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Förord 
 

Digital komposition har alltid utvecklats. Att skapa konstgjorda verkligheter 

har varit en utmaning redan före de tekniker som används idag var möjliga. De 

företag som idag verkar inom VFX skapar illusioner som för de flesta människor 

känns allt annat än konstgjorda. För drygt hundra år sedan skapades dessa 

illusioner när produktionen filmades – idag adderas och förfinas de i den digitala 

processen i slutet av produktionen (pipelinen), det vi idag benämner digital 

compositing. 

Som ny inom denna bransch har det varit intressant att förstå hur de senare 

årens starka utveckling av compositing påverkar produktionen inom VFX. 

Jag vill tacka företaget Fido Film AB för den assistans och hjälp jag fick under 

min praktik. Att få studedera deras pipeline och få ta del av hur compositing i 

VFX-industrin ser ut idag har hjälpt mig oerhört. Jag vill även tacka företaget 

Important Looking Pirates som tog sig tid att ge utförliga svar på mina 

intervjufrågor. Slutligen vill jag tacka mina lärare och handledare på LTU.  

 
 
 
Axel Grönlund   



 

 

Sammanfattning 
 

Compositing är en teknik som innebär att man kombinerar visuella element från 

olika källor till enstaka bilder, ofta för att skapa en illusion av att alla dessa delar är 

delar av samma scen.  

Syftet med detta examensarbete är att förstå hur de senare årens starka utveckling 

av compositing påverkar de i branschen verksamma företagens produktion, deras 

workflow och de produktioner de skapar. 

Avgörande för utvecklingen inom compositing har varit ett antal tekniska 

genombrott som hänger intimt samman med utvecklingen av datorer, dataprogram, 

kameror etc. Utvecklingen av compositing präglas därför av ett fruktbart växelspel 

mellan teknisk utveckling och kreativt skapande.  

Idag skapar VFX-företagen bilder och effekter som i vissa avseenden överträffar 

verkligheten. Det mänskliga ögat kan i princip inte skilja på fiktion och verklighet i de 

produktioner som publiceras. Samtidigt har tekniken möjliggjort en kostnadseffektiv 

arbetsprocess av dessa tekniskt mycket komplicerade produktioner. Under senare år 

har framförallt compositing, numera ett av de avslutande momenten i pipelinen, 

utvecklats starkt och varit avgörande för att få till detta.  

  



 

 

Abstract 
 

Compositing is a technique that combines visual elements from different sources 

into single image, often to create an illusion that all of these parts are part of the same 

scene. The purpose of this graduation project is to understand how the strong 

development of the composites in recent years affects the business-driven companies' 

production, their workflow and the productions they create. 

Crucial for the development of compositing has been a number of technical 

breakthroughs that are intimately linked to the development of computers, computer 

programs, cameras, etc. The development of compositing is therefore characterized by 

an interaction between technological development and creative creation. 

Today, VFX companies create images and effects that in some respects surpass 

reality. The human eye, mostly, can not distinguish between fiction and reality in the 

productions that are published. At the same time, the technology has enabled a cost-

effective work process of these technically very complicated productions. In recent 

years, especially compositing, as today one of the ending moments in the pipeline, has 

developed strongly and been crucial for achieving this. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Composition är en del av VFX-industrin som inte får den uppmärksamhet den 

förtjänar. Eftersom det är en integrerad del i VFX-företagens pipeline är det för 

många svårt att skilja ut compositing som en egen genre. De senaste årens utveckling 

innebär dock att man med fog nu kan tala om en helt egen proffession i detta 

avseende.  

Denna uppsats behandlar utvecklingen av compositing och hur denna utveckling i 

sin tur påverkat produktionsflödena hos VFX-företagen. Uppsatsen problematiserar 

också kring hur den snabba tekniska utvecklingen samspelar med den kreativa 

processen och därmed ständigt skapar nya behov av kapacitetsstarka tekniska 

lösningarvilket är både en begränsning och en stark drivkraft för kontinuerlig 

utveckling. Samtidigt tar de nya tekniska lösningarna avstamp i landvinningar som 

gjordes i filmindustrins barndom i början av 1900-talet, varför det är väsentligt att 

också förstå och vara väl bekant med den tidiga utvecklingen inom VFX.  

1.2 Bakgrund/Beskrivning 
Kompositionen av filmbilden är i ständig utveckling. Ett av datorgrafikens 

huvudsakliga avsättningsområden är filmindustrin. (Andersson). 

De flesta tekniker kan nå målet, men till vilket pris? Priset sätts i tid. Produktionen 

av VFX bör alltså ske så snabbt som möjligt för att bli lönsam. Genom att studera 

utvecklingen av VFX och compositing framgår det tydligt att branschen kontinuerligt 

utvecklats och att arbetsmetoderna ständigt förbättrats. I denna uppsats bekräftas det 

bland annat genom tidsresan från introduktionen av tekniken matte på 1920-talet, 

vilken innebar att man kunde sammanfoga två bilder på ett helt nytt sätt (Murnau, 

1927), till att företaget ILM utvecklade OpenEXR-formatet år 2000. Bakgrunden till 

att OpenEXR-formatet skapades var att företagen krävde ett format som kunde 

hantera högre färgdjup (Brikmann, 2008). Mellan dessa utvecklingssteg har det 

förlutit närmare 100 år, ett decennium som inneburit flera och avgörande 

teknikgenombrott vilka i sin tur banat väg för produktionsprocesser och utveckling 

hos VFX-företagen.  

När man funnit den optimala tekniska lösningen, är det fortfarande möjligt att 
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finjustera produktionen utifrån ett estetiskt uttryck. I slutet är det ofta dessa 

slutjusteringar, som utgörs främst av compositing, som avgör produktionens kvalité. 

