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Verklighetstest. Två filmare har undersökt hur de nya digitala 
verktygen klarar de tuffa villkoren i filmarnas vardag. 
 

En film och fyra kameror 
 
Av Beata Konar 
 
Vilken filmare önskar sig väl inte en komplett 
utrustning med allt från redigering till 
kamera, och total frihet att få producera vad 
man vill utan att bli ifrågasatt? Så vad skulle 
kunna komma mer lägligt än att bli erbjuden 
att få utvärdera DV-kameror just som man 
själv går i tankarna att skaffa sig en egen... 

Vi har i samförstånd med eDN:s redaktör 
valt ut fyra DV-kameror för detta test. Två 
1-chip och två 3-chip. Det innebär att vi 
redan på förhand vet att bildkvaliteten 
kommer att skilja dem åt, där 3-chiparna 
kommer att vinna. Men grundtanken är inte 
att döma ut någon kamera, utan att vi ska få 
frossa i våra egna subjektiva åsikter och 
resonemang kring hur det känts att filma 
med kamerorna. Vi ska simulera en 
inspelningssituation. Vi har båda använt 
liknande kameror i tidigare produktioner, så 
vi är ganska säkra på vad för arbetsredskap 
vi önskar oss.  

När alla riktlinjer är klara för hur testet ska 
gå till, åker vi till DN för att hämta 
kamerorna. Två av fyra har anlänt. Den 
tredje kommer efter några dagar, men utan 
strömkabel och manual. Den fjärde får vi 
hämta tre dagar innan inspelningen. 
Leverantören skickar med en USA-anpassad 
strömkabel, ett batteri och ingen 
laddningsdosa.  

Det är tre dagar kvar till inspelningen. Vi 
har nyss tänkt ut ett manus, men ännu 
varken bestämt kameravinklar eller kollat in 
våra miljöer. Jag springer omkring och 
försöker vara arbetsledare. Miko tar det 
lugnt och tycker att vi har all tid i världen.  

Vi är två regissörer som ska utföra 
uppgiften. Miko har tidigare arbetat som 
stillbildsfotograf och gått Dramatiska 
institutets regiutbildning, själv är jag 
journalist och filmare. Vi är ett par, bor och 
arbetar hemifrån. Vi hjälper alltid varandra i 
den andres produktioner. Den här ska vi 
göra tillsammans.  

Klickbar bild

Varje scen filmas fyra 
gånger. En gång med 
varje kamera och det 
blir en hel del 
omtagningar. 

 

Foto: Susanne Karlsson
Miko Lazic tar första 
scenen i dagsljuset på 
balkongen. 
 

Foto: Susanne Karlsson

 

De fyra kamerorna: 
 Canon XM-1 
 Panasonic NV-

DS55EG 
 Sony DCR-PC3 
 Sony DSR-PD100 

 
 Jämför bilderna från 

de fyra kamerorna  
 
 

 
 Digital Video 
Så här gick testet till
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Så fort kamerorna är på plats slänger jag 
mig över manualerna och lusläser dem för 
att inte missa någon viktig information. Miko 
närmar sig våra studieobjekt handgripligen. 
Han tycks ha ett tyst samförstånd med 
dessa tekniska små konstruktioner och vet 
bara av att fälla en blick på dem precis hur 
var och en av dem ska tas. Själv närmar jag 
mig sakta och blir hemskt sur och grinig 
innan jag blivit vän med tekniken.  

Vi har en dag på oss att genomföra 
illustrationen av kameratestet, som innebär 
att spela in samma kortfilm fyra gånger. 
Alltså att upprepa samma inspelning med 
vardera kameran. Vi har skrivit en enkel 
historia om en svår situation av typen "flicka 
- pojke och problem". Filmningen sker på 
balkongen och på vinden. Tanken är att visa 
bildkvaliteten under goda och dåliga 
ljusförhållanden. Filmning både inne och ute. 
Vi väljer också en effekt per kamera och 
filmar oss själva för att belysa hur den 
fungerar.  

Trots att vi har planerat jobbet i veckor är 
det lite bökigt att få ihop allas scheman. 
Miko ska i väg på förberedelser inför sin 
pågående långfilm. Jag ska börja klippa min 
senaste dokumentär. Våra vänner som lovat 
att ställa upp håller på med slutspel på sina 
respektive skådespelarutbildningar. Till detta 
pysslande med almanackor och 
omständigheter kommer också att 
redaktören faktiskt vill se ett resultat. Vi har 
en deadline som ska hållas. Tiden spikas. 
Våra vänner har inte en ledig stund de 
närmaste veckorna. Så 
kompletteringsfilmning är inte att tänka på.  

För att underlätta själva 
inspelningsituationen fördelar vi rollerna så 
att jag tar regibiten och Miko sköter 
kamerorna. Eftersom varje scen ska tas med 
varje kamera blir det en hel del omtagningar 
och vi håller på från klockan fyra på 
eftermiddagen till halv tio på kvällen. 
Därefter sitter Miko och jag uppe till sent 
efter midnatt för att föra över materialet till 
datorn där vi ska klippa ihop de fyra 
enminutersfilmerna i vår digitalredigering.  

Vid inspelningstillfället ser vi till att ha 
så många konstanter som möjligt för att 
underlätta utvärderingen av de fyra 
kamerorna. Följaktligen är samtliga 
provfilmer inspelade under samma 
förutsättningar: handkamera, automatisk 
skärpa och ljud, och manuellt inställd 

Foto: Susanne Karlsson
Scen två filmas 
inomhus med 
konstbelysning. 

Foto: Susanne Karlsson
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vitbalans och exponering. Vi spelar in med 
befintligt ljus på vinden och på balkongen 
och vitbalanserar kamerorna mot samma 
vita vägg. En enda bild är vi tvungna att 
ljussätta då det blivit kväll och 
utomhusljuset håller på att försvinna.  

En nyinförskaffad och ännu inte prövad 
lampa som pappa hittat utanför sitt hus 
kopplas in, men trots hans garantier för hur 
perfekt den ska fungera blir det kortslutning. 
Alla propparna går och det blir bråttom att 
hinna med den sista tagningen. Räddningen 
blir vår gamla filmlampa från 60-talet som i 
vanliga fall står som prydnad i ett av 
lägenhetens hörn. Ett blåfilter sätts på och 
den dramatiska scenen då hon häller ut 
vatten över honom och han skriker att "nu 
får det vara nog!" hinner tas innan mörkret 
faller på.  

Det första som slår oss är att de fyra 
videokamerorna, trots skillnader i utseende, 
är uppbyggda på liknande sätt, med en 
färgsökare som är för liten och otymplig att 
arbeta med, varför man i samtliga fall 
tvingas att arbeta med LCD-skärmen på 
sidan av kameran.  

Det generella problemet med dessa 
skärmar är att de inte alls är så behändiga 
som man kan tro. De kanske passar för den 
som inte vill förstöra makeupen genom att 
trycka ögat mot okularet, men personligen 
filmar jag hellre osminkad och hatar när 
andra kan titta mig över nacken och glo rakt 
in i bildkompositionerna. Kanske för att jag 
huvudsakligen jobbat dokumentärt, vilket 
betyder mycket jobb med att hålla undan 
nyfikna människor som frågar "Vad gör du? 
Ska det bli en film?" och "Filma mig!"  

Men frånsett detta finns även tekniska 
begränsningar med att arbeta med LCD-
skärmen. Problem uppstår när ljus kommer 
in bakifrån och faller på skärmytan. Då finns 
visserligen reglage för att justera skärmens 
ljusstyrka. Men vem hinner det i en stressad 
filmsituation? Och hinner du med det, så hur 
ska du då planera för motivets 
ljusinställningar om det är ögat som är 
måttet på om motivet är rätt belyst eller 
inte. Nej, hellre en pålitlig sökarbild i 
svart/vitt. En större sökare som man inte 
behöver välja bort för att den är 
felkonstruerad och hård att trycka ögat mot.  

Vi vill ha en sökare som man kan fälla upp 
okularet på och se bilden även då man inte 
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håller ögat tryckt mot kameran. Men det har 
ingen av dessa kameror. Det är som om 
LCD-skärmens tillkomst har skett till priset 
av en försämrad sökare.  

När inspelningen är klar och vi klippt oss 
igenom de fyra provfilmerna blir det än 
tydligare vad som känts bra eller dåligt med 
dessa kameror. En gemensam klagofaktor är 
handgreppet. Alla, förutom Sonys PD100, 
har ett handgrepp som gör det bökigt att 
justera funktioner under pågående 
inspelning. Den perfekta DV-kameran i våra 
ögon vore den med separata rattar på 
kameran för funktionerna bländare, skärpa, 
vitbalansering och inspelningsvolym. 
Närmast detta ideal kommer Sonys PD100 
och på andra plats Canons XM-1, som dock 
har sina knappar placerade på sidan om 
kameran i stället för bakpå, som hos Sony.  

De små 1-chiparna är så kompakt planerade 
att det blir totalt omöjligt att i samband med 
kassettisättning/uttag, inställning av 
kamerafunktioner- och effekter, inte kladda 
med fingrarna på en massa ställen som det 
uttryckligen står i manualerna att man inte 
får vidröra. Det är faktiskt bara Sonys PD100 
som har en kassettlucka som snabbt går att 
öppna och stänga, vilket är av största vikt 
när man har bråttom att sätta i gång en 
inspelning eller behöver byta band. Med 
tröga kassettlock tenderar motivet eller 
situationen att försvinna innan man ens fått 
igång kameran.  

En annan egenskap som vi skulle önska oss, 
men som samtliga kameror saknar, är en 
inställningsfunktion som reglerar hur länge 
kameran står i standbyläge innan den 
stänger av sig själv. Det är hopplöst när man 
är mitt uppe i att just ha ställt in alla 
funktioner, planerat bilden och så slocknar 
kameran och måste sättas i gång på nytt.  

Detta händer oss flera gånger med samtliga 
kameror under testinspelningen och vållar 
onödig stress och irritation. Som tur var 
finns inställningarna kvar. Men det räcker 
med störande moment, som då en 
omtänksam farmor ringer och frågar hur det 
går just som inspelningen har satt i gång, 
eller då lysknappen på vinden slocknar i 
samma stund som skådespelaren äntligen 
har förstått sin roll.  
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