 

utvecklas.  

Ett annat ord som också behövs definieras i denna uppsats är användningen av ordet klipp. Jag 

kommer använda ordet när jag pratar om klippning och avser då själva klippet man gör när 

man delar upp videofiler. I dagligt tal kan klipp användas i till exempel orden videoklipp eller 

youtubeklipp och då menas det som en film eller del av en film. När jag vill få fram den 

betydelsen kommer jag istället använda mig av ordet bild eller videofil. Bild menar då inte en 

stillbild utan en rörlig bild alltså en bit av filmmaterialet. Ordet videofil kommer ha samma 

betydelse. 

Utveckling av ett användbart system 

Användargränssnittet är en stor och viktig del när man ska arbeta i ett program trots det är det 

oftare verksamhetsfunktioner och databasarbetet som vanligen fokuseras i utvecklingsarbetet.4 

Ett problem Gulliksen belyser är att i dagens läge är det många systemutvecklingsprojekt som 

lägger mest fokus på teknik. Syftet är många gånger att testa någon ny teknik och inte att lösa 

ett specifikt problem. De vill istället skapa ett mervärde för användaren genom att komma 

med nya tekniska funktioner. På det sättet ska de locka nya köpare av en ny eller uppdaterad 

programvara. Gulliksen säger att nackdelen med det är att professionella användare inte alltid 

får en behållning i förändringar som sker i programmen de är vana att arbeta i. De har mer 

erfarenhet av gammal beprövad teknik än vad de har av de senaste revolutionerande 

tekniklösningarna. Om för många förändringar sker i ett program går arbetet långsammare 

och blir svårt då man måste anpassa sig efter ändringarna. Därför är förändring inte alltid att 

föredra ifall funktionerna som finns redan är tillfredställande.5  För att designa och utveckla 

ett bra program måste man enligt Gulliksen ta reda på vem konsumenten är, alltså vilken 

målgrupp systemet ska användas av. Annars kan man inte utveckla programmet till deras 

behov. 

                                                             
3
 Gulliksen, 2002, s 102-103 

4 Gulliksen, 2002, s 23 
5 Gulliksen, 2002, s 30-31 
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Tidigare forskning 

Den litteratur jag har valt att utgå från är främst handböcker och manualer. Handböckerna är 

egentligen riktade till systemutvecklare som ska utveckla program och i dessa böcker 

poängteras det tydligt hur väsentligt det är med användbarhet. Användbarhetsteorin som 

presenteras i Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och 

användbarhet av Jan Gulliksen kommer hjälpa mig i analysarbetet. För att inte endast utgå 

från en enskild bok och få lite bredare utgångspunkt så har jag även använt mig till viss del av 

Webbdesign med fokus på användbarhet av Rolf Molich. 

För att undersöka konkurrensen ska jag analysera marknadsföringen som respektive program 

använt sig av. Jag har tagit hjälp av reklam och marknadsföringshandböcker för att analysera 

detta. De två böckerna som jag läst är Visuell retorik av Anders Carlsson och Thomas 

Koppfeldt och Märken och människor om marknadssymboler som kulturella resurser av 

Anders Bengtsson och Jacob Östberg.  

Andra böcker jag använt mig av är respektive manual till Avid Media Composer och Final 

Cut Pro X. I manualen Professional Editing with Avid Media Composer har jag läst om vissa 

områden för att få korrekt fakta om funktionerna i Avid Media Composer 5.5. Jag har redan 

en god kunskap om programmet eftersom jag arbetat i det i ca fem år. Final Cut har jag också 

använt mycket de senaste åren men då versionen Pro 7. Den nysläppta utgåvan Pro X har jag 

bara haft tillgång till under den här undersökningen och använt det i syfte att analysera, alltså 

inte arbetat i det och klippt något riktigt arbete. När man köper Final Cut Pro X får man inga 

CD-skivor med programvaran utan man laddar endast ner en installationsfil och därför finns 

det också en digital manual som jag använt mig av. Manualen finns att hitta via Apples 

hemsida på adressen: http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/# 

När det gäller den historiska aspekten jag tar upp i min uppsats har jag vänt mig till Inledning 

till filmstudier historia, teori och analys av Lars Thomas Braaten, Stig Kulset och Ove Solum 

och Film Style & Technology: History & Analysis av Barry Salt för att kunna presentera den 

tidiga utvecklingen av redigeringsverktyg från 1900-talet till 1990-talet. Barry Salt gör en 

ytterst noggrann undersökning av teknikutvecklingen under de olika årtiondena och hans bok 

har varit till hjälp när det gäller att bena ut den historiska bakgrunden till dagens digitala 

redigeringsprogram. 

Det finns inte så mycket forskning om den digitala utvecklingen av klippverktyg utan 

forskningen handlar mer om klippsätt och utvecklingen av klipphastighet och liknande. Jag 

http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/
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kommer inte alls gå in på klippteknik utan jag ska diskutera den digitala tekniken som 

redigeringsprogrammen utgör i nuläget. Eftersom mitt ämne är så pass aktuellt då Final Cut 

Pro X släpptes för några månader sedan så finns det inte mycket forskning om det 

programmet, jag kommer istället vända mig till mer allmän forskning om digital teknik och 

programutveckling i både min analys och diskussion. 

En som forskat i ämnet datorers påverkan på media är Lev Manovich som är professor i 

Visual Arts på University of Califonia i San Diego. Han har skrivit the Language of New 

Media och Software takes command och undersökt hur datorprogram påverkat filmens 

utveckling och hur programvaror anpassat sig till medias utveckling. Några av dem sakrena 

han har kommit fram till är att teknikutvecklingen fortgår på användbarhetens bekostnad och 

att det visuella språket och själva användningen har påverkats av det. Detta var några av hans 

teorier som jag kommer gå djupare in på i min diskussion. 
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Historisk bakgrund 

De första filmerna klipptes isär med sax och sattes sedan ihop för att skapa en komplett film. I 

dagsläget är redigering så mycket mer och betydligt mer komplicerat och abstrakt när man 

använder sig av digitala filer på en dator. När man inte längre använder sig av en fysisk sax är 

det svårare att veta vad man egentligen håller på med. Det finns fler lösningar och det går att 

testa sig fram på ett helt annat sätt då inget man gör påverkar det grundmaterial man filmat. 

Den analoga klippningen utvecklades i nästan 100 år innan något helt nytt och 

revolutionerande kom in på marknaden. Den digitala revolutionen inom medievärlden har 

betytt mycket för redigeringen av film. Digitala redigeringsprogram har knappt funnits i tjugo 

år men utvecklingen har gått snabbt och förändringarna sker betydligt snabbare inom den 

digitala utvecklingen än vad det gjorde med den analoga klippningen. Vad är det som driver 

utvecklingen framåt och hur har det sett ut under utvecklingen av användbarhet i steget från 

sax till dator? 

Redigeringens historia 

Den första filmen Workers Leaving the Lumière Factory som gjordes av bröderna Lumière 

1895 visade bara ett skeende från en vinkel och använde sig inte av klippning. Fler av 

Lumièrs filmer fungerade på samma sätt men redan i början av 1900-talet så började 

filmskapare klippa och klistra i sina filmremsor för att skapa 

effekter. Georges Méliès som i grunden kom från 

teatervärlden använde kameran för att ”trolla”. Han skapade 

de första filmeffekterna.6  Méliès använde sig hellre av 

övergångar och tonade mellan bilder i scener istället för att 

klippa med raka klipp. Det var de engelska filmskaparna som 

började använda raka klipp mellan bilder för att föra fram 

handlingen. Olika vinklar klipptes ihop och skapade en följd 

bilder som var mer intressant än när man endast fick se en 

scen från en betraktningsvinkel. Under 1910-talet uppkom och 

utvecklades kontinuitetsklippningen.7  

När klippning i filmen blev allt vanligare så behövdes det fler hjälpmedel än bara 

förstoringsglas och en sax för att kunna klippa en hel film med matchande rörelseklipp. För 

