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Abstract 

Based on our own interests, we have written a thesis regarding special effects and 
the impact they have on people. More or less everybody has seen a movie and at 
the same time come in acquaintance with a visual effect. 
The history about special effects is a development process and has during the 
history of movie making changed over time as a result of many movie makers’ 
contributions.   

Our goal with this report is to identify the most important breakthroughs in 
filmmaking and analyse how the visual effects have changed from the beginning 
of filmmaking to the present. The second goal with this report is to analyse how 
special effects influence people.  

The thesis is divided in two parts since it is based on two issues. The first part is 
about how and when the major breakthroughs in special effects emerged. We 
made some research on the Internet and books to find facts about the 
breakthroughs of special effects in movies.  

The second part of the thesis is regarding how special effects in movies influence 
and affects how people experience the movie. This was studied by inviting 
university students to two movie nights and asks them to fill out a questionnaire 
about the movie and the special effects they just saw.    

The conclusion about the history of special effects is that they have existed since 
the beginning of humankind, and have been used and defined in different ways 
until the 1800th century. The survey concerning college students’ experiences of 
special effects in movies shows that the opinions about special effects in movies 
vary in the majority of the students. They also think that special effects influence 
the movie experiences either to the better or not at all. The majority prioritized the 
story in the movie as an important factor for the movie experience.  
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Sammanfattning 

Examensarbetet är baserat på våra egna funderingar kring specialeffekter och dess 
påverkande på en målgrupp.  

Alla människor har mer eller mindre sett en film och samtidigt kommit i 
bekantskap med visuella effekter. Utvecklingstrender och specialeffekter som har 
uppkommit under filmhistoriens gång är ett resultat från många filmentusiasters 
bidrag.  

Målet och syftet med examensarbetet är att identifiera de viktigaste genombrotten 

inom filmskapande och se hur de visuella effekterna har förändrats från början av 

filmskapandet fram till idag. Ett delmål i arbetet är att också undersöka hur 

specialeffekterna påverkar filmupplevelserna hos högskolestudenterna i 

Jönköping. 

I den första frågeställningen gällande ”hur och när de stora genombrotten 

uppstod inom specialeffekter” har Internet och böcker som främst berör 

specialeffekter varit källorna och utgångspunkten för faktainsamlingen. I andra 

frågeställningen beträffande ”Hur specialeffekterna påverkat filmupplevelserna 

hos högskolestudenterna i Jönköping” redovisas vad studenter har upplevt kring 

specialeffekterna de har sett under två filmkvällar på högskolan. 

Några slutsatser inom arbetet är att det inte går att sätta ett värde på vilka bidrag 

som har varit bättre eller mer användbara under filmhistorien. Däremot är alla 

effekter som finns idag en förbättring av en annan och har under filmhistorien 

sett ut och använts på olika sätt tack vare många filmskapares intresse. 

Specialeffekter är heller inget nytt för människan, de har funnits nästan lika länge 

som människan själv men har tolkats och definierats på olika sätt fram till 1800-

talet då filmskapandet tog fart. Utifrån enkäterna som gjorts kan det ha 

konstaterats att majoriteten som deltagit under filmvisningarna tycker att 

specialeffekter allmänt påverkar filmupplevelsen olika från mycket bättre till inte 

alls. Majoriteten prioriterade även handlingen främst i film av fyra givna alternativ.  
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1 Inledning 

Har du någonsin undrat hur användningen av specialeffekter har förändrats 
genom tiderna? Kanske är du en av dem som har lagt märke till dåligt gjorda 
specialeffekter eller tänkt "cool" när du sett några specialeffekter? 

I detta examensarbete kommer vi att undersöka och försöka besvara hur 
användningen av specialeffekter har förändrats genom tiderna och hur olika 
sorters specialeffekter började användas. Dessutom görs en undersökning av hur 
specialeffekter påverkar filmupplevelsen hos en vald målgrupp. Målet med det 
sistnämnda är att studera om den valda målgruppen tycker att vissa specialeffekter 
påverkar filmupplevelsen negativt eller inte.  

När det gäller filmupplevelser är inte ämnet särskilt utforskat och de arbeten och 
den forskning som gjorts inom specialeffekter berör främst utvecklingen av 
filmhistorien och hur filmer påverkar barn och ungdomar.  

Detta examensarbete är en del i vår utbildning under Kandidat-
påbyggnadsprogrammet, där vi har försökt tillämpa våra tidigare kunskaper i 
Interaktiv Visualisering, Media Design och Grafisk Design. 

 

1.1 Bakgrund 

Filmindustrin och filmskapandet har utvecklats och förändrats under de senaste 
tio till femton åren och fortsätter ständigt att utvecklas. Visioner som många 
producenter och regissörer hade för cirka femton år sedan verkade då omöjliga att 
visuellt skapa men idag är även mer än så möjligt att skapa.  

Eftersom filmindustrin utvecklas och det ständigt kommer nya tekniker har man 
kunnat åstadkomma mycket bättre och snyggare effekter än förr. Utvecklingen har 
gett filmindustrin större möjlighet till att göra mycket mer datoriserat och mindre 
för hand vilket även har gett mer tid i filmskapandets värld.   

