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Ljus, färg, form och struktur. Vi möter ständigt visuella uttryck som påverkar oss. Ibland stannar 
vi upp i flödet av intryck och beslutar oss för en komposition. Vi registrerar en bild som gjort intryck 
på oss och kan ur detta skapa vårt visuella uttryck. 

Jag gjorde den upptäckten i 10–11 års åldern när jag och min kamrat på ett lekfullt sätt fotografe-
rade med familjens pocketkamera. Vi skapade bilder med underliga ljussättningar, extrema vink-
lar och ofta i roliga poser med märkliga kläder och egendomliga detaljer. De bilder vi kreerade 
störde normen av hur en klassisk bild skulle se ut. Det var först då blev det intressant i våra ögon. 
Bilderna registrerade något som vi inte mötte varje dag och detta något uppträdde utanför det 
vanliga visuella mönstret. En förhöjd känsla av verklighet uppstod och den speciella upplevelsen 
ville vi dela med andra genom fotograferandet.

Ur en aspekt är det samma fenomen jag utforskar nu som professionell filmfotograf. Vad är det 
som kan fascinera åskådaren/publiken med de kompositioner jag exponerar? Hur påverkar färg, 
ljus och form våra sinnen? Varför är det ständigt så intressant och lockande med den oväntade 
bilden – med brottet av normaliteten? 

INLEDNING
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Från inspelningen av filmen 
Sophelikoptern.

Detta konstnärliga utvecklingsprojekt är sprunget ur mina 

erfarenheter som praktiserande filmfotograf och den del 

av processen som handlar om ”grading” (färdigställandet 

av färgsättningen). Ibland uppstår en frustration av att 

ett arbete inte får det utrymme som krävs för att uppnå 

ett bra resultat. Processen att skapa en långfilm /TV-serie 

är relativt lång och inte sällan kan det ta upp till ett och 

halvt år från en idé till en färdig film. Besluten om den 

slutgiltiga ”looken” (det visuella uttrycket) på filmen görs 

ofta i all hast när klippning och ljudläggning är klar. Pro-

ducenten behöver snabbt ha klart en färdig kopia (eller 

DCP/Digital Cinema Package) till den utsatta deadlinen 

för distribution, säljmaterial eller en festival. Det är ofta 

då man som fotograf upptäcker de små misstagen som 

har gjorts i val av tagningar under klippningen. Det kan 

handla om små störande rörelser i ett klipp, statister som 

ser in i kameran, skuggor och ljusförändringar, klaffmisstag  

och misstag i mask och kostym. Detta har inte uppmärk-

sammats i klipprummets ogradade, lilla monitorbild där-

för att misstagen inte är synliga förrän graden är gjord.

En annan komplexitet är när regissör och klippare inte har 

sett eller vågat använda det bildberättande som finns  

i materialet därför att de inte har upplevt bildens hela 

potential. Det kan bero på att att de har arbetat med 

blaskiga, ogradade och lågupplösta klippversioner av 

exempelvis mörka scener eller stora bilder. I dessa ver-

sioner är de svåra att läsa av och sammantaget kan det 

resultera i att man inte ser potentialen för gestaltande 

scenerier eller större bilder. Det leder i sin tur till fler kon-

ventionella val än vad ett utforskande filmiskt val kan 

uttrycka och berätta. 

Mot bakgrund av detta har jag formulerat fyra frågor att 

undersöka i mitt projekt: 

1. Vilka visuella målsättningar definieras i början 

av en produktion? 

2. Hur kan alla i en produktion bli delaktiga de 

visuella riktlinjerna?

BAKGRUND OCH 
FRÅGESTÄLLNING
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3. Hur kommunicerar vi den visuella strukturen 

under den skapande processen?

4. Kan det finnas ett samförstånd om vilket  

visuellt uttryck som är att föredra?

Projektet har fått titeln Hur formen påverkar oss. Jag har  

i projektet klippt ihop en fristående två minuters sekvens 

ur långfilmen Sophelikoptern, i vilken jag var filmfotograf. 

Sekvensen är inte en hel berättelse utan vald för sit t 

konstnärliga uttryck. Den har därefter färgkorrigerats i 

fem varianter av olika kolorister. Mitt syfte har varit att 

se hur de skilda uttrycken i koloreringen kan upplevas. 

Forskningsfrågorna har varit min utgångspunkt i det 

praktiska arbetet med färgkorrigeringen av bilderna. Det 

har resulterat i fem olika lookar med unika visuella ut-

tryck, skapade av koloristerna i samarbete med mig. Jag 

har presenterat resultaten dels i min undervisning på 

Stockholms Dramatiska Högskola (StDH), dels vid film-

festivalen i Nordkap och dels på föreläsningar för För-

eningen för Svenska Filmfotografer (fsf). I samband med 

mina presentationer framställde jag en enkät riktad till 

yrkesverksamma filmfotografer. Frågorna handlade om 

vilka erfarenheter de hade av att arbeta med färgkollo-

rering. Enkätens syfte var att få en så tydlig översikt som 

möjligt av hur arbetssituationen med färgkorrigering ser 

ut för svensk TV och film idag. Min analys av enkätsvaren 

och resultaten av projektet i sin helhet har jag samman-

ställt i ett utbildningsmaterial. 

I materialet fokuserar jag på hur färger kan upplevas och 

om de skillnader i upplevelser som kan uppstå i olika 

kulturella kontexter. Jag skriver om hur vissa visuella 

uttryck kan bli förborgade i en generation eller i olika 

sociala grupper. Bild- och färgspråk kan variera såväl 

mellan grupper som mellan generationer. Dessa olika 

språk förändras fortare än vad vi är medvetna om genom 

det dagliga rika flödet av bildberättande. Jag lyfter också  

frågor om vad habituering gör med vårt berättande vilket 
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1) Grunden till modern färg- 
teori Goethes färgcirkeln.

2) Isac Newton experimente-
rade under en lång sjukperiod 
med ett prisma. Han var först 
med att tala om grundfärger/ 
färgspektrat. Newton använde 
prismor för att bevisa att vitt 
ljus egentligen består av vågor 
av olika färger.

 

handlar om hur snabbt vi vänjer oss vid en ett speciellt 

visuellt uttryck? Det kan ofta räcka med ett par minuter 

för oss som åskådare att vänja oss vid en viss stil av 

filmiskt berättande. Det leder till frågan om vilken på-

verkan färger har på det filmiska berättandet? Och hur 

vi kan använda kunskapen om detta för att rytmisera ett 

berättande? I mitt resonemang om färger hänvisar jag 

bland annat till boken Goethe färglära 1 och Newtons 

första experiment 2 med prismat. I Pehr Sällströms  

Goethes färglära (2014) finns ett tankeväckande citat 

av konstnären Vasilij Kandinsky: 

”  Vi måste lyssna till den klang som färgen 
väcker i vår själ. Och vi måste göra detta 

öppet, så hängiven, så osjälviskt, att vi med 
övertygelse kan konstatera, att det är 

färgen som talar till oss, att vi fått erfara 
något av dess väsen.” 

P E R  S Ä L L S T R Ö M ,  G O E T H E S  F Ä R G L Ä R A ,  2 0 1 4

Vad kallar du denna färgnyans?

Hur ”färglägger” vi filmen?

Stavar är ljuskänsliga…

Tapparna är färgkänsliga…

Finns det olika benämningar på

olika språk?

orangeröd, apelsinröd o.s.v.

Eller denna färg?

Finns det flera benämningar 

på samma upplevelse?
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Goethes färglära
Gult står för rörligt tänkande medan orange för livligt 
tänkande. 

Rött demonstrerar däremot upprört handlande, grönt 
markerar känslosamt drömmande, blått är lika med 
allvarligt betraktande och violett längtansfullt skådande.

Men även färgernas olika kulörter och deras olika vithet 
eller svärtan får symboliska egenskaper i människans 
upplevelsevärld. 

Tre färger är aktiva enligt Goethe, nämligen rött, gult 
och orange. Regnbågens tre övriga färger (grönt, blått 
och violett) är mera passiva och i temperament kyligt 
avvaktande. 

Vi talar ju om färg som blek, bländande, dyster, glänsan-
de, matt, ren, mild, smutsig, djup, hög, fadd, lysande 
och så vidare.



 

 

 

11

B A K G R U N D  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G

Film och makt
Min undersökning utgår från den praktiska kunskapens 

filosofi och de två aristoteliska begreppen techné och 

fronesis. Techné står för hantverkskunnande och hur jag 

använder de tekniska redskapen för att nå mitt konst-

närliga resultat. Fronesis är den erfarenhetsbaserade 

praktiska handlingskunskapen, Aristoteles resonemang 

om kunskap och klokhet finns beskriven i Den niko-
machiska etiken. I denna text resonerar jag kring den 

hantverksmässiga och erfarenhetsbaserade kunskapen.

Vad påverkar det slutliga uttrycket i en film? Filmska-

pandet är en grupprocess där vi är beroende av att alla 

skapar samma film med ett enhetligt konstnärligt språk. 

Att skapa tillsammans beskrivs tydligt i Gunnar Bergendals 

Ansvarig Handling (2010). Han diskuterar där bland 

annat Hannah Arendts definition av begreppet makt, 

vilket går emot den gängse betydelsen som inbegriper 

styrka och kraft.

”  Makt, säger Hanna Arendt, svarar mot 
människors förmåga att handla tillsam-

mans. Ordet makt har med möjligheter att 
göra, (och inte, säger Arendt med det tyska 

machen, tillverka). Makt är knuten till 
mänsklig gemenskap och tillhör en grupp 

och finns bara så länge som gruppen  
håller samman.”

G U N N A R  B E R G E N D A L ,  A N S V A R I G  H A N D L I N G ,  2 0 1 0

I filmskapande är båda betydelserna av det tyska ordet 

machen relevanta. Grupprocessen är nödvändig för att 

tillsammans kunna skapa och bygga filmens uttryck och 

innehåll. Det handlar om vår förmåga att handla tillsam-

mans. Men det är också en process om förverkligande, 

hur vi gör film. 
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I Bruce Blocks The Visual Story (2007) skriver han om 

hur filmens visuella regler definieras. 

”  The visual rules defined in the exposition 
and become the guidelines for everyone 

involved in the production. The visual 
component choices for space, line, shape, 

tone, color, movement, and rhythm will help 
determine the correct lenses, camera 

angles, locations, wardrobe, and design 
elements for your production. Visual rules 
give a production unity, style, and (through 

the use of contrast and affinity)  
visual structure.”

B R U C E  B L O C K  –  T H E  V I S U A L  S T O R Y ,  2 0 0 7

Att hitta ett unikt formspråk kräver sin process. Alla i ett 

filmteam har ett behov av att dela den konstnärliga visio-

nen från förproduktion genom postproduktion och fram 

till det slutgiltiga resultatet. Den konstnärliga processen 

bör vara transparant, begriplig och kostnadseffektivt. Det 

kan uppnås på flera sätt men det viktigaste är att alla i 

teamet inkluderas. Inför ett filmprojekt arbetar filmteamet 

med referensmaterial. Det är moodboards med referenser 

till färg, arkitektur, design, konst, materialstrukturer och 

ofta även filmreferenser. Syftet är att forma ett gemensamt 

språk och förståelse för det som ska berättas. I många 

fall adapterar man en look och gör om den till sin egen 

films unika uttryck. Det blir till en egen värld där filmens 

form ger avtryck i berättelsen och åskådaren kan få en 

förnimmelse av att uppleva något unikt. 

Det specifika språket
Fotografen är traditionellt länken mellan konsten och 

tekniken. Naturligtvis finns det regissörer som är tekniskt 

kunniga och som både vill och kan fotografera, till ex-

empel Jan Troell eller Steven Soderbergh. Men för de 

flesta regissörer kan arbetet med skådespelarna och 

texten vara mer än nog. Fotografen fyller en arbets- 

TANKAR OM FORM 
OCH INNEHÅLL
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Stillbild från filmen  
Sophelikoptern.

ledarfunktion för det visuella berättandet och är länken 

till det tekniska teamet på inspelningsplats. Det är foto-

grafen som gör de tekniska valen av linser, filter, ljus, 

åkningar och kranar etcetera. Allt det som sammantaget 

är nödvändigt för att skapa den sammansatta looken 

som filmens slutresultat skall ha. På engelska heter  

yrket också följdriktigt: Director of Photography, DoP. 

Ny teknik har gjort att ”alla” kan ta bilder. Det har lett 

till att allt fler har åsikter om vad som ses i monitorn 

oavsett om de vet hur bilden skall användas eller inte. 

De är inte en del av arbetet som har lett fram till vad 

som har hänt i scenen innan eller vilken bild som kom-

mer efter. Det väsentliga handlar om att att förstå vad 

en bild berättar och hur den kan tolkas. Professor Göran 

du Rées har skrivit en artikel i digitala tidskriften i Point 
of view (2017). Han citerar där filosofen Walter Benjamin 

som i essän Liten fotografihistoria (1910) skriver:

”  Det är inte de som inte kan läsa, så har 
det sagts, utan de som inte kan fotografera 

som kommer att bli framtidens analfabeter.” 

W A L T E R  B E N J A M I N ,  L I T E N  F O T O G R A F H I S T O R I A ,  1 9 1 0
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Stillbild från filmen  
Sophelikoptern.

I artikeln lägger Göran du Rées till reflektionen:

” Den fotograf som inte kan läsa sina  
egna bilder är någonting ännu värre än  

en analfabet.”
G Ö R A N  D E  R É E S ,  P O I N T  O F  V I E W ,  2 0 1 7

Ett bildspråk är aldrig allmänt utan alltid specifikt och 

hör till det filmiska uttryckets starkaste redskap. Det är 

regissörens och fotografens uppgift på inspelningsplat-

sen att skapa en helhet i filmen. De två yrkesrollerna är 

mer neutraliserade nu än på den analoga tiden då foto-

grafen var den enda som såg bilden på inspelningsplats. 

