
1990
Bakgrund: Leif Hultberg, Anna-Karin Nordahl och Johan Folkesson var alla 

arbetskamrater på företaget Technichrome AB som ägdes av fotograferna Hans 

Hansson och Per-Olof Pettersson. Vid försäljningen av Technichrome AB uppstod 

tanken på att starta nytt bolag med samma inriktning.

Efter initiella finansieringsbiten var avklarad kunde vi starta företaget Primacomp 

AB med fotograf Kurt-Inge Eklund som VD.

Lokal hittades på Slussgatan 25 som byggdes om och anpassades till verksam-

heten. Primacomp erbjöd filmframkallning och bildkompositioner med hjälp av 

avancerat mörkrumsarbete och detaljerad manuell illustration direkt på 

bildoriginalen (retusch).

•	 Photoshop	version	1.0.7	släpps,					

resultatet	av	ett	projekt	av	bröderna	

John	och	Thomas	Knoll.	Gjordes	till	

Industrial	Light	and	Magic	under			

arbetet	med	Star	Wars	triologin.

•	 Nelson	Mandela	friges	efter	27	år	i	

fängelse

•	 Augusto	Pinochet	lämnar	ifrån	sig	

presidentämbetet	i	Chile	till	den	

folkvalde	Patricio	Aylwyn.

•	 Den	svenska	gränsen	för	ratt-

onykterhet	sänks	till	0,2	promille.



91-92
Första året gick trögt. Trots goda relationer med tidigare kunder följde knappt 

50% av den tidigare kundstocken med in i starten. Humöret var dock på topp och 

alla såg ljust på framtiden. En stor del av kundstocken var fotografer som fick sina 

filmer framkallade. Även Volvo hade följt med från gamla företaget.

Jobben rullade in med jämnare ström företagets andra år. Datorjobben börjar 

stjäla jobb från Primacomp och Quantel’s Paintbox var ett hett samtalsämne. 

Vårt motto löd: ”Så länge det varken blir billigare eller bättre så är det inget     

verkligt hot”.

Lars Nilsson anställs som kopist.

•	 Adobe	Photoshop	2.0.1	släpps.	Nytt	

är	att	man	kan	lägga	en	bana	runt	

ett	objekt.	Man	kunde	också	spara	

banan.	Innehåller	också	support	för	

CMYK.

•	 1991	20-åriga	Pernilla	Wiberg	tar	

VM-guld	i	storslalom	i	Saalbach	i	

Österrike

•	 1991	Saabfabriken	i	Malmö	läggs	ner.

•	 1992	Sovjetunionen	upplöses											

officiellt.

•	 1992	Sommar-OS	i	Barcelona.



93-94
Efter att ha insett att datorsystemen börjar ta över branchen beslutar sig företaget 

för att skaffa sig sin första datorutrustning för bildbehandling, en Mac Quadra 

840AV med 256 mb ram-minne och även en scanner från Agfa. Johan skickas på 

kurs till Macmeckarna för att på några dagar lära sig Photoshop.

1994 kommer Kodaks representant till Primacomp och har med sig europachefen 

Bob Dolby. Han lägger fram ett förslag att Primacomp kostnadsfritt får låna 

High-Endsystemet Premier under 6 månader. Systemet innehåller både dator, 

scanner och ljusstråleprinter för fotografiska utskrifter. Johan och Leif skickas på 

utbildning till Stuttgart.

•	 Photoshop	2.5	släpps	1993.	Bland	

annat	16-bitars	filsupport	och						

palletter	adderades	till	denna													

version.

•	 Adobe	Photoshop	3.0	släpps	1994.	

Det	stora	med	3.0	var	lager.	Ingen	

förstod	hur	man	kunde	klara	sig	

utan	lager-funktionen	tidigare.

•	 1993	Tjeckoslovakien	delas	upp	i	

Tjeckien	och	Slovakien.

•	 1994	Sverige	tar	brons	i	Fotbolls-VM.

•	 1994	Nelson	Mandela	blir	president	i	

Sydafrika.



•	 Adobe	Photoshop	4.0	släpps.	Det	är	

framförallt	designen	som	har		ändrats	

för	att	göra	det	lättare	för	nya		an-

vändare	att	lära	sig	Adobes	program-

varor.

•	 Pernilla	Wiberg	vinner	slalom	i	alpina	

VM	i	Spanien	efter	att	först	ha	vunnit	

kombinationen.

•	 Ingvar	Carlsson	avgår	som	svensk	

statsminister	och	socialdemokratisk	

partiordförande.	Han	efterträds	på	

båda	posterna	av	Göran	Persson.

1996
Efter flitig användning av Kodaksystemet i ett par år börjar det visa brister jämfört 

med många andra konkurrerande system. En resa görs till London, New York och 

Salt Lake City för att skaffa en uppfattning om var trenden var på väg. Beslutet 

landar på en Silicon Graphicsdator med programvaran Barco Creator. En affär 

på drygt 800 000 kr för en arbetsstation. Den här gången går utbildningsresan till 

Gent i Belgien.

Johan stöter för första gången på 3D och blir helsåld. Företaget införskaffar en 

licens Alias Wavefront Powe Animator 8, en föregångare till dagens Maya.       

Programmet användes då till filmer som Terminator 2 och The Abyss.



1998
Året innan har ytterligare en Barco-station införskaffats och Jens Grönberg har  

anställts som lärling. Jobben går mer och mer åt att levereras digitalt. SyQuest, 

MO-disk och CD är de valigaste formaten.

Företaget är välmående. Jobben kommer med jämn ström och lokalerna fylls 

av skratt och goda möten. Kunderna består bla av Volvo, Oriflame samt reklam-

byråer och fotografer i huvudsak Malmö och Göteborg.

Alias Maya 1.0 släpps. 

•	 Adobe	Photoshop	5.0	släpps.	Nya	

features	är	redigerbart	typsnitt	och	

förmågan	att	gå	tillbaka	i	historiken.

•	 Paula	Jones	anklagar	Bill	Clinton	för	

sexuella	trakasserier.

•	 Olympiska	vinterspelen	hålls	i							

Nagano.

•	 EU	beslutar	att	införa	euron	som		

gemensam	valuta.

•	 Malmö	högskola	bildas	och	invigs					

1	september.
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1999 - Den första PC-maskinen köps in. Då Photoshop fort-

farande inte är tillräckligt avancerad körs Barco på PCn. 

Johan Nilén anställs som datoroperatör.

Johan Folkesson tar över företaget som ensam ägare och pas-

sar på att byta namn till Digifex AB. Digi för digital och fex för 

special-effects. Alias Maya 1.0 släpps. 

•	 Adobe	Photoshop	6.0	släpps	2000.	

Nya	features	är	bla	style	panel,	rita	

vektorer	som	tex.	pilar	samt	multi		

layers.

•	 1999	-	Ford	köper	Volvo	personvagnar	

AB	för	50	miljarder	kronor.

•	 2000	-	Öresundsbron	invigs	och					

öppnas	för	trafik.

•	 2002	-	VM	i	fotboll	spelas	i	Japan	och	

Sydkorea.	Brasilien	slår	Tyskland	med	

2-0	i	finalen.

2000 - Photoshop blir ett alternativ till Barco. Programmet 

köps in och körs parallellt med Barco för att Primacomp ska 

kunna lösa alla projekt efter bästa förmåga.

2002 - Photoshop är det huvudsakliga programmet för           

bildretusch och komposition nu på Digifex. 

Malin Lernmark (fd Jeppsson) blir ytterligare tillskott i gänget. 

Jens Grönberg slutar för att satsa på en karriär som illustratör.

 



03-05
2003 - Företaget flyttar till sin nuvarande adress. Lokalen som 

då var en fotoateljé till Jan Engsmar och Lars Lydig 

totalrenoverades noggrant efter Digifex behov.

Volvo lämnar mycket retuscher och bildkompositioner. I många 

fall arbetar vi direkt mot Volvos fotografer som plåtar runt om i 

hela världen. Ett nära samarbete och mycket kreativitet krävs.

•	 Adobe	Photoshop	7.0	släpps	2003.	

Nya	features	är	bla	style	panel,	rita	

vektorer	som	tex.	pilar	samt	multi		

layers.

•	 Adobe	Photoshop	CS	släpps	2004.	

Sedelförfalskningsskydd	och	bättre	

stöd	för	stora	filer	är	saker	som	har	

tillkommit.

•	 2005	släpps	Adobe	Photoshop	CS2.	

Här	är	perspektivverktyget	och	smart	

objects	nytt.

2004 - Vi blir för första gången introducerade för Sony 

Ericsson av Peer Communication. Detta är början till ett långt 

och troget samarbete där den tekniska utvecklingen och 

därigenom kvalitén har varit enorm.

Eftersom även Volvo pumpar in jobb och vi har ett fortsatt bra 

sammarbete med fotografer och reklambyråer blir även Cecilia 

Christensen (fd Anderberg) anställd.

2005 - Företaget fortsätter att växa och Jessika Karlsson blir 

anställd som projektledare samt Jens Fleron (fd Cervin) som    

retuschör. Johan Nilén väljer att sluta då han vill pröva lyckan på 

egen hand.

Digifex får sitt första stora 3D-uppdrag då Volvo beslutar att ha 

blinkers i ytterbackspeglarna på alla aktiva bilder för 2006 års 

modeller.
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2006 - Cecilia Fogelström anställdes som säljare, Jens Frank som ytterligare 

retuschör och Fredrik Möller som retuschör och prepressansvarig. 

Detta året satsar vi på ny logga och en informativ hemsida som ska visa alla 

våra arbetsområden. Retusch, 3D, Print och Repro. Under sommaren lägger vi 

ner vår filmframkallning då de flesta fotografer gått över till digital fotografering.

På hösten presenterar vi ett förslag till Sony Ericsson att de kan göra alla 

produktbilder i 3D. 

2007 - Janet Simonsson anställs då först Malin och sen Cecilia (Christensen) 

går på mammaledighet. Även Jonas Teiler anställs som en del i vår 

3D-satsning. 

I slutet av året beslutar Volvo att all bildhantering läggs ut på byråer. Volvos 

reklambyrå SCP gör en ny upphandling av bildleverantör och Digifex klarar inte 

den nya låga prisnivån. 

•	 Adobe	Photoshop	CS3	släpps	2007.	

Nya	features	är	bla	snabbare	upp-

start	och	Quick	Selection	Tool.	I	den-

na	version	finns	även	en	extended	

version.

•	 2006	Vinter-OS	hålls	i	Turin,	Italien.	

Detta	blir	Sveriges	mest	framgång-

srika	vinter-OS	någonsin	med	totalt	

14	medaljer.

•	 	2007	Tony	Blair	avgår	som	Stor-					

britanniens	premiärminister	och	

efterträds	av	Gordon	Brown.



08-09
2008 - Detta blir Digifex första riktiga 3D-år. Sony Ericsson beslutar sig för att 

producera sina produktbilder i 3D. 13 härliga 3D-projekt får vi under våren från 

Sony Ericsson.

Under sommaren anställer vi Hemn Habib som ska ta oss in i den rörliga 

världen. Hemn har tidigare jobbat med de stora produktionsbolagen i 

Stockholm. Sist på året anställer vi Nils Carlén, 3D-artist. En behövlig resurs på 

3D-avdelningen.

2009 - Digifex gör en omfattande omstrukturering med mer fokus kring 3D 

och VFX. Retuschörerna omvandlas till frilans-resurser och företaget går 

igenom sin största förändring historiskt sett. 

•	 Adobe	Photoshop	CS4	släpps	2008.	

•	 2008	Sveriges	riksdag	röstar	igenom	

FRA-lagen	trots	starkt	folkmot-

stånd.

•	 2008	Den	22:a	James	Bond-filmen,					

Quantum	of	Solace,	har	biopremiär	

i	Europa.

•	 2009	USA	skjuter	ut	Keplertele-			

skopet	i	rymden	för	att	söka	efter	

planeter	som	liknar	jorden.

•	 2009	Svininfluensan	härjar	i	Sverige	

och	massvaccin	införs.



Vi är idag 8 passionerade, kreativa männniskor som brinner för att jobba med 

bilder & film. Vi har som motto att vi skall skapa kreativa bild- och filmuppdrag 

med äkta wow-känsla. Vi hjälper våra kunder att öka genomslagskraften i sin 

reklam genom att använda sig av CGI-bilder, animationer & specialeffekter.

I dag är ca 80% av vår omsättning 3D och animation. Våra kunder är fort-

farande reklambyråer och större företag med egen inhousebyrå. Fotograferna 

har blivit färre, men vi har några kvar vilket vi är väldigt glada för.

Vi har en god och målmedveten bild av hur vår framtid ser ut. Vår tekniska 

utveckling kommer att fortsätta och vi kommer fortsätta att jobba för att våra 

kunder alltid får lite mer än de förväntat sig.

•	 Adobe	Photoshop	CS5	släpps	och	

fyller	20	år	liksom	Digifex.	Grattis	

Photoshop!	

ETT	STORT	TACK	TILL	

VÅRA	KUNDER	FÖR	

DESSA	20	ÅR!

www.digifex.se

2010