                                                             
6 Thomas Braaten, Kulset, Solum, 2008, s 42-43 
7 Salt, 1992, s 53,97 

Bild 1 Moviola 
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att det inte skulle bli för jobbigt för redigeraren uppfanns det första mekaniska verktyget för 

klippning 1916. Maskinen liknade en projektor i sättet, filmen matades fram manuellt med 

hjälp av en vev och via en förstorande lins kunde man se filmen bättre och kunde lättare 

avgöra var klippet skulle ske. Det var ett stort hjälpmedel för klipparen.8 1924 kom en 

förbättrad variant av den första klippmaskinen(bild 1). Den nya maskinen producerades under 

namnet Moviola och var lik den tidigare apparaturen som fanns, men Moviolan hade en 

elektrisk motor som kunde köras i olika hastigheter med hjälp av en fotpedal. Redigeraren 

behövde inte längre veva fram filmen utan kunde istället styra vilken hastighet bildrutorna 

skulle betraktas.9 Moviolan användes nästan uteslutande fram till 1960-talet då vissa faktorer 

gjorde att Moviolan inte längre var ett tillräckligt effektivt arbetsverktyg för de som använde 

den i sitt arbete. När man klippte med Moviolan behövdes det alltid en assistent närvarande 

som kunde hjälpa till att spola tillbaka filmen. Moviolan klarade heller inte av stora rullar film 

så långa tagningar var inte lätthanterade och utgjorde ett problem för redigeraren. Därför 

utvecklades ett nytt klippbord som kallades för flat-plate eller flat-bed. En annan fördel med 

den nya maskinen var att projektionen av filmen studsade på ett antal speglar för att sedan 

kunna visas på en skärm och på så sätt kunde mer än en person se filmen samtidigt. Att ha en 

bra skärm där man kan se ordentligt hur klippning av filmen blir är oerhört viktigt för den som 

klipper filmen.10  

På 1980-talet utvecklades tidkodssystemet. Tidkod är som en rullande klocka i timmar, 

minuter, sekunder, bildrutor. Varje bildruta får därmed en egen sifferkombination, till 

exempel 01:35:12:04. Tidskod är ett bra hjälpmedel för ha kontroll över materialet och kunna 

precisera klippningsarbetet. Redigeringar som var baserade på tidskoder använde sig av 

videobandspelare och klippte mellan dem, så kallad tape to tape-editing. Det var vanligast när 

det gällde tv-produktioner. Filmindustrin accepterade inte lika lätt denna nya videobaserade 

tekniken. Tidkoden var dock en viktig innovation för framtiden. I de digitala redigeringarna 

använder sig klipparen av tidkod dagligen.11  

Avid och Final Cuts utvecklingsprocess 

På 1990-talet började det skapas digitala redigeringsprogram till datorer. Det var ett stort steg 

för att redigeringsyrket skulle effektiviseras och bli mer lättarbetat för användaren. 

Datorbaserade redigeringsverktyg utvecklades till att bli en hel industri. 

                                                             
8 Salt, 1992, s 138 
9
 Salt, 1992, s 170 

10 Salt, 1992, s 264,282 
11 Salt, 1992, s 295-296 
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 Avid är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på video- och ljudproduktionsteknologi. 

Det grundades 1987 av Bill Warner and Tom Ohanian när de listade ut hur man kopierade 

analoga filmrullar till digitala hårddiskar.12
 Denna banbrytande upptäckt gjorde att klippare 

med hjälp av en dator lättare kunde se på sitt material och klippa och ändra ordning på scener 

på ett snabbare sätt utan att förstöra originalfilmen. Så kallad nonlinear editing. Detta 

förändrade förevigt hur det går till när man klipper film. Avids största framgång är 

videoredigeringsprogrammet Avid Media Composer som idag används av majoriteten av 

världens film- och tv-klippare.13 

På NAB show i april 1989 blev den första versionen av Avid Media Composer presenterad 

som det största genombrottet sen Méliès lek med tidsklipp på det tidiga 1900-talet. En ganska 

så stor jämförelse men Avid levde upp till förväntningarna. NAB står för National 

Association of Broadcasters som är en organisation för radio och tv-sändning i USA. Varje år 

anordnar de en utställning där den senaste tekniken på marknaden presenteras.14 På tidigt 

1990-tal började Avids produkter ersätta klippverktygen Moviola, Steenbeck och KEM 

flatbed editors. Den första storfilmen som använde sig av Avid Media Composer var Let’s 

Kill All the Lawyers från 1992 regisserad av Ron Senkowski. 1994 var det bara tre filmer som 

använde sig av det nya digitala klippsystemet men 1995 fick det sitt genomslag och ett 

dussintal redigerare hade bytt till Avid Media Composer. 1996 fick filmen The English 

Patient en Oscar för bästa klippning. Det var den första filmen som fick en Academy Award 

som var klippt på en digital redigering och de använde just Avid Media Composer. Avid 

Media Composer lyckades etablera sig på den stora marknaden och blev snart standard för de 

professionella filmklipparna.  

På senare tid har Final Cut inte bara varit en konkurrent på hemmavideoredigeringen utan 

tagit sig in i de professionella kretsarna som ett hot till Avid.15 Final Cut är Apples svar på ett 

nonliner videoredigeringsprogram. Final Cut skapades när Apple tog över Adobes projekt 

Keygrip, som skulle var ett professionellt redigeringsprogram baserat på videofilformatet 

Apple QuickTime. År 1998 bytte projektet namn till Final Cut och samma år visades 

programmet även upp på NAB show. Under tidigt 2000-tal började Final Cut Pro snabbt 

konkurrera med de andra redigeringsprogrammen. Final Cut fick en stark marknad för 

hobbyfilmare samt folk som gjorde independentfilm. Den första Hollywood filmen som 

                                                             
12

 http://www.tvtechnology.com/article/11686 
13 http://www.avid.com/US/about-avid/corporate-profile 
14

 http://www.nabshow.com/2012/about/about_nab.asp 
15 http://www.avid.com/US/about-avid/corporate-profile 

http://www.tvtechnology.com/article/11686
http://www.avid.com/US/about-avid/corporate-profile
http://www.nabshow.com/2012/about/about_nab.asp
http://www.avid.com/US/about-avid/corporate-profile
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klipptes i Final Cut var The Rules of Attraction som kom 2001 och var regisserad av Roger 

Avery. Han var mycket nöjd med programmet och blev en av de som verkligen förespråkade 

programmet. Det gjorde att fler filmskapare började inse att Final Cut inte bara var ett 

hobbyprogram utan kunde användas till en riktig produktion.  Det stora genomslaget fick det 

2003 när Walter Murch använde sig av Final Cut när han klippte Anthony Minghellas film 

Cold Mountain. Den filmen belönades med en Oscar för bästa klippning.16  

 

 

  

                                                             
16 http://www.brighthub.com/multimedia/video/articles/3914.aspx 

http://www.brighthub.com/multimedia/video/articles/3914.aspx
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Analys 

Användbarhet och användning 
Trots att användbarhet är en viktig faktor när det gäller att utveckla ett program så läggs det 

inte ner mycket pengar eller energi på att förbättra själva användningen. I denna del av 

analysen kommer det tas upp hur det faktiskt är att arbeta i programmen, hur lätt eller svårt 

det är att förstå hur man bör gå till väga för att utföra vissa uppgifter, hur effektivt och snabbt 

man kan jobba i programmen och nå ett önskat resultat. Även programmets utseende hör 

hemma under detta avsnitt då designen på det man ser på skärmen också är en viktig del när 

man arbetar i ett datorprogram.  

Effektivitet 

För att ett program ska kunna fungera effektivt behöver man veta vilka krav programmet 

ställer på datorn. Begrepp som multitråding och ersättningsbarhet är relevanta då de påverkar 

effektiviteten i ett program. Multitråding är systemets förmåga att hjälpa användaren genom 

att utföra fler uppgifter samtidigt. Ersättningsbarhet möjliggör alternativa inmatningssätt och 

visningssätt för användaren, alltså om det finns olika sätt att utföra ett arbete på och om man 

kan anpassa programmet efter hur användaren arbetar.17 

Eftersom redigeringsprogram är avancerade och har många kraftfulla funktioner som import 

av stora mängder högupplöst media så krävs det också en bra dator för att programmet ska gå 

att använda utan problem. Både Avid och Final Cut har ganska likartade krav på datorerna 

som det ska användas på. Det ska vara något av de senaste operativsystemen Snow Leopard 

                                                             
17

Gulliksen, 2002, s 68-69  
18 http://www.apple.com/finalcutpro/specs/ 
19 http://www.avid.com/US/products/media-composer-5 

 

Final Cut Pro X 

 

Avid Media Composer 5.5   

Computer: Mac computer with an Intel Core 2 Duo 

processor or better. 