När rollerna i ett filmteam förändras behöver vi ställa 

frågor om vilka roller vi tar eller ges i arbetet? Det finns 

inget generellt svar som passar alla produktioner eller 

team utan kommunikationen skiljer sig åt i varje team-

konstellation. Den moderna filmskaparen måste kunna 

lite av allt men samtidigt är specialiseringar, både konst-

närliga och hantverksmässiga kunskaper, viktiga för att 

skapa en helhet. 
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Klippmiljö och kvalitét
Vid ett flertal produktioner har jag märkt att regissör och 

klippare, under klippningen, arbetar med en blaskig bild 

i en för liten monitor som har beskurit bilden fel. De 

arbetar då med utryck och känslor som inte upplevs lika 

starka som de hade kunnat om filmens alla berättarut-

tryck hade lagts samman. Förståelsen av en klippning 

utan rätt färgkorrigering, ljud och musik är näst intill 

omöjlig till och med för den mest erfarna klipparen och 

regissören. Även om man i klipprummet har en bra mo-

nitor och ljud är det svårt att översätta hela upplevelsen 

till en biosalong. Timingen på en sekvens förändras ex-

empelvis om fotografen i slutfasen gör scenen färgstar-

kare eller mörkare än vad den var i klipprummet. Ett 

annat vanligt fenomen är att man under klipp-processen 

vänjer sig vid den look som materialet har i klippmoni-

torn eller att man sett filmen så många gånger att man 

läser bilderna och berättelsen för snabbt. Det kan leda 

till att scenerna kortas i rädsla för att upplevelsen inte 

är tillräckligt intressant. I slutänden har då en alldeles  

för snabbt tempo skapats ur ett material som inte har 

det uttrycket. Lite slarvigt brukar man säga att efter 

klippningen ökar upplevelsen/hastigheten på filmen med 

cirka 10 procent. Det beror på att upplevelsen har blivit 

mer intensiv när ljudläggningen och den slutgilt iga  

graden har lagts på.

Allt för den slutgiltiga fernissan 
eller djävulen bor i detaljerna
När vi läser en klassiker eller ser en klassisk film så  

hjälper form och innehåll varandra. Tillsammans bildar 

det en helhet. Det kräver sin tid att nå dit och skapandet 

av en långfilm eller dramaserie tar tid. Åtskilliga manus- 

versioner skrivs och diskuteras men den del av proces-

sen som ska ägnas åt att sätta samman form och inne-

håll ges inte mycket tid. Men en film blir aldrig bättre än 

sin sämsta detalj och djävulen bor som bekant i detal-

jerna. En fotograf är också en bildberät tare och vet  

av erfarenhet att en liten felaktig färgnyans eller ett  
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felaktigt ljus kan förändra balansen i en hel komposition. 

Det kan också leda till att det läggs fel fokus på vad som 

ska berättas i en scen. Därför är det av stor vikt att alla 

delar av filmens komponenter finns förankrade i proces-

sen innan en inspelning börjar. Det bör förvaltas väl hela 

vägen fram till att den färdiga kopian är klar. Ett skeen-

de som liknar när konstnären ger den sista ”fernissan” 

på sitt verk inför vernissagen.

I inspelningen av filmen Sophelikoptern prövade vi ett 

arbetssätt för att skapa mer utrymme åt bilden i ett tidigt 

skede i processen. Vi arbetade med så kallad LUT i  

kameran (Look Up Tabel) direkt på inspelningsplatsen i 

syfte att åstadkomma en svartvit bild som är så nära 

slutresultatet som möjligt, när det gäller ton, kontrast 

och svärta. Vi hade också möjlighet att justera bilderna 

genom en DIT (Digital Image Technician) varje dag efter 

inspelningen. På det sättet kunde vi skapa material med 

en hög ljussatt kvalitet till klippningen. Regissör och 

klippare fick genom det arbetssättet ett mer korrekt 

material att arbeta med vilket i sin tur ledde till att även 

de presterade ett bättre resultat. Vårt tillvägagångssätt 

påverkade även arbetet med ljudet och specialeffekter 

på ett positivt sätt.

Grading nu och då
Begreppet grading kommer från det vi på det analoga 

filmlaboratoriet kallade ljussättning alternativt color- 

timing/färgkorrigering. Det har nu ersatts av det inter-

nationellt använda begreppet grading. Innan det digitala 

färgkorrigerandet ersatte det analoga färgkorrigerandet 

var det uteslutande något som utfördes av en mängd 

män och kvinnor klädda i vita rockar på filmlaboratoriet. 

De flesta specialister hade sitt område: framkallning, 

negativklipp, dammborttagning, ljussättning av arbetsko-

pia, det fanns specialister på master, duplikat, optiska 

printer och slutligen optiskt ljud som skulle framkallas 

rätt till den slutliga ljussatta kopian. Varje specialist bi-

drog med sin kompetens i det mångfasetterade arbetet. 
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Fotografen var spindeln i nätet och den som bedömde 

bilden i sökaren på inspelningsplatsen, godkände de op- 

tiska printerjobben och kopieringarna till master och den  

ljussatta kopian. All kommunikation gick genom fotogra-

fen. Det var få, förutom fotografen, som hade kunskap 

om hela processen fram tills det att kopian var gjord eller 

vilka begränsningar som kunde uppstå i hanteringen av 

negativet fram till den slutgiltiga biografkopian. 

Idag kan alla se vad kameran registrerar på inspelnings-

platsen och det är färre personer som hanterar det digi- 

tala efterarbetet. Det har resulterat i att ”makten” som 

fotografen tidigare hade vid inspelning och fram till slut-

giltig film nu är tillgänglig för flera funktioner som arbe-

tar med filmens form och estetik. Det har lett till att fler 

kan vara delaktiga i beslutsprocessen och i de konst-

närliga valen som görs på inspelningsplats och i efter-

arbetet.

Från inspelningen av 
studentfilmen Elois.
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Projektets material är den två minuters långa sekvensen 

från Sophelikoptern. Detta raw-materialet, lämnade jag 

till fem olika kolorister vilka ljussatte varsin version av 

filmsekvensen i samarbete med mig. Det som intresse-

rade mig var att undersöka hur skillnader i ett ljussatt 

material kan påverka hur vi slutligen upplever och tolkar 

ett konstnärligt verk. Varje kolorist fick en dag på sig att 

visualisera sin look för filmen och var och en av dem 

hade en tydligt personlig ingång att närma sig materialet.  

Efter att ha arbetat som professionell filmfotograf i 25 

år vet jag att de resultat jag uppnår i arbetet till stor del 

beror på vem eller vilka jag arbetar med. Alla i en post-

process påverkar resultatet på sitt sätt och lägger in sina 

tolkningar i ett material även om det inte är någons up-

penbara intention. För min yrkesutövning är det centralt 

att den jag arbetar med är engagerad och medskapare. 

Ett exempel på det är en långfilm som jag var tvungen 

grada i Tyskland av finansiella skäl. Den koloristen jag 

hade valt efter flera möten och lång efterforskning för-

svann plötsligt från projektet och istället tvingades jag 

arbeta med en kolorist som inte förstod mina instruktio-

ner. Vi hittade aldrig något gemensamt språk. Det var 

frustrerande och processen blev lång och innehöll ingen 

kreativitet. Min energi dränerades och till slut tvingades 

jag nöja mig med ett ganska mediokert resultat som inte 

gav produktion designs arbete med scenografi och kos-

tym sitt rätta uttryck. 

Det praktiska utformandet av slutresultatet är viktigt för 

alla bildskapare och den sista fernissan på verket har 

alltid varit betydelsefullt när vi skall visa det slutgiltiga 

resultatet. I det här projektet har förutsättningarna varit 

gynnsamma eftersom att ingen vanlig deadline har före- 

kommit och den konstnärliga processen har fått vara i 

fokus i alla möten med koloristerna. Hela arbetssitua-

tionen i projektet har varit annorlunda också genom att 

koloristerna har fått ett större konstnärligt utrymme än 

hur deras arbetsförhållande brukar se ut vid en filmpro-

duktion. Min uppgift som fotograf har varit att verka som 

PROJEKTETS 
GENOMFÖRANDE
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koloristernas bollplank. Jag har velat följa och förstå hur 

en färgsättning av ett material kan utvecklas med mini-

mal styrning från min sida. Inom projektet genomförde 

vi under ett halvårs tid fem olika workshops. Det var sam- 

ma tekniska utrustning vid varje tillfälle och lokalerna 

var antingen gradingsviter på Stockholms dramatiska 

högskola eller ute på stan. 

I gradingsvit på StDH.



H U R  F O R M E N  P Å V E R K A R  O S S
E N  R E F L E K T I O N  Ö V E R  E T T  K O N S T N Ä R L I G T  U T V E C K L I N G S P R O J E K T
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H U R  F O R M E N  P Å V E R K A R  O S S
 E N  R E F L E K T I O N  Ö V E R  E T T  K O N S T N Ä R L I G T  U T V E C K L I N G S P R O J E K T
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WORKSHOP 1
EDWARD NEUGUSSIES

Edward Neugussie arbetar mestadels med reklam och 

har sitt hjärta i musiken och därför är hans referenser 

och konstnärliga språk hämtade därifrån. Hans inställning 

är att prova sig fram och hela tiden samtala om sina 

tankar på ett öppet och tydligt sätt. Detta gjorde vi ock-

så under hans workshop (där även studenter från mas-

terutbildningen i filmfotografi på StDH närvarade.) Ed-

ward använder många liknelser från musiken i sitt språk 

och arbetar efter en egen tes:

”  Att grada är som att spela i ett rockband, 
man samlas runt en idé som man improvise-

rar fram och plötsligt uppstår något man 
gillar. Sen jammar man och testar olika 

infall till alla har provat sina idéer och det 
fungerar för hela bandet.”

Edwards process var kreativ och innehöll många diskus-

sioner och referenser som inte alltid byggde på sakliga 

argument utan mer på associationer. Det ledde till att 

det initiala arbetet tog längre tid men när vi väl hade 

hittat språket ”satt” looken och samförståelsen var stor.

”  Vi spelade i samma band och det började 
svänga riktigt bra.” 

Han har utformat ett system med noder vilket gör att han 

kan bygga sin grade på ett intuitivt sätt samtidigt som 

han kan ha en överskådlig ordning på det. 

I vår undervisning på StDH har vi använt hans system 

som ett exempel hur man kan arbeta med sin struktur i 

processen att skapa sin grade.

Edward Neugussies grade.  
Scen från filmen Sophelikoptern.

Edward Neugussies grade/
originalet. 
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Ola Bäccmans två olika lookar 
från filmen Sophelikoptern.

Ola Bäccman mötte mig med olika långfilmsreferenser 

som inspirationsmaterial. Hans bakgrund är från arbete 

med TV-serier, långfilmer, dokumentärer, musikvideor 

och reklam. Ola har ett snabbt arbetssätt och han har 

många olika färdiga LUT:ar som han testade på materi-

alet. Det använde vi sedan som grund, efter att ha ad-

derat några av dem på varandra med olika genomsläpp-

lighet, och förändrat dem till det uttryck som valdes. 

En fascinerande detalj var at t både Ola och Edward  

började med att undersöka materialet och provade sig 

fram till en ”neutral” look som kom att liknade varandra 

mycket. Jag ville undersöka och se hur skillnaderna ut-

formade sig och påverkade kanske i början båda två i 

en riktning till det som jag gillade. Det resulterade i två 

lookar som hamnade väldigt nära varandra. Det ledde 

fram till att jag lät Ola göra även en tredje grade som 

skilde sig markant från den första graden. Olas process 

var intuitiv och öppnade för flera olika val som gjorde att 

det var lätt att våga ta risker och sträcka sig utanför vår 

trygghetszon. I en av hans versioner provade vi att byta 

look vid varje scen för att se om det fungerade på sam-

ma sätt som olika filmsorter gjorde på den analoga tiden. 

Det fungerade i vissa partier men inte generellt vilket 

kan bero på hur materialet är beskaffat och att det fak-

tiskt är ljussatt för att i slutänden bli en svartvit film med 

relativt hög kontrast och har därför på inspelningsplats 

ljussatts med tanke på det. 

WORKSHOP 2 & 3
OLA BÄCCMAN

Scen från filmen Sophelikoptern.
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Koloristen Tom Brennan började arbeta på StDH efter 

att jag hade börjat med detta projekt. Jag ville att han 

skulle skapa något som inte liknade vad de andra hade 

gjort. Han lekte med tanken att arbeta med en look som 

inspirerats från Instagram, filter eller liknade lättillgäng-

liga appar. För mig resulterade det i en känsla som mest 

liknade de danska dogmafilmerna eller ett seriemagasin. 

Det var ett uttryck, en look som mest kan beskrivas som 

brutalrealism vilket gav mig ett helt oväntat möte med 

bilderna. 

Tom’s look var den som kanske mest liknade det svart-

vita originalet men som också tidsbestämde berättelsen 

genom sin tydligt tekniskt daterade look. Jag förundra-

des mest av at t denna look på et t sät t vågade mest 

samtidigt som den kanske skiljde sig minst från den 

svartvita.

WORKSHOP 4
TOM BRENNAN

Tom Brennans grade. 
 Scen ur filmen Sophelikoptern.

Scen ur filmen Sophelikoptern.
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Thomas Barkenäs är en kolorist som jag har arbetat med 

i över 20 år. Vi har under dessa år skapat ett gemensamt 

färgspråk. Han vet vilken bildestetik jag föredrar och han 

är inte rädd för att peka ut svagheter i ett material. När 

vi skall börja grada har han ofta läst manuset innan och 

”känt” på materialet genom att ha provat att grada innan  

jag kommer till graden. Han är alltid väl förbered, enga-

gerad och har konstruktiva tankar. När filmen är färdig 

granskar han och kritiserar arbetet men alltid med syftet  

att nå längre i nästa projekt. Vid de situationer när det 

är dags att slutföra finishen på bilder är det centralt att 

jag är trygg med att det jag ser i gradingen också kommer 

att se ut på samma sätt i premiärbiografen (en bra jus-

terad bio). 

I slutskedet av graden testar och experimenterar vi med 

olika korn och skärpa på bilden. Då finns det ingen bor-

tre gräns för hur många varianter det finns att välja på 

eller hur det kan påverka hur bilden upplevs. Att som  

fotograf ta djärva beslut handlar alltid om att bottna i 

sina val och att under processens ständigt ifrågasätta 

de konstnärliga besluten på djupet. I de situationerna är 

arbetet med en kolorist man litar på väldigt värdefullt.

WORKSHOP 5
THOMAS BARKENÄS 

Thomas Barkenäs grade. 
 Scen ur filmen Sophelikoptern 

Scen ur filmen Sophelikoptern.
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Att spränga gränser
Det som förbluffade mig med detta projekt var att jag 

kunde experimentera mycket friare än vad jag i normala 

fall gör. Utan stress av tid och medvetenheten att inte 

behöva prestera ett resultat som skulle resultera i en 

färdig film kunde jag hänge mig på ett nytt sätt och 

tillåta en visuell stil som jag vanligtvis inte brukar. Det 

har utvecklat och påverkat mig i arbetet av filmer som 

jag gjort under och efter detta Ku-projekt.

En stark look kan vara konstnärligt befriande och tillåta 

åskådaren att se något utöver det förväntade. Kanske 

är det just de gränsöverskridande visuella uttrycken som 

också fascinerade barnet i mig. Det som jag berättade 

om i min inledning, om hur barnet i mig sökte skapa 

bilder som uttryckte en förhöjd känsla av verklighet. 

Den tid det tar att skapa ett filmiskt språk tillsammans 

med en kolorist är avgörande för hur utmanande och 

sökande en grading kan vara. Vill jag uppfinna ett nytt  

språk eller vill jag utveckla det jag redan har? Kan det 

vara så att det språk som jag redan har utvecklat hämmar 

mig för att prova nya uttryck? Kanske är det lättare att 

utmana ett invant språk tillsammans med någon som jag 

inte har arbetat med tidigare? Någon som har andra so-

ciala och kulturella referenser? Detta vore intressant att 

fortsätta utforska men är tyvärr inget som ryms inom ramen 

för en normal filmproduktion eller i det här projektet.

Det fantastiska är att kunna forska utan att det skall leda 

till ett verk. Eva Lilja skriver om det i sin bok; Konst, 
forskning, makt :

”  Forskarens roll är att sätta kreativa proces-
ser i sammanhang där målet inte är givet, där 
risktagandet är en viktig del och där den insikt 

och kunskap som processen genererar är 
målet lika mycket som produkten (verket).” 

E V A  L I L J A ,  K O N S T ,  F O R S K N I N G ,  M A K T ,  2 0 1 5
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Föreningen svenska filmfotografer (fsf ) anordnar regel-

bundet möten där fotografers arbeten presenteras med 

syfte att inspirera och diskutera det visuella berättandet 

i film. Jag fick förmånen att på ett av dessa möten be-

rätta om mitt konstnärliga utvecklingsprojekt. Under 

föredraget visade jag de fem olika gradade sekvenserna 

som hade arbetats fram i projektets workshops. Jag 

genomförde en enkät på mötet där fotograferna svarade 

på frågor hur de arbetar med look och grade i sina film-

projekt. På mötet deltog 23 aktiva filmfotografer och 

några från det gamla gardet (det vill säga de som inte 

längre är yrkesverksamma). I enkäten deltog endast de 

som är yrkesverksamma nu. Under min föreläsning talade  

vi om hur efterarbetet kan skilja sig åt i olika produk-

tionsformer. När det gäller grading av reklam brukar 

fotografer sällan vara närvarande istället hamnar ansva-

ret av looken ofta på regissören, beställaren eller pro-

ducenten. Vid TV-serier är det den konstituerade foto-

grafen (fotografen av de första avsnitten) som har den 

konstnärliga rollen men i långfilm är det fort farande 

fotografen. I enkäten jag gjorde på fsf var det arbetet 

med långfilm och tv-drama som var i fokus. 

 PROJEKTET 
MÖTER SVENSKA 

FILMFOTOGRAFER
fsf

ENKÄTFRÅGORNA
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙> 

Teckning: Lova Bohman
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• Bestämmer du dig om filmens look i förproduk-

tion? 

  95 % svarade ja.

• Arbetar du alltid med en LUT på plats?

 50 % svarade ja. 

 De flesta använde sig av en standard, typ rec 709 

medan ca 10 % hade en färdig eller jobbade med 

dit på plats.

• Gradar du under klippningen? 

 I de fall det gjordes var det för att skapa ett sälj-

material alternativt en trailer eller teaser. När gra-

ding skedde under klippningen var det på filmbolag 

(6 %) som hanterade hela postprocessen som redan 

hade en gradingsvit i sin produktionsapparat.

• Gradar efter klipp? 

 94 % svarade ja. Den icke-linjära arbetsgången är 

fortsatt den vanliga.

• Får du den tid du vill i graden?

 Ingen fotograf upplevde att de fick den tid de ville 

ha under graden. 

• Talar du om look/grade talar du med producen-

ten i förproduktionen?

 95 % svarade nej. 

• Hur mycket grade talar du med regi i förproduk-

tionen?

 75 % svarade ja.

• Har ditt arbete med look/grade förändrats de 

 senaste åren?

 100 % svarade ja, många gör sina ”lookar” på sin 

dator som diskussionsmaterial inför grade. 

• Hur ofta har du i förproduktionen gjort tillräckligt 

med tester i gradingen?

 10 % Svarade ja.
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• I så fall har du använt den ”lutten på inspel-

 ningen?

 Endast 11,5 % svarade ja på den frågan. 

• Tror du att det konstnärliga resultatet av klipp-

ningen skulle förändras om du gradade under 

klippningen?

 75 % svarade ja.

• Är din uppfattning att det skulle fördyra 

 processen?

 85 % svarade nej. Många trodde inte att det kom-

mer att läggas mer pengar på detta och för många 

är ett utspritt gradingupplägg inte ett hinder, sna-

rare en fördel. 

• Är din uppfattning att producent och regi förstår 

din visuella vision när inspelningen börjar?

 De som jobbat med ny regissör/producent eller 

förstagångsregissör upplevde at t de gjor t et t 

grundligare arbete i att skapa en samförståelse 

om visionen. Medan de som arbetat med någon de 

redan arbetat med (vilket var övervägande) var 

upplevelsen at t det visuella språket var t idigt  

på plats.

• Har mycket brukar du förändra den visuella look 

du tänkt dig i förproduktionen till det slutliga 

 resultatet?

 De flesta menade att de har en klar vision som de 

skapat tidigt i förproduktionen och att de försöker 

arbeta med den under hela produktionen. Avsak-

naden av en tydlig överenskommelse innan pro-

duktionsstar t leder of ta till svalare berät telser. 

Färre vågade arbete med ljus och scenerier och 

färgval.
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Summering av mötet
På mötet med fsf var fotograferna eniga om att de hade 

för lite tid att utveckla och skapa den sista ”finishen” av 

projekten i gradeprocessen. De var övertygade om att 

de skulle nå ett bättre och snabbare resultat om de fick 

grada under klippningen. Möjligheten av att få arbeta 

med en DIT (Digital Image Technician) på inspelnings-

platsen gjorde att de kunde skapa en specifik LUT till 

varje enskild scen. Detta ledde till avsevärt förbättrade 

resultaten av filmen i hela gradingprocessen. I vanliga 

fall görs inte detta vilket kan leda till att det uppstår 

problem och missförstånd i efterproduktionen. Ett ex-

empel på det är när det görs digitala effekter och VFX 

artister inte vet hur det slutgiltigt looken på filmen ska 

se ut. Konsekvensen kan bli att onödiga och felaktiga 

beslut fattas, vilka blir kostsamma och väcker i sin tur 

motstånd från regissör, klippare och producent.

Filmfotograferna uttryckte att det oftast är i slutet av 

produktioner som de felaktiga besluten tas på grund av  

sviktande omdöme, tidsbrist eller en dålig ekonomisk 

planering. Filmens konstnärliga uttryck försvagas när 

det inte bottnar i ett utarbetat konstnärligt uttryck eller 

en strategi som finns med från början av produktionen 

och genom hela arbetet. Fotografen Jallo Faber berät-

tade till exempel om sina erfarenheter av att totalbilder 

som är tagna under natt eller i mörka förhållanden inte 

går att bedöma i en ogradad klippmonitor. En annan 

vanligt förekommande uppfattning var att regissör och 

producent tenderar att vänja sig vid den look de suttit 

med i klippmonitorn. Följden av detta blir att de inte 

känner igen materialet när fotograferna har gradat det. 

Flera framförde också synpunkten att producenter ibland 

kan få ett annat fokus mot slutet av en produktion. De 

konstnärliga argumenten biter sällan på en ekonomiskt 

orolig producent.
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En av mina viktigaste lärdomar handlar om betydelsen av 

bra kommunikation. I de möten jag har haft med koloris-

ter, producenter, fotografer, klippare, ljudläggare och VFX- 

specialister, uttrycker ett flertal en frustration över att 

kommunikationen ofta är osmidig och alldeles för tidskrä-

vande under postprocessen. Vilket i sin tur leder till ut-

dragna processer där kompetenser inom olika specialom-

råden inte utnyttjas till fullo. Istället uppstår tveksamheter 

när det uppfattas som att och tids- och budgetfaktorer är 

det som får styra konstnärliga val. Vi vet att vi är beroen-

de av att ge varandra utrymme och respekt för att kunna 

nå ett så bra resultat som möjligt under efterproduktionens 

pressade schema. Kommunikationen och användandet av 

filmmediets alla komponenter skulle öka om vi använde 

ett icke-linjärt arbetsflöde. Ur min synvinkel finns det 

egentligen få argument till varför man inte skulle arbeta 

på ett icke-linjärt sätt. Frågorna som uppstår blir då: Var-

för arbetar vi inte icke-linjärt med gradingen? Vad skulle 

krävas för en icke-linjär gradingprocess? 

Ett icke-linjärt arbete – ett förslag
Tekniken går fort framåt men rutinerna är inte självkla-

ra i hur man skall hanterar filer under klippningen. Fler 

klipper och gradar sina projekt i samma posthus där 

materialet ligger på samma server. Men även om man 

inte arbetar under samma tak borde det inte innebära 

några större problem, så länge systemen är kompatibla 

med varandra. Läsning av filer kan man göra i ”molnet”. 

Det som kan skapa problem är om man börjar att de-

taljgrada för tidigt och vill byta bilder och scener som 

inte fått någon look. Processen bör göras stegvis där 

man först skapar några enklare LUT:ar Det innebär att 

man sätter en enklare grade utan specifika fönster med 

vinjetteringar eller extrema keyer. I praktiken är det så 

man gör när man börjar en grade av ett projekt. En LUT 

för dagscener, en för natt, en för sol och en för moln. 

Därefter kan man gå vidare till att sätta särskilda vari-

anter av LUT:ar för enskilda miljöer.

 TANKAR OM 
ICKE-LINJÄRA 

METODER
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Ett problem som kan kvarstå är behovet av att ha rätt-

visande monitorer. Det kräver att man sitter i utrymmen 

som inte har felaktigt ljus utan i mörka rum med balan-

serat kallt ljus och kalibrerade lampor. Det kan dels 

handla om att de ekonomiska förutsättningarna inte finns 

men också om att det inte finns en arbetsmiljö där det 

går att grada. 

En långfilm för bio skall optimalt ses i P3 som är bio-

grafprojektorns färgrymd. Denna är ljussvagare och det 

kan innebära problem vid snabba exteriörscener. Över-

gången från rec 709’s färgrymd till P3 kan vara det som 

hör till den slutliga ljusjusteringen och som görs i den 

slutgiltiga graden. Till detta behöver klippmonitorn vara 

justerad och av hög kvalitet. När klippningen börjar när-

ma sig slutet av processen är det möjligt att skapa mera 

exakta grades. Det är förekommande att vissa delar av 

en klippfilm ”låses” före andra men på detta sätt kan 

klipparen och fotografen kommunicera om var man skall 

börja med finjusteringar. Det kan också handla om spe-

cifika scener som klipparna vill se gradade tidigare än 

andra, till exempel skymningsscener eller day for night. 

Det kan vara knepigt att förstå hur dessa kommer att 

uppfattas i den slutliga graden. Det är inte heller ovanligt 

att klipparna vill göra justeringar som inzoomningar av 

vissa bilder eller att stabiliseringar är planerade redan 

vid tagning. Detta kan underlättas om det görs så fort 

som möjligt i samförstånd. Vid skapande av effekter kan 

mycket tid sparas om de som skapar VFX och CGI (com-

puter generated images) och fotografen tidigt vet vilket 

uttryck en effektbild ska ha. Arbetet med effekten kan 

underlättas avsevärt om man tar ställning till om den ska 

vara kontrastrik, mörk eller överexponerad. 

Exemplet TV-serien Bron
Postproducenten Peter Bengtsson, fotografen Carl Sund-

berg och regissören Henrik Georgsson från dramaserien 

Bron har berättat om hur de arbetade med sin postpro-

duktion och grade. Deras look har skilt sig från allt annat 
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Från inspelning av 
TV-serien Bron

publikt de senaste åren där även musiken är starkt för-

knippad med deras speciella filmiska koncept. Under 

fyra säsongers arbete har man provat olika varianter i 

arbetsflödet. Under lång tid hade man en LUT som app-

licerades. Oftast fungerade det bra men när arbets- 

tempot blev allt snabbare fanns det sällan tid att korri-

gera allt filmat material. Då kunde vissa scener te sig 

svåra med den LUT man använde. Det skapade ibland 

onödiga diskussioner på plats.

Teamet återgick till att bara visa rec 709 i regimonitorn 

men hade en DIT på plats som utgick från en given  

LUT. Materialet korrigerades innan det skickades till 

Stockholm för klippning och loggning. Innan loggningen 

kunde ännu en justering göras innan det var dags att 

skicka komprimerade MXF-filer till klippningen.

Om det uppstod frågor från klipprummet kunde koloris-

ten göra ändringar och uppgradera allt medan klippning-

en pågick samtidigt. Detta möjliggjorde att när de första 
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T A N K A R  O M  I C K E - L I N J Ä R A  M E T O D E R

visningarna av materialet sammanställdes hade filmen 

redan en sammansatt look. Det var viktigt eftersom att 

alla samproducenterna skulle bedöma materialet och 

eventuella visningar skulle göras för externa köpare.

Framtida möjligheter
Filmbolaget (Filmlance) arbetar med att i framtiden föra 

efterarbetet med grading och ljud ett steg längre och 

möjliggöra att alla filerna innehåller all metadata hela 

vägen i klippningen och eventuell VFX. Det skulle inne-

bära att man under klippningen kan använda den senast 

gradade versionen samt hela tiden återgå till originalet 

om några tveksamheter uppstår. Detta är med dagens 

teknik ännu inte möjligt men utveckling och samarbeten 

mellan olika klipp program och ljudbearbetnings program 

är under uppbyggnad. 
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Det är angeläget att de visuella reglerna definieras i 

början av en produktion och att riktlinjer når alla som är 

involverade i produktionen. Fotografen gör de tekniska 

valen av optik, filter, lampor etc. i relation till filmens 

visuella uttryck. Valen av hur tekniken kombineras med 

ljus, rörelse, komposition samt hur färg och look foto-

grafer väljer görs i samförstånd och med produktions-

design, kostym, mask, regi och producent. 

När de gäller den grade eller look som filmen slutligen 

skall ha görs detta sällan fullt ut i förproduktionen. Men 

om en LUT kan skapas i förproduktionen eller med en 

DIT på inspelningsplats finns det möjlighet att minska 

den oro som kan uppstå på inspelningsplats där med-

arbetare inte förstår skillnaden mellan det ogradade 

materialet och den slutgiltiga looken. Det är med en 

tydlig kommunikation om färg och form som det poetiska 

konceptet kan förändra hur vi upplever en berättelse. 

Hur kan vi kommunicera?
En fotograf måste ofta författa en beskrivning av filmens 

visuella upplägg inför finansiärer som exempelvis Svenska 

Filminstitutet, regionala eller internationella fonder. Där-

för används de moodboards och referensbilder, som har 

tagits fram i förproduktionen, till sälj och inspirations-

material. Många fotografer gör utförliga tester om tid 

och ekonomi tillåter men de går inte alltid till grade innan 

inspelningsstart. Istället stannar det ofta i fotografens 

dator och som i bästa fall kommuniceras med regi och 

produktion design samt kostym och mask. 

På fsf mötet jag refererade till tidigare hade ett flertal 

fotografer åsikten att de ville skapa sin egen look och 

utveckla den under gradingen efter eller i slutskedet 

av klippningen. Det är troligt at t det sättet at t tänka 

kommer från den traditionella analoga filmprocessen 

när det inte var möjligt att arbeta med ljussättningen 

innan negativklippningen var gjord. 

VISUELL STRUKTUR 
OCH DEN SKAPANDE 

PROCESSEN
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V I S U E L L  S T R U K T U R  O C H  D E N  S K A P A N D E  P R O C E S S E N

Men detta håller redan på att förändras. Inför en pro-

duktion görs inte alltid tester men om de genomförs är 

det ofta tillsammans med filmens huvudroller i de till-

tänkta kostymerna. Då kan samtidigt också maskprover 

genomföras samt tester på texturer, färger från produk-

tion design. Nivån på mask i 2k och 4k och även 6k 

eller 8k’s upplösning har blivit viktiga val eftersom man 

numera kan uppleva detaljer på duken som tidigare för-

svann i kornstruktur eller i projektionen med sämre 

upplösning. Maskörer oroar sig alltmer över hur närbilder 

tas och hur man upplever masken. Upplevelsen föränd-

ras hela tiden med ny teknik och därför är tester av stor 

vikt. När dessa tester sedan visas på stor duk tas ofta 

de slutgiltiga besluten om färgval. Om inte en grade är 

applicerad på materialet är det svårt att förstå hur slut-

resultatet kommer att se ut. Produktionsdesign är ofta i 

nära dialog under förproduktion men är sällan inblandad i 

graderingen. Detsamma gäller kostym som alltid har en 

tät kontakt med regi. Med pri-visualisering i tidigt skede 

i arbetsprocessen blir det möjligt att skapa samförstånd 

mellan manusförfattaren och de övriga i filmteamet. Det 

kan ge en bild av hur resultatet kan gestaltas, hur scener 

kan förbättras och utvecklas till filmiska upplevelser. 
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 SAMFÖRSTÅND
OCH UTTRYCK

Kan det finnas ett samförstånd om ett uttryck alla gillar? 

Det unika uttrycket är alltid lockande. Vi vill vara unika 

men referens och trender påverkar starkt hur uttrycken 

får sin form. Ny teknik förändrar hur vi utför inspelning-

en och post-produktionen. Nyhetens behag gör att under 

vissa tider används särskilda trick, effekter eller ”spe-

ciella lookar” Dessa har en tendens att åldras fort men 

ibland används de igen när tidsåterblickar gestaltas i 

filmer. Technicolor är ett tydligt exempel på det. Färg 

och form är starka berättargrepp. De är lättlästa och 

påverkar oss till synes omedvetet. När vi ser en film med 

en stark look accepterar vi den världen och våra ögon 

vänjer sig vid den visuella färgrymden efter bara 5–10 

minuter. Efter det har looken etablerats. Vi habituerar 

oss (vänjer oss vid en look) snabbt med det vi möter i 

filmen. Det går inte att mäta hur den individuella åskå-

daren upplever den specifika och egensinniga värld som 

filmens ”look” uttrycker. Det vi vet är att människan 

alltid reagerar på det som är unikt.

Det konstnärliga språk som utformas i en teamprocess 

är ett avtryck av den kulturella och politisk tid den är 

skapt i. Det ger publiken ett tillfälle att uppleva en när-

varo av ett konstnärligt klimat som är nutida eller se 

tillbaka på den kulturella miljö den är färgad av. En tra-

vestering av Kandinskys citat (se s.9) för filmkonsten 

skulle kunna vara: 

Vi får tillfället att påverkas genom den  

klang som filmen väcker, den färg och  

form som talar till oss, och delar med  

sig av sitt väsen.
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Workshop i pri-visualisering 
Josua fotograf, Amanda  
manus, Olivia produktions-
design. 

Pri-visualisering
Mirko Lempert, lektor i Visuell media på StDH har i sitt 

konstnärliga utvecklingsprojekt genomfört ut forskat 

pri-visualisering. Det handlar om att hela teamet möts i 

den virtuella miljön skapad av produktiondesignern och 

får tillgång till hur kamera, ljus och scenerierna påverkar 

gestaltningen. På det sättet kan manusförfattare och 

regissörer få tillgång till det filmiska visuella språket och 

kan justera berättandet utifrån den visualisering som 

görs i ett tidigt skede. Det finns möjligheter att rätta till 

det som var övertydligt eller bristfälligt när det bara fanns 

i textform.

Mirkos projekt har lett till att studenterna nu använder 

pri-visualisering i förproduktion och det har visat sig 

förbättra kommunikationen mellan manus och färdig idé.

”  Previsualization can not only be seen as  
a collaborative process that gathers  

different areas of audio-visual expertise 
around the creation of a work of art,  

moreover it facilitates a dialogue between  
a variety of disciplines that ensure the 

circulation of an artistic vision amongst  
the involved departments.”

M I R K O  L E M P E R T 

AKTUELLA 
PROJEKT I FÄLTET
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A K T U E L L A  P R O J E K T  I  F Ä L T E T

Alex MacDowells modell 
Worldbuilding.

Illustration: 
©Alex McDowell, RDI, 2004

Produktionsdesign och World building
Professor i produktionsdesign Alex MacDowell har be-

skrivit hur ett bygge av en visuell värld kan ta form sam-

tidigt som ett manus växer fram och att hur världen är 

ut formad påverkar hur narrativet ut formas. Han har 

praktiserat detta i filmprojekt som Fight Club, Kalle i  
chokladfabriken, Minorety Teport, The Terminal samt 

just nu i den nya Star Wars. 

ht tp: //worldbuilding.institute/about

MacDowells idé är att etablera relationer mellan olika 

expertis i filmteamet och at t dessa samarbetar i en  

icke-linjär form i bygget av filmen. Tanken är att de oli-

ka professionerna i teamet använder sig av varandras 

specialkunskaper för att omvärdera och förfina den slut-

giltiga berättelsen. Detta leder sedan förhoppningsvis 
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A K T U E L L A  P R O J E K T  I  F Ä L T E T

till en gemensam förståelse av de konstnärliga valen som 

gjorts i förproduktionen. En utveckling av det här slaget 

går att se i de filmarbeten som påverkas av hur spelvärl-

den bygger upp sina världar. För de filmskapare som 

utbildas idag är detta arbetssätt redan en realitet.

Postljud i framkant
Klas Dykhoff, professor i filmljud på StDH, har publicerat 

en artikel om icke-linjär ljudläggning Why use linear 
workflows with non-linear tools?

Utvecklingen av tekniken, och speciellt hur den används 

i postproduktionen av ljudarbetet, har gått snabbt. Ar-

betsprocessen är komplex och kräver avsevärt mer tid 

än gradingen men de digitala ljudfilerna är inte speciellt 

tunga och har på det sättet varit enklare att utveckla i 

icke-linjära system. Dykhoff skriver om att det gamla 

linjära systemet i postproduktion hämmar berättandet 

och användandet av filmens alla berättarelement. 

”  Because sound and image influence each 
other so much, it would make sense for 
communications to flow both ways. In a 

linear workflow, this is impossible, because 
the picture probably is locked when the 
sound editors begin their work. From my 

own experience, I know that it’s very difficult 
for a sound editor to get the picture editor to 
make changes. The picture changes that do 
occur during the sound editing are usually 

triggered by other factors such as response 
from test screenings or indecision on the 
part of the director and/or the producer. I 

have never in my own career as sound editor 
been able to get picture changes that would 
improve the sonic possibilities of a scene.  
That is, not until I changed to a non-linear 

postproduction workflow (…)
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A K T U E L L A  P R O J E K T  I  F Ä L T E T

The most positive aspect of this way of 
working is the positive response I received 

from the editors and directors. They become 
more involved in the sound post and they get 
more time to try different things with sound 

and music. Personally, I think the sound post 
production process becomes much calmer, 
because I never have to be uncertain as to 

whether the director will like what I do. 
Moreover, I get to collaborate with the 

composer, so that we together can create 
the best possible soundtrack for the film.”

K L A S  D Y K H O F F ,  W H Y  U S E  L I N E A R  W R O K F L O W S 

W I T H  N O N - L I N E A R  T O O L S ?  2 0 1 6 

Kollaborativt filmskapande
Ylva Gustavsson senior lektor i filmregi på StDH, har i 

sitt konstnärliga utvecklingsprojekt Filmdevising (2016) 

forskat i kollaborativt filmskapande. I hennes reflektioner 

av projektet kan man bland annat läsa om samskapandet 

och teamprocesser. I den finns det flera beröringspunk-

ter med både min, Mirko Lemperts och Klas Dykhoffs 

forskning. 

”  Framtiden: Under de senaste åren har jag 
upplevt att ett allt större behov av samska-

pande ”yta” även under de funktionsspecifi-
ka produktionsövningarna som görs under 

utbildningstiden på STDH. Förmågan att 
arbeta kreativt i grupp kommer i takt med 

den tekniska utvecklingen att ställa allt stör-
re krav på både flexibelt tänkande och ett 

böjligt konstnärligt ledarskap. Mycket pekar 
också på att dessa kunskaper kommer att 

behövas i den framtida filmkonsten.”
Y L V A  G U S T A V S S O N ,  F I L M D E V I S I N G ,  2 0 1 6
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HISTORIA 
OCH FRAMTID

1962 skrev Harry Schein skriften 
Har vi råd med kultur? 
Harry Schein fick i uppdrag av Socialdemokraterna att 

starta Svenska Filminstitutet och den filmskolan som se-

dermera blev Dramatiska institutet, DI. Skolan hade som 

syfte att hitta och förädla nya auteurer i Bergmans anda. 

 

Idag heter skolan Stockholms dramatiska högskola, StDH, 

en del av Stockholms konstnärliga högskola. Skolan ger 

interdisciplinära teamutbildningar i et t kollaborativ t  

skapande. Svensk film och tv lever fortfarande i högsta 

grad och är representerad över hela vårt klot. För att den 

här utvecklingen ska kunna fortleva är det viktigt att 

fortsätta utbilda studenter till att skapa med hjälp av  

den moderna teknik som finns tillhands och även låta 

berättelser med relativt små budgetar upplevas som nya 

och konstnärligt fascinerande med förmåga att trollbin-

da en publik.
Stillbild till dokumentären  

Citizen Schein. 
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Historiskt sett har filmer alltid färgats av den teknik som 

råder just för dagen. Det leder ibland till att filmspråket 

tar djärva kliv framåt i utvecklingen. Det konstnärliga 

språk som utformas i en teamprocess är ett uttryck för 

en kulturella och politisk tid och ett rådande konstnärligt 

klimat. 

Den tekniska utvecklingen fortsätter i oförtröttlig takt till 

exempel med bättre upplösning och snart även med laser- 

projicering vilket kommer att innebära ljusare duk och 

större färgrymder. Det kommer att leda till nya sätt att 

använda ljus och kontraster. Vi kommer att kunna blända 

publiken med väldigt ljusa och färgstarka bilder, upple-

velser som vi idag inte ens kan föreställa oss. I framtiden 

kommer vi att fortsätta att utforska och söka nya uttryck 

för det vi vill berätta. Historierna är kanske inte nödvän-

digtvis nya med det kommer säkert att berättas på ett 

nytt sätt och i en ny form. Framtiden kommer att kräva 

specialkunskaper i filmteamets alla funktioner och ett 

större samskapande krav på icke-linjära arbetsprocesser.

En filmpublik vill låta sig överraskas av nya uttryck och 

upplevelser. Nya sätt att möta sina erfarenheter och se 

dem återspeglade, upplevelser som bryter med den  

normalitet vi är vana vid i vår vardag. Vi vill låta formen 

påverka oss.

Anders Bohman

SLUTORD

Collage av olika grade från 
filmen Sophelikoptern.
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Sophelikoptern. Långfilm, producerad 2016 av Bob film i regi av 
Jonas Sehlberg Augustsèn 

Bron. Tv-serie, producerad 2010 - 2017 av Filmlance i regi av Henrik 
Georgsson, foto Carl Sundberg och postproducent Peter Bengtsson

Webb

http://povfilm.se/9/en-apokalyptisk-vision-om-filmens-framtid/ 
Göran du Rées

http://worldbuilding.institute/about Alex McDowell 

https://www.uniartsplay.se/previsualization

För att i helhet kunna tillägna sig detta projekt bör man också ta del 
av Gradade material på Biograf från en Dcp i 2 K 

Till denna skrift har det också producerat ett föreläsningsmaterial 
med bilder och filmexempel, kontakta: Anders Bohman  
anders.bohman@uniarts.se

Alla bilder tagna av ©Anders Bohman.
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stöd i denna publikation:

Andreas Emanuelsson och Bobfilm

Edvard Neugussi

Eli Bö

Henrik Georgsson
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