Specialeffekter är till för att bidra till en bättre filmupplevelse, men ibland kan det 
ge motsatta effekten. Ett bra exempel är science fiction och actionfilmer där 
specialeffekter används för att höja filmupplevelsen och känslan. Ofta ger det 
istället ett intryck av att det inte är äkta och det kan ge en helt annan uppfattning 
för publiken än vad filmen egentligen är menad att förmedla.  

Efter eget antagande har vi sett att de flesta vill se en film med bra kvalité, bra ljud 
och filmen ska verka så verklighetsbaserad som möjligt. Specialeffekterna gör inte 
bara filmen mer verklighetstrolig, den ger även en bättre syn för ögat. De kan 
skapa en känsla av samhörighet för publiken då specialeffekter kan ge känslan av 
att man själv nästan är med.  

Filmer är uppbyggda på olika sätt och hur du ser på en film beror mycket på vad 
filmen handlar om. Spiderman, Batman, X-men m.fl. är många filmer som vi vet 
redan innan är overkliga medan en film i genren drama eller komedi inte ger den 
förväntan om specialeffekter. Det som menas med verklighetsbaserade filmer i 
vårt syfte är filmer i en neutral genre och inte dem vi förväntar oss innehålla 
fantasi och äventyr.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur och när de stora genombrotten inom 

specialeffekter uppstod, samt att följa dess historik fram tills idag. Vi vill även 

undersöka om för mycket användning av specialeffekter orsakar sämre 

filmupplevelser.  

Det går att läsa en del om filmens utveckling och vad som har skett i 

filmindustrin under de senaste århundradena. Det är dock få som vet hur 

specialeffekterna har förändrats med filmens utveckling och vad de har bidragit 

till. Därför är ämnet intressant för oss och kan även vara intressant för andra som 

är insatta i film och filmhistoria.  

Genom att gräva lite djupare i hur användningen av specialeffekter har utvecklats 

och utvecklar sig idag har tyngdpunkten lagts på att analysera specialeffekters 

påverkan i dagens filmindustri. Vi har även tänkt ta reda på hur skapandet av 

effekter har förändras från den första filmen fram till idag. 

En enkätundersökning gjordes för att få studenters synpunkter angående 

specialeffekter och dess påverkan.  

Syftet har lett till fram till följande frågeställningar: 

1. Hur och när uppstod de stora genombrotten inom specialeffekter? 

Målet är utformat för att ge en historisk bakgrundsbeskrivning inom filmhistorien 

samt för att besvara vad, hur och framför allt när dessa specialeffekter uppstod.   

2. Hur har specialeffekterna påverkat filmupplevelserna hos 

högskolestudenterna i Jönköping? 

Målet är att ta reda på vad denna målgrupp anser om specialeffekter och hur dem 
tycker att det påverkar deras filmupplevelser. 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom att ämnet är ganska brett och oprecist när det gäller specialeffekter 
valdes animerade och tecknade filmer bort i arbetet. Animationens historia och 
dess påverkan inom film ska heller inte behandlas. Med animationsfilmer menas i 
detta arbete tecknade filmer.  

I förundersökningen till andra frågeställningen riktar vi oss bara till studenter på 
Högskolan i Jönköping. För att öka reliabiliteten i undersökningen valde vi 
därmed att fokusera på en och samma målgrupp. Med hänsyn till att det går cirka 
16000 studenter på Högskolan ansågs studenter som en lämplig målgrupp.  

Under förundersökningen till andra frågeställningen var det först tänkt att dela ut 
enkäter efter en filmvisning i Svensk Filmindustri (SF). Men efter diskussion med 
handledaren uteslöts detta på grund av tidsbrist. Istället valde vi att arrangera två 
filmkvällar på skolan. För att inte göra undersökningen svår begränsade vi oss till 
två olika filmer istället för fler.  

För att inte beröra alltför många effekter kommer arbetet att avgränsas avsevärt 
genom att i våra källor endast presentera de effekter som det mest nämns om. 

 

1.4 Disposition 

I examensarbetet har vi först börjat med att presentera inledning och bakgrund för 
att sätta in läsaren i ämnet kring specialeffekternas utveckling.  

Därefter har vi fortsatt med genomförandet och vilka metoder vi har använt oss 
utav för att kunna besvara våra två frågeställningar.  

Efter genomförandet presenteras resultatet och en analys av detta, där bland annat 
vår sammanfattning av enkäterna finns med. Resultatet är uppdelat i två delar då 
vi har arbetat efter två frågeställningar.  

I Avsnitten 3.1.1 – 2.1.6 behandlas frågeställning (1) och i avsnitten 3.2 - 3.2.1 
redovisas frågeställning (2).  

I det sista avsnittet diskuteras våra metoder, resultatet och sammanfattas allt och 
där inkluderar vi även slutsatser samt våra synpunkter om arbetet och framtida 
forskningar inom området.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Definition av specialeffekt 

Nationalencyklopedins definition av specialeffekt: ”Specialeffekt, till en film 
skapad effekt avsedd att ge illusorisk verkan. Det finns t.ex. mekaniska 
specialeffekter (explosioner, bränder, bilkrascher) och optiska specialeffekter 
(trickfilmning; t.ex. utbyte av bakgrunder). Det senare utförs numera oftast genom 
datoranimation. Vissa specialeffekter framställs direkt i kameran, t.ex. 
dubbelkopiering och bakprojektion”. [1] 

 

2.2 Forntidens specialeffekter 

Genom människans olika tolkningar har specialeffekter och illusioner existerat så 
länge vi kan minnas. Tidigare har människan berättat och lämnat kulturer efter sig 
genom grottmålningar runt om i världen. Ett konkret exempel är egypternas 
Hieroglyfer eller grekernas bildskrifter som berättar om deras samhörigheter med 
varandra eller gudarna.  

Det äldsta spåret i specialeffekternas historia hittas i det forntida Egypten. Det 
användes inte i samband med film, men definierar ”effekt” väldigt bra.  

”När präster eller troende frågade efter rådgivning eller hjälp gick de till templen och tillbad 
olika gudar i form av trä statyer som föreställde Anubis1 eller Amun-Ra2. Genom att statyn 
rörde på huvudet kunde prästerna få ett svar, ibland hände det till och med att det kom röster 
eller ljud från statyn. Dessa präster och troende visste inte då att det fanns folk bakom murarna 
där statyn befann sig. Genom att animera eller att med dolda trådar skapa rörelse för statyerna 
kunde tempelskötarna påverka statyns gester.” [2]   

Även då detta inte är något märkvärdigt för oss idag kan man se en tydlig 
betydelse för början av vad som kom att definieras som just specialeffekter. 
Utifrån texten kan det även bekräftas att det var ifrån de gamla egyptiernas seder 
som man har lärt sig om manipulation av rörelser. Effekten som egypterna 
använde har även använts i andra sammanhang genom historien. 

Ungefär år 280 f. Kr lät det byggas en staty åt kung Ptolemy. Det märkvärdiga 
med denna staty var att den var en förfinad animationsteknik från egyptierna. 
Genom att använda matematisk kalkylation kunde skaparen Heron få statyn att 
resa sig från sin stol och hälla mjölk i en kanna utan att spilla en enda droppe. Det 
går att läsa om liknande effekter långt innan vår tid. Effekter som har skapats av 
bland annat matematiker, vetenskapsmän, fysiker eller artister som dedikerat sina 
verk till stora kungar eller andra forskningsarbeten. [2]   

 

 

 

                                                 
1
 Anubis var en gud i egyptisk mytologi som skyddade de dödas gravar. 

2
 Ra eller Amun Ra var en huvudgestalt och alla andra gudars anfader i den egyptiska mytologin. 
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Det som alltså menas som specialeffekt kan 
definieras och tolkas på olika sätt allt beroende på 
hur det har skapats. En digital specialeffekt i dagens 
film kan anses vara alla objekt som är 
datorgenererade eller så kallat CG (Computer 
Generated). Vad som menas med CG är alla objekt 
som inte finns på inspelningsplatsen men som 
sedan har lagts in i efterproduktionen med hjälp av 
datorn.  

Bilden till vänster har åstadkommits genom att man 
har kombinerat olika föremål som sedan har 

applicerats på en filmad bluescreen sekvens.  

”Ett exempel på hur specialeffekter har kommit att ändras kan observeras i de olika King Kong 
filmerna. När den första King Kong filmen spelades in år 1933 användes compositing som 
verktyg för att sammansätta olika förgrunder till ett. Gorillan gjordes i form av en 
miniatyrdocka som i sin tur animerades genom stop-motion tekniken. I förgrunden fanns 
skådespelarna (flickan eller mannen).  

Bakgrundsbilden projicerades på en skärm bakom skådespelarna. Denna typ av compositing är 
känd som Front projection och In-camera-effect, syftet är att fånga och kombinera olika element 
(som King Kong) med bakgrunden. Sedan är målet att projicera den som bakgrundsbild mot 
skådespelarna och slutligen filmas in allt som en helhet.  

När King Kong spelades in år 2007, användes återigen compositing och andra specialeffekter till 
genomförandet, men inte på samma sätt som den första filmen. I andra filmen från 2007 
användes datoranimation, 3D effekter och mycket mer till genomförandet. 

En gemensam nämnare för båda filmerna är användningen av Bluescreen (15). Tekniken är 
mycket välkänd och används inte enbart i filmsammanhang.” 

  

Figur 2.1.  
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2.3 Förutsättningar för att kunna filma 

Projicering användes först i Kina i form av ett skuggspel för cirka 1000 år sedan. 
Skuggspel är och var då en lek där figurer formades framför en ljuskälla. Resultatet 
av dessa figurer var skuggor som avbildades på väggen. 

Ungefär sexhundra år senare kom Laterna Magica som är ett steg närmare 
projicering av film. Genom att låta en ljusstråle belysa en målad glasskiva kunde 
apparaten projicera en bild som fanns på glasskivan till väggen. Ibland användes 
även ett transparent papper med en bild som projicerades på väggen. 

Under 1500-talet började kameran att tillverkas, 
men syftet med var inte för att fotografera eller 
filma. Kameran var till en början ett verktyg som 
användes och var till hjälp vid framtagande av 
landskaps- eller stadsavbildningar [3]. Kameran 
fungerade enligt samma princip som Laterna 
Magica och var byggd av en trälåda. För att 
förstärka ljusinflödet i kameran försågs hålet med 
en glaslins som förde ihop ljuset och sedan 

förstärktes inne i kameran.  

Genom att använda kameran har många teckningar 
tillkommit, men den viktigaste användningen av den 

var vid skapandet av kartor över städer. [3] [4]  

Andra faktorn som behövs för att projicera/spela upp film har att göra med ögats 
tröghet, vilket bygger på det faktum att en bild vi ser fastnar på näthinnan under 
bråkdelen av en sekund. Genom att visa flera stillastående bilder i tät följd så 
kommer ögat att uppfatta dessa som rörliga. Ögats oförmåga att urskilja hastiga 
ljusförändringar kallas ögats tröghet. Snabba ljusförändringar uppfattas som 
flimmer, men vid omkring 50 blinkningar i sekunden kommer blinkningarna 
istället uppfattas som ett fast ljus och det blir svårare för ögat att registrera och 
uppfatta förändringarna. Det kan omtolkas till att den kritiska flimmerfrekvensen 
för ögat ligger runt 50 perioder/sekund eller 50 Hertz (Hz). [3] 

Under 1800-talet började vetenskapsmän och uppfinnare att tillverka olika optiska 
redskap för att kunna förbättra och optimera kameran som då användes för andra 
ändamål. Zoetrop var bland de första apparaterna som hade tagit projiceringen ett 
steg framåt. Runt 1930-talet tillverkades zoetrop, och användes för att illustrera 
rörliga bilder. En annan version av zoetropen är Zoopraxiscope som utvecklades 
och användes av Edward Muybridge 1878-79. Idag anser många att zoopraxiscope 
är bland de första filmprojektorer som hade som syfte att visuellt visa upp bilder. 
[3] [4] 

 

 
 
 

Figur 2.2. Laterna Magica 
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2.4 Seriebilder skapar film 

Film består egentligen av hundratals bildrutor, när bildrutorna körs snabbt3 genom 
en projektor uppfattar ögat bilderna som en sammanhängande rörelse.  
 
De tidiga fotokamerorna användes främst för att ta stillbilder utav olika föremål 
som t.ex. människor, hus eller landskap. Under senare tid försökte fotograferna 
även kunna ta fler stillbilder, syftet de hade var att projicera stillbilderna mot en 
skärm och skapa det som vi idag kallar film. Eadweard Muybridge (1830 - 1904) 
lyckades delvis att utveckla seriefotografering på 1870-talet. Muybridge lyckades 
med hjälp av dussintals kameror fotografera en galopperande häst, därefter fick 
han en serie bilder. Men tekniken som användes var då inte lika utvecklad för att 
få benämningen ”film”. Det behövdes främst en teknik för att fästa, spela upp och 
sedan projicera bilderna mot en skärm. [14] [4] 
 
För genomförandet utav projicering av de rörliga bilderna användes under senare 
tid Lanterna Magica för att utvidga bilderna så att de kunde passa skärmen 
samtidigt som de enskilda bilderna matades fram genom slutaren och objektivet. 
De första filmerna som gjordes var ofta bara någon enstaka minut. Vid längre 
visningstider uppstod lätt vibrationer i samband med frammatningen av filmen 
som kunde leda till ryck i filmen. I värsta fall kunde filmen till och med ryckas av. 
Detta problem löstes så småningom genom att låta filmen gå i en liten slinga in i 
frammatningsanordningen, en s.k. Latham-loop och filmer kunde då i princip 
göras hur långa som helst. 
 

2.4.1 Film utan effekt 

De första filmerna som gjordes var oftast av den dokumentära genren, vilket 
betydde att man inte skulle influera eller påverka händelseförloppet. Fotograferna 
hade inte som mål att påverka händelseförloppet, istället ville de observera och 
återberätta omgivningen som den var.  

Till en början var det Edwin S Porter (1870 - 1941) som kom att utveckla filmens 
berättarspråk genom att använda rörlig kamera och närbilder.  

En av de första filmregissörerna enligt dagens benämning var Georges Méliès 
(1861 - 1938). Han ägde en teater och regisserade men var även trollkarl. Méliès 
började med egna filmproduktioner och kom under senare tid att inse 
möjligheterna som fanns med filmskapande och dess sätt att skapa illusioner. Han 
insåg då att film och specialeffekter kunde kombineras för att därmed skapa en 
verklighet av något som egentligen inte fanns. I filmer som han kom att skapa 
byggdes berättelser som baserades på att scener kopplades till varandra (en slags 
redigering).  Det som Méliés inte riktigt kunde behärska var möjligheten till att i en 
scen byta perspektiv eller manipulera föremål såsom han ville (effektskapandet).  

                                                 
3
 Hastigheten för bildrutorna varierar. Mest förekommande hastigheten för film är 24 bildrutor/sekund 

(24 FPS).  
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2.5 De klassiska effekterna 

2.5.1 Dubbelexponeringen 

En av de allra första effekterna som har använts vid filmskapande är exponering. 
Exponering innebär i princip att ”fånga” bild på kamerans bild/filmremsa. I 
filmsammanhang blev tekniken senare utvecklad för att skapa effekter vid 
bildframkallning. Principen var då densamma som en vanlig bildframkallning men 
genomfördes genom att exponera en bit av en bild/film remsa två gånger, därifrån 
fått dubbelexponering. Alltså kunde bilden ha två olika motiv som hade 
exponerats vid olika tillfällen. [7] 

Dubbelexponering var bland de allra första effekterna som användes inom film. 
Effekten var relativt svår att använda och kunde ibland leda till uppenbara brister 
då olika exponeringar hade sammanförts. Ett exempel kan man se i gamla filmer 
såsom i en del stridsfilmer där karaktärer som egentligen skall strida mot varandra 
befinner sig på olika positioner.  

Dubbelexponering utnyttjades och var mest användbart som en skräckeffekt. I 
den svenska filmen ”Körkarlen” från 1921 användes trickfilmning med 
dubbelexponering av fotografen för att framställa en effekt av en ande som kliver 
ut ur en människa. [22] [23]   

2.5.2 Matte tekniken 

Matte tekniken användes vid början av filmskapandet då specialeffekter var 
inlagda för att kombinera förgrund med bakgrund. I sin tur är matte tekniken en 
vidareutveckling av dubbelexponering. Målet med matte tekniken är att kombinera 
olika föremål från en eller flera bildremsor för att slutligen få det att framstå som 
ett sammanhang.  

Ursprungligen var tekniken skapad av fotografer för att dölja delar av en 
fotografisk bakgrund. När två bilder kombinerades (oftast en förgrund med 
bakgrund) var det nödvändigt att kontrollera interaktionen så att resultatet såg 
trovärdigt ut. Det krävdes också att kunna hantera transparensen mellan bilderna, 
så att bilderna inte blev transparenta. Vid sådana tillfällen används inom det 
digitala filmskapandet ”Matte Image” eller mask-/utskärningsbilder [7] som ofta 
förekommer tillsammans med bluescreen scener.  

Motsvarigheten på filmsidan kallas traveling matte eller bara matte. Principen går 
ut på att maska/klippa ut vissa delar i en scen och sedan försöka lägga in det nya 
objektet i den klippta delen.  
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2.5.2.1 Hur genomfördes traveling matte eller matte image? 

  

Figur 2.3  

- Processen genomfördes i början av filmskapandet genom att en live action4 
scen utan bakgrund filmades. (A)  

- Sedan filmas bakgrunden för live action scenen (B), fast med ett svart tyg 
för att ta bort eller ändra olika delar (C).  

- Med hjälp av det svarta tyget kunde delar döljas för att sedan ersättas av 
objekt eller föremål som fotografen istället ville ha med i bakgrunden (bytta 
ut bakgrunden i (B) och ersätta den med (D)). 

- Den nya bakgrunden (E), skapas då (D) läggs in istället för det svarta tyget i 
(C). 

- (E) läggs in och används som bakgrund till live action scenen (A) och den 
slutgiltiga kompositionen blir (F).  

Metoden var först kallad för ”in-camera matte” och ansågs vara en nyskapande 
specialeffekt under 1800 talet. Eftersom det var kostsamt att åka till olika platser 
för att filma så var tekniken ett bra hjälpmedel inom filmskapandet. 

 

 

 

                                                 
4 Under filminspelning är live action en tagning som spelas in på själva inspelningsplatsen och 
inte i förväg varit manipulerad. 
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2.5.3 Matte painting 

En av de äldsta effekterna inom specialeffekternas historia är metoden att kunna 
förändra olika platser eller objekt. Tekniken för att kunna åstadkomma denna 
effekt har förändrats under de senare årtiondena.  

Under det tidiga 1900-talet användes glasmålningar för allra första gången i 
samband med filmskapandet. För fotografen Norman O. Dawn genomfördes 
detta med hjälp av en konstnär inför en inspelning. I Dawns film behövdes en 
sönderfallen kyrka byggas upp. Genom att konstnären målade upp och förfinade 
kyrkan på ett transparent glas kunde han sedan filma framför den transparenta 
målningen och få kyrkan att se hel ut igen.   

Norman O. Dawn film ”Mission of California” förverkligades och genomfördes 
med hjälp av tekniken matte painting. För ungefär hundra år sedan blev den även 
en inspiration och ansågs som en innovativ effekt som skulle kunna bidra till att 
underlätta filmskapandet [2].  

En digital matte painting har samma grunder som den klassiska glasmålnings- 
tekniken. Digital matte painting görs genom att skapa fotorealistiska bilder eller 
teckningar som sedan läggs in i en filmad sekvens. Detta görs genom att 
manipulera en befintlig bild eller utifrån ingenting skapa en ny bild.  
 

 
 

  

En omvandlad nattbild av originalet.  Original bild på Manhattan.    
Här har även tvillingtornen  
World Trade Center lags in till vänster.  
 
 
 
 
  

Figur 2.4 
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2.5.4 Röd Grön och Blå (RGB)  

 
Alla tre kanalerna läggs ihop och skapar en bild. 

 

En bild av Röda kanalen (utan grön och blå kanal).  

 

En bild av Gröna kanalen (utan röd och blå kanal). 

 

En bild av Blåa kanalen (utan röda och grön kanal). 

 

Ett färgsystem är uppbyggt utifrån grundfärgerna rött, grönt och blått (förkortning 
RGB). RGB är i sin tur en additiv färgblandning vilket vill säga att man utgår från 
den avsaknaden färgen svart. Sedan adderas eller läggs RGB färgerna till, beroende 
på mängden av grundfärgerna som läggs till desto ljusare slutfärg erhålls. 

2.5.5 Stop motion  

Trots att animation av objekt och figurer aldrig varit något okänt fenomen i 
filmsammanhang kan man säga att Ray Harryhausen har varit en del av 
utvecklingens förbättring [6] [2]. Hans intresse för specialeffekter och film har lett 
till att han har tillbringat en stor del av sin karriär åt att skapa och förbättra 
framförallt animationstekniken. Att ha sett den första King Kong filmen ledde det 
till att han lade ner mycket tid åt att förfina stopmotion-tekniken som användes 
för att animera gorillan. Målet som Harryhausens hade var att få bättre, mer 
flexibla och realistiska animationsrörelser i sina filmer [2].  

Stop motion är en gammal animationsteknik som går ut på att ta bild eller filma ett 
objekt, sedan flyttas objektet ett eller två steg och fotas igen. Från att objektet har 
förflyttats sig från ena punkten till den andra kan 50-100 bilder uppskattningsvis 
ha tagits, allt beroende på vad för slags animation det är.  När bilderna successivt 
spelas upp skapas effekten av att objektet förflyttar sig. Denna metod användes i 
den första King Kong från 1933. Samma teknik användes och används vid 
skapandet av animation av lerfigurer, ett konkret exempel är filmen ”Flykten från 
hönsgården” från 2000. 

Harryhausen är även känd och ihågkommen för sina unika och handgjorda 
skulpturer av varelser. Från att använda små dockor (den tidigare tekniken som 
användes) började han att experimentera med att skapa en dynamisk animation 
där riktiga konstruerade modeller integrerades i filmen. Fördelen med denna 
teknik blev att han nu kunde ha mer och bättre kontroll över modellens rörelser. 
Ett konkret exempel kan ses i filmerna Clash of the Titans (1981), Sinbad and the 
Eye of the tiger (1977), Jason and the Argonauts (1963) med flera. Med hjälp av 

Figur 2.5 
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mattetekniken kunde Harryhausen även få en mer realistiskt interaktion mellan 
modellerna och bakgrunden.  
 

2.5.6 The Optical Printer  

Linwood G. Dunn som var ansvarig för de optiska effekterna i King Kong 
använde två tekniker för att sammanföra effekterna som användes i filmen. Den 
första var ”The Optical Printer”, som byggde på ungefär samma princip som 
mattetekniken. Genom experiment och forskning lyckades Dunn skapa olika 
optiska effekter vilket senare kom att skapa grunden för färg-TV. Dunn lyckades 
även skapa en optisk filtreringseffekt för film och effektskapandet då han filmade 
med olika filter, till exempel blå och orange. Genom att använda motsatta (orange 
filter i kamera mot blå bakgrundsskärm bakom skådespelare) kunde han lägga 
ihop eller ta ut olika former/silhuetter av skådespelarna med hjälp av färgvalet. 

Den andra tekniken som Dunn använde sig av var skapat utifrån att en 
filmprojektor mekaniskt kopplades till en filmkamera. Den optiska skrivaren 
tillåter då fotografen att på nytt fotografera ifrån det som projektorn projicerar. 
Med hjälp av optiska effekter kan man nu åstadkomma effekter som inkluderar in- 
och ut toning, slow motion eller matteeffekter.   

Med the optical printer kan fotografen sedan manipulera bilden som 
fotograferades ifrån projektorn. Även andra effekter kan skapas genom att 
projektorn och kameran kontrolleras. I den slutgiltiga filmremsan har bilder från 
den projicerade projektorn redigerats och sammanförts i en slutlig filmremsa. [21] 

 

2.5.7 In-camera-effect 

Är effekter som görs i eller med kameran innan filmrullen sänds till labb för 
framkallning, vilket också har gett effekten namnet. Alltså är In-camera-effect det 
som redan har spelats in och det som har åstadkommits med kameran innan den 
sänds till framkallning.  Effekter som kan räknas som In-camera-effect är bland 
annat effekter som skapas genom artificiella ljus (till exempel bländande ljus mot 
kameran) eller in och ut zoomning.  

Andra exempel på In-camera-effect kan anses vara zoomeffekter som gjordes 
genom att ha en kamera på en Dolly5 räls och därefter röra sig bort. Objektet eller 
skådespelaren befinner sig då på samma plats men eftersom allt runt omkring 
förändras skapas effekten av att objektet förflyttas bort (ut zoomning) eller 
närmare (in zoomning). Ett klassiskt exempel på in-camera-effect kan ses i Hajen 
från 1975 då en förvrängd in zoomning görs på Sheriff Brodys ansikte. [8]   

 

 

 

                                                 
5
 Dolly är en räls som är utrustad med statiska föremål för att hålla kameran så stabil som möjligt.   

Dolly används för att motverka skakningar vid filmning. 
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3 Metod och genomförande 

Studien för vår första frågeställning var uppbyggd kring litteraturstudier, fakta har 
hittats via böcker, artiklar och via Internet. Avsikten med frågeställning 1 var att 
analysera och fastställa vad som egentligen har bidragit till utveckling inom 
specialeffekter. Första frågeställningen uppstod då vi funderade på frågan ifall 
utvecklingen har skett i samband med filmers behov eller ifall utvecklingen varit 
autonom. Dessutom valde vi att jämföra gamla typer av specialeffekter med 
dagens för att se om det fanns likheter eller olikheter mellan dem.   

Andra frågeställningen är uppbyggd på en enkätundersökning som gjordes för att 

ta reda på vad studenter på Högskolan i Jönköping tyckte om specialeffekterna i 

två filmer. Utifrån de två filmerna var det tänkt att ta reda på hur dessa 

specialeffekter i sin tur påverkade publiken. Filmerna som valdes ut för 

filmkvällarna var Anaconda 3 (2008) och Wanted (2008).  

Efter att ha tittat på ett antal filmer diskuterade vi och enades om vilka filmer som 

skulle vara lämpligast för att kunna besvara den andra frågeställningen. Eftersom 

specialeffekter i filmerna är en viktig aspekt var Wanted och Anaconda 3 lämpliga 

val då båda filmerna innehåller mycket specialeffekter men dessa används på olika 

sätt och i olika syften.  

I filmen Anaconda 3 är det väldigt mycket specialeffekter som enligt oss får 

filmen att verka väldigt gammal och hopklistrad medan Wanted handlar om 

väldigt mycket våld och rörelser som är omöjliga för en vanlig dödlig människa 

att genomföra. 

Tanken bakom enkätundersökningen var att ta reda på vad studenterna tyckte om 

filmerna visades, specialeffekterna och deras allmänna värdesättning i film. I 

enkätundersökningen valde vi att reda på hur ofta studenterna ser på film för att 

se om det gör någon skillnad för hur de ser på specialeffekter.  

En testversion av en enkät gjordes och testades på två bekanta från skolan under 

en testfilmkväll (Se bilaga 1). Efter att feedback mottagits så gjordes en del 

ändringar i enkäterna (Se bilaga 2). Det som behövde göras utifrån feedbacken vi 

hade fått var att omformulera några av frågorna. Testpersonerna tyckte även att 

man skulle se om åsikterna skiljde sig åt beroende på kön varför det bestämdes att 

dela upp sammanställningarna efter kön. Utbildning och ålder blev två intressanta 

faktorer att inkludera eftersom de kan ge en grund kring vad publiken tyckte om 

filmupplevelsen.   

Via Studentkåren fick vi tillstånd för visning av filmerna. Därefter kontaktades 

vaktmästeriet för lån av HJ-aulan på Högskolan för Lärande och Kommunikation 

(HLK). Den första filmen visades den 26 april 2010 och den andra filmen den 3 

maj 2010.  

För att locka studenter till att komma sattes det upp affischer inför 
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filmvisningarna runtom på skolområdet och även vid studentbostäder på 

Gräshagen (Bilaga 3 och 4). Affischerna skickades även ut på Facebook i gruppen 

Högskolan i Jönköping. Ett e-brev skickades ut till vår klass (KP09) någon dag 

innan filmvisning. Inför andra filmvisningen gjordes ett försök att locka fler 

studenter genom att bjuda på muffins och saft.  

Efter varje film fick studenterna en enkät med åtta frågor på som de fick besvara. 

Sammanlagt samlades 22 svar in på båda filmerna. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Konkurrens påverkade filmindustrin  

Runt 1930-talet började televisionen användas i USA och Storbritannien, under 
första och andra världskrigen var biografer (bio) bland de största fritidsnöjena som 
fanns. När televisionen (TV) började användas alltmer under 1950-talet kom den 
att bli en stor konkurrent till bion. Eftersom biobesökarna nu kunde sitta hemma 
istället för att gå till bion började det ställas stora krav på de nya filmerna som 
skapades och förväntningarna växte allt mer på filmerna. 

Sedan början av 1950-talet har många producenter satsat allt mer på att främst 
återskapa bättre effekter, men även inspelningsprocessen. Genom att utveckla 
bättre effekt och teknik jämfört med exempelvis televisionen har filmen behållit 
sin position i många år. För att konkurrera med televisionen experimenterades det 
mycket i att skapa färgbild i film runt 1953. Vissa producenter satsade även på 
stereografiska bilder, vilket innebar filmvisning i 3D format [9]. Den stereografiska 
tekniken uppfanns av Charles Wheatstone runt 1840 men var svårhanterligt i 
samband med filmvisning.  

Under det sena 1970-talet när videobandspelaren introducerades för allmänheten 
trodde många att det var slutet för filmindustrin. Videobandspelaren var ett hot 
för biograferna eftersom folk nu kunde spela in film från TV med hjälp av 
videobandspelaren och i sin tur sälja filmen. Fram till idag har filmindustrin 
ständigt konkurrerat med andra industrier gällande publik och investerare för att 
vara den främsta nöjesindustrin. För att lyckas motverka all konkurrens har man 
sedan länge inom filmindustrin försökt vara steget före oavsett om det gäller 
teknik eller marknadsföring för att behålla publiken.  

Under 1950-talet började filmskapandet bli ett alltmer professionellt yrke. När fler 
investeringar gjordes inom film ledde det till att filmskapare, producenter och 
regissörer kunde satsa i högre grad på att utveckla och förbättra de visuella 
effekterna. De europeiska filmskaparna började nu se potential som fanns inom 
filmbranschen framför allt i USA där industrin växte som snabbast och bäst.  
I samband med att andra världskriget hade påverkat ekonomin negativt i Europa 
var 1950-talet decenniet då en del europiska filmfantaster flyttade för att satsa på 
en ny filmkarriär i USA.  

 

4.1.1 Introduktion av Puppetoons 

George Pál (1908 – 1980) flyttade från Ungern till USA runt 1940-talet. Pál är ett 
annat namn som kopplas till specialeffekternas utveckling framför allt inom 
science fiction och animationstekniken. Han är bland annat ihågkommen för sina 
puppetoons som också är en annan form av stop motion, men främst som en 
skicklig producent. Introduktionen av puppetoons anses vara bland de första 
vidareutvecklingarna av den traditionella stop motion-tekniken. Hans puppetoons 
kom att bli en stor del av specialeffekterna i filmerna han producerade. [2] 
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En av Páls största filmer där specialeffekterna resulterar och påverkar till framgång 
är ”When The World Collide” från 1951. Tillsammans med Byron Haskin 
producerade Pál även ”War of The Worlds”. Filmen är baserad på en novell av 
Herbert George Wells (H G. Wells), ”War of The Worlds” (Världarnas Krig) och 
anses vara en av 1950-talets bästa science fiction-filmer.  

Páls version och skildring av Världarnas krig släpptes år 1953 och fick en Oscar 
för dess unika och kreativa sätt att skapa och använda specialeffekter. H G. Wells 
novell ”War of The Worlds” blev också en inspirationskälla till kommande science 
fiction och actionfilmer. Många effekter ur filmer som ”Independence Day” 
(1996), ”Mars Attacks” (1996) eller ”The Asylum” (2005) är hämtade från den 
novellen. [15] [17] [2] 

 

4.1.2 Douglas Trumbull effektskapande inom film 

Såväl som George Pál och Ray Harryhausen finner man Douglas Trumbull som 
fram tills idag bidragit med förbättringar inom de visuella effekterna. Den 
legendariska regissören och effektskaparen Trumbull har länge varit ett namn som 
varit känt inom många filmer såsom: To the Moon and Beyond, 2001: A Space 
Odyssey, Silent Running, Blade Runner m.fl.  

De klassiska effekterna han har använt, återskapat eller förbättrat i filmer han var 
engagerad i;  

- Optiska effekter 

- Fotografiska effekter (in- camera effekter) 

- Miniatyrkonstruktioner (modellkonstruktion av städer) 

- Miniatyrdesign (likt Ray Harryhausens handgjorda skulpturer av varelser) 

-  Front projection  

- Pyroeffekter 

- Animationstekniken (Stop motion)   

Trumbull har under sin karriär vunnit Oscars men även andra stora priser inom 
området för vetenskapliga och tekniska framsteg. [10] [2] [19]  
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4.2 De klassiska effekterna börjar bli digitala 

Fram tills det digitala genombrottet (användningen av 3D eller CG) var 
specialeffekter inom film en teknisk och krävande arbetsprocess. Men tack vare 
den digitala utvecklingen har arbetsprocessen blivit mindre krävande, vilket även 
lett till att produktionstiden minskat. 

Under 1970-talet började specialeffekterna bli en allt viktigare aspekt inom 
filmskapandet. Ett exempel för anpassningen finner man i första Star Wars-filmen 
”The new hope” från 1977. Filmen fick inte enbart biopubliken utan även 
filmindustrin att förbluffas främst över specialeffekterna som användes, men 
också hur de kunde användas.  

Fram till år 2000 har en hel del stora personer som till exempel Ray Harryhausen 
eller George Pál kommit att förbättra och tagit tekniken inom animationen ett steg 
framåt. Bidraget från dessa människor har lett till att det idag finns större och 
bredare sätt att utnyttja men även skapa specialeffekter inom filmsammanhang.  

 

4.2.1 Från traveling matte till Bluescreen 

Traveling matte blev patenterat av Frank D. Williams 1916. Tekniken blev under 
senare tid utvecklad från den klassiska filmningen med svart tyg till att filma med 

en blå bakgrund. [5]  

Bluescreen användes och testades för allra första gången i samband med filmen 
The Old Man and the Sea (1958), regisserad av Aleksandr Petrov. Denna teknik 
var väldigt svårhanterlig och fungerade bara på svartvit film. Under 1950-talet, när 
färg-TV blev standard, så utvecklade Peter Vlahos och Zbig Rybczynski (rysk 
forskare) en bluescreen som fungerade med färgfilm. Tekniken användes sedan i 
ett flertal filmer som bland annat Ben Hur (1959) men började användas på allvar 
efter Georg Lucas storfilm Star Wars - Episod IV The New Hope. 

Bluescreentekniken är idag samma utbytningsmetod och bygger ungefär på 
traveling mattes grundprinciper. Detta har därmed resulterat till att den utklippta 
formen som kallades ”traveling matte eller matte” nu heter ”Alfakanal” och är en 
extra kanal som kan tillkomma utöver RGB kanalerna.  

Den klassiska traveling matte-tekniken har med tiden utvecklats till en digital 
teknik. Ed Catmull och Alvy Ray Smith som då jobbade på Lucasfilm, 
medverkade aktivt i den processen i samband med deras arbete inom utveckling 
av Compositing och Datorgrafik. Smith var också en drivande person inom 
utvecklingen av konceptet för alfakanal vid bluescreen-produktion. 

Trots namnet kan vