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Tekniken bakom den digitala filmtekniken 

- Vilka tekniska faktorer ligger till grund för den digitala revolutionen 
inom den professionella kameratekniken? 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett avslutande moment på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik på 
KTH med inriktningen rörlig bild. 
Det huvudsakliga syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka vilka tekniska 
faktorer som ligger till grund för den digitala revolutionen inom den professionella 
kameratekniken. Meningen var inte att finna ett absolut svar utan, ur en jämförelse av två olika 
kameratekniker, DSLR och RED, försöka kunna dra slutsatser som skulle kunna vara generella 
även för andra kameror. Rapporten är baserad på en litteraturstudie och en kvalitativ 
undersökning i form intervjuer med yrkesverksamma inom filmbranschen. Undersökningens 
syfte var främst att besvara de underliggande frågeställningarna.  
Undersökningen visade tydligt att det inte finns enbart ett svar, utan det handlar snarare om en 
kombination eller serie av flera olika tekniska faktorer och utvecklingar som möjliggjort den 
digitala revolutionen. Det som var förvånansvärt var att flera av de avgörande faktorerna var 
externa tekniska faktorer och inte bara kamerorna i sig. 
Undersökningens resultat visar att RED, med sin 4K-kamera RED ONE, revolutionerade 
filmbranschen då de kvalitets- och upplösningsmässigt kunde konkurrera med 35 mm filmen, 
men till ett lägre pris. Filmkänslan kunde för första gången återskapas på ett rättvist sätt med 
den digitala filmkameran. Men den största revolutionen låg i att RED ONE-kameran sparade det 
inspelade materialet på minneskort istället för band, något som snabbt blev standard för nya 
generationer av digitala filmkameror. Genom övergången till minneskort i kombination med de 
allt snabbare datorerna ökade snabbheten i arbetsflödet och det digitala ”filmlabbet” förflyttades 
till inspelningsplatsen. Den stora fördelen med de digitala filmkamerorna, jämfört med 35 mm 
filmen, var att man numera omedelbart kunde se slutresultatet och verifiera det inspelade 
materialet, vilket var både snabbare och tryggare. DSLR-kameran är ingen professionell 
filmkamera men har ändå påverkat utvecklingen positivt så att dagens professionella digitala 
filmkameror har blivit mer kompakta och har ett enklare och snabbare arbetsflöde. Den digitala 
kameratekniken har på flera sätt banat vägen och underlättat för specialeffekter och andra 
tekniker, så som t.ex. 3D-film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

The technology behind the digital film 
technology 

- Which are the main technical factors that made the digital revolution 
possible in the professional camera technology? 

Abstract 
This master thesis is the master project at the Master of Science programme at The Royal 
Institute of Technology in Media Technology with focus on moving image.  
The main purpose of this thesis was to investigate the technical factors underpinning the digital 
revolution in professional camera technology. The purpose was not to find an absolute answer 
but from a comparison of two different camera techniques, DSLR and RED, try to draw 
conclusions, which could be general for other cameras as well. The report is based on a 
literature review and qualitative interviews with film professionals. This study was aimed 
mainly to answer the underlying questions.  
The investigation clearly showed that there is not only one answer, but there is a combination or 
a series of several technical factors and developments that enabled the digital revolution in 
digital camera technology. It was surprising and unexpected that many of those factors were 
external technical factors and not only the cameras themselves.  
The survey results show that RED, with the 4K camera RED ONE, revolutionized the film 
industry when they could qualitatively and resolution wise compete with 35 mm film, at a lower 
price. For the first time the gap between the two was closed as digital became more adept at 
mimicking the detail and feel of 35 mm film, in a fair way. But the biggest revolution lay in the 
fact that the RED ONE camera saved the recorded material on memory cards instead of tape, 
which quickly became the standard for all cameras in the industry. The transition to the memory 
card in combination with ever-faster computers increased the speed of the workflow and the 
digital "film lab" was moved to the set. The big advantage of the digital movie cameras, 
compared to 35 mm film, was that it now was possible to immediately see the end result and 
verify the recorded material, which was a faster and more secure way of working. The survey 
also shows that the DSLR camera is not a professional film camera but nevertheless it has 
affected size and the workflow of the professional digital movie cameras. They are now more 
compact in size and have simpler and faster workflow, much like the DSLR cameras. The 
digital camera technology has in many ways paved the way and made it easier for special 
effects and other technologies such as 3D-film.  
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Terminologi 
• APS = Advanced Photo System, avancerat fotosystem. 
• APS-C = Advanced Photo System, ”C” står för ”Classic”  
• APS-H = Advanced Photo System, ”H” står för ”High Definition” 
• CCD = Charge-Coupled Device, sensortyp 
• CFA = Color Filter Array, färgfilter på sensorn 
• CMOS = Complemnetary metal-oxide-semicunductor, sensortyp 
• DCP = Digital Cinema Package, dataformat för visning av film på digitalbio 
• DIT = Digital Imaging Technician, digitalfilmtekniker på inspelning 
• DNxHD = Digital Nonlinear Extensible High Definition, AVID:s videokodek 
• DSMC = Digital Still & Motion Camera, REDs kamerakoncept 
• DSLR = Digital single-lens reflex camera, digital spegelreflexkamera 
• EDL = Edit Decision List, klipplistan med tidkoder och klippnamn 
• EV = Exposure Value, mer känt som dynamiskt omfång 
• FPS = Frames per second, bilder per sekund 
• HD = High Definition, bildupplösning på 1920x1080 pixlar  
• HDR = High Dynamic Range, högre dynamiskt omfång  
• ISO = International Standards Organization, ljuskänslighet i den digitala sensorn  
• NAB = National Association of Broadcasters, årlig teknikmässa i Las Vegas  
• RAW = minimalt oprocessad datainformation 
• RED = Red Digital Cinema Camera Company, amerikansk kameratillverkare 
• SD = Standard definition, bildupplösning på 576x480 pixlar 
• OMF = Open Media Framework, behållare för transport av bland annat ljud 
• ProRes = Apples videokodek, standard för klippning 
• VFX = Visual effects, specialeffekter som skapas i postproduktionen 
• XML = Extensible Markup Language, klipplistan med tidkoder och klippnamn 
• AVI = Audio Video Interleave, Microsofts behållare 
• MOV = QuickTimeMovie, Apples behållare 
• MXF = Material eXchange Format, professionell behållare för digital video och ljud 
• R3D = REDs behållare för REDCODE RAW-format 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till problemställningen, samt syfte och mål. 
Centrala frågor och avgränsningar behandlas också här. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Digitala filmkamerans historia 
Hela vårt samhälle digitaliseras, så också filmindustrin, vilket gör det svårt för den analoga 
celluloidfilmen att hänga med i utvecklingen (Abrahamson, 2012). Ända sedan den moderna 
filmens födelse, genom bröderna Lumière, i slutet på 1800-talet har celluloid 35 mm film varit 
standard och bildkvalitetsmässigt överlägsen alla andra format för inspelning, och visning, av 
film och rörliga bilder (Kenneally, 2012). Men nu håller celluloidfilmen sakta på att dö ut och 
därmed är en epok på väg att gå i graven (Abrahamson, 2012). 
Redan i slutet på 60-talet tillverkas och testades den första CCD-kameran. Trots den låga 
upplösningen och usla kvaliteten såg Sony tidigt utvecklingspotentialen i tekniken och 
investerade i den i början på 70-talet. Med sikte på Hollywood var målet redan från början att 
någon gång i framtiden tillverka elektroniska kameror som motsvarade 35 mm-kamerorna i 
bildkvalitet. Efter två decennier av analoga kameror och mycket utveckling kom de första DV-
kamerorna ut på konsumentmarknaden i början på 90-talet. Kamerorna var fortfarande 
mekaniska men sparade numera materialet i ett digitalt format på magnetiska kassettband, fast 
numera i en högre upplösning, SD. Eftersom upplösningen och kvaliteten på SD-materialet var 
otillräcklig för professionell film och projektion på biografer, men tekniken relativt billig 
jämfört med filmkameror och råfilm, så blev DV-formatet ett verktyg för amatörfilmare och 
lågbudgetfilmer. 
År 2000 släppte Sony den första digitala filmkameran i CineAlta-serien med HD-upplösning, 
Sony HDW-F900, och många i Hollywood blev nervösa. Man frågade sig om detta innebar 
slutet för den analoga filmen. Den nya tekniken fick snabbt många anhängare och beundrare, 
men kanske ännu fler motståndare som helt avfärdade den digitala tekniken, då den ansågs 
bristfällig. En hel del produktioner filmades digitalt genom åren men tekniken slog aldrig riktigt 
igenom då den fortfarande var dyr, klumpig och kunde kvalitetsmässigt inte jämföras med den 
analoga filmen. 
I mitten på 2000-talet skedde något ovanligt, de klassiska filmkameratillverkarna Panavision 
och Arriflex, började för första gången tillverka digitala filmkameror. Till skillnad från sina 
föregångare hade kamerorna betydligt större bildsensorer, som storleksmässigt motsvarade en 
35 mm filmruta. De stora sensorerna gav en mycket bättre bildkvalitet, de var betydligt 
ljuskänsligare och de hade dessutom samma skärpedjup som 35 mm filmkameran. Kamerorna 
hade också den stora fördelen att man kunde använda standard 35 mm filmoptik och dessutom 
var alla andra gamla kameratillbehör kompatibla med de nya digitala filmkamerorna. Då kändes 
hoppet från analog film till digital film inte så långt längre. Den stora nackdelen var att 
kamerorna fortfarande var stora och dyra, men inte ens kunde spela upp det inspelade materialet 
direkt i kameran, precis som de analoga kamerorna. Kamerorna var detta till trots populära och 
flitigt använda men kom inte att ersätta filmkamerorna helt och hållet (Kenneally, 2012). 

1.1.2 Nutidens digitala filmkameror 
År 2007 lanserade den amerikanske kameratillverkaren RED den första digitala 4K-kameran 
RED ONE. Målet var att skicka 35 mm filmen i pension och helt digitalisera filmbranschen 
(Behar, 2008). Ungefär samtidigt presenterades också den första DSLR-kameran, en digital 
stillbildssystemkamera med videofunktion i HD-upplösning, Nikon D90 (Buchanan, 2008). Den 
analoga 35 mm filmens dagar var räknade och redan två år senare, 2009, vann filmen Slumdog 
Millionaire Oscarstatyetten för bästa foto, som första helt digitalt inspelade film någonsin att 
vinna priset (Kenneally, 2012). 2010 presenterade RED sin nya kamera RED Epic, under det 
nya konceptnamnet DSMC, med en upplösning på 5K (Kadner, 2010).  



1 Inledning 
 

 2 

1.2 Problemformulering 
Frågeställningen för detta examensarbete är: 
Vilka tekniska faktorer ligger till grund för den digitala revolutionen inom den professionella 
kameratekniken?  
Idag är digitala filmkameror standard inom filmbranschen och det finns en stor mängd 
kameramodeller ute på marknaden från en rad olika kameratillverkare. De allra flesta kamerorna 
har som minst full HD-upplösning som standard, men det är redan på väg att ändras till ännu 
bättre och större sensorer med högre upplösning. Det som skiljer kamerorna åt är tekniska 
detaljer som ofta kan läsas i de tekniska specifikationerna, men det kan vara svårt att veta exakt 
vad som är viktigt och relevant att titta på för att göra en vetenskaplig jämförelse. Genom att 
backa tillbaka tiden till då det hela började och den största utvecklingen inom den digitala 
kameratekniken skedde och titta på vad som har utvecklats bör man kunna dra några slutsatser 
som troligtvis gäller även idag. 

1.3 Syfte  
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att undersöka och identifiera vilka som är 
de absolut viktigaste tekniska faktorerna som gjorde det möjligt att man inom filmbranschen 
gick över från analoga 35 mm filmkameror till digitala filmkameror. Tanken är inte att finna ett 
absolut svar. Utan tanken är istället att göra en jämförelse av två olika kameratekniker och från 
den jämförelsen försöka påvisa skillnader och likheter som skulle kunna vara generella även för 
andra kameror. 
Kunskapen som fås genom denna rapport ska kunna användas av yrkesverksamma filmarbetare 
och amatörfilmare. Målet är att skapa en bättre förståelse för hur den digitala revolutionen 
började och vilka tekniska faktorer som låg bakom den. Rapporten skulle t.ex. kunna användas 
som en guide vid valet digital filmkamera inför en produktion, med fokus på de tekniska 
aspekterna.  
Förutom min tekniska utbildning så har jag själv en mångårig yrkeserfarenhet från den svenska 
filmbranschen. Jag har främst jobbat som frilansande DIT (Digital Imaging Technician), 
klippare på plats och inom produktion. Vid sidan av frilansandet driver jag sedan 2007 ett 
filmproduktionsbolag, där jag producerar kort-, reklam- och företagsfilmer. Genom åren har jag 
fått möjlighet att jobba med majoriteten av kamerorna som finns på ute marknaden samt varit i 
kontakt med nästan alla typer av filmformat och arbetsflöden. Den erfarenheten har väckt 
många frågor och vissa av dem hoppas jag kunna besvara i denna rapport. 

1.4 Centrala frågor för projektet 
För att lättare utreda den huvudsakliga frågeställningen har flera underliggande 
frågeställningar ställts. 
 
•  Vilka är orsakerna till att 35 mm filmtekniken har gått ur tiden? 
En mycket komplex fråga som inte bara ska ge ett enkelt svar utan också förhoppningsvis 
kanske en inblick i varför digitala filmkameror blivit så otroligt populära, då det går hand i 
hand. Denna fråga kommer att besvaras med hjälp av intervjuerna.  
 
• Vilka nya digitala filmtekniker finns det och hur fungerar de?  
Detta är en mycket bred och omfattande fråga och just därför är rapporten begränsad till två 
olika filmtekniker som granskas ur ett professionellt perspektiv på väl utvalda punkter. 
Förhoppningsvis ska detta ge en någorlunda allmän bild av digital filmteknik och hur den 
fungerar. Frågan kommer att besvaras genom en litteraturstudie och intervjuerna.  
 
• Vilka är de främsta orsakerna till att den digitala revolutionen inom kameratekniken? 
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Ekonomi skulle kunna vara den mest uppenbara faktorn i de flesta fallen, men vad händer när 
pengarna inte är ett problem, vilka faktorer spelar in då? 
 
• Hur ser framtiden ut för den digitala filmtekniken? 
Det går inte säkert att veta i dagsläget men några generella slutsatser bör kunna dras baserade på 
utvecklingen fram tills idag med hjälp av intervjuerna. 

1.5 Avgränsningar 
Den digitala filmtekniken omfattar idag en stor mängd kameror och en rad olika tekniker. 
Rapporten kommer inte att behandla alla dessa och fokuserar istället på två specifika 
kameratekniker DSLR och RED. Den främsta anledning till valet av just dessa två är att de har 
varit en starkt bidragande faktor till att filmbranschen nästan helt gick över till att filma digitalt. 
Den andra anledningen är att de i grunden bygger på olika teknik med olika inspelningsformat 
och arbetsflöden. 

Avgränsningar i punktform: 
• Analoga 35 mm filmtekniken kommer helt att utelämnas och endast behandlas då den 

jämförs med de digitala formaten. 
• De ekonomiska aspekterna är alltid viktiga när det kommer till filmproduktion och val av 

kamera, men det kommer inte att behandlas i denna rapport då jag anser de avviker från 
huvudproblemställningen. 

• Efterbearbetning i form av klippning och postproduktion kommer att behandlas väldigt 
ytligt i samband med de två kamerornas arbetsflöden samt vilka för- och nackdelar de olika 
teknikerna har.  

• Distribution och lagring av digital film kommer inte att tas upp. 
• De konstnärliga aspekterna och kreativa valen inom filmproduktion, vare sig det gäller 

kameraval eller estetik, kommer inte att behandlas. 
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2 Metoder och genomförande 
Detta kapitel förklarar metoderna och genomförandet för detta arbete utifrån intervjuer 
med professionellt verksamma filmarbetare. 

2.1 Intervjuer 
Kvantitativa metoder är strukturerade och har som mål att samla in mätbara data eller att 
fastställa matematiska och statistiska förhållanden. Syftet med den kvalitativa undersökningen 
är å andra sidan att samla in djupare ”data” i form av ord och beskrivningar från en, ofta liten, 
population. Kvalitativa metoder är inte generaliserbara på samma sätt som de kvantitativa 
metoderna (Hedin, 1996). Eftersom syftet med denna undersökning var att skapa en djupare 
förståelse för problemet och att besvara de underliggande frågeställningarna, lämpade sig 
kvalitativa intervjuer bäst för denna rapport.  
Som förberedelse inför intervjuerna gjordes några pilotintervjuer där filmarbetare och studenter 
fick agera respondenter. Det huvudsakliga syftet med pilotintervjuerna var att pröva och 
omformulera frågorna efter de tilltänkta frågeområdena samt träna på olika intervjutekniker. De 
tilltänkta respondenterna till undersökningen kontaktades och tillfrågades om deltagande flera 
dagar i förväg samtidigt som de fick en kortare presentation av hela rapporten och vad syftet 
med intervjun var.  
Intervjuerna var av en semi-strukturerad art, vilket innebar att respondenten fick svara fritt, men 
att det också fanns tydliga frågeområden för att naturligt föra samtalet vidare. Frågorna var av 
en öppen karaktär för att bjuda in respondenten att själv utveckla sina svar och berätta mer om 
sin egen syn på ämnet, vilket också ledde till flera intressanta följdfrågor. Fördelen med denna 
typ av intervjuer är att analysen senare underlättas av strukturen och ramarna som bestämdes i 
förväg. Nackdelen med denna typ av intervjuer är att de är både tidskrävande att genomföra och 
sedan transkribera (Bell, 2010). 

2.2 Population 
Population är en på förhand definierad grupp individer, i detta fall människor, som man vill veta 
något om (Stensmo, 2002). Urvalet av deltagare för intervjuerna var av stor vikt eftersom en 
generell och representativ bild av filmbranschen skulle återges genom ett fåtal individer. Tre 
huvudkriterier togs med i beräkning i urvalet: yrkesposition, ålder och kunskapsnivå. Syftet med 
detta urval var att få en så stor bredd och variation på deltagarna som möjligt, men att de 
samtidigt alla är yrkesverksamma i filmbranschen (Hedin, 1996). Populationen bestod av en 
etablerad filmfotograf inom reklamfilmsbranschen, en filmtekniker med närmare 30 års 
erfarenhet i filmbranschen och Sveriges första DIT, som idag jobbar som både DIT, 
postproducent och DIT workflow supervisor. 

2.3 Reliabilitet och Validitet 

2.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Ett 
exempel på låg reliabilitet skulle kunna vara en fråga som ger helt olika svar vid liknande 
situationer. 
Att välja intervjuer framför enkäter som undersökningsmetod påverkar reliabiliteten negativt då 
det blir svårare att återupprepa undersökningen exakt. Men genom att välja tillförlitliga 
respondenter med rätt bakgrund, inom området för denna rapport, och samtidigt sätta upp 
tydliga urvalskriterier kan högre tillförlitlighet uppnås. För att ytterligare förstärka reliabiliteten 
i denna studie spelades alla intervjuerna in samtidigt som viktiga stödord antecknades, det 
sistnämnda hjälpte senare i transkriberingsarbetet och tolkningsprocessen av resultaten (Bell, 
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2010). För att minska risken för misstolkningar och feluppfattningar bads respondenterna under 
intervjuerna upprepa och förtydliga vissa svar och begrepp. 
Litteraturen till rapporten valdes noga och endast källor med tydliga och reliabla avsändare 
användes. Litteraturlistan i slutet av rapporten innehåller alla källor tydligt specificerade och 
angivna. 

2.3.2 Validitet 
Validiteten eller giltigheten är ett mer komplicerad begrepp som är ett mått på om en fråga 
mäter eller beskriver det som är avsett att mätas eller beskrivas. De båda begreppen validitet och 
reliabilitet hör ihop. En fråga som inte är reliabel saknar också validitet. Dock kan reliabiliteten 
vara hög och validiteten låg, men det förutsätter att reliabiliteten är hög om validiteten också ska 
vara det (Bell, 2010).  
Intervjufrågorna var noga genomtänkta och beprövade i pilotintervjuerna. Efter kreativ feedback 
och diskussioner kunde frågorna omformuleras så att de blev än mer tillförlitliga och giltiga, 
dvs. bättre ämnade för sitt syfte att ta reda på det som ska besvaras.  
Metoderna som användes för att säkerställa validiteten i denna rapport var främst kommunikativ 
validitet och triangulering. Kommunikativ validitet betyder i korta drag hur noggrant författaren 
beskriver forskningsprocessens olika delar: förförståelse, datainsamling, urval och 
analysprocess. Förförståelse kan likställas med fördomar och i den inkluderas allt från 
författarens bakgrund och utbildning till egna erfarenheter. Datainsamlingen syftar till detaljerad 
beskrivning av själva datainsamlingen. Urval är en detaljerad beskrivning av hur deltagare har 
valts ut. Analysprocessen är beskrivningar av vad som hänt under analysen, tolkningar som 
gjorts och beslut som tagits. Triangulering innebär att man ser på problemet ur flera olika 
synvinklar, t.ex. genom att intervjua personer med olika relation till ämnet eller att använda sig 
av flera olika datainsamlingsmetoder (Gunnarsson, 2002). På så vis kan man genom olika 
metoder bekräfta och ifrågasätta de resultat man fått (Bell, 2010).  
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3 Bakgrund och teori 
Detta kapitel är indelat i tre delar där den första delen behandlar den allmänna 
terminologin och teorin bakom digitala filmkameror utifrån några tekniska faktorer. 
Den andra delen behandlar DSLR-kamerans funktionalitet utefter de tekniska faktorer 
som det första kapitalet beskriver. Det tredje kapitalt är uppbyggt på samma sätt som 
det andra men fokuserar istället på kameran RED Epic. 

3.1 Digitala filmkameror i allmänhet 

3.1.1 Upplösning 
HD-upplösning, som är förkortning för ”High Definition”, är numera en standard för både 
inspelning och visning av videomaterial på TV och Internet. Begreppet HD är vagt då det både 
kan innebära 1280x720 pixlar (förkortas ofta till ”720”) och 1920x1080 pixlar (förkortas ofta 
till ”1080”). Det sistnämnde är mer känt som ”Full HD”. Bildförhållandet i alla HD-format är 
16:9, så kallad widescreen (Lancaster, 2011). 

3.1.2 Bildhastighet 
Bildhastigheten syftar till hur många enskilda bildrutor som spelas in per sekund. För det 
mänskliga ögat räcker det med 16 bilder per sekund för att det ska uppfatta det som en enda 
rörelse. Men det är först vid 20 bilder per sekund som ögat uppfattar rörelsen helt ryckfri. 
Standarden för film idag är 24-29,97 bilder per sekund beroende på kontinent och land. Europa 
har 25 bilder per sekund som standard. Kameror idag kan filma i många varierande 
bildhastigheter, vissa höghastighetskameror ända upp till flera tusen bilder per sekund för att 
kunna skapa extrem slow motion-effekt. (Kodak, 2007). 

3.1.3 Progressiv bildåtergivning/sammanflätande bildgenerering 
Progressiv bildåtergivning (eng. progressive scan) eller helbildsystemet visar till skillnad från 
sammanflätande bildgenerering (eng. interlaced scan) hela bilder omedelbart. För att undvika 
flimmer ökar man även här uppdateringsfrekvensen till det dubbla genom att varje bildruta visas 
två gånger eller genom interpolation, som är en algoritm för att beräkna fram mellanliggande 
bilder som ska visas. Progressiv bildåtergivning i sig är mest likt traditionell filmprojektion som 
även den projicerar hela bilder, med att visa varje bildruta två gånger. Progressiv 
bildåtergivning förkortas ofta med ”p” i slutet av en upplösning, t.ex. 1080p för 1920x1080 
pixlar progressivt.  
Sammanflätande bildgenerering kommer från TV:s barndom då uppdateringsfrekvensen gjorde 
det omöjligt att visa helbilder i tillräckligt hög frekvens. Istället användes så kallade 
sammanflätande bildgenerering. Tekniken går ut på att varje bild ritas upp med två halva 
bildrutor som ögat sedan direkt sammanflätar till en helbild. Först ritas de udda linjerna upp av 
varje bild och sedan ritas de jämna linjerna upp (Figur 1). Systemet kan på så sätt visa 50 
halvbilder istället för 25 hela bilder vid en uppdateringsfrekvens på 50 Hz. För åskådaren blir 
resultatet en flimmerfri bild utan några linjer då halvbilderna visas under så pass kort tid att vi 
uppfattar det som en serie av helbilder. Sammanflätande bildgenerering förkortas ofta med ”i” i 
slutet av en upplösning, t.ex. 1080i (Lancaster, 2011)(Koo, 2012). 
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Figur 1: Figuren visar hur sammanflätande bildgenerering fungerar. (Apple, 2010). 

3.1.4 Komprimering, bithastighet och format 
Kodek (eng. codec) är ett samlingsnamn för ”omkoda/avkoda” och är en översättning från 
engelskans ”encoder/decoder”. Kodekens uppgift är att komprimera videoströmmen, begränsa 
dess datahastighet, innan det kan sparas på inspelningsmediet minneskortet eller hårddisken. 
Oftast ligger begränsningen i inspelningsmediets skrivhastighet som begränsar att en helt 
okomprimerad dataström sparas (Kraus & Steinmüller, 2010).  
Videons bithastighet (eng. bitrate) räknas i ”bit per second” och förkortas ”bps". Eftersom 
bithastigheterna är så pass höga används ofta prefix som "kilo" (1 kbit/s = 1000 bit/s), "mega" 
(1 Mbit/s = 1000 kbit/s). Bit ska inte förväxlas med byte, en byte per sekund (1 B/s) motsvarar 8 
bit per sekund (8 bit/s) (Todd, 2013). 
För att samla ihop ytterligare information, förutom videofilen och kunna presentera det på ett 
enkelt sätt samtidigt, används en behållare (eng. container). Den andra informationen man får 
med kan bestå av t.ex. ljud, rubriker och menyer. De två behållar-formaten som används mest 
för moderna kameror är ”AVI” och ”MOV” (Figur 2). Dessa två är utvecklade av 
konkurrenterna Microsoft och Apple. Microsofts AVI-behållare kan spara flera ljud- & 
videospår samtidigt. Apples MOV-behållare är mer flexibel och stabil behållare som dessutom 
är uppgraderingsbar (Kraus & Steinmüller, 2010). 

 
Figur 2: Figuren visar AVI- och MOV-behållare. (Kraus & Steinmüller, 2010). 
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3.1.5 Sensortyp 
Det finns två olika sensortyper i digitala filmkamerorna, CCD och CMOS. CMOS-sensorn är 
känd för att vara större till storleken, och ge mindre bildbrus, vara mindre energikrävande och 
ha högre värmetålighet vid filmning. CCD-sensorn är å andra sidan, generellt sett snabbare vid 
utmattning och sparar därför informationen snabbare. Ofta finner man CCD-sensorer i 
höghastighetskameror. Den största skillnaden mellan dessa två sensorer är metoden på vilken 
sensorelementen läses och lagras. CCD-sensorn läser in och sparar varje enskild bildruta innan 
nästa bildruta läses in och sparas. CMOS-sensorn däremot läser in och sparar informationen rad 
för rad med hjälp av en ridåslutare. Det betyder att varje rad som redan lästs och sparats är redo 
för registrering av ny information (Carlsson, 2006). 

3.1.6 Sensorstorlek  
Storleken på bildsensorn är väldigt viktig ur flera aspekter. Först och främst har sensorns storlek 
betydelse för hur ljuskänslig en kamera är. Större sensorer träffas av fler fotoner och är därför 
ljuskänsliga även vid sämre ljusförhållanden (Koo, 2012).  
Den andra viktiga aspekten är skärpedjupet som direkt påverkas av sensorns storlek. Det är 
alltså inte bara bländaröppningen och brännvidden på objektivet som påverkar hur stort 
skärpedjupet i en bild blir. Ju större sensorn är desto mindre (kallas ibland kortare) skärpedjup 
kan fås, och vice versa (Ang, 2006). Anledningen till detta är att större sensorer har mindre 
förstoringsfaktor och en mindre betraktningsvinkel. Man utgår alltid från en fullformatsensor, 
som har samma storlek som negativet på en 35 mm stillbildsruta (36x24 mm) och 
förstoringsfaktorn 1 när man mäter dem (Figur 3). Alla sensorer som är mindre än så kommer 
ha en större förstoringsfaktor, dvs. med samma brännvidd på objektivet kommer ett mindre 
utsnitt att visas. För att räkna ut förstoringsfaktorn dividerar man diagonalen på 
fullformatssensorn, som alltid är 43 mm, med diagonalen på den önskade sensorn. Till exempel 
har den vanligt förekommande digitala sensorn Four Thirds (4/3) med måtten 17,3x13 mm en 
diagonal på 22 mm och en förstoringsfaktor på 2. Med andra ord kommer ett objektiv, anpassat 
för fullformatssensorn, med brännvidden 50 mm på en Four Thirds-sensor att motsvara 
brännvidden 100 mm (Kraus & Steinmüller, 2010). 

 
Figur 3: Jämförelse av olika sensortyper och storlekar. (CVP, 2010). 

3.1.7 ISO  
ISO står för International Standards Organization och är ett mått på ljuskänsligheten i sensorn i 
digitala kameror. Ett lågt ISO-tal innebär lägre ljuskänslighet, med andra ord krävs det mer ljus 
för att få till en normalexponering och vice versa. (Pursiainen, 2012). ISO-talet i en sensor kan 
inte ändras utan det som ändras istället är förstärkningen av signalen efter sensor. Det innebär 
att man vid låg exponering fortfarande kan få ett högt pixelvärde men på bekostnad av att bruset 
ökar (Carlsson, 2006). Det dynamiska omfånget påverkas av ISO-talet, högre ISO-tal ger ett 
sämre dynamiskt omfång. Man utgår alltid från kamerans bas-ISO, dvs. det ISO-tal som ger det 
högsta dynamiska omfånget (Lancaster, 2011). 
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3.1.8 Dynamiskt omfång  
Dynamiskt omfång är förhållandet mellan de ljusaste och de mörkaste partierna i en bild som en 
sensor kan avbilda och anges i EV–värde även kallat ”stopp” (Pursiainen, 2012). Med de 
ljusaste partierna menas där det är så pass ljust att det inte längre går att utmäta några nyanser, 
dvs. överexponering. Med de mörkaste partierna menas där det är så pass mörkt att bruset tar 
över och att nyanser i det svarta inte går att utmäta, dvs. underexponering (Andersson & 
Greyen, 2012). En vanlig digitalkamera kan idag uppmäta 9-14 stopp. Det mänskliga ögat 
däremot är mycket mer flexibelt och kan anpassa sig efter olika ljusförhållanden och registrera 
mycket större ljusskillnader och nyanser. Ögats dynamiska omfång ligger på ungefär 14 EV 
men man vet samtidigt att dess anpassningsförmåga är mycket bättre än så (Pursiainen, 2012).  
Det dynamiska omfånget i digitala filmkameror är representerat med en linjär tonomfångskurva, 
dvs. nyanserna är jämt fördelade från vitt till svart. Ögat däremot har ett icke-linjärt sätt att 
uppfatta det dynamiska omfånget, speciellt i de mörka skuggpartierna. Genom att addera bitdjup 
till kurvan kan bättre dynamiskt omfång återfås men på bekostnad att det blir jämt över hela 
kurvan. För att efterlikna ögats dynamiska tonomfångskurva på ett mer effektivt sätt och utan att 
addera mer bitdjup har vissa kameror en logaritmisk tonomfångskurva (Figur 4) (Kodak, 2007).  

 
Figur 4: Linjär tonomfångskurva i jämförelse med logaritmisk kurva. (Kodak, 2007). 

3.1.9 Högt dynamiskt omfång (HDR) 
Sedan ett tiotal år tillbaka finns HDR-teknik som gör det möjligt att ännu mer efterlikna ögats 
förmåga att registrera ljus genom att återge ett högre dynamiskt omfång i digitala kameror. 
Förenklat går tekniken ut på att en bild med tre olika exponeringar; underexponering, 
normalexponering och överexponering kombineras till en och samma bild (Figur 5 och 6). 
Bilden får på så vis ett högre dynamiskt omfång med jämnare exponering över hela bilden och 
detaljerna i de mörka och ljusa partierna av bilden blir mer synliga. För att åstadkomma de olika 
exponeringarna i bilden finns det tre olika exponeringsmetoder i en kamera; bländaren, ISO-
värdet och slutartiden. HDR-tekniken ger mer verklighetstrogna och snyggare bilder men är 
också mycket process- och utrymmeskrävande. En HDR-bild innehåller 32-bitar data per 
färgkanal (Pursiainen, 2012). 
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Figur 5: Samma bild med tre olika exponeringar. (Pursiainen, 2012). 

 
Figur 6: De tre bilderna sammansatta till en HDR-bild. (Pursiainen, 2012). 

3.1.10 Bitdjup 
Inom den digitala världen använder sig datorer och processorer av det binära talsystemet med 
basen 2, vilket innebär att enbart två siffror användas, 1 och 0 (Gibson, 2012). Bitdjupet, eller 
färgdjupet, som det också kallas, syftar till antalet bitar en pixel kan representera en färg med. 
Siffran noll representerar oftast svart och den högsta tillgängliga siffran representerar vitt. En 
pixel med bitdjupet ett ”1” (2^1=2) har därför två möjliga värden, svart eller vitt. En pixel med 
bitdjupet åtta ”8” (2^8=256) har 256 möjliga värden. Ett större bitdjup per pixel innebär att fler 
färger finns tillgängliga och att färgåtergivningen är rikare samt mer exakt i den digitala bilden 
(Figur 7). Övergångarna mellan färgerna blir mjukare och jämnare.  

 
Figur 7: Figuren visar hur bitdjupet påverkar antalet färger. (Gibson, 2012). 

Det finns flera olika färgsystem för att representera färger på inom den digitala världen, men 
den vanligaste är 8 bitars färg i form av RGB, röd, grön och blå. Det betyder att varje färgkanal 
representeras av 8 bitar, dvs. 256 möjliga nyanser av samma färg, från den ljusaste till den 
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mörkaste. Tillsammans bildar dessa tre kanaler en färgrymd på (256 röda värden x 256 gröna 
värden x 256 blå värden) över 16 miljoner färgkombinationer (Andersson & Greyen, 2012). 
Bitdjupet i bilden går i direkt relation till det dynamiska omfånget, ett högre bitdjup innebär ett 
högre dynamiskt omfång och vice versa (Kodak, 2007). 

3.1.11 Metadata  
Metadata är data som beskriver data, eller enklare sagt information om data. Inom digitala 
kameror är metadata informationen som beskriver de exakta egenskaperna hos video- eller 
ljudklippet. Mängden metadata och funktionen av den kan skilja sig väldigt mycket för olika 
kameror. Den vanligaste och kanske viktigaste informationen som man kan utläsa är klippnamn, 
datum, tid, tidkod, längd, ISO, exponering och bildhasighet. Metadata användas i 
postproduktion och arbetsflöden för att binda ihop de olika delarna av arbetsflödet. De flesta 
programvaror för klippning och postproduktion stödjer metadata och kan använda sig av den på 
olika sätt. T.ex. så är tidkoden och klippnamnen från metadata av stor vikt vid synkronisering av 
ljud och bild, och när man ska anpassa det lågupplösta klippmaterialet med högupplöst material 
(Kadner, 2010). 

3.1.12 Arbetsflöde 
Det digitala arbetsflödet inom filmproduktion heter på engelska Digital Intermediate, DI, men är 
mer känt som ”workflow”. Det digitala arbetsflödet är en icke-linjär process, vilket betyder att 
man fritt kan sortera materialet, hoppa fram och tillbaka i det och jämföra olika klipp hur man 
önskar, utan att behöva göra det i kronologisk ordning. Den stora flexibiliteten i det digitala 
arbetsflödet gör också att sista-minuten-ändringar och uppdatering blir mindre kostsamma 
samtidigt som processen ger mer kreativ frihet genom hela postproduktionen. 
Arbetsflödet för de allra flesta professionella digitala filmkameror ser likadant ut oavsett 
inspelningsformat eller kodek. Figur 8 visar arbetsflödet från inmatning av materialet till datorn 
till utmatning i form av färdig film: 

  
Figur 8: Figuren visar arbetsflödet för de digitala filmkamerorna. 
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Inmatning 
DITn på plats matar in det inspelade materialet från ett minneskort eller en hårddisk till datorn 
där och backar upp till flera externa hårddiskar. 

Verifiering/Komprimering  
I datorn kontrolleras och verifieras materialet så att inga fel har uppstått vid kodningen av 
videofilerna i kameran. Innan materialet komprimeras till lågupplöst format för klippning (eng. 
offline edit) brukar en enklare färgkorrigering appliceras för att jämna ut färgerna och ljuset, 
jämförbar med analoga filmens ”one-light” vid inskanning. Med klippning i lågupplöst format 
menas att man går ifrån det högupplösta materialet (oftast RAW) och arbetar i en lägre 
upplösning med hårdare komprimering, som kräver mindre datorkraft. Den vanligaste och mest 
använda kodeken för klippning i Final Cut Pro och Adobe Premiere är ProRes-kodeken med 
behållaren MOV. För klippning i AVID används DNxHD-kodeken med behållaren ”MXF”. 

Klippning  
I klippningen, eller redigeringen som det också brukar kallas, synkroniseras ljudet med bilden 
innan materialet väljs och klipps i den önskade ordningen. Här läggs också musik och andra ljud 
på. När klippningen är färdig skickas en klipplista i form av en EDL eller XML för högupplöst 
konverting. EDL och XML är ett standardiserat textdokument som innehåller en klipplista på 
alla klippnamn och tidkoder i den rätta ordningen från klippningen. Tillsammans med 
EDL/XML skickas även en OMF med ljudet för ljudmix. 

Högupplöst anpassning (eng. Conform) 
Innan postproduktionen kan göras måste materialet anpassas till högupplöst format, vilket 
innebär att man går ifrån det lågupplösta klippmaterialet och, med hjälp av EDL/XML, kopplar 
klippningen till det högupplösta kameramaterialet. Det som händer är att man i ett annat 
program får tillgång till exakt samma tidslinje som i klipp-programmet fast med kamerans 
ursprungliga kodek och filer. Anledningen till detta steg är att man inte vill förlora någon 
information och kvalitet jämfört med det ursprungliga inspelningsformatet.  

Postproduktion  
I postproduktionen kan flera moment ske parallellt och oberoende av varandra i olika program. 
Numera kan videomaterial med olika kodek och upplösningar blandas fritt i postproduktionen 
utan några problem.  
Färgkorrigering innebär justering och färgsättning av bilderna. Det är ett av de viktigaste 
momenten i postproduktionen som nästan alltid görs oavsett storleken på produktionen. 
Specialeffekter, VFX, kan vara allt från att ta bort saker i bild till att skapa en animerad värld i 
datorn, t.ex. i 3D. 
Ljud- och musikmixen görs parallellt i postproduktionen.  

Sammanfogning (eng. Online) 
I sammanfogningen binds alla postproduktionens delar (färgkorrigering + VFX + LJUDMIX + 
grafik) samman till en färdig enhet. Här kan också undertexter och eftertexter appliceras.  

Utmatning 
När sammanfogningen är färdigt exporteras filmen ut i alla önskade format. Masterkopian är 
den minst komprimerade och tyngsta filen, från den kan lägre upplösta kopior med olika 
kodekar göras, t.ex. DCP, Blu Ray och Internet-versioner (Kodak, 2007). 
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3.2 DSLR 

  
Figur 9: Olika DSLR-kameror. (Koo, 2012). 

3.2.1 Historia, DSLR-kameror med videofunktioner 
Ungefär samtidigt som de digitala filmkamerorna gjorde sig hemma i filmbranschen skedde en 
annan digital revolution inom kameratekniken, stillbildskameror med videofunktion i HD-
kvalitet uppstod. Tekniken som krävdes fanns redan i kamerorna för stillbildsfunktionen, stora 
högupplösta- och ljuskänsliga sensorer som genererar bra bilder. Det enda som behövde 
utvecklas och anpassas var processorerna för att kunna hantera den höga datahastigheten som 
videofunktionen innebar. För att råda bot på problemet med spegeln som måste vara uppfälld 
under videoinspelningen skapades ”Live View”-funktionen, som gjorde det möjligt att se 
sökarbilden på LCD-skärmen i realtid, samtidigt som spegeln var uppfälld och sökaren svart. 
Funktionen fungerade likadant både för fotografering och filmning (Lancaster, 2011). År 2008 
lanserade Nikon den första DSLR-kameran med videofunktion, Nikon D90. Kameran var 
begränsad på många sätt, t.ex. saknades full HD och den spelade in endast i 29,97p istället för 
25p (Buchanan, 2008). Videofunktionen utvecklades främst för att underlätta för 
stillbildsfotografer och journalister att leverera rörligt videomaterial på ett snabbt och enkelt 
sätt, men DSLR-kamerorna blev snabbt populära både i filmbranschen och på 
konsumentmarknaden (Lancaster, 2011). 

3.2.2 Upplösning 
Den första DSLR-kameran var begränsad till upplösningen 1280x720 pixlar. Idag är det mer 
eller mindre standard att alla DLSR-kameror har en upplösning på minst 1920x1080 pixlar, dvs. 
full-HD (Lancaster, 2011). 

3.2.3 Bildhastighet 
När det kommer till bildhastighet så är DSLR-kamerorna ofta begränsade till 25- eller 30 FPS 
samt slow motion-läget 50- eller 60 FPS, men då krävs det också att man går ner i upplösning, 
till 720p (Lancaster, 2011). 
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3.2.4 Progressiv bildåtergivning/sammanflätande bildgenerering 
De allra flesta nya DSLR-kameror filmar idag i hela bilder, progressiv bildåtergivning. 
Sammanflätande bildgenerering finns inte ens som alternativ på de flesta av kamerorna (Koo, 
2012). 

3.2.5 Komprimering, bithastighet och format 
De två mest använda och kända kodek-typer som används i DSLR-kameror är MPEG-4 och 
Motion JPEG, och de fungerar på helt olika sätt.  
MPEG-4 AVC, mer känd som H.264, bygger på att dela upp den inspelade videon i korta 
sekvenser (Kraus & Steinmüller, 2010). Bara den första bildrutan är en komplett bild som de 
efterföljande bildrutorna sedan bygger på. De bildrutorna i sin tur består bara av vektorer som 
beräknar vilka delar av bilden som inte kommer att förändras i nästa bildruta, dvs. 
förändringarna i bilden. För att ytterligare minska på informationsöverföringen från bildruta till 
bildruta beräknas även de bildblock som inte förändras från ruta till ruta (Figur 10). Tekniken är 
processorkrävande men producerar därför små men ändå högkvalitativa videofiler. Det är 
viktigt att poängtera att digitalvideoteknikens framgång och utveckling till stor del bygger just 
på MPEG-komprimeringens möjligheter att minska filstorleken (Ang, 2006). 

 
Figur 10: Illustration på hur bildblock överförs mellan bilder. (Chiariglione, 2014). 

Motion JPEG-tekniken, även kallat MJPEG, bygger på att varje videoklipp består av en 
bildsekvens, där varje bildruta i sekvensen är en komprimerad JPEG-bild. Fördelen med denna 
teknik, jämfört med MPEG-4-tekniken, är att varje bildruta blir redigerbar och tillgänglig. Det i 
sin tur ger mer möjligheter i postproduktionen när det kommer till färgkorrigering och 
bildbearbetning. Nackdelen är att filerna blir betydligt tyngre. 
Bithastigheten i DSLR-kamerorna varierar men är begränsad på grund av den hårda 
komprimeringen. De olika kodekarna levererar olika bithastigheter och brukar variera mellan 
cirka 17- och 44 Mbit/s i 1080p (Koo, 2012).  
MOV-behållaren ligger till grund för MPEG-4-formatet och är standard för inspelning av video, 
ljud, undertitlar och tidslinje, därför faller det sig naturligt att många DSLR-kameror har den 
som standardbehållare. Dessutom har MOV-behållaren kommit att bli en standardbehållare för 
flera kodekar som är direkt anpassade för redigeringsprogram (Kraus & Steinmüller, 2010). 

3.2.6 Sensortyp 
De allra flesta DSLR-kameror är utrustade med en CMOS-sensor (Koo, 2012). De flesta 
sensorerna i DSLR-kameror har ett färgfilter (CFA) som gör att varje pixel bara registrerar 
ljuset från en färg: röd, grön eller blå och stöter bort de andra (Plumridge, 2015). 
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3.2.7 Sensorstorlek 
Majoriteten av DSLR-kamerors sensorer är i princip lika stora oavsett vilken kamera man tittar 
på, så länge det inte handlar om fullformatssensor (Figur 7). Det två vanligaste 
sensorstorlekarna är; APS-C och Canons APS-H. Canon EOS 5D MkII och Nikon D3s är 
däremot utrustade med fullformatssensorer (CVP, 2010). 

3.2.8 ISO 
ISO-talet i DSLR-kameror sträcker sig oftast från 100 till 6400, och i vissa fall till 12800. I 
majoriteten av DSLR-kamerorna ligger bas-ISO på 100, det är då dynamiska omfånget är som 
störst (Lancaster, 2011). 

3.2.9 Dynamiskt omfång 
Det dynamiska omfånget i DSLR-kameror ligger som standard på cirka 11 stopp men avtar med 
ett ökat ISO-tal (Figur 11) (Lancaster, 2011). 

  
Figur 11: Exempel på ett dynamiskt omfång i en DSLR-kamera. (Lancaster, 2011). 

3.2.10 Högt dynamiskt omfång (HDR) 
DSLR-kameror har ingen inbyggd funktion för att filma med HDR-teknik (Kraus & 
Steinmüller, 2010). 

3.2.11 Bitdjup 
Bitdjupet på en DSLR-kamera vid filmning är begränsad till 8 bitar på grund av den hårda 
komprimeringen. I jämförelse med kamerans stillbildsfunktion, som i RAW-format har 12-14 
bitars färgdjup, så är videomaterialet begränsat och det finns lite utrymme att i postproduktionen 
justera färgerna och få tillbaka information som gått förlorad vid komprimeringen. För att få ut 
maximalt färgdjup och bästa möjliga bildkvalitet är det därför viktigt att man redan vid 
inspelningstillfället har rätt exponering och vitbalans i kameran (Lancaster, 2011). 

3.2.12 Metadata 
Metadata som DSLR-kameror genererar vid filmning är ganska begränsad, det finns lite 
information som kan användas i arbetsflödet och påverkas i efterhand. T.ex. så saknas tidkod för 
synkronisering av ljud och bild med tidskodsynkronisering (Reeve, 2010). Det som däremot går 
att utläsa är bland annat klippnamn, datum, tid, längd och bildhastighet. Metadata som 
vitbalans, ISO och färgtemperatur är inbränd i videomaterialet och kan inte ändras utan att 
bilden påverkas negativt (Kraus & Steinmüller, 2010). 
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3.2.13 Arbetsflöde 
Arbetsflödet för DSLR-kameror kan, men behöver samtidigt inte skilja sig från andra 
professionella filmkameror. På grund av den hårda komprimeringen i DSLR-materialet kan 
komprimeringssteget för klippmaterial innebära att filerna blir tyngre än själva originalfilerna. 
De nya lågupplösta klippfilerna kan därför användas genom hela arbetsflödet och man går alltså 
aldrig tillbaka till originalfilerna. 
När det kommer till klippning så var nästan ingen av DSLR-kodekarna tidigare perfekt 
anpassad, de krävde en hel del datorprocessorkraft för att kunna beräkna fram mellanbilderna 
och bearbeta den hårda komprimeringen. Numera är detta sällan ett problem eftersom många 
redigeringsprogram stödjer de flesta kodekarna och behållarna, vilket möjliggör klippning direkt 
från originalfilerna. Det i sin tur gör det möjligt att helt hoppa över komprimeringssteget, dvs. 
inget lågupplöst klippmaterial behöver skapas för klippning. I övrigt är arbetsflödet detsamma 
(Kraus & Steinmüller, 2010). 

3.3 RED 

 
Figur 12: RED Epic och RED Scarlet. (Bassett & Botha, 2012). 

3.3.3 Historia och DMSC-koncept 
År 2006 presenterade den amerikanska kameratillverkaren RED den första seriösa digitala 
konkurrenten till 35 mm filmkameran, RED ONE, på NAB-kongressen i Las Vegas. Teamet 
hade under flera års tid utvecklat den första digitala 4K filmkameran, kameran som skulle 
erövra filmbranschen, såldes dessutom till ett betydligt lägre pris än konkurrenterna. 
Peter Jackson, som tidigt visade intresse för RED ONE, blev den första regissören i världen att 
testa den nya tekniken 2007 då han med två prototyper till RED ONE, gjorde andra 
världskriget-kortfilmen ”Crossing the Line”. Filmen blev ett försäljningsargument och en 
uppvisning av tekniken. 
RED ONE var den första digitala filmkameran att spara videomaterialet på minneskort och 
hårddisk, istället för på band. Kameran behövde därför inte innehålla någon avancerad mekanik, 
inga större rörliga delar inne i kamerakroppen, vilket gjorde att kameravikten kunde minskas 
betydligt och priserna pressas, samtidigt som den var mer kostnadseffektivt i bruk. Kameran var 
också designad att efterlikna en filmkamera så gott det gick, med all standard 35 mm filmoptik 
och en mängd andra kameratillbehör som kompendium, filter, ljudutrustning, monitorer osv. 
kompatibel med kameran.  
I augusti 2007 levererades de första kamerorna och kort därefter kom RED ONE att etablera sig 
och bli en branschstandard, och ett likvärdigt alternativ till den klassiska 35 mm kameran. Flera 
kända Hollywood-regissörer blev intresserade och började använda den nya kameran (Kadner, 
2010).  
År 2010 presenterade RED sin nya kamera, ”DSLR-dödaren” RED Epic, under det nya 
konceptet DSMC, med en upplösning på 5K. Namnet på det nya konceptet DSMC (Digital Still 
& Motion Camera) och den minimala kamerakroppen, något större än en digital 
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stillbildskamera, avslöjade att RED Epic-kameran inte bara var en renodlad filmkamera utan 
också en stillbildskamera, därav konkurrensen till DSLR-kamerorna.  
RED hade under flera års tid haft en öppen dialog med användarna, bland annat genom 
nätforumet reduser.com, innan de utvecklade DSMC-konceptet för att tillgodose användarnas 
behov och krav. Förutom RED Epic ingår också RED Scarlet i DSMC-konceptet. RED Scarlet 
är budgetvarianten till RED Epic med en lägre upplösning, lägre datahastigheter och mindre 
variabla bildhastigheter.  
Det unika med DSMC-konceptet är att kameran består av en liten kamerakropp, på engelska 
”brain”, som användaren själv bygger på med önskad utrustning och tillbehör för att forma den 
till det unika verktyget, anpassat för varje tillfälle. Kamerakroppen innehåller sensorn och all 
annan nödvändig elektronik för att spela in, spela upp, koda och dekoda. Munstycket/adaptern 
på kameran är utbytbart för att annan typ av optik ska kunna användas, t.ex. Canon- och 
Nikonstillbildsoptik (Kadner, 2010). 

3.3.2 Upplösning 
Upplösningen på den första RED ONE kameran var revolutionerade 4K, 4096x2304 pixlar. 
RED Epic kameran är på 5K, 5120x2700 pixlar, vilket motsvarar 14 megapixel per bild (Figur 
13). Fördelarna med den höga upplösningen är att bilderna blir skarpare ju högre upplösningen 
är. Det finns betydligt många flera pixlar att arbeta med i postproduktionen och man förlorar 
ingen kvalitet när man komponerar om bilderna i efterhand, eller om man vill göra mer 
avancerad postproduktion (Kadner, 2010).  

 
Figur 13: Olika upplösningsalternativ på RED Epic-kameran. (Bassett & Botha, 2012). 

3.3.3 Bildhastighet 
Bildhastigheten i RED Epic-kameran är variabel och kan gå upp till 120 bilder per sekund, i 5K-
upplösning. Men genom att ställa in kameran på en lägre upplösning, 2K, kan man få filma i 
upp till 300 bilder per sekund. Tekniskt sett används en mindre del av sensorn när man filmar i 
en lägre upplösning. (RED Epic operation guide, 2015). 

3.3.4 Progressiv bildåtergivning/sammanflätande bildgenerering 
RED Epic-kameran är i grunden skapt för att efterlikna en klassik filmkamera som filmar hela 
bildrutor som sparas en efter en, dvs. progressiv bildåtergivning i digitalt format (Kadner, 
2010). 
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3.3.5 Komprimering, bithastighet och format 
Parallellt med kamerautvecklingen skapade RED också en helt egen kodek kallad REDCODE 
RAW med behållaren ”R3D”. Kodeken är baserad på DSLR-kamerans sätt att spara RAW-data, 
i form av bilder, direkt från kamerans sensor istället för det faktiska utseendet på 
videomaterialet som visas i sökaren eller på monitorn. Tekniskt sett filmar kameran inte video 
med typisk RGB-videosignal (röd, grön, blå) utan den skapar istället serier av högupplösta 
RAW-stillbilder efter varandra som tillsammans skapar ett videoklipp (Kadner, 2010). 
REDCODE RAW-formatet använder sig av en den nästintill förlustfria wavelet-
komprimeringen, som är löst baserad på JPEG2000-tekniken och har en variabel bithastighet. 
Komprimeringen möjliggör att högre bildkvalitet uppnås utan att filerna kräver mer 
datautrymme.  
Det som gör wavelet-kompringeringen effektiv är att den kodar varje bild vid olika skalor. En 
wavelet-kodad bild innehåller alltid en lågupplöst basbild, plus successivt högre upplösta 
komponenter av samma bild, ända fram till den slutliga fullt högupplösta bilden (Figur 14). Den 
högupplösta bilden existerar egentligen inte utan är nettot av alla lägre upplösta komponenter 
tillsammans. 

 
Figur 14: Olika skalor på bilden. (RED REDcode, 2014). 

I och med teknikens uppbyggnad kan lågupplösta bilder genereras och visas mycket snabbt och 
effektivt utan att den hela högupplösta filen behöver skapas. Vid redigering och visning på 
datorer gör sig tekniken mycket lämplig då man själv kan välja vilken upplösning man vill 
arbeta i, utan att behöva handskas med den tunga högupplösta filen som kräver mer datorkraft.  
På RED ONE-kameran kunde man ställa in bithastighet genom att välja en av de tre olika 
förinställda komprimeringarna; RC28, RC36 och RC42, vilket motsvarade datahastigheter i 
megabyte per sekund (om man filmar i 4K, 16:09 och 24 FPS) dvs. RC28 motsvarade det 28 
MB/s osv. I DSMC-konceptet har man gått över från exakta datahastigheter till nyckeltal som 
förhåller sig till en motsvarande okomprimerad dataström. Ju högre förhållandet är desto större 
är komprimeringen. Det går att välja en komprimering från 3:1 upp till 18:1, med alla heltal 
däremellan. En komprimering under förhållandet 3:1 är matematiskt förlustfri men det är 
visuellt sett förlustfritt redan vid inställningarna i området 5:1 till 8:1. Det är också därför de 
flesta storbudgetfilmer som The Amazing Spiderman och The Hobbit, är filmade med 
förhållandet 5:1 och däromkring (RED REDcode, 2014). 

3.3.6 Sensortyp 
RED Epic-kameran är utrustad med en 14 megapixel MYSTERIUM-X CMOS Bayer-sensor 
som sparar en färg per pixel. För att omvandla ”mosaic-bilden” till en hel färgbild kombineras 
värden från varje ljuscell på ett intelligent sätt med en avkodningsalgoritm som kallas 
”demosaicing” eller "debayer" (Kadner, 2010). Att framkalla bilden genom debayer-processen 
är alldeles för processorkrävande för kameran och sker därför först senare, i datorn.  
Det unika med Bayer-sensorn är hur färgfiltren är fördelade på matrisen över varje ljuscell. 
Strategin ligger i att fånga omväxlande röda, gröna och blå färger med dubbelt så många gröna 
färgfilter som de två andra färgerna, på engelska kallat “color filter array” (CFA) (Figur 15). 
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Bayer-sensorn fungerar bra och gör att vi upplever snyggare bilder eftersom den till stor del 
bygger på ögats egna visuella uppfattningsförmåga, ögat kan registrera mest information från 
det gröna ljuset (RED bayer sensor, 2014) (Carlsson, 2006). 

 
Figur 15: Figuren visar hur Bayer-sensorn filtrerar ljuset. (RED bayer sensor, 2014). 

3.3.7 Sensorstorlek 
Storleken på sensorn i RED Epic-kameran är 27,7x14,6 mm vilket motsvarar nästan super 35 
mm film. Förstoringsfaktorn, i den maximala upplösningen 5K, är 1,38, jämfört med fullformat. 
Förstoringsfaktorn ökar i takt med att man går ner i upplösning. I 2K är förstoringsfaktorn 3,46, 
vilket motsvarar super 16 mm film (RED cinephotograpy tools, 2014). 

3.3.8 ISO  
ISO-talet i RED Epic-kameran skiljer sig från standard digitala filmkameror. ISO-talet 
förstärker aldrig signalen utan den förblir oförstärkt när materialet sparas på kortet i RAW-
format. Det inställda ISO-talet i kameran sparas bara som ett värde i metadata och det man ser i 
sökaren eller på monitorn vid filmning är bara en föreställning eller tolkning av hur det kan se ut 
och är inte den absoluta slutbilden. Med andra ord kan ISO-talet fritt ändras i postproduktion 
utan att det dynamiska omfånget minskas på grund av förstärkning av signalen (Figur 16) (RED 
ISO, 2015). 

 
Figur 16: Figuren visar hur ISO i en RED Epic-kamera fungerar. (RED ISO, 2015). 

3.3.9 Dynamiskt omfång 
Det dynamiska omfånget i RED-Epic-kameran är på 13,5 stopp (RED Epic operation guide, 
2015). Tonomfångskurvan i RED Epic-kameran är linjär i grunden men går över till att vara 
icke-linjär när den konverteras till andra format i en process som kallas ”gamma-kodning”. 
Genom gamma-kodningen, kallad REDgamma, kan en kurva som är mer lik den logaritmiska 
kurvan skapas men utan att vara lika extrem (RED REDgamma, 2014). 
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3.3.10 Högt dynamiskt omfång (HDR)  
RED Epic-kameran har en egen form av HDR-teknik kallad HDRx. Tekniken går ut på att 
kameran tar två bilder med olika exponeringar som kombineras till en och samma bild med ett 
högre dynamiskt omfång. Den första bilden (kallad ”A Frame”) tas med normal exponering och 
den andra bilden (kallad ”X Frame”) tas med en högre slutare för att åstadkomma en 2-6 
bländarsteg lägre exponering och på så vis fungera som ”överexponeringsskydd”. Genom denna 
teknik kan man uppnå ett dynamiskt omfång på upp till 18 stopp (Figur 17). Även om tekniken 
kan generera fantastiska bilder så rekommenderar RED själva att man använder tekniken 
sparsamt och endast när situationen kräver det. Anledningen är att filerna blir tunga (bitdjup på 
32 bitar) och tekniken ger möjlighet att skapa övernaturliga bilder, som lätt kan missbrukas och 
användas på fel sätt i postproduktion (RED hdrx, 2015). 

 
Figur 17: Figuren visar hur HDRx-tekniken fungerar. (RED hdrx, 2015). 

3.3.11 Bitdjup 
Den digitala RAW-bilden som RED Epic-kameran levererar från sensor är korrigerad med en 
pixel-korrigerande algoritm men i övrigt är det okomprimerad 12- och 16-bitdjup RAW (RED 
Epic operation guide, 2015). 

3.3.12 Metadata 
Eftersom RED Epic-kameran sparar det inspelade materialet i RAW-format kan alla fördelar 
med metadata i RAW-formatet utnyttjas. De inställningar som görs i kameran vid 
inspelningstillfället är bara referensinställningar som sparas i metadata utan att de blir inbrända i 
själva RAW-materialet, i bilden. Med andra ord kan de inställningarna i efterhand ändras utan 
att bilden förstörs eller påverkas negativt. De absolut viktigaste ändringarna som man kan göra i 
efterhand är vitbalans, ISO och färgtemperatur, men det går även att justera kontrast, färgmättad 
och gamma-kurvan. RED Epics metadata innehåller också en del annan viktig information som 
klippnamn, tidskod, datum, tid, slutartid, fokallängd, linsinformation och andra 
kamerainställningar. Metadata används på olika sätt i arbetsflödet och i postproduktionen. 
Förutom REDs egna program REDCINE-X så stödjer de allra flesta professionella program 
RED-formatet och kan tolka och hantera dess metadata (Lancaster, 2011). 

3.3.13 Arbetsflöde 
Det digitala arbetsflödet för RED Epic skiljer sig inte märkbart från det allmänna arbetsflödet 
för professionella digitala filmkameror som beskrivs tidigare i kapitalet. Skillnaden ligger i att 
RED har en egen programvara REDCINE-X PRO, förutom alla andra standardprogram som 
används, som kan hantera nästan alla delar i postproduktionskedjan: komprimering, 
färgkorrigering, högupplöst anpassning och utmatning (RED Epic operation guide, 2015). 
Numera stödjer flera redigeringsprogram behållarformatet R3D vilket möjliggör klippning 
direkt från RAW-materialet. Det betyder att komprimeringssteget helt kan hoppas över, dvs. 
inget lågupplöst klippmaterial behöver skapas för klippning. I övrigt är arbetsflödet detsamma 
(RED REDcine-x pro, 2015). 
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4 Intervjuresultat 
Intervjuer gjordes med en filmfotograf, en DIT/postproducent och en filmtekniker. 
Intervjuresultatet presenteras indelat under rubriker enligt de underliggande 
frågeställningarna, sammanfattat utifrån svaren som gavs. Svaren från de tre 
respondenterna är mixade eftersom alla tre respondenter gav snarlika svar och att dela 
upp de efter respondent eller yrkesgrupp skulle innebära mycket upprepning. Det finns 
heller inget intresse för denna rapport att försöka särskilja resultaten från de olika 
respondenterna.  

Vilka är orsakerna till att 35 mm filmtekniken har gått ur tiden? 
Den främsta anledningen till att celluloidfilmen är på väg att dö ut beror på att kvaliteten och 
upplösningen på bilden i den digitala filmen idag är jämförbar med celluloidfilmen, vilket inte 
var fallet i digitalfilmens ungdom. Digital film är också, i nästan alla aspekter, billigare än 35 
mm film idag, om man bortser från nya och väldigt specifika digitala tekniker som ännu inte är 
standard. Dessutom är digitalt mindre kostsamt att rulla mycket med (uttryck för att filma 
mycket), dvs. i längden blir det billigare.  
Men den kanske viktigaste anledningen till själva teknikskiftet är fördelen i arbetsflödet, 
”Snabbheten i digitalt är den största orsaken till att filmen dött ut” (Johansson, 2013). Genom att 
filma digitalt kommer man bort från 35 mm filmens tröghet i arbetsflödet, dvs. att 
dagstagningarna kan ses först dagen efter för att säkerställa att inga repor eller skador på filmen 
har skett. Med digitalt har man har indirekt filmlabbet på plats och kan omedelbart se att man 
fått med sig det material man behöver och man kan direkt se slutresultat. En annan fördel är att 
man direkt kan börja klippa och pröva övergångar mellan olika scener under tiden man filmar, 
vilket tidigare inte var möjligt. Man vill helt enkelt kunna jobba snabbare och tryggare numera. 
Snabbheten i arbetsflödet beror främst tack vare att datorerna blivit mycket snabbare och klarar 
av att hantera datahastigheterna som dagens högupplösta kameror producerar. ”Numera kan 
bärbara datorer klara av det som tidigare inte gick med stationära” (Vasques, 2013). Man kan 
säga att kameratekniken och datortekniken har kommit i fas med varandra.  

Vilka nya digitala filmtekniker finns det och hur fungerar de? 

DSLR  
Filmfunktionen i DSLR-kameror är till en början utvecklad för att reportrar, journalister och 
stillbildsfotografer ska på ett enkelt sätt kunna filma och leverera rörligt videomaterial, 
samtidigt som de utför sitt vardagliga arbete. DSLR-kamerorna har därför en snabb ”turn-
around” vilket betyder att dess arbetsflöde är väldigt snabbt och smidigt. Man kan filma, klippa, 
godkänna och få ut på TV samma kväll. Det enda som behövs för denna typ av ”Run & Gun”-
produktioner (uttryck för snabba produktioner) är en kamera och en dator med 
Internetuppkoppling, så kan man göra hela produktionen och distributionen.  
Det unika med DSLR-konceptet, när det kom, var, förutom priset, den minimala storleken på 
kamerakroppen samtidigt som kamerorna hade stora sensorer som producerade bra bilder med 
kort skärpedjup. Materialet sparades på minneskort, precis som på de professionella digitala 
filmkamerorna.  
Kamerorna har nuförtiden full-HD som standard men komprimeringen är densamma, mycket 
hård och man får det man ser, dvs. det finns inte mycket mer information att hämta i efterhand. 
DSLR-kameran är ingen professionell filmkamera anpassad för filmbranschen, inte minst på 
grund av sitt bitdjup på max 8-bitar, ett begränsat dynamiskt omfång och bristen på nödvändig 
metadata för arbetsflödet.  

RED  
REDs första kamera RED ONE var väldigt stor och opraktisk då den inte var perfekt utformad 
och designade för att efterlikna den klassiska filmkameran. Men REDs nyare modeller, under 
DSMC-konceptet, har blivit mycket mindre och smidigare, det är främst för att man lyssnat på 
konsumenterna och tagit efter trenden från DSLR-kamerornas framgång. RED-kameran är 
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numera den minsta Hollywoodkameran samtidigt som den är den perfekta kameran för 
filmproduktioner med lägre. Den är både professionell och semiprofessionell med sitt låga pris 
och anpassningsbara form.  
RED var först med en kamera i 4K-upplösning, något de själva ansåg vara väldigt viktigt, men 
än idag råder det en delad mening i branschen om upplösningens faktiska betydelse. ARRI 
Alexa som är den mest använda kameran i branschen sedan några år tillbaka har en upplösning 
på 2K. Anledningen till det är att ARRI insåg att storleken på sensor har mindre betydelse än 
hur man laddar ur informationen från sensor och bearbetar den i kamerans process. Till skillnad 
från RED så har ARRI en lång erfarenhet av kameratillverkning och man har försökt med sina 
digitala kameror återspela arbetssättet som man hade med film, fast digitalt. Alexan har en 
smart CMOS-sensor som kompenserar och förfinar bilden.  
RED-kameran är utrustad med en stor super 35-sensor som ger stort dynamiskt omfång och ett 
bitdjup på 12-14 bitar. Wavelet-komprimering i RED-kameran möjliggör en komprimera med 
upp till 30-40% samtidigt som RAW-informationen behålls nästan 100% förlustfritt. REDs 
REDCODE RAW-format innebär att man kan filma med vissa inställningar, som sparas i 
metadata, och senare ändra de utan att materialet påverkas negativt. RED har patent på sin 
wavelet-komprimering och ingen annan kameratillverkare har ännu kommit med en lika effektiv 
komprimeringsteknik för RAW.  
REDs R3D-filer hade i början tillhörande proxy-filer, dvs. referensfiler i MOV-format som 
pekade på RAW-filerna. De proxy-filerna underlättade arbetsflödet genom att man kunde köra 
”drag-and-drop” direkt in i de olika redigeringsprogrammen. ”Proxy-filerna har försvunnit med 
uppdateringarna vilket har gjort REDs arbetsflöde mer opraktiskt och omständligt då det krävs 
ett extra steg av komprimering” (Vasques, 2013). 

Vilka är de främsta orsakerna till att den digitala revolutionen inom kameratekniken? 
Digitaliseringen av filmkamerorna har pågått under en längre tid men det var först när priserna 
på den nya högupplösta tekniken sjönk, och det blev billigare att filma digitalt än på film, som 
den stora revolutionen hände. I början var digitala kameror- och arbetsflöden med band väldigt 
dyra, dyrare än film. Okunskap kring arbetsflöden och otillräckligt snabba datorer gjorde att 
tekniken inte fick något direkt genombrott.  
En stor anledningen till att många höll fast vid 35 mm filmen i början var för att filmkänslan 
inte gick att återskapa på en digital filmkamera, bilden såg för digital ut. Då krävdes det en 
större kunskap och en annorlunda typ av kunskap för att bemästra den digitala filmen då den 
inte var lika tillförlitlig och förlåtande som filmen, rent bildmässigt. Numera är både 
upplösningen och estetiken i bilden väldigt lik, det trots att filmen är organisk med korn och den 
digitala filmen oorganisk och ”ren” med pixlar. 
Den främsta anledningen till den digitala revolutionen var det nystartade amerikanska företaget 
RED, som från grunden byggde något som de trodde skulle bli standard i framtiden. RED var 
pionjärer på flera olika sätta. När man utvecklade den första kameran skapade man också en 
egen unika RAW-kodek, REDCODE, som gjorde det möjligt att filma i 4K i ett hårt 
komprimerat format, som dock inte förstörde bilden och genererade bra bilder från den stora 
sensorn. Priset på kameran var satt enligt en budget och fick inte överstigas. Materialet sparades 
direkt på minneskort, vilket i sig var en revolution och blev snabbt därefter en standard för alla 
digitala filmkameror. Utvecklingen av minneskorten och hårddiskar med större kapacitet och 
högre datahastigheter var en förutsättning för att digitala filmkameror skulle kunna utvecklas.  
Idag filmas många storbudgetfilmer i Hollywood på digitala filmkameror trots att budgeterna 
tillåter 35 mm film. Det finns flera anledningar till det, men det snabba arbetsflödet är den 
främsta orsaken.  
Filmer med mycket avancerad postproduktion i form av green-screen, VFX, comp:ar och 
specialeffekter så är digitalt att föredra nästan alla gånger. Den senaste Spiderman-filmen 
bestämde sig för att filma på RED för att det var smidigt och de kunde testa VFX i maximal 
upplösning direkt på plats. 
När det kommer till 3D-filmer så är digitalt helt överlägset 35 mm filmen eftersom man digitalt 
undviker komplikationer som den organiska delen med korn i filmen skapar, när bilder ska 
matchas på varandra. 
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Hur ser framtiden ut för den digitala kameratekniken? 
RAW-formatet är framtiden, det kommer definitivt öka bland kamerorna samtidigt som 
arbetsflödena kommer bli snabbare och lättare, mer DSLR-aktiga med klippfiler direkt från 
kameran. Kamerorna kommer att bli mindre, billigare och kraftfullare. Standardupplösningen på 
alla professionella filmkameror kommer i framtiden att vara 4K, men mer än så är tveksamt. 
Man kommer istället att satsa på att utveckla ljuskänsligheten, det dynamiska omfånget och 
tekniker för att ladda ur all information från sensorerna i sitt fulla format för att spara den, även 
om man bara använder en bråkdel minnesplatsen. Fullformatssensor är något som många 
kameratillverkare strävar efter, den ger en vidare och djupare bild på ett speciellt sätt, och det 
kommer bli mer av den varan i framtiden. I dagsläget är det bara Canon 5D MII som har det. 
Det finns egentligen ingen teknisk begränsning i den digitala utvecklingen, det handlar snarare 
om hur mycket konsumenterna är beredda att betala för den nya tekniken. 
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5 Diskussion 
Diskussionen är indelad i tre delar. Den första delen diskuterar undersökningen och 
metoderna som användes i den. Den andra delen diskuterar intervjuresultatet indelat 
under rubriker enligt de underliggande frågeställningarna. Sist diskuteras kortfattat 
fortsatta studier utifrån intressanta frågeställningar som dykt upp under projektets 
gång, men som inte direkt behandlats. 

5.1 Undersökning 
Det huvudsakliga syftet med det här examensarbetet var att undersöka vilka tekniska faktorer 
som ligger till grund för den digitala revolutionen inom den professionella kameratekniken. 
Meningen var inte att finna ett absolut svar utan, ur en jämförelse av två olika kameratekniker, 
försöka dra slutsatser som skulle kunna vara generella även för andra kameror på marknaden. 
Rapporten är baserad på en litteraturstudie och en kvalitativ undersökning i form intervjuer. 
Undersökningens syfte var främst att besvara de underliggande frågeställningarna.  
Den semistrukturerade formen med öppna frågor på intervjuerna fungerade tillfredställande i 
syfte att samla in mycket- och bred information för att kunna besvara de underliggande 
frågeställningarna. Men formen i kombination med en oerfaren intervjuare ledde till flera 
följdfrågor som inte var direkt kopplade till ämnet, även om svaren i efterhand visade sig vara 
av stor nytta. Tolkningsprocessen av resultaten blev därför mer omfattande och tidskrävande än 
planerat.  
Ett tydligt problem som upptäcktes under själva undersökningen var att varken intervjufrågorna 
eller de underliggande frågeställningarna var perfekt utformade. Svaren som gavs överlappade 
varandra vilket gjorde det svårare att dra tydliga gränser mellan svaren för att besvara specifika 
frågor. Den kanske största anledningen till det var att intervjufrågorna skrevs om från en 
tidigare problemformulering som var mer vag och otydlig.  
Urvalet av population fungerade utomordentligt bra och respondenterna gav en bred bild på 
svaren med sin imponerade kunskap, som också bekräftade stora delar av litteraturen och mer 
därtill. Även om det låga antalet respondenter gör det svårt att generalisera svaren för hela 
filmbranschen så gav urvalet en nyanserad- och representativ bild.  
Vid denna typ av undersökningsmetoder bör man alltid ta i beaktning för att en viss ”skevhet” 
eller ”bias” kan uppstå. Intervjuaren kan mycket väl vara starkt engagerad i frågan och på så vis 
styra valet av population. Intervjuaren kan därför påverka resultaten från undersökningen både 
medvetet och omedvetet (Bell, 2010). Det som undersökningen tydligt gav svar på är att 
fördomarna och förhoppningarna på svaren inte överensstämde med respondenternas svar, 
vilket påvisar att ingen direkt ”skevhet” uppstått. Med andra ord har intervjuaren lärt sig mycket 
nytt under intervjuerna.  
Sammanfattningsvis bör det tilläggas att undersökningen och litteraturstudien fungerade bra och 
gav tillfredställande svar för att tydliga och konkreta slutsatser ska kunna dras. Dock kan valet 
och utgångspunkten med DSLR-tekniken diskuteras. Efter undersökningen, även en bit in i 
litteraturstudien, kändes det inte lika aktuellt med DSLR-tekniken som utgångspunkt. RED-
kameran täckte in alla nödvändiga områden och skulle därför själv fungera bra. DSLR-tekniken 
är definitivt en viktig faktor till utvecklingen av de digitala filmkamerorna. Men kanske i 
synnerhet den utvecklingen som skedde först på senare tid efter att de professionella digitala 
filmkamerorna gjort sig hemma i filmbranschen. Mer fokus skulle kunna riktats på själva 
undersökningen, och att populationen skulle kunde ha varit större.  

5.2 Resultat 
Vilka är orsakerna till att 35 mm filmtekniken har gått ur tiden? 
Anledningen till att den gamla 35 mm filmen, som har varit överlägsen alla andra filmformat 
och filmtekniker i över 100 år, gått ur tiden är komplex. Undersökningen visade tydligt att det 
inte bara handlar om ekonomi även om det i många fall är en fråga om just ekonomi, när det 
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kommer till filmproduktion. Som svar på denna fråga bör man ändå säga att snabbheten i de 
digitala arbetsflödena var den absolut främsta orsaken till att den digitala filmen besegrade den 
analoga 35 mm filmtekniken. Givetvis är inte detta hela sanningen eftersom det var en 
kombination av flera faktorer som hände parallellt. Att kvaliteten och upplösningen på bilden i 
den digitala filmen äntligen var likvärdig och jämförbar med filmen var en förutsättning, men 
man får heller inte glömma att det redan flera år innan fanns digitala filmkameror med stora 
sensorer som var perfekt anpassade för filmbranschen, och som levererade bra bilder. Det som 
begränsade den digitala tekniken då var just de tröga arbetsflödena och bristen på flexibiliteten, 
precis samma anledning som nu när filmen fick se sig slagen av den digitala tekniken. 
Det som dock överraskade mest var en extern faktorn, datortekniken, som banade väg för 
arbetsflödena. Även om datortekniken till en början var otillräcklig för att hantera det 
högupplösta materialet kom den att ha en avgörande roll i 35 mm filmens uttåg ur 
filmbranschen. Kamerorna själva skulle inte kunna göra teknikskiftet utan datorutvecklingens 
hjälp.  

Vilka nya digitala filmtekniker finns det och hur fungerar de? 

DSLR 
Precis som undersökningen visar så är DSLR-kameran ingen professionell filmkamera som kan, 
eller bör konkurrera med de professionella digitala filmkamerorna. Det hade varit direkt 
otaktiskt av kameratillverkarna att utveckla DSLR-kameran ytterligare, med bättre kodekar, 
högre dynamiskt omfång och bättre bitdjup, och samtidigt behålla det låga priset. I det fallet 
hade man konkurrerat med sig själva och de egna betydligt dyrare filmkamerorna. DSLR-
kamerans funktion är och kommer att förbli en digital filmkamera för mindre- och 
lågbudgetproduktioner. Den är en helt perfekt ersättare för videokameran och för den som 
strävar efter att komma ifrån ”video-looken” och skapa filmiska bilder utan att det kostar för 
mycket. För stora produktioner funkar kameran också väldigt bra i extrema förhållanden där en 
större kamera inte får plats och där det i övrigt är kontrollerade och perfekta förhållanden. Det 
är dock imponerande att en kamera som från början inte var tänkt som en filmkamera har i viss 
mån satt en standard för hur stora digitala filmkameror ska vara och se ut.   

RED 
RED har ända sedan början varit väldigt konsumentorienterade och inte lika mycket 
branschorienterade som de övriga kameratillverkarna, som t.ex. ARRI. Den första kameran man 
tillverkade, RED ONE, hade många fördelar, men i branschen ansågs den otymplig och inte 
tillräckligt lik en filmkamera. Det är förståeligt eftersom den var först ut och skulle i början 
konkurrera med den gamla tekniken helt själv. Det har man jobbat och ändrat på till 
konsumenternas fördel i och med DSMC-konceptet. 
REDs besatthet av upplösning har inte riktigt fått gehör i resten av branschen, precis som 
undersökningen visar. Andra tekniska faktorer som dynamiskt omfång, bitdjup och kodek är 
ännu viktigare, har det visat sig på senare år när andra kameratillverkare som ARRI kommit 
ikapp och gått om RED. Troligtvis så försvinner en hel del av fördelarna med den höga 
upplösningen i kombination med den hårda wavelet-komprimeringen, trots att RED själva 
påstår att så inte är fallet. Dock är wavelet-komprimeringen unik och har banat vägen för 
filmning i högre upplösningar på minneskort, redan från början.  
Precis som Vasques (2013) påpekar så har RED tappat mest på arbetsflödet, som i början var 
smidigare. Flera andra kameratillverkare, ARRI bland annat, har kodekar som är bättre 
anpassade och smidigare för både klippning och postproduktion. Här har RED mycket att lära 
av konkurrenterna för att återta en ledarposition som de en gång hade.  

Vilka är de främsta orsakerna till att den digitala revolutionen inom kameratekniken? 
Det råder ingen tvekan om att RED är den absolut största anledningen till den digitala 
revolutionen inom kameratekniken. RED ONE var den första seriösa digitala konkurrenten till 
35 mm filmen som kvalitetsmässigt var likvärdig, samtidigt som den var billigare. Skeptikerna 
fick tänka om när det nu fanns en digital filmkamera som producerade filmiska och högupplösta 
bilder.  
Skälet till RED ONEs framgång var inte enbart den höga upplösningen, som man gärna vill tro, 
utan den främsta anledningen till framgången är att materialet sparades på minneskort, något 
som var helt nytt och som andra kameratillverkare var tvungna att ta efter för att kunna bestå. 
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Övergången till minneskorten som inspelningsmedium bidrog till att det digitala ”labbet” 
förflyttades till inspelningsplatsen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte var enbart REDs 
förtjänst, för utan snabba och rymliga minneskortens hade det varit svårt att gå över från band 
till minneskort. Det är möjligt att RED i och med sin hårt komprimerade wavelet-komprimering 
insåg möjligheterna till det som ingen annan gjorde, att spara materialet på ett helt nytt medium.  
Den höga upplösningen i RED-kameran har visat sig vara till stor fördel för filmer med mycket 
postproduktion och efterbearbetning. Där har kameran hittat sin riktiga marknad och nisch. 
Samma sak gäller för 3D-film, den minimala kamerakroppen är perfekt anpassad för 
kamerariggar med två kameror nära varandra, något som krävs för 3D-filmning.  

Hur ser framtiden ut för den digitala kameratekniken? 
Med trenderna inom filmbranschen och de redan små och högupplösta kamerorna är det svårt 
att säga något annat än att kameror inte kommer bli ännu mindre och kraftfullare. Dock finns 
det en fysisk begränsning i hur liten en kamera kan bli, inte rent tekniskt utan fysiskt. Alldeles 
för små kameror kan till och med bli opraktiska och svårhanterliga. Handhållna inspelningar blir 
mer skakiga och lite av allvaret kring att ”kameran rullar” försvinner när storleken försvinner, 
bara för att nämna två enkla exempel. 
Precis som undersökningen visar så kommer fullformatsensorn att bli mer vanlig och det 
dynamiska omfånget kommer att öka. Det är förutsättning för att på bästa möjliga vis återskapa 
ögats förmåga att ta upp och behandla ljuset.  
Även om RED förespråkar högre upplösningar så är det inte det som är den avgörande faktorn 
för framtidens digitala filmkameror. 4K räcker för en lång tid framöver. Utmaningen i framtiden 
ligger främst i att hitta nya algoritmer och kodekar som kommer kunna utmana REDs wavelet-
komprimering. RAW-format kommer att bli en standard på alla filmkameror inom en inte alltför 
avlägsen framtid. Problemet ligger bara i att datahastigheterna och datamängderna är redan idag 
stora, och ökar ytterligare med RAW-formaten, för att inte prata om vad som händer när 
upplösningen dessutom ökar ytterligare. RED har löst sitt problem för länge sedan, nu är det 
upp till bevis för konkurrenterna. 
Undersökningen visar också tydligt att arbetsflödena är av ytterst stor vikt och kommer också ha 
en avgörande roll i framtiden. Den kameratillverkare som löser problemet med de stora 
datamängderna som RAW-formatet producerar och samtidigt kan hantera arbetsflödet på ett lika 
smidigt sätt som DSLR-kamerorna, och helst med ännu mindre antal steg i processen, kommer 
att ha en ledande roll inom framtidens filmkamerateknik.  

5.3 Fortsatta studier 
Ämnet digitala filmkameror är idag otroligt stort och växer snabbt för varje dag, det finns därför 
många intressanta aspekter att forska vidare på. Denna rapport är avgränsad till två olika 
kameratekniker och undersökningen är fokuserad på användaren av den digitala 
kameratekniken. Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning ur 
kameratillverkarnas synvinkel och att man gör ett avstamp i dagens redan befintliga digitala 
kameror med fokus på framtiden. Det är möjligt att kameratillverkarna har ett helt annat synsätt 
på utvecklingen och vad man bör fokusera på till skillnad från användarnas behov och krav.  
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6 Slutsats 
Slutsatserna är indelade under rubriker enligt de underliggande frågeställningarna, 
sammanfattat utifrån slutsatserna som drogs. 

Vilka är orsakerna till att 35 mm filmtekniken har gått ur tiden? 
Den främsta anledning till att 35 mm filmtekniken gått ur tiden är de stora fördelarna i det 
digitala arbetsflödet som de digitala filmkamerorna erbjuder. Allt snabbare datorer har 
underlättat arbetsflödet och det digitala ”filmlabbet” har förflyttats till inspelningsplatsen. 
Samtidigt som det hände inträdde en ny position i kamerateamet, DIT, som på 
inspelningsplatsen sköter det digitala filmlabbet. Den stora fördelen med de digitala 
filmkamerorna, jämfört med 35 mm filmen, är att man numera omedelbart kan se slutresultatet 
och verifiera det inspelade materialet, vilket är både snabbare och tryggare.  

Vilka är de främsta orsakerna till att den digitala revolutionen inom kameratekniken? 
Det finns inte enbart ett svar utan det handlar snarare om en kombination av flera olika tekniska 
faktorer och utvecklingar som möjliggjort den digitala revolutionen. De mest avgörande 
faktorerna för den digitala revolutionen var externa tekniska faktorer, och inte bara kamerorna i 
sig.  
RED, med sin 4K-kamera RED ONE, revolutionerade filmbranschen då de kvalitets- och 
upplösningsmässigt kunde konkurrera med 35 mm filmen, men till ett lägre pris. Filmkänslan 
kunde för första gången återskapas på ett rättvist sätt med den digitala filmkameran. Men den 
största revolutionen låg i att RED ONE-kameran sparade det inspelade materialet på minneskort 
istället för band, något som snabbt blev standard för nya generationer av digitala filmkameror. 
Utan övergången till minneskorten hade den digitala revolutionen inom kameratekniken 
troligtvis inte skett.   

Vilka nya digitala filmtekniker finns det och hur fungerar de? 

DSLR 
DSLR-kameran är en stillbildskamera med videofunktion i HD-upplösning som har blivit 
mycket populär för sin stora sensor, korta skärpedjup och kompakta format. Trots att DSLR-
kameran inte är en professionell filmkamera har den kommit att ha en betydande roll i 
utvecklingen av dagens professionella digitala filmkameror som har blivit mer kompakta och 
har ett enklare och snabbare arbetsflöde, precis som DSLR-kameran.  

RED 
RED ONE var den första digitala filmkameran med en upplösning på 4K kameran och den 
första kameran att spara det inspelade materialet på minneskort istället för band. Den främsta 
anledning till att RED kunde spara materialet på kort var det egenutvecklade och unika 
REDCODE RAW-format med wavelet-komprimeringstekniken som kunde komprimera RAW 
med 30-40%, samtidigt som det nästan var 100% förlustfritt. Att spara en helt okomprimerad 
dataström i 4K på den tiden var inte möjligt eftersom skriv- och läshastigheten på minneskorten 
inte var tillräckligt hög. 

Hur ser framtiden ut för den digitala kameratekniken? 
I framtiden kommer RAW-formatet att vara standard för alla professionella digitala 
filmkameror. Fokus kommer främst att ligga på stora fullformatsensorer med ett högt dynamiskt 
omfång samtidigt som upplösningen kommer vara 4K som standard. Kamerorna kommer i 
framtiden att spara både högupplösta RAW-filer och motsvarande lågupplösta klippfiler direkt 
på minneskortet. Detta kommer göra arbetsflödena både snabbare och smidigare, mer DSLR-
aktiga. 
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8.1 Intervjufrågor 
Allmänt 
• Namn och yrke? 
• Hur länge har du jobbat med film och inom vilka områden? 

Celluloidfilm vs digital film 
• Vilken är den största orsaken till att celluloidfilmen är på väg att dö ut? 
• Vad anser du är den största anledningen till den digitala filmrevolutionen? 
• På vilket sätt är digital film jämförbar med analog 35 mm film?  
• Storbudgetfilmer väljer digitalt trots att budgetarna tillåter 35 mm film. Vad är tror du det 

beror på? 

Digital film 
• På vilket sätt är DSLR/RED unikt? Workflow för respektive? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med DSLR/RED? 
• STÖDORD: Kodek, storlek, inspelningsformat, komprimering, arbetsflöde, upplösning 
• Vilka tekniska faktorer är viktigast att titta på när man jämför digitala kameror?  
• STÖDORD: Upplösning, sensorstorlek, dynamiskt omfång, ISO, storlek, format, kodek 
• Hur ska man tänka när man väljer kamera? 
• Hur ser framtiden ut för digital film? Vad tror du kommer hända? 
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