Det är viktigt att båda de estetiska aspekterna samt det tekniska faller på plats. Det 

blir då enklare att prioritera och arbeta mer tidseffektivt i en produktion.  

 

1.3 Fido Film 
Fido Film AB är ett svenskt VFX företag som tillhör den kanadensiska koncernen 

Goodbye Kansas Entertainment. Fido Film AB inriktar sig främst på creature 

animation. Företaget har sedan 1999 funnits i industrin och har arbetat på ett flertal 

stora projekt. De har compositing som en väl integrerad del i sitt arbetsflöde. Under 

min praktik på utbildningen Datorgrafik, konstnärlig kandidat vid LTU fick jag 

möjlighet att utvärdera och studera flera av de frågeställningar som denna 

kandidatuppsats behandlar i praktiska arbetsmoment inom compositing på Fido Film 

AB. 

 

1.4 Syfte och central frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att förstå hur de senare årens starka utveckling 

av compositing påverkar produktionen. De centrala frågorna examensarbetet kommer 

att behandla är: 

1. Varför har compositing kommit till och hur använder man sig av det idag?  

2. Vilka har varit de främsta teknologiska genombrotten inom compositing?  

3. Hur påverkar compositing ett företags workflow?  

4. Vad tjänar företagen på att använda sig av compositing i 3D space? 

 

1.5 Avgränsningar 
Rapporten förhåller sig enbart till de största teknologiska genombrotten inom 
compositing. Rapporten fokuserar främst på digital compositing.  
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2 Teori 

2.1 Från delmoment till egen profession 
Compositing är en teknik som innebär att man kombinerar visuella element från 

olika källor till enstaka bilder, ofta för att skapa en illusion av att alla dessa delar är 

delar av samma scen. Från att för 80 år sedan endast varit en marginell föeteelse, ett 

delmoment som ingick i andra moment inom den datorgrafiska industrin, är 

compositing idag en egen profession. Utvecklingen inom compositing löper självklart 

nära den utveckling som sker inom den datorgrafiska industrins och filmindustrin 

övriga professioner.  

2.2 Compositing i VFX-industrin 
Syftet med compositing gör att steget kommer in relativt sent i VFX-pipelinen. 

Eftersom det bygger på användningen av material som redan finns är det oftast ett av 

de sista stegen inom ett företags pipeline. Detta kräver att alla steg tidigare har blivit 

genomförda, till exempel när man byggt upp objekten som ska implementeras och 

filmat allt material som krävs för det specifika shottet. Eftersom compositing är ett 

steg som bygger på vad som har bestämts och gjorts innan så kan det ifrågasättas hur 

artistiskt momentet är jämfört med andra moment.Compositing är snarare en tekniskt 

krävande del i produktionen, en del som kräver hög teknisk specialistkompetens men 

också precision. På företag som Fido Film AB anses medarbetare som är 

specialiserade på compositing mer som tekniska specialister än som kreativa artister.  

2.3 Teknik och kreativ process i samspel 
Den tekniska utvecklingen har varit avgörande för compositing. För att förstå 

dagens avancerade teknik och verktyg är det väsentligt att ha kunskap om de tekniska 

genombrott som gjorts (Bilaga 2: Litteratur- och filmstudie av den tekhniska 

utvecklingen av compositing.).  

Keying, alpha, OpenEXR och deep compositing är alla namn på tekniska 

genombrott som revolutionerat workflow och pipeline för VFX och lett till 

utvecklingen av compositing som en egen profession.  

Keying etablerades på 50-talet i USA. Petro Vlahos, uppfinnaren av natrium 

processen, förbättrade då användningen av blue-screen genom att använda sig av en 

så kallad Färg skillnad-matte. Denna metod var så revolutionerande och effektiv att 

den användes i compositing industrin i nästan 40 år. Utvecklingen som 

mikroprocessorstyrda fyr-kärniga optiska skrivare gjorde processen snabbare och mer 
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exakt. Man använde denna metod för många stora produktioner så som Star Wars-

filmen The Empire strikes back från 1980 (Keshner, 1980), (Bilaga 2: Litteratur- och 

filmstudie av den tekniska utvecklingen av compositing.). 

Alpha bygger på tanken att att opacitet (eller transparens) av en bild är lika 

grundläggande som dess färg och därför ska vara en del av bilden och inte bara en 

sekundär komponent. Begreppet RGB (red/green/blue) kompletterades därför på 

1970-talet med en extra kanal – alpha, RGB A - intergrerad alpha. Tidigare hade de 

bilder som byggts upp edast bestått av pixlar med olika nyanser av röd, grön och blå. 

Det fanns ingen genomskinlighet i sådana bilder, vilket alpha nu adderade. Det gjorde 

att flera olika bilder kunde läggas ovanpå varandra i olika lager och det blev möjligt 

att sammanfoga bilder i compositing fasen, vilket gjorde produktionen oerhört mycket 

snabbare och mindre komplicerade (Smith, 1995), (Bilaga 2: Litteratur- och 

filmstudie av den tekniska utvecklingen av compositing.). 

Filformat är en stor del av utvecklingen av compositing i industrin. Genom att 

behandla data på olika sätt kan man bestämma vilken information som ska skickas 

från de tidigare satiderna av pipelinen och vilken data man ska skicka separat. Vid 

intervju med företaget Important Looking Pirates (Bilaga 1: Intervju 2017-01-26 med 

Måns Björklund, Executive Producer, Important Looking Pirates.) så nämnde han att 

uppkomsten av filformatet ”OpenEXR” var ett av de största teknologiska 

genombrotten för studion.  

Formatet standardiserade hur bilder skulle sparas, vilket öppnade upp för olika 

program att på ett kvalitetssäkert sätt utbyta data. Helt plötsligt hade man ett format 

som uppmuntrade att arbeta i linjärt workflow som colorspace vilket gjorde att allt 

automatiskt fungerade mer fysiskt korrekt. I och med att man i princip standardiserade 

att jobba i 16-bit half-float linear gjorde det att alla effekter började göras i high 

dynamic range istället. OpenEXR-formatet förenklade även användningen av flera 

channelset/AOVs så att man enkelt kan rendera ut olika ljuskomponenter som diffuse 

och speculars tillsammans med t.ex. object ID mattes, och allt i en och samma bildfil 

per frame (Brikmann, 2008). 

Deepcompositing är en teknik som ger en funktionell och effektiv modell för 

lagring av djup-opacitet information (Edwards, 2014) (Bilaga 2: Litteratur- och 

filmstudie av den tekniska utvecklingen av compositing.). 
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2.4 Realtidsrendering i pipeline 
För några år sedan var rendering i realtid otänkbart även för de snabbaste 

datorerna, men det är redan nu en verklighet som klättrar allt längre och längre in i 

film. Verktyg har tagits fram som gör att man arbetar med realtidsgrafik i en pipeline 

som för övrigt jobbar endast med renderade shots. Denna teknik är väldigt ny, men 

den håller redan på att föras in i många företags pipeline.  

Tanken bakom den här funktionen är enkel: Den tar bort mellansteget mellan 3D-

avdelningen och compositingavdelningen. Detta gör det möjligt för shot att hoppa 

fram och tillbaka om regissören vill göra några ändringar utan att behöva återge hela 

sekvensen.  

2.5 Tidslinje 

 

Tidslinje över utvecklingen för compositing inom VFX. Rutorna markerar de viktigaste genombrotten 

för proffessionens utveckling (Bilaga 2: Litteratur- och filmstudie av den tekniska utvecklingen av 

compositing.).  

William Proessen 
början av 1900-talet 

•Optisk printer 
•Black screen 

Dunning Prosessen 
1940-talet 

•Rörlig matte 
•Technicolor procces  
•Optisk printer 

Utecklingen av Alpha 
1970-talet  

•Datorgenererad 
matte 

Skapandet av OpenEXR 
början av 2000-talet 

•Mer effektivt  
•Hanterar pass 
•16-bit float 

Användandet av Deep 
Compositing 2010- 

•Förflyttar en stor del 
från 3D till compositing 
pipeline 

2017-? 

•Vad blir nästa stora 
genombrott? 
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2.6 Upptäckternas påverkan på standard workflow 
I begynelsen var compositing nästan den enda specialeffkten som kunde göras. Då i 

form av optisk compositing som gjordes inuti kameran eller med en optisk skrivare, i 

början av arbetsprocessen. Men compositing har sedan digital compositings uppkomst 

flyttats allt senare och senare i pipelinen. Idag är det normalt sett allra sista steget i en 

produktion, efter den slutgiltiga redigeringen och färgkorregeringen.  

 

Eftersom man kommit på digitala metoder som ersätter all optisk compositing så är 

det inte längre nödvändigt att göra dessa moment först. Tvärtom, de övriga mer 

tidskrävande delarna i produktionens VFX pipeline görs först. Dessa kan sedan ändras 

och justeras i digital compositing vilket blir en fördel för hela produktionsprocessens 

sammanlagda tidsåtgång, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för produktionen.  
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3 Metod 
 

Metoden för att sammanställa denna uppsats har varit att blanda teori och praktik. 

De praktiska momenten har gett en inblick i hur industrins pipeline och workflow ser 

ut idag. I kombination med den teoretiska faktainsamlingen ger detta uppsatsen en bra 

överblick över hur compositing har utvecklats och förändrats sedan dess uppkomst. 

Den historiska genomgången och redovisningen av denna har varit en central del i 

arbetet, för att kunna förstå och skildra utvecklingen, (Bilaga 2: Litteratur- och 

filmstudie av den tekniska utvecklingen av compositing.).  

Metoden består rent konkret av anylserande av litteratur såsom böcker, webbtexter 

och rapporter samt filmstudier, företagspraktik och intervjuer med experter på 

området. Genom att den teoretiska sammanställningen gjorts parallellt med egen 

praktik och intervjuer har de teoretiska faktadelarna kunnat verifieras och förklarats 

direkt av personer med förankring i dagens verklighet.  

3.1 Tillvägagångssätt och empirisk bakgrundsfakta 
Litteratur har varit den främsta informationskällan till uppsatsen. Boken ”The art 

and science of digital compositing” (Brikmann, 2008) har gett en noggrann 

beskrivning av händelseförloppet i utvecklingen av compositing. Den har även varit 

till stor hjälp för att få fram tekniska fakta. Som komplement till de tekniska bitarna 

som inte täckts av boken ”The art and science of digital compositing” användes boken 

”Compositing Visual Effects : Essentials of the Aspiring Artist” (Wright, 2011). 

Filmer som tydligt visar exempel på den tekniska utvecklingen inom compositing 

har gett en bra bild över den drygt 100-åriga förändringen av VFX-företagens 

produktioner och framväxten av compositing som en egen profession. Ett exempel är 

filmen ”Mary Poppins” (Stevenson, 1964). Fler filmen finns nämnda i relevanta 

textavsnitt och sammanställda i uppsatsens referenslista.  

För att få en bättre förståelse har även andra relevanta examensarbeten studerats, 

exempelvis ”Skapande av film med 3d-element & live fotage” (Andersson). Detta har 

gett en inblick i lämpligt upplägg för uppsatsen och vilka delar av materialet som 

behövt prioriteras.  

Under praktiken har jag kontinuerligt varit på Fido Film AB och haft möjlighet att 

diskutera med medarbetare där och ställa frågor under arbetets gång som direkt berör 

min frågeställning. Företaget ILP (Important Looking Pirates) har även varit 
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intervjuvade i skriftlig form (Bilaga 1: Intervju 2017-01-26 med Måns Björklund, 

Executive Producer, Important looking pirates.). Detta har varit till stor hjälp i arbetet 

eftersom det har varit möjligt att få direktrespons när funderingar har uppstått.  

 

 

-+ 

 Klipp ur filmen ”Chocofresh – yoga cat” http://www.fido.se/project/chocofresh-yoga-cat/ 

Överst en färdig compad scen, underst den av Fido Film modellerade katten som eget element. 

(Reynolds, 2016) 

 

Under min praktik på Fido Film AB fick jag se hur compositing har implementerats i 

http://www.fido.se/project/chocofresh-yoga-cat/
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deras pipeline. Det var många tidigare steg som nyligen hade gått över till 

compositing stadiet. Under en specifik uppgift så gjorde vi en katt som skulle göra 

yoga i en reklamfilm (FidoFilm). Den uppgiften illustrerar väl hur dagens tekniker 

inom compositing effektiviserar workflow i en produktion. I reklamfilmen om katten 

som skulle göra yoga använde vi oss genomgående av formatet OpenEXR. Det 

innebar i det här fallet att jag kunde arbeta med alla element i endast en fil, såsom 

katten, skuggor och ljus. Jag hade ansvaret för att lägga in katten mot 

bakgrundsplattan samt att korrigera skuggorna i compositing. Att redigera skuggor 

hade tidigare i Fido Film AB:s pipeline varit en uppgift för 3D-avdelningen men med 

OpenEXR blev det så pass enkelt att redigera skuggorna i compositing att 3D-

avdelningen istället kunde koncentrera sig på mer krävande element. Skuggorna 

kunde också korrigeras med mer precision i compositing. Sammantaget uppnåddes 

alltså både högre effektivitet och bättre konstnärligt uttryck. Filmen gjordes för 

produkten Chocofresh som tillverkas av företaget Kinder (Reynolds, 2016). 

 

3.2 Metodkritik 
 

Validitet 

Metoden har resulterat i att tillräckligt med kunskap har samlats in för att mäta det 

som behövts i examensarbetet. Intervjuer har fastställt att informationen som har 

samlats in stämmer överens med den situationen som industrin befinner sig i.  

Relabilitet 

Efersom allt material utom intervjuerna är baserat på fakta och intervjuerna 

stämmer överens med fakta som har samlats in så är det en hög relabilitet på metoden. 
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4 Resultat och analys 
 

Hur har compositing kommit till och hur använder man sig av det idag? 

Compositing har kommit till efter ett starkt behov av nya tekniker för att addera 

spännande element i filmproduktion. Det har utvecklats på grund av samma faktor 

och användningsområdet i dagsläget är att dels att underlätta för 3D artister men 

också för att skapa visuella effekter och göra saker som inte är möjligt att göra vid 

inspelning.  

Vilka har varit de främsta teknologiska genombrotten inom compositing?  

Det är inte ett utan många element som har hjälpt compositing att utvecklas så 

snabbt. Compositing är ett generellt brett begrepp och det kan tillämpas i nästan alla 

sorters produktioner. Det utvecklas också efter vad som är av behov vid 

produktionerna. Några av de främsta genombrotten inom compositing har varit 

upptäckten av keying, alpha, OpenEXR och deep compositing. Alpha är exempelvis 

idag är en av de allra mest grundläggande principerna för ett fungerande workflow. 

Eftersom 3D har blivit så pass stort så formar sig compositing allt mer för att 

underlätta det annars tunga 3D arbetet. Därför är deep compositing en realtivt ny 

teknik vars genombrott underlättar de allt tyngre produktionerna något oerhört.  

Hur har påverkar compositing ett företags workflow? 

Compositing förändrar ett företags workflow genom att snabba på tidskrävande 

proccesser. Med nya tekniker som filformatet OpenEXR så kan man förflytta väldigt 

tunga delmoment inom 3D stadiet till compositingstadet.  

Vad tjänar företagen på att använda sig av compositing i 3D space? 

Att ha tillgång till att kunna arbeta i en 3D-miljö i comp och generera material utifrån 

en 3D-scen ger artisten ännu mer möjligheter och flexibilitet att kunna utföra sitt jobb 

med bra resultat. Det ger en helt enkelt fler valmöjligheter att lösa problem, och i 

många fall så kan det gå snabbare att nå ett bra slutresultat för att man mer interaktivt 

kan avgöra vad som fungerar och inte. 
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5 Diskussion 
 

Mitt arbete har behandlat hur compositing har kommit till och integreras allt mer i 

företags pipeline, hur det har utvecklats från att ha varit en del i själva 

filmproduktionen till att bli en egen profession i efterbearbetningen och 

färdigställandet av den slutliga produkten. Målet har varit att få en bättre förståelse för 

hur företag formar sig efter de nya teknikerna som ständigt utvecklas och hur pass 

mycket nya tekniker påverkar ett VFX företags pipeline. Eftersom jag fick ta del av 

en faktist produktion och fick samtala och läsa om personer som har varit med sedan 

tidigt skede av compositing har jag sett och fått en bättre överblick över hur 

compositing formar industrin. Idag har compositing en allt större roll och 

marginalerna mellan compositing och 3D blir allt mindre.  

Det som har varit det mest lärande och givande under arbetet har varit att följa hur 

compositing används och utvecklas på företag. Det är också mycket spännande att se 

hur företagen bearbetar och anpassar sig för att få nya tekniker att passa i deras 

pipeline.  

För Fido Film AB har det varit viktigt att vara i framkant och snabbt implentera 

nya program och tekniker för att kunna effektivisera workflow och vinna 

konkurrensfördelar.  

Detta gör att företaget ständigt utvecklas men också artisterna. Att vara med i 

utvecklingen är ett måste idag ifall man vill kunna konkurera med andra företag på en 

global marknad. Fido Film har exempelvis kunder över hela världen (FidoFilm).  

Den ökade efterfrågan på VFX produktioner tillsammans med den accelerande 

utvecklingen av tekniska verktyg gör att nya tekniker för compositing ständigt 

utvecklas.Man kan inte säga hur framtiden kommer se ut utan att spekulera allt för 

mycket men en sak man kan se genom att följa den tidigare historiern är att dagens 

tekniker bygger på grunder och tidigare upptäckter. Detta gör compositings 

utveckling extremt intressant att följa, inte bara för att lära sig hur det kom till utan 

också vad man kan bygga på för att föra utveckligen vidare (Bilaga 2: Litteratur- och 

filmstudie av den tekniska utvecklingen av compositing.).  

Här kan särskilt nämnas utvecklingen av keying. Den tekniken gjorde det för första 

gången möjligt att filma riktiga människor och föremål och sedan klippa in dem mot 
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en articifiell, digital bakgrund. Tekniken innebar en automatisering, som sparade 

mycket tid. Just behovet av ökad produktionshastighet och effektivitet är det som 

främst drivit utvecklingen inom compositing. Moores lag anger hur transistors 

kapacitet exponentiellt ökar över tiden (Brikmann, 2008). Det innebär att 

programmerare varje år kommer att kunna utveckla mer kraftfull programvara, med 

både CPU- och GPU-funktioner. Mer fart betyder också att mer komplexa algoritmer 

automatiserar många uppgifter som för närvarande görs av artister. Detta innebär 

spårning, rotoscoping och många andra tråkiga uppgifter som är mycket tidskrävande 

just nu.  

Den alltmer förfinade automatiseringen och allt högre prestanda i de digitala 

verktygen har också lett till att slutprodukterna nått kvalitéer som varit omöjliga att nå 

med enbart manuell bearbetning. Det mänskliga ögat och handen är inte lika skarpa 

som dagens digitala verktyg. Det har i sin tur lett till att dagens slutprodukter blivit så 

bra att det mänskliga ögat i princip uppfattar dem som fulländande.  

Vid sidan av keying har utvecklingen av alpha haft störst betydelse för 

utvecklingen av compositing. Liksom keying innbar tillkomsten av alpha att 

produktionen blev väldigt mycket snabbare och effektivare. Det ledde i sin tur till 

minskade produktionskostander. Det unika med alpha var att tekniken innebar att man 

kunde hantera även genomskinlighet. Element som rök i en bild blev nu inte ett 

täckande element ovanpå andra, utan ”rökelementet” kan vara delvis eller helt 

genomskinligt och därmed tas uttrycken i underliggande lager fram på ett naturligt 

sätt.  

I takt med att de digitala kompositionerna blev allt viktigare och allt mer vanligt 

förekommande så växte datamängderna för varje produktion. Element som innehåller 

mycket färg och ljus ger stora datamängder. De växande datamängderna blev i sig en 

utmaning att hantera i produktionens workflow. Detta bäddade i sin tur för 

teknikgenombrottet OpenEXR-formatet, en teknik som gör det möjligt att hantera 

stora datamängder i ett mycket komprimerat format. Det gör det möjligt att producera 

tekniskt krävande och utrymmeskrävande element vilket i sig bidrar till att höja 

kvaliten på den färdiga produkten. 

Utvecklingen inom compositing kan enklast beskrivas som ett kontinuerligt 

växelflöde mellan tekniska genombrott och estetiskt alltmer förfinade uttryck. Den 
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utveckling som nu pågår med hjälp av deep compositing tror jag kommer innebära att 

man flyttar en stor del av 3D-pipelinen till compositing. På så sätt slipper man en del 

av de tunga renderingar som krävs inom 3D-pipelinen och ger ökad kontroll över 

slutprodukten.  

6 Slutsatser 
 

Under 1900-talet togs de första stegen mot dagens compositing. Utvecklingen har 

accelererat under 2000-talet och de tekniska framstegen gällande datorer och program 

har lyft det estetiska uttrycket närmare nästan total perfektion. Samtidigt spelar de 

tidigare tekniska genombrotten fortfarande stor roll inom dagens compositing. Från 

att tidigare ha varit tekniker som nyttjats inom filmindustrin, för spelfilmer och 

animerade produktioner, har dagens tekniker nått ett bredare användningsområde. 

Idag nyttjas tekniker inom compositing även för enklare produktioner för webb och 

andra digitala kanaler. Med dagens flöde och behov av information och 

kommunikation är rörlig media i alla dess former viktiga för att kunna sprida kunskap 

och budskap. Att vi fullt ut kan nyttja compositing inom ett bredare spektrum kommer 

förmodligen också bidra til att kostnaderna pressas och utvecklingen går än fortare.  

Compositing är till stora delar ett avancerat hantverk för yrkesfolk. Med det ökade 

behovet av att kunna nyttja tekniken även i enklare produktioner för webb etc kan en 

marknad uppstå för verktyg som riktas mot mindre välutbildade användare, som inte 

heller har råd att betala för dagens avancerade verktyg inom compositing. En 

intressant jämförelse kan göras mellan utvecklingen inom den traditionella grafiska 

industrin när genombrottet för MacIntoshdatorerna kom på 80-talet. Då flyttades 

mycket av den grafiska produktionen från reklambyråer och tidningshus till 

informationsavdelningar och enskilda konsulter. Men det är ett ämne som förtjänar en 

egen uppsats.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervju 2017-01-26 med Måns Björklund, Executive Producer, 
Important Looking Pirates (ILP). 

 

1. Vad är det som skapar ett behov av compositing? 

Behovet kommer från att man vill göra visuella effekter från början, dvs man kan 

inte filma det man vill visa betraktaren direkt utan man behöver lösa det med effekter 

istället. Compositing har funnits med sedan mycket tidigt filmarbete, men gjordes 

innan datorernas uppkomst optiskt i så kallade optiska filmprinters. Man har även 

innan datorernas tid t.o.m. kunnat använda bluescreens och liknande teknik med 

optiskt hantverk. 

Compositing, processen att lägga ihop material från flera olika källor på ett sätt så 

att man lurar betraktaren att det är filmat samtidigt med samma kamera, är minst lika 

aktuellt idag som på 70-talet. Idag är compositing en väldigt naturlig slutfas i modern 

digital effektproduktion där man har mycket kreativ frihet att slutföra effektarbetet på 

ett väldigt noggrant och effektivt sätt. Idag handlar det ofta om att på ett övertygande 

sätt integrera digitalt genererad 3D grafik med digitalt filmat material. Pga. av 

teknikens utveckling har man lyckats utveckla en väldig precision och samtidigt ge 

artisten stor flexibilitet och kreativitet i arbetet. 

2. Vilka har varit de främsta teknologiska genombrotten inom compositing 

för er?  

Jag personligen tycker att OpenEXR-formatet varit en av de största och viktigaste 

utvecklingarna inom compositing men också för visuella effekter som hel industri. 

Formatet standardiserade hur bilder skulle sparas, vilket öppnade upp för olika 

program att på ett kvalitetssäkert sätt utbyta data. Helt plötsligt hade man ett format 

som uppmuntrade att jobba i scene linear light som colorspace vilket gjorde att allt 

automatiskt fungerade mer fysiskt korrekt. I och med att man i princip standardiserade 

att jobba i 16-bit half-float linear gjorde det att alla effekter började göras i high 

dynamic range istället. OpenEXR-formatet förenklade även användningen av flera 

channelset/AOVs så att man enkelt kan rendera ut olika ljuskomponenter som diffuse 

och speculars tillsammans med t.ex. object ID mattes, och allt i en och samma bildfil 

per frame. 
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3. Vilka nya tekniker och trender formar hur man använder compositing i 

framtiden tror ni?  

Med vidareutvecklingen av OpenEXR till version 2.0 och senare, så kan man 

utföra compositing på deep images. Jag tror att användningen av deep kommer öka 

avsevärt över åren framöver då det erbjuder så mycket mer flexibilitet jämtemot en 

traditionell 2D compositing pipeline. Med deep kan man t.ex. utföra alla holdouts 

mellan objekt i comp istället för i renderingssteget. Man kan även korrekt generera 

och integrera volumetriska effekter som atmosfär och dimma i comp istället för att 

lägga väldigt mycket dyr 3D rendering till att försöka lösa det högre upp i pipen. 

4. Vad tjänar företagen på att använda sig av compositing i 3D space? 

Att ha tillgång till att kunna arbeta i en 3D-miljö i comp och generera material 

utifrån en 3D-scen ger artisten ännu mer möjligheter och flexibilitet att kunna utföra 

sitt jobb med bra resultat. Det ger en helt enkelt fler valmöjligheter att lösa problem, 

och i många fall så kan det gå snabbare att nå ett bra slutresultat för att man mer 

interaktivt kan avgöra vad som fungerar och inte. 
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8.2 Bilaga 2: Litteratur- och filmstudie av den tekniska utvecklingen av 
compositing 

 

Utvecklingen av Keying 

I tidigt stadie av compositing använde man sig av live action footage med matte 

painting. Problemet man hade med dem första filmerna där man använde sig av matte 

var att kameran behövde stå helt stilla så att det var en osynlig linje mellan live action 

och matte paintingen. Det man gjorde sedan var att man helt enkelt klippte en film 

ovanpå en annan. Detta öppnade upp helt nya möjligheter för filmindustrin och man 

kunde skapa revolutionerande specialeffekter. 

På grund av den stora användningen av Matte och det växande intresset för VFX i 

film utvecklades snabbt nya tekniker för att skapa mattes och sömnlöst blända in 

filmmaterial i en film. I F. W. Murnaus film "Sunrise" från 1927 (Murnau, 1927)  

använde man sig av en ny metod att skapa matte. Man filmade motiven framför en 

helt svart bakgrund. Filmen kopierades senare till en högre kontrast i negativet till 

dess att en helt vit siluett skapades. Den svartvita siluetten som uppstod kallade man 

”Travelling Matte” eftersom den flyttade hela ramen.   

I denna process som kallades William processen (Edwards, 2014) uppstod dock 

vissa problem. Detta visas i filmen "The Invisble Man". av John P. Fulton från 1933 

(Whale, 1933). I filmen, där en ”osynlig” man tar av sig kläderna, skapades scenen 

genom att skådespelaren filmades i en helt svart sammets-kostym där han stod 

framför en svart bakgrund. Denna effekt skapade så stor uppståndelse att den 

användes som grund för att skapa ännu mer effektiva processer i framtiden. Men det 

fanns fler problem med William processen. Bland annat hade inte objekten skuggor, 

vilket gjorde dem onaturliga.  

Detta ledde i sin tur till utvecklingen av en ny process för att göra det ännu mer 

effektivt att ta fram mattes. Ungefär år 1925 uppfann C. Dodge Dunning en metod 

som skulle komma att kallas Dunning-proccessen (Edwards, 2014). Genom att 

använda lampor som gav ifrån sig ett starkt ljus i blå för bakgrunden och gult för 

förgrunden kunde man i compositing separera dessa två för att skapa en rörlig matte. 

Denna metod användes ibland annat i filmen King Kong från1933 (Shoedsack, 1933)   

Problemet med Dunning-proccessen var att den enbart jobbade med svartvit film. I 

färgfilm behövdes nya tekniker för att ta fram matte. Den kända skaparen av 
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specialeffekter Larry Butler var den första att ta fram nya metoder att skapa matte i 

färgfilm. Han använde sig av en så kallad tre kanals technicolor process (Foster, The 

Green Screen Handbook: Real-World Production Techniques, 2010). Butler filmade 

föremål framför en blå bakgrund. Blå användes som standard eftersom det skiljer sig 

mest emot hudtoner. Genom att ta ut den blåa separationen från ett tre kanals 

technicolor negativ kunde man precis som genom tidigare metoder skapa en siluett 

matte. Med hjälp av en optisk skrivare och nya verktyg, som kunde kombinera flera 

filmremsor till en, kunde Butler sedan ta bort den blåa bakgrunden från förgrunden.  

Detta ledde till att Lawrence Butler vann en Oscar för bästa specialeffekt för sin 

användning av denna metod (Foster, The Green Screen Handbook: Real-World 

Production Techniques, 2010). Men det fanns fortfarande stora problem med denna 

teknik. Det var en mycket tidkrävande process som krävde flera steg med en optisk 

skrivare. Det var inte heller optimalt visuellt sett, en blå kant linje kunde nästan alltid 

bli sedd i filmsekvenserna. Metoden kunde inte heller hantera fina detaljer på 

objekten såsom hår.  

Trots alla begränsningar användes metoden flitigt och Hollywood experimenterade 

med andra varianter där bland annat en metod som kallas ultraviolett matte 

(Brikmann, 2008)Den som skulle utmärka sig mest och förändra skapandet av matte 

för framtiden under denna period var Petro Vlahos (Hanrahan, 2009) 

Vlahos-metoden utvecklades i mitten av 50-talet och användes till största delen i 

Disney produktionerna under 60- och 70-talen. Vlahos process, också känd som ”Gul 

Skärm metoden”, gjordes som så att aktörerna ställdes framför en helt vit skärm som 

belystes av starka Natrium ljus (samma slags ljus som finns gatlyktor). Detta ljus ger 

ifrån sig en mycket specifik våglängd, i genomsnitt 589,3 nanometer, och ingenting 

annat.  

Med hjälp av en speciellt belagd prisma i en gammal tre kanaler technicolor 

kamera kunde man med hjälp av de exakta våglängderna separera ut förgrunden och 

bakgrunden på en svart och vit film som endast uppfattade det natrium ljus som 

lamporna utstrålade. Det övriga ljuset fångades upp av en vanlig färgkamera som var 

opåverkat av natriumljuset och på det sättet kunde man skapa den första helt 

automatiska matten.  

Denna banbrytande teknik skapade de bästa rörliga matterna dittills och användes i 

många stora filmer såsom Föräldrafällan från 1998 (Meyers, 1998) och Mary Poppins 

från 1964 (Stevenson, 1964) . Metoden gjorde att filmen Mary Poppins vann en Oscar 
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för bästa specialeffekter. Det fanns dock bara en prisma som kunde klara av denna 

process och den ägdes av Disney som hyrde ut den dyrt till andra film- och 

produktionsbolag (Wikepedia, 2012).  

I slutet av 50-talet, när företaget MGM var redo att producera filmen Ben Hur från 

1959 (Wyler, 1959)  i 65 format (en 65 mm film process) vände de sig till Petro 

Vlahos, uppfinnaren av natrium processen, för att få hjälp med filmens compositing. 

(Foster, The Masters of Compositing Serier, 2009) De ville inte ha de problemen som 

tidigare filmers matte hade haft med kantlinjer när de använts sig av en blå-skärm. De 

kunde inte heller använda sig av den tidigare prisma metoden eftersom det var skapt 

för 35 mm film och inte 65. De ville specifikt att Vlahos skulle förbättra 

användningen av blå-skärm. Genom att använda sig av en så kallad Färg skillnad-

matte kunde detta problem lösas. De flesta färger som inte är av totalt rent grönt eller 

rent blått har ungefär lika stora mängd av blått och grönt i sig. Tidigare när man 

skapade en matte från en blå-skärm använde man sig av separation med negativ 

exponering och hade blått ljus för att skapa en blå skillnads matte. På denna matte var 

det tydligt där grönt och blått var de samma. Då den blå separationen kombineras med 

den ursprungliga negativa och exponeras under rött ljus för att skapa en täckande 

bakgrunds-matte. Denna matte appliceras på de ursprungliga färgseparationerna med 

undantag av den blå separationen som ersattes med en blandning av den gröna. 

(Brikmann, 2008) 

Detta var en komplicerad process som kräver 12 filmelement för att komma från 

kamerans negativ till en färdig integrerad komposition. Men det var den första Key-

metoden som löst problem som kantlinjer och fin detaljer vilka tidigare hade plågat 

blå-skärm.  

Denna metod vad så revolutionerande och effektiv att den användes i compositing 

industrin i nästan 40 år. Utvecklingen som mikroprocessorstyrda fyr-kärniga optiska 

skrivare gjorde processen snabbare och mer exakt. Man använde denna metod för 

många stora produktioner så som Star Wars-filmen The Empire strikes back från 1980 

(Keshner, 1980) 

Utvecklingen av Alpha 

Begreppet RGB (red/green/blue) kompletterades på 1970-talet med en extra kanal – 

alpha. RGB A - intergrerad alpha. Tidigare hade en bild endast byggts upp av pixlar 

med olika nyanser av röd, grön och blå. Det fanns ingen genomskinlighet i en bild. 
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Den integrerade alpha-kanalen och förmultiplicerad alpha var fundamentala nya 

compositing begrepp som stöder fulla mattes och har blivit grunden för i stort sett all 

modern compositing. Ed Catmull och Ray Smith uppfann begreppet intergrerad alpha 

på 1970-talet i New York Tech (Smith, 1995).  

Det är tanken att opacitet (eller transparens) av en bild är lika grundläggande som 

dess färg och därför bör ingå som en del av bilden och inte som en sekundär 

komponent. Alpha-kanalen innehåller typiskt så många bitar som en färgkanal. Så till 

exempel kan en 8-bitars alpha-kanal representera 256 nivåer av genomskinlighet från 

0 (helt genomskinlig) till 256 (helt ogenomskinlig) eller 10 bitar kan representera 

1024 nivåer av öppenhet. Det verkliga antalet bitar är oväsentligt, men det kan 

påverka kvaliteten på resultatet oerhört. 

I filmtermer är alpha-kanalens exakta matte en komposit av en bild med en annan. 

I motsats till en enkel bitmask är alpha-kanalen i sig tillräcklig avancerad för att 

stödja genomskinlighet. Det innebär att man inte behöver maska ut, klippa ut, ett 

objekt. Det finns inga "andra band av filmen" när man jobbar med alpha (jämför 

tidigare analog filmteknik när man la två filmrullar ovanpå varandra). Med andra ord 

är det inte bara ett bidrag till den klassiska filmtekniken, det är något nytt: Ett enda 

begrepp som omfattar både färg och genomskinlighet, precis som det mänskliga 

sinnet uppfattar ett objekt. Med andra ord, får alpha matte att existera konceptuellt.  

Skapandet av OpenEXR-formatet 

Företaget ILM utvecklade OpenEXR-formatet eftersom industrin krävde ett format 

som kunde hantera högre färgdjup. År 2000 började ILM utvärdera existerande 

format, men inget dåvarande format hade det som krävdes. Problemen med de 

dåvarande formaten var att de existerande 8- och 10-bit formaten saknar det 

dynamiska färgdjupet som krävs för att lagra bilder tagna i HDR-upplösning. 

(Brikmann, 2008) 

Heltalsbaserade format (16-bit) som representerar färkomponentvärden från 

0(”svart”) till 1(”vit”) kan inte representera värden som går öven den skalan. Det är 

värden som utgörs av film-negativ och övriga HDR-enheter. (Wright, 2011)  Tidigare 

hade format som utgick från heltalsbaserade färgvärden varit tillräckligt, teknologin 

på skärmarna inte kunnat behandla högre värden än så. Men för bildbehandling i en 

VFX-studio behöver highlights ofta bevaras i bilddata. Genom att bevara högre 

värden i källbilden kan en compositor ändra bildens synliga exponering med minimal 
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dataförlust.De existerande filformat som kunde hantera 32-bit float HDR värden 

ansågs vara för krävande för att vara effektiva i arbete. 

Målet var att skapa ett format i 16-bit som kunde hantera floating point HDR 

värden. Eftersom IEEE-754-flytpunktspecifikationen inte definierar ett 16-bitars 

format skapade ILM "halv" -formatet. Halva värden har 1 teckenbit, 5 exponent bitar 

och 10 mantissa bitar. För linjära bilder ger detta format 1024 (210) värden per 

färgkomponent per f-stop och 30 f-stopp (25-2), med ytterligare 10 f-stopp med 

reducerad precision vid lågänden (denormals). 

Huvudsaken med Half-formats stödjer tal som går över typiska heltal och kan 

tekniskt sätt fortsätta i positiva och negativa oändligheter. (Wright, 2011) 

Utöver den halva datatypen stödjer OpenEXR 32-bit osignerat heltal och 32-bit 

flytande punktdatatyper. OpenEXR-bilder kan ha ett godtyckligt antal kanaler, var 

och en med en annan datatyp. 

Upptäckten av Deep compositing 

Eric Veach och Thomas Lokovic från Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences (Smith, 1995) skapade en funktionell och effektiv modell för lagring av 

djup-opacitet information. Från början var det tänkt att lösa problem som dept shadow 

maps fick vid rendering av hår och de båda arbetade därför med en ljus-baserad 

projektion med lagring av djupfärginformation. Deras nya teknik innebar att rendering 

av egna skuggor från hår och rök blev mycket mer realistisk. 

En ”Deep shadow map” är en rektangulär matris av pixlar, där varje pixel lagrar ett 

synlighets värde. Intuitivt är ett synlighet värde ett värde som definieras av hur en 

ljustråle som kommer från kamerans ursprung (en så kallad shadow-camera är 

placerad vid ljuskällans ursprung) och passerar genom bildelementet som innehåller 

en shadow map. Det skuggvärde som skapas vid ett givet djup är helt enkelt den del 

av strålens initiala kraft som penetrerar till det djupet. (Wright, 2011) 

Det tog lång tid från upptäckten av deep compositing att tills dess att tekniken 

expanderat globalt och integrerats i företagens pipelines. Genombrottet krävde att de 

datorer som företagen använde i sin produktion blivit tillräckligt kapacitetsstarka för 

att tekniken med depht shadow maps skulle utvidgas och utvecklas till det som idag 

benämns  deep compositing. Idag är deep compositing en mycket central del i 

företags pipeline och det senaste exemplet på den tekniska utvecklingen inom 

compositing. (Edwards, 2014). 