OS: Mac OS X v10.6.8 or later. 64-bit 

Memory: 2GB of RAM (4GB of RAM 

recommended). 

Graphics Card: OpenCL-capable graphics card or 

Intel HD Graphics 3000 or later.18 

Computer: Avid-qualified Mac-based computer or 

laptop  

OS: Mac OS X 10.6.5-10.6.8 (Snow Leopard) & 10.7 

(Lion) 32-bit 

Memory: 4 GB of RAM 

Graphics Card: NVIDIA GeForce family3 or ATI 

Radeon family (as supported by Apple)19 

http://www.apple.com/finalcutpro/specs/
http://www.avid.com/US/products/media-composer-5
http://support.apple.com/kb/HT4664
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eller Lion. Det måste finnas mycket RAM-minne och ett bra grafikkort behövs också för att 

man ska kunna se sin film och utföra alla effekterna som kanske används. 

När det gäller multitråding är inget av programmen särskilt bra på det. Det går inte att göra 

många saker samtidigt utan det krävs att man utför en sak i taget. Ett undantag är den nya 

funktionen i Final Cut Pro X där renderingen sker i bakgrunden. I Avid Media Composer och 

tidigare i Final Cut var man tvungen att göra en paus i det man höll på med och vänta på att 

renderingen skulle bli klar. Om man använder sig av många effekter eller gör andra 

justeringar på bilderna är man tvungen att vänta länge och det är påfrestande i längden att sitta 

och titta på när renderingsmättaren långsamt tickar på. I Final Cut Pro X sker alltså 

renderingen i bakgrunden och man kan fortfarande fortsätta jobba under tiden renderingen 

sker. Har man en tillräckligt kraftfull dator påverkar inte bakgrundsrenderingen programmet. 

Om inte datorn uppfyller systemkraven kan programmet gå lite långsammare när renderingen 

i bakgrunden är igång. Det är en stor fördel att inte behöva avbryta sitt arbete för att rendera 

något även om renderingen i Avid Media Composer oftast inte tar mer än en till två minuter i 

genomsnitt men all tid som går att spara är värdefull.  

Ersättningsbarheten är däremot bättre i Avid Media Composer 5.5 då man har fler möjligheter 

att utföra olika funktioner på annorlunda sätt eftersom det går att skicka vidare det man klippt 

ihop till andra program för att göra till exempel färg eller ljudbearbetning. Det går även att 

välja att utföra arbetet inom Avid Media Composer om man vill. I Final Cut Pro X har man 

inte längre möjlighet att skicka vidare filmen för ytterligare bearbetning utan allt ska ske inom 

programmet. 

Inlärningsbarhet 

Ett program ska vara lätt att lära sig och tydligt. Om man har arbetat med tidigare versioner av 

programmet ska man med en gång kunna sätta sig in i systemet och använda sig av de nya 

funktionerna efter en liten anpassning. Har man en grundläggande datorvana bör man kunna 

lära sig ett program bara genom att testa sig fram eller ta hjälp av programmets manual. När 

inlärningsbarhet undersöks finns det några begrepp som har betydelse enligt Gulliksen och de 

är förutsägbarhet, syntetiserbarhet och igenkänningsbarhet. 

Förutsägbarheten är ett stöd för användaren så den kan avgöra effekten av sina handlingar 

beroende på tidigare interaktion. Syntetiserbarhet avser det stöd användaren får för att avgöra 

i vilken mån de tidigare handlingarna påverkat systemets nuvarande tillstånd. 
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Igenkänningsbarhet i sin tur handlar om i vilken utsträckning användaren kan använda sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter av programvaran.  

Jämför man hur det är att lära sig klippa med Avid Media Composer 5.5  och Final Cut Pro X 

så är det ganska enkelt i båda programmen om man kan grunderna i hur ett 

redigeringsprogram fungerar. Systemen har ganska olika klippstil. I Final Cut Pro X drar man 

bilder hit och dit för att pussla ihop sin film medan Avid Media Composer kräver en lite 

lugnare och mer strukturerad klippning. Det kan uppfattas krångligt i Avid Media Composer 

5.5  att man måste trycka på flera olika knappar eller gå in i andra menyer för att göra vissa 

saker men egentligen är det inte svårt. Det kan bara ta ett tag att komma in i. Avid Media 

Composer har inte ändrats så mycket genom åren och därför är det lätt att hänga med om man 

kommit i kontakt med programmet tidigare. Final Cut Pro X har många nya funktioner som 

tar ett tag att anpassa sig till. 

Förutsägbarheten i både Final Cut Pro X och Avid Media Composer 5.5  är mycket bra och 

det finns inte någon direkt skillnad mellan dem i just det avseendet eftersom de i grund och 

botten är två liknande system som bygger på samma funktion, nämligen redigering. Båda 

bygger på samma nonlinear redigeringssystem där man med hjälp av in- och utpunkter väljer 

var klippen ska vara och hur materialet ska sättas ihop. Därför är förutsägbarheten samma för 

båda programmen. 

Även syntetiserbarhet är liknande i båda programmen men man kan säga att det händer mer 

saker automatiskt i Final Cut Pro X än i Avid Media Composer 5.5. I Avid Media Composer 

måste man ibland trycka på flera olika knappar för att uppnå sitt önskade resultat.  

Avid Media Composer 5.5  har högre igenkänningsbarhetsfaktor än Final Cut Pro X eftersom 

den nya utgåvan Final Cut Pro X har ett helt nytt användargränssnitt. Det är många nya 

funktioner och till och med verktygssymbolerna ser annorlunda ut. Självklart så finns det 

fortfarande många likheter från tidigare versioner men utseendet ser väldigt annorlunda ut så 

det tar lite längre tid att komma in i programmet och lära sig hur allt går till. Avid Media 

Composer har inte förändrats lika mycket mellan de olika utgåvorna. Dock så är Final Cut Pro 

X mer lik iMovie som är Appels medföljande videoredigeringsprogram till Mac-datorer, så 

om man arbetat i iMovie tidigare så blir igenkänningsbarheten betydligt högre.  
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Estetisk design 
Design och teknik är något som går hand i hand nuförtiden. Den estetiska designen i ett 

datorprogram är betydelsefull för arbetet i systemet. Precis som det är viktigt att ha en 

tilltalande miljö runt sig på sitt arbete är det viktigt att man tilltalas av utseendet programmet 

har då det i sig blir användarens arbetsplats. 

En vanlig missuppfattning som Rolf Molich tar upp i sin bok är att utvecklarna tror att 

användarna önskar sig en häftig och underhållande design så att de ska få en upplevelse när de 

använder programmet. 20 Det kanske är relevant i ett datorspel men en programvara som ska 

användas som ett arbetsverktyg ska var enkelt och snyggt på ett tryggt och välkänt sätt.  

 

 

Bakgrund 
Båda programmen använder sig av grå bakgrund fast Final Cut Pro X har betydligt mörkare 

grå som nästan övergår till svart. Det känns ovanligt med tanke på att alla andra 

redigeringsprogram brukar ha en ljusgrå grund så även den tidigare versionen av Final Cut 

                                                             
20 Molich. 2002, s 19 

 

Program 

 

Final Cut Pro X 

 

Avid Media Composer 5.5  

Bild exempel 

    

Bakgrund Svart och mörkgrå Ljusgrå och neutral  

Text Vit text Svart text 

Övriga färger Klarblå och grön  

Olika färger på spår 

Ljusblå och lila 

Välja färg på spåren 

Design av detaljer Mjuka linjer rundade hörn  Raka och fyrkantiga former 

Designens helhet Appel känsla,  

Lik iMovie 

Många knappar och symboler.  

Oförändrad 

Ett beskrivande ord Modern Strikt 
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Pro 7. Ljusgrå är en neutralare bakgrund medan den mörkgrå ger större kontrast när man ser 

på sina färgglada bilder. 

Text 
Eftersom menyer och bakgrunder i Final Cu Pro X är mörkgrå och svarta så är texten vit i 

menyerna. Avid Media Composer 5.5  har däremot klassisk svart text på ljus bakgrund. Båda 

programmen har tydliga och strukturerade menysystem. De är lätta att förstå.  

Övriga färger 
Båda programmen använder sig av några andra färger i sina grå miljöer. Avid Media 

Composer 5.5  har den klassiska Avid-lila färgen då deras logga är i lila så det är självklart att 

lila används ibland. Andra färger som förekommer är ljusblå i nästintill samma pastellaktiga 

färg som den lila nyansen är. Final Cut Pro X har också inslag av blått i sitt grafiska 

användargränssnitt men en betydligt starkare och klarare blå färg. Final Cut Pro X är mer 

vågad och använder färger som sticker ut, som deras andra färg, en grön nyans som är lika 

stark som den blå och skapar en kontrast mellan dessa färger istället för en enhetlighet som 

Avid Media Composer använder sig av i sin färgkombination. I Final Cut Pro X används den 

blå färgen på bildrutorna i timelinen medan den gröna är färgen för ljudet. I Avid Media 

Composer 5.5  kan man däremot gå in och ställa in exakt vilken färg man vill ha på spåren i 

timelinen. Det kan vara bra om man vill vara tydlig för att skilja på olika spår om de är 

avsedda för olika saker Det kan tyckas vara en onödig funktion men allt som är 

anpassningsbart och går att styra efter användarens behov ger en ökad tillfredställelse för 

användaren och höjer användarvärdet. 

Design av detaljer 
Final Cut Pro X har mjuka former. Exempel på detta är att rutorna på videofilerna har rundade 

hörn. Det har även bilderna som man lägger ner på timelinen. Det skapar en lugn och mjuk 

miljö som dock också kan uppfattas oprofessionell jämfört med Avid Media Composer 5.5  

som har raka hårda kanter som känns mer ordenligt och tydlig. De fyrkantiga formerna är 

emellertid en aning ålderdomliga.  

Designens helhet 
Final Cuts design går i traditionell Applestil och passar deras profil. Något som många 

reagerat på är att designen liknar iMovie. Likheten med iMovie gör att den professionella 

aspekten i designen minskar då iMovie är en mer grundläggande programvara som inte 

innehåller lika många avancerade funktioner. 

Avid Media Composer 5.5  kan uppfattas rörig eftersom det grafiska användargränssnittet 

består av väldigt många knappar och symboler för olika funktioner. Det är både smidigt och 

förvirrande. En del symboler är inte helt logiska vad de föreställer så det tar ett litet tag att lära 
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sig vad som händer om man använder vissa knappar. Samma symboler finns även på 

tangentborden som genvägar. Dessa symboler har dock följt med redan från början, har man 

arbetat med Avids tidigare versioner så finns det inte något problem att navigera sig. Hela 

utseendet med färg och form är faktiskt likt de första versionerna av Avid Media Composer. 

Ett beskrivande ord 
Till Final Cut Pro X valde jag ordet ”modern”, för det är precis vad det känns som att Apple 

strävar efter i sin nya design av det grafiska användargränssnittet. Att vara modern och 

nytänkande är nog den linjen Apple alltid försöker följa och detta fall är inget undantag. 

Till Avid Media Composer 5.5  tyckte jag ordet ”strikt” passade då deras framtoning är 

trygghet och stabilitet. De raka linjerna och neutrala utseendet känns väldigt ordentligt och 

strikt. Avid har verkligen haft den professionella aspekten i åtanke när de skapat sitt stilrena 

utseende. 

               

 

Om man jämför med den tidigare versionen Final Cut Pro 7 (bild 2) med Avid Media 

Composer så finns det betydligt fler likheter mellan dessa program än vad det finns mellan 

Avid Media Composer 5.5 och Final Cut Pro X. Apple har alltså valt att gå ifrån sitt försök att 

efterlikna sin konkurrent och istället satsa på något nytt och annorlunda. Dock har Final Cut 

Pro X använt sig mycket av den designen som iMovie har (bild 3). Likheten mellan dessa 

program har ökat istället.  

Funktion och teknik 
Om man ska analysera och beskriva ett datorprogram som används som ett verktyg inom ett 

arbete, i detta fall redigeringsyrket, så kan man inte undgå att titta närmare på de funktioner 

och den teknik som programmen innehåller. Den normala användaren utnyttjar i genomsnitt 

endast ca 30% av funktionerna medan resten är överflödig och kan ses som ett hinder för 

Bild 2 Final Cut Pro 7 Bild 3 iMovie 
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Bild 4 inställningar för medieanalysen 

enkel användning.21 Det som styr vilka funktioner som ska användas beror på vem 

användaren är och vad den vill ha ut av sitt arbete. Här nedan tar jag upp tre kategorier att 

undersöka. Detta är i stora drag de tre delarna som man går igenom när man redigerar en film 

därför har jag valt att gå djupare in i dessa kategorier och jämföra programmens olika tekniska 

funktioner. Final Cut Pro X har kommit med många nya funktioner och därför är det främst de 

nya tillvägagångssätten som kommer tas upp då de är intressanta och aktuella att undersöka 

och jämföra med Avid Media Composer 5.5 s olika verktyg. 

Organisering 

Att ha kontroll och ordning på sitt material under redigeringsarbetet är fundamentalt. Oftast 

finns det massor med filmfiler, ljudfiler samt övriga beståndsdelar som grafik och titlar att 

hålla reda på när man klipper ihop en film. Att kunna organisera och hitta i sitt material är ett 

måste för att redigeraren ska kunna ha kontroll över allt som ska med i filmen. Sedan måste 

det även gå snabbt att hitta den bilden man söker. 

I Final Cut Pro X när man tankar in eller importerar filer i programmet finns det en 

nyfunktion där man kan låta programmet analysera bilderna man importerar. Bilderna 

analyseras för att man lättare ska kunna organisera sitt material när man ska redigera. De olika 

kategorierna i bildanalysen är: Shot detection, People detection, Stabilization, Colour balance 

och Audio enhancement. 

Shot detection uppger om det är en närbild, halvbild eller helbild. 

People detection ska upptäcka om det är en eller flera personer med i bild.  

Stabilization undersöker bakgrunden för att upptäcka om det är några skakningar i bilden. Om 

den upptäcker det kan man välja att klicka i 

stabiliseringsfunktionen för att med en gång få en 

stabiliserad bild om det är oönskade skakningar. 

Colour balance analyserar om bilden behöver färgkorrigeras 

och skapar en alternativ autokorrektion av färgerna som man 

kan välja att aktivera om man tycker det ger önskat resultat. 

Audio enhancement letar efter problem i ljudet som 

tillexempel brus och tar även bort tysta kanaler.22  

När jag testade medieanalysen tyckte jag att den inte 

                                                             
21 Molich. 2002, s 18 
22 http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#verb6acc101 

http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#verb6acc101
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fungerade som jag hoppats. Det tog lång tid att analysera bilderna fast jag bara tog in ett tiotal 

videofiler. Analysen kördes dock i bakgrunden så jag kunde börja redigera medan analysen 

fortsatte arbeta. Det var svårt att avgöra om det gjorde programmet långsammare eller inte. 

Det enda som analysen lyckades göra för mig var att den gav ett förslag på en färgkorrigering 

på de flesta bilderna som man sedan kunde välja om man skulle använda eller inte. Jag hade 

inga bilder som var särskilt skakiga av de jag importerade så det var inte så konstigt att den 

inte hittade några skakiga bilder som behövdes stabiliseras. Den hittade inte heller några 

personer i mina bilder trots att det fanns flera intervjubilder med en till två personer i bild men 

registrerade den inte. 

Avid Media Composers organisering går ut på att man kan skapar binnar och underbinnar för 

att sortera i sitt material. Binnarna fungerar på samma sätt som ett mappsystem men det kallas 

oftast för binnar i redigeringsprogram istället för mappar. 23 Använder man Avid Media 

Composer med två skärmar är det ett bra system då man kan ha sina binnar öppna på den ena 

skärmen och redigera på den andra skärmen men har man endast en skärm kan det bli rörigt. 

Avid Media Composer 5.5  har ingen sådan automatisk analysfunktion som placerar bilderna i 

olika kategorier utan användaren får bestämma själv hur man vill organisera och dela upp 

materialet. Det är flexibelt och kan användas på olika sätt. Man kan även skapa mappar på 

samma sätt i Final Cut Pro X och välja att inte göra medieanalysen.  

I både Avid Media Composer 5.5  och Final Cut Pro X kan man göra markeringar om det är 

något speciellt som händer i bilden som man vill komma ihåg. Sedan kan man söka på det för 

att hitta rätt. I en intervju till exempel så kan man sätta ut en markering för varje fråga och då 

blir det lätt att hitta den frågan man är ute efter i klippningen. I Final Cut Pro X kallas denna 

funktion för keywords och i Avid Media Composer heter det locators. Fördelen med Avids 

locators är att man kan ändra färg på dem. Det kan vara bra om man själv bestämmer att alla 

blå locators handlar om en specifik sak medan de röda handlar om något annat. Då kan man få 

snabb överblick över vilket ämne videofilen tar upp.24 

Redigering 

Själva redigeringsarbetet är självklart kärnan för en redigerar. Det är då man bygger upp 

filmen. Det ska vara enkelt att få önskat resultat genom att programmet ska kunna utföra de 

                                                             
23 Professional Editing with Avid Media Composer, 2010, s 11-14.384 
24 Professional Editing with Avid Media Composer, 2010, s 109-111 
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kommandon man ger utan att det ska ta lång tid eller är krångligt. Tidsaspekten är alltid 

viktig, i alla arbeten vill man att det ska gå snabbt och smidigt när man utför en uppgift.   

I Final Cut Pro X har Apple gjort om designen på timelinen och tagit 

bort spåren helt. Både uppdelningen av videospår och ljudspår är 

borttagna. Istället finns det nu bara en så kallad magnetisk timeline. 

Man skulle kunna likna det vid en anslagstavla. Man sätter upp de 

olika bilderna på den dynamiska ytan och de fäster sig automatisk 

vid varandra via clip connections och den vanliga snap-funktionen. 

Med Snapping menas det att videofilerna man lägger ner på 

timelinen automatiskt lägger sig kant i kant med föregående bild och 

på det sättet kan man vara säker på att det inte blir några svarta bildrutor mellan bilderna. Vill 

man dock ha tomt mellan bilderna får man antingen klicka ur snap-funktionen eller välja 

flyttverktyget.25  

Clip Connection är smidiga och bra ifall man ska flytta på ”huvudbilden” då de 

sammankopplade videofilerna följer med och man behöver inte vara orolig över att bild och 

ljud blir osynkroniserade eller att titeln blir felplacerad. Jag hittade dock inte något sätt att 

flytta bilderna utan att de sammankopplade videofilerna följer med och vid vissa tillfällen är 

det möjligt att man vill göra sådana justeringar. 

Om man vill separera ljud och bild som från början automatsikt är sammanlänkade 

högerklickar man på bilden och väljer break apart clip items. Då kan man dra ljud och bild 

separat från varandra om man till exempel vill att ljudet ska komma innan bilden eller 

tvärtom. 

 

 

                                                             
25 http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver90ba496f 

Bild 5 Huvudbild med clip connetions 

Bild 6 Den magnetiska timelinen 

http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver90ba496f
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Det är helt klart annorlunda att arbeta med den magnetiska timelinen men det tar inte lång tid 

att vänja sig och även om det inte finns spår på samma sätt så är det ändå inte helt annorlunda 

då man fortfarande klipper på liknande sätt och lägger bilder över och under varandra för att 

bygga upp sin film.26  

Avid Media Composer 5.5  har den klassiska timelinen med separata bild- och ljudspår som 

man kan ha flera av varje om det önskas. Snap-funktionen finns också i Avid Media 

Composer 5.5  men aktiveras genom att man trycker ner command på tangentbordet när man 

flyttar på bilder. Final Cut Pro X har också en genväg på tangentbordet för det samt en knapp 

i högra hörnet på timline. 

Tidigare har Avid Media Composer varit lite besvärligt då man var tvungen att byta verktyg 

varje gång man ville göra olika saker, till exempel flytta på bilder eller trimma dem. I Final 

Cut Pro X ändras muspekaren automatiskt till olika verktyg beroende på var på bilden man 

håller pekaren. Den funktionen finns numera även i Avid Media Composer 5.5  fast den går 

att styra om man vill ha den igång eller inte vilket är smidigt för ibland kan det vara klurigt att 

hålla muspekaren på rätt ställe.27  

Både Avid Media Composer 5.5  och Final Cut Pro X har specialdesignade tangentbord som 

man kan köpa till för att lättare kunna redigera då det oftast går snabbare att trycka in en 

knapp på tangentbordet än att gå in i en meny eller byta verktyg med muspekaren. 

Exportering 

Exporteringen är själva slutförandet av arbetet. Då man är nöjd med sin film exporterar man 

ut det i önskat format. Exportering kan göras av filmer 

i många olika avseenden. Det kan vara ett inslag som 

ska sändas på tv, en film som ska visas på bio eller 

kanske en musikvideo som ska publiceras på en 

hemsida. Eftersom video används på många olika sätt 

behöver det finnas många möjligheter och alternativ 

när man exporterar det man skapat. 

I nya Final Cut Pro X finns det inte längre lika många möjligheter när det gäller exportering. 

De olika alternativen som finns är Apple ProRes i olika kvalitéer, H.264, DVCPRO HD, 

HDV/ XDCAM HD och några fler varianter av XDCAM. Det är inte så att detta är dåliga 

                                                             
26 http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver549f2208 
27 Professional Editing with Avid Media Composer, 2010, s 62 

Bild 7 Exportering i Final Cut 

http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver549f2208
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Bild 8 Exportering i Avid 

exporteringsalternativ för både H.264 och Apple ProRes är format man ofta använder. Men 

det kan vara så att man vill exportera i något annat format till exempel mp4 eller liknande och 

då måste man i sådana fall använda programmet Compressor som är ett tillhörande program 

till Final Cut Pro X. Nackdelen med Compressor är att det kostar extra att köpa till så man 

måste alltså betala mer för att kunna få ut filmen i önskat 

format.28  

Avid Media Composer 5.5  har fler valmöjligheter när det 

gäller exportering och behöver inte något tilläggsprogram för 

att komprimera och exportera filmen i önskat format.29Avids 

alternativ är betydligt fler eftersom man kan installera 

ytterligare codecs till programmet som gör att exporterings 

alternativ blir fler.  

Marknadsföring och kund 
Användbarhet är en stor konkurrenskraftig aspekt när det gäller att få kunder att använda 

programmet. Kunden har höga krav på produkten och uppfylls inte målgruppens krav så 

vänder sig genast kunden till ett av de konkurrerande systemen som har lyssnat på sina 

användare. Därför är användbarheten lönsam i marknadsföringen och är ett bra sätt att nå ut 

till kunder.30 Att få kritik ska ses positivt för det går inte att förbättra sig om man inte får reda 

på vad sin målgrupp tycker och vad de har för krav. I detta avsnitt är det mycket fokus på 

rivaliteten mellan programmen där det blir tydligt varför vissa föredrar Final Cut Pro X 

framför Avid Media Composer 5.5 och tvärtom. 

Pris  

Alla företag skapar sina produkter i syfte att tjäna pengar på systemet de utvecklar. Priset är 

en viktig del av programmet då den har stark konkurrenskraft. Priset är även viktigt för 

konsumenten då den måste ha råd och känna att hon eller han får valuta för sina pengar. Priset 

kan även avgöra målgruppen. 

Den senaste versionen av Final Cut är betydligt billigare än tidigare versioner. Nu kan man 

köpa Final Cut Pro X i Apples appstore för 2299 kr. Som kund kan man även prova 

programmet gratis i 30 dagar innan man bestämmer sig för att köpa det. Även Avid har en 30 

                                                             
28

 http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver1ff896ee 
29 Professional Editing with Avid Media Composer, 2010, s 431 
30 Molich. 2002, s 16 

http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver1ff896ee
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dagars testperiod annars kostar Avids senaste version Avid Media Composer 5.5 mellan 

19000 och 20000 kr. En betydligt högre prisklass än Final Cut.   

När Apple lanserade Final Cut Pro X slutade de sälja Final Cut Pro 7 som tidigare låg på 

priset $999 som i dagens läge motsvarar ca 6300 kr. Efter att Apple fått mycket kritik av de 

professionella användarna så öppnade försäljningen av Final Cut Pro 7 igen till de som redan 

är företagare och använder sig av Apples produkter.31 När Final Cut Pro X släpptes och Avid 

märkte hur mycket kritik den nya versionen fick tog de tillfället i akt och skapade en så kallad 

switcher discount. Alltså om man har Final Cut Pro X och inte längre är nöjd så kan man 

istället köpa Avid Media Composer till ett lägre pris om man visade upp sitt Final Cut Pro X 

serienummer samt produkt. Då får man köpa Avid Media Composer 5.5 för ca 13000kr 

istället. 

Avid har betydligt bättre pris för skolor och studenter. Om man är student har man sedan 2009 

kunnat köpa Avid Media Composer för $295 ca 1800 kr. I priset ingår även fyra år av gratis 

uppdatering.32 

På grund av dessa prisklasser så är det inte alla företag och speciellt privatpersoner som har 

råd med att använda Avid Media Composer. Därför är det vanligt att egenföretagare och 

mindre produktionsbolag använder sig av Final Cut eftersom de inte har något annat val då 

Avid Media Composer är för dyrt för dem. 

Avids tydliga strategier är studentrabatt och switcher discount. Studenter som lär sig 

programvaran i sin utbildning kommer antagligen vilja fortsätta arbeta i det programmet när 

de gått klart sin utbildning. Avid gjorde en strategisk åtgärd och utnyttjade tillfället då den 

nya utgåvan av Final Cut gjorde många blev besvikna. De gjorde en kampanj där de lovar att 

de inte kommer ångra sig om de byter till Avid Media Composer 5.5. Det har säkert varit 

lönsamt för Avid då det bidragit till att många av deras kunder som övergått till Final Cut 

tidigare nu kommer tillbaka.   

Målgrupp 
En målgrupp är viktig att ha i åtanke när man skapar en produkt. Det är användarna som ingår 

i målgruppen som kommer vilja köpa programmet. Därför är det viktigt att ha en tydlig bild 

av vilken målgrupp man riktar in sig på för att skapa ett program med rätt funktioner så 

användbarheten blir optimal. Brukarna är sällan en enhetlig grupp och därför kan det vara 

                                                             
31 http://www.macrumors.com/2011/09/01/apple-puts-legacy-final-cut-pro-studio-back-on-sale/ 
32 http://www.avid.com/US/specialoffers/special-offers-Student-Pricing 

http://www.macrumors.com/2011/09/01/apple-puts-legacy-final-cut-pro-studio-back-on-sale/
http://www.avid.com/US/specialoffers/special-offers-Student-Pricing
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svårt att veta vilken målgrupp programmet har men det är viktigt att ta reda på det så man kan 

anpassa systemet efter konsumentens krav. Även om målgruppen både innehåller amatörer 

och professionella användare.33  

Att sätta fingret på Final Cuts målgrupp är ganska svårt eftersom det varierat under åren och i 

nuläget mycket möjligt håller på att förändras. Först och främst kan man säga att deras 

kundgrupp är Mac-användare då programvaran endast fungerar på Macintoshdatorer. Det tog 

några år men Final Cut började mer och mer konkurrera med Avid gällande professionella 

klippare. Allt fler storfilmer klipptes i Final Cut och förra året såg det ut som om Final Cut 

snart skulle kunna mäta sig med Avid Media Composer men efter lanseringen av senaste 

versionen verkar det som om Apple återigen fokuserar på hobbyfilmaren. 

Avids målgrupp har hela tiden varit de professionella redigerare som arbetar med att klippa 

film. Avid Media Composer var ett av de första digitala nonlinersystemen som skapades. 

Avid etablerade sig på redigeringsmarknaden och blev en standard för filmklippare. Det fanns 

en del andra system att välja på men Final Cut kom senare så det fanns inte som konkurrent i 

början. Man kan konstatera att deras målgrupp är professionella redigerare inom film- och tv-

branschen världen över. Svt är en av de tv-stationer som använder sig av Avidssystemet.  

Kritik 
För att kunna utveckla en bra produkt gäller det att man lyssnar på kundens behov och 

önskemål. Ofta lägger utvecklarna mest fokus på ny teknik istället för att skapa mervärde för 

sin målgrupp. Om skaparna inte lyssnar på vad kunden vill ha får de ofta kritik. Kritik är 

viktig för en fortsatt utveckling, här nedan följer exempel på kritik programmen fått.  

 Denna kritik som är sammanställd i tabellen nedan är hämtad från artiklar på nätet, från sidor 

som handlar om redigering, film och teknik då de gjort recensioner på programmen. Några av 

recensenterna var Walter Biscardi och Patrick Inhofer som skrev om kritiken i sina artikelar 

på CreativeCOW.net. 

                                                             
33 Molich. 2002, s 42 

http://my.creativecow.net/2753
mailto:patrick@applepieditorial.com
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Det är många som var missnöjda när det nya Final Cut versionen kom ut på marknaden 

många var förväntansfulla men blev dock besvikna. Kritiken som finns om Avid Media 

Composer är inte alls lika aktuell och uppenbar som det är för Final Cut Pro X. Men en del 

kritik får även Avid och det är samma företeelser som folk klagat på under många år inte bara 

angående den senaste versionen Avid Media Composer 5.5.  

Vid en mätning som Appleinsider gjorde 22 juni inte många dagar efter att programmet 

släppts så hade nya Final Cut blivit betygsatt av 578 personer som köpte programmet. Av 

dessa gav 278 en stjärna av fem. Det säger en del om den omedelbara besvikelsen och de 

höga förväntningarna som kunderna hade på Final Cut Pro X. Samtidigt så hade 143 personer 

gett programmet fem stjärnor. Det tyder på att splittringen, är stor antingen gillar man det nya 

användargränssnittet eller inte.36  

                                                             
34 http://magazine.creativecow.net/article/final-cut-pro-x-whats-missing-for-some-pros 
35

 http://library.creativecow.net/articles/inhofer_patrick/avid_fcp_comp.php 
36

http://www.appleinsider.com/articles/11/06/22/final_cut_pro_x_draws_mixed_reactions_from_users_profe

ssionals.html 

 

 

Final Cut Pro X 

* Final Cut Pro X är inte bakåtkompatibel till tidigare 

versioner av Final Cut Pro. Med bakåtkompatibel menas att 

det inte går att öppna gamla projekt från tidigare versioner av 

Final Cut.  

* Det omtyckta Multicam verktyget är borttaget. När man 

har spelat in material med flera kameror samtidigt till 

exempel vid ett musikframträdande vill man på ett enkelt sätt 

klippa mellan detta material samtidigt som det ska vara 

synkroniserat med ljudet. I Final Cut Pro 7 fanns det ett 

väldigt smidigt verktyg för detta. I Final Cut Pro X är denna 

funktion borttagen.  

* Final Cut är numera ett program där man ska göra allt inom 

programmet. Allt från redigering av både bild och ljud till 

färgkorrigering. I vanliga fall brukar redigerare använda sig 

av andra program när det gäller redigering av ljud och färg. 

Det finns program som endast är skapta för att till exempel 

redigera ljud och då vill man gärna använda sig av dessa 

specialiserade program. I Final Cut Pro X kan man inte flytta 

över ett projekt till ett annat program eftersom den inte 

stöder XML och EDL. 

* Final Cut X blev anklagat för att vara mer lik iMovie än 

tidigare versioner av Final Cut eftersom det ändrat på både 

användargränssnittet och det grafiska gränssnittet. 
34

 

 

Avid Media Composer 5,5 

* Många tycker att det går långsamt att redigera i Avid 

Media Composer 5.5 eftersom man inte alltid bara kan dra 

och släppa bilder lite som man vill, så som man arbetar i 

Final Cut. I Avid Media Composer måste man ofta trycka på 

flera knappar för att få saker och ting att hända. 

Därför måste man vara väldigt noga och strukturerad när 

man klipper i Avid Media Composer och använda en viss 

sorts klippteknik och det kan uppfattas som långsamt. 

* Folk tycker Avid Media Composer verkar svårt och 

krångligt att lära sig för att det är avancerat. Många blir 

bortskrämda av att de tror att det är komplicerat att använda 

Avid Media Composer. 

* En stor nackdel är att det kostar mycket. Det är inte lätt 

som privatperson att köpa sig en Avid-redigering för att 

använda i hemmet. Utan det krävs att man är ett företag eller 

liknade för att ha råd med den programvaran. 

* Ett flertal tycker att Avid inte är nytänkande. Det är inte 

mycket som har förändrats i det grafiska gränssnittet och det 

är inte så många nya innovativa uppdateringar jämfört med 

Final Cut.35 

 

http://magazine.creativecow.net/article/final-cut-pro-x-whats-missing-for-some-pros
http://library.creativecow.net/articles/inhofer_patrick/avid_fcp_comp.php
http://www.appleinsider.com/articles/11/06/22/final_cut_pro_x_draws_mixed_reactions_from_users_professionals.html
http://www.appleinsider.com/articles/11/06/22/final_cut_pro_x_draws_mixed_reactions_from_users_professionals.html
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Viss kritik kan kanske kännas obefogad men en sak går inte att komma ifrån och det är att 

Final Cut Pro X inte är bakåtkompatibelt. Det betyder att man inte kan öppna några av sina 

gamla projekt i det nya Final Cut. Det innebär att man inte kan fortsätta arbeta med det man 

håller på med om man köper den nya uppdateringen. Det tyder mycket på att Final Cut Pro X 

i själva fallet är som ett helt nytt program och inte en ny version av det tidigare Final Cut Pro 

7. Det är faktiskt lättare att flytta in sina gamla Final Cut projekt till Avid Media Composer 

5.5 än det är att flytta dem till Final Cut Pro X eftersom det inte stöder EDL exportering och 

importering. Därför kan jag förstå de som är besvikna på Final Cut och hoppats på en annan 

utveckling än vad som verkar vara på väg just nu. 
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Diskussion  

Under mina 10 veckors forskning har ny information annonserats på Avids hemsida. Den 3 

november släppte Avid nyheten att det snart kommer en ny version av Avid Media Composer 

med benämningen 6. Det som är intressant med Media Composer 6 är att det är den största 

förändringen hittills som Avid har gjort.37 Precis som Final Cut gjorde så har Avid satsat på 

förändring. Programmet har nu stöd för 64- bitars operativsystem precis som nya Final Cut 

Pro X har. Att arbeta i ett 64-bitars operativsystem gör att arbetet går snabbare och blir mer 

effektivt. Att Avid Media Composer och Final Cut numera är 64-bitars program är en naturlig 

utveckling då datorerna de används på får högre och högre kapacitet och 64-bitar är något 

som, kommer bli den nya standarden i 

datorvärlden. Den största förändringen som 

Avid gjort i Avid Media Composer 6 är att de 

har utvecklat ett nytt gränssnitt där 

funktionerna med knappar och verktyg samt 

menysystemet fungerar på samma sätt men 

den estetiska designen är ny. Utseendet är väldigt likt Final Cut Pro X i det avseendet att 

bakgrunden är mörkgrå och svart samt att de använt sig av starkare färger på detaljer. Avid 

har bevarat sina raka linjer och mycket är kvar från det grafiska gränssnittet, det är främst det 

estetiska som ändrats. De ville skapa ett nytt utseende men behålla arbetssättet för att inte 

förvirra sina användare. Varför skapade de då ett nytt utseende? På bild 9 framgår det tydligt 

att Avid Media Composer och Final Cut Pro X är nu på väg att ännu en gång börja likna 

varandra. Detta kan förklaras med konsumtionsteorin som presenteras i boken Människor och 

märken. I den boken tar Bengtsson och Östberg upp vad gemenskap betyder för 

produktionsutveckling och konsumtion. Gemenskap är viktigt i dagens samhälle, vi som 

konsumenter vill känna samhörighet i och med att vi använder liknade produkter och omges 

av likartade saker. Gemenskapsteorin fungerar även åt andra hållet då även företagen vill 

tillhöra en slags samhörighet och inte vara utanför. Det bidrar till att olika företag skapar 

likartade produkter.38 Det kan vara en förklaring till varför konkurrensen har bidragit till att 

två liknanden produkter har skapats trots att Final Cut Pro fått mycket kritik.  Avid kommer 

nu med en snarlik produkt i alla fall om man jämför dem vid det estetiska. Avid verkar ha 

lyssnat på kritiken som fanns och gjort de förändringarna som kunden önskat länge med 

                                                             
37 http://www.avid.com/us/products/media-composer?intcmp=AV-HP-S2 
38  Bentsson, Östber 2006 s 73-74  

Bild 9 Avid Media Composer 6 

http://www.avid.com/us/products/media-composer?intcmp=AV-HP-S2
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nytänkande utseende och smidigare arbetsflöde. Avid Media Composer är definitivt Avids 

svar på det steget in i framtiden som Apple tog när de skapade Final Cut Pro X. Det är aldrig 

en slump hur produkter designas och formges. Produkter speglar alltid tidens trend och 

förutsättningar för vad bra livskvalitet anses vara.  Boken Visuell retorik behandlar ämnet 

livsstilsreklam. Att både Apple och Avid har valt att satsa på liknande moderna, svarta och 

vågade stil har att göra med trend och efterfrågan angående estetiken som konsumenterna vill 

ha i nuläget. Reklamen idag handlar om livsstil och fokuserar på att upplevelsen och utseendet 

skapar kvalité i produkten.39  

Marknadsföring 
Det är tydligt att Avid också börjat använda sig av livsstilreklam. Den sortens reklam är något 

som Apple använt sig av länge angående många av sina olika produkter allt från iPhone till 

deras datorer. När de lanserade Avid Media Composer 6 och gjorde reklam för den nya 

designen använde de orden ”Modern, smart, and sexy” för att beskriva deras ändringar. Det är 

starka ord som förknippas med livsstil och saker som folk vill ha men frågan är dock om den 

professionella redigeraren behöver ett sexigt program för att kunna använda produkten. Det är 

inget som ökar användbarheten utan det är bara ett säljande ord. Som Molich nämnde i sin 

bok så är ofta uppfattningen att användaren önskar sig en häftig och underhållande design 

som ger en upplevelse när de använder programmen. Men det har visat sig att användarna inte 

eftertraktar sådana förändringar, de vill använda det som de är vana vid. Gulliksen tog upp 

vikten av vana och erfarenhet och att det skapar motsättningar när nya saker utvecklas. Avid 

påstår dock att de tänkt på det och inte ändrat på användargränssnittet och att funktionerna 

fortfarande ska vara de samma. Muskelminnet ska inte behöva tränas om bara för att designen 

är annorlunda anser Avid till skillnad från Final Cut Pro X som tydligt gjorde förändringar i 

hela programmet. Det är även något som de framhäver i sin marknadsföring av programmet. 

Deras slogan är ”It’s not just a different cut. It’s a whole new production” och kallar det för 

”Revolutionary video editing”. 

Att de förändrat så mycket var dock det som de fick mest kritik för men de står fast vid denna 

marknadsföring och använder sig fortfarande av dessa ord. Apple har dock svarat på kritiken 

de fick när de lanserade sin produkt genom att komma med uppdateringar som löser många av 

de saker som användarna klagat på. Bland annat XML import och export.  

  

                                                             
39 Carlsson, Koppfeldt 2008 s 52-54 
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 En växande marknad 
Något som Manovich tar upp i sin forskning om hur användbarheten påverkats av 

digitaliseringen är att under 2000-talet så ökade antalet människor som producerade någon 

form av media både professionell och på hobbynivå. I dagens mediesociala samhälle där 

privatpersoner delar video på bloggar och hemsidor lika lätt som stora kanaler sänder tv via 

internet så har kraven för hur film och tv ska producerat ändrats. De flesta i dagens läge äger 

någon sorts teknisk apparat som har videofunktion. Det kan vara en filmkamera, en vanlig 

stillbildskamera eller en mobiltelefon. Det är numera normalt att vanliga människor använder 

sig av filmredigeringsprogram. Det har bidragit till att kraven på redigeringsprogrammen har 

ändrats.  För nu måste användbarheten vara anpassad till två olika målgrupper för att kunna 

konkurrera på hela marknaden. De professionella användarna har andra behov än var 

hobbyanvändarna har därför är det svårt att tillfredställa båda grupperna och det leder till att 

företagen måste välja vilken målgrupp som programmet ska tillverkas till. 

Marknaden för hobbyredigering har blivit större. Det är antagligen skälet till att Apple skapat 

sin produkt till hobbyanvändaren istället för att försöka konkurrera med Avid Media 

Composer på den professionella nivån. Apple tjänar antagligen mer på att enskilda privat 

personer köper programmet och använder det till att göra hobbyfilmer än att ett antal företag 

köper in produkten för att skapa större produktioner. Man får inte glömma att Apple är ett 

företag som i första hand tillverkar mobiltelefoner och datorer. Final Cut är inte alls det som 

är deras huvudprodukt om man jämför med Avid som är ett företag som hela tiden haft fokus 

på efterbearbetningsdelen inom den professionella filmbranschen.  

Några saker som pekar tydligt på att Final Cut Pro X är riktad till hobbyklipparen är att det 

går att direkt exportera ut och dela sin film på populära internetsidor såsom Facebook, Vimeo 

och Youtube. Det är inget professionella klippare kommer använda sig av. Hobbyklipparen 

däremot kommer säkert vilja lägga ut sin film på Facebook.40  

En annan sak som är möjlig i Final Cut Pro X är att man kan använda programmet i Apples 

iPad istället för att arbeta på en dator. Då redigerar man via touchscreen och kan klippa och 

flytta bilderna med hjälp av sina fingrar. För en prylintresserad hobbyfantast kan användning 

på en iPad vara något av intresse. Ingen professionell klippare kommer vilja arbeta med en 

sådan liten skärm och använda krångliga rörelse med fingrarna för att kunna redigera. Fast 

                                                             
40 http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver1ff896ee 

http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.1/#ver1ff896ee
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vem vet hur framtiden kommer se ut. Det kan vara så att redigering med hjälp av touchscreen 

kommer vara standard om några år. Det är svårt att förutse hur utvecklingen kommer fortsätta.  

På bekostnad av utvecklingen 
Om Touchscreenredigeringen etablerar sig så är det ett bra exempel på att teknikutvecklingen 

framskrider på användbarhetens bekostnad. Det är något Lev Manovich har forskat om och 

kommit fram till att inte bara användbarheten har förbättrats utan att utvecklingen har gjort att 

användningen förändrats och att brukaren har fått anpassa sig till hur dessa program ska 

nyttjas. Teknikutvecklingen ändrade sättet man arbetar på och även idag när nya versioner 

kommer ut av programvarorna så måste användaren anpassa sig till dessa förändringar. 

Egentligen borde det vara användaren som ska styra åt vilket håll utvecklingen ska gå men 

brukaren tycks inte ha någon kontroll över de snabba framstegen som sker i detta område. Det 

finns alltså konsekvenser av att utvecklingen går framåt och det betyder att utveckling inte 

alltid leder till förbättring utan det är endast förändringar som sker och dessa ändringar ska vi 

människor rätta oss efter. Förändringarna kan sedan i sin tur vara till det bättre eller till det 

sämre. Det är det jag anser att Manovich menar med titeln på sin bok Software takes 

command. Programvarorna tar kontroll över hur redigeringsarbetet ska se ut i och med att 

utvecklingen skapar omställningar.41 Men det stannar inte vid redigeringsverktyg utan detta 

berör det mesta i dagens digitala samhälle allt från det sociala livet där Facebook och andra 

sociala medier har tagit en stor plats i våra liv till att nyheter och information sprids via 

internet. Det mesta idag går att få reda på med hjälp av sökmotorer som tillexempel Google. 

På det sättet har programvaror makt över oss användare för vi har blivit beroende av att 

använda oss av olika sorters program. 

Manovich anser att de digitala redigeringsprogrammen inte bara har förnyat användningen av 

klippverktygen utan också påverkat till en förändring i hur man skapar film. Det som har 

förändrats kallar han för det visuella språket. I det visuella språket ingår berättarteknik, 

estetiska element i bilderna samt klippningen. Alltså det språk man använder sig av när man 

berättar en historia med hjälp av bilder i en film. Teknikutvecklingen påverkade inte bara 

teknologin utan också det konstnärliga skapandet har påverkats av att tekniken blivit digital. 

Produktionsflödet och även vad man producerar sin film i för syfte har ändrats. Hela den 

visuella kulturen har omskapats i och med att de digitala medierna uppkom. Nu görs filmer 

som ska ses på allt från bio och tv till webben och mobilen. Att skapa filmen på datorn gör att 

steget till dessa ”nya” digitala medier blir naturligt när filmen både skapas och tittas på i 

                                                             
41 Manovich, 2008, s 2-5 
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datorn i vissa fall.42 Digital teknik och filmskapandet går hand i hand nu förtiden och är på så 

vis beroende av varandra. 

Manovich påstår också att datorerna skapades tack vare filmtekniken. Sättet en kamera sparar 

synlig fakta till ett material man kan titta på om och om igen var en del i inspirationen till hur 

datorer skulle fungera. Att filmen hjälpte till att skapa datorer gör att det är naturligt att 

datorerna i sin tur numera ska hjälpa till att frambringa filmer.43 Det är inte endast 

redigeringen som har blivit digitaliserad utan även filmkamerorna är nu mera digitala. 

Professionella kameror som Red och Arri Alexa spelar in sitt material digitalt och sparar 

videofiler på minneskort eller hårddiskar. Alltså börjar man gå ifrån att spela in filmer på 

filmrullar, nu sparas bilderna som digitala ettor och nollor som förs in i en dator och 

behandlas i ett redigeringsprogram. Vi ser bilden som en film men i själva verket är 

informationen bara binära siffror som datorn läser av och visar upp. Filmtekniken inspirerade 

till datorernas utveckling men nu har teknikutvecklingen gått så långt att filmkamerorna blivit 

mer lik datorer i dess tekniska uppbyggnad. 

Slutord 

Redigeringsverktygen på den analoga tiden utvecklades alltid för att göra användningen 

lättare för brukaren det kan man konstatera om man ser tillbaka i historien. Det första steget 

som startade förbättringen var när de byggde en maskin som ett hjälpmedel till redigeraren. 

Att ha stöd av en maskin underlättade arbetet. En väsentlig del i användbarhetsutvecklingen 

för klipparen var när apparaten sedan fick en elektronisk fotpedal och man inte behövde göra 

allt manuellt längre. Maskinerna är i dagens läge utbytta till digitala datorer med olika 

programvaror som agerar klippverktyg. Dessa redskap är ett stöd för det kreativa och 

konstnärliga skapandet av film. Dock sker inte utvecklingen längre endast för förbättringen av 

användbarheten för redigeraren utan det är många andra faktorer som styr utvecklingen. 

Teknik, design och konkurrens är några av de förhållandena som kommer före användningen 

när ett program utvecklas. Detta är något som jag har märkt under min undersökning men 

eftersom jag inte jämfört och undersökt alla olika funktioner i redigeringsprogrammen så kan 

ett annat resultat möjligen förekomma om någon annan gjort jämförelsen och undersökt andra 

aspekter. Jag har försökt att göra en objektiv jämförelse och inte utrycka någon favorisering 

av de olika programmen. Jag är medveten om att subjektivitet och ofullständig undersökning 
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43 Manovich, 2005, s 27 



33 
 

av programmen kan skapa felaktigt resultat i min studie men jag har haft det i åtanke och 

utgått från att försöka presentera ett korrekt resultat angående användbarhetsundersökningen 

jag vill genomföra. 

En annan sak som hade kunnat påverka min undersökning var om jag hade gjort 

undersökningen senare och haft tillgång till den nya utgåvan av Avid Media Composer. Då 

hade jämförelsen kanske visat på andra olikheter och resultatet kanske hade blivit ett annat. 

Jag hade tyckt det hade varit intressant att istället göra jämförelsen mellan Final Cut pro X 

och Avid Media Composer 6.0 men det fanns inte någon möjlighet till det när studien började. 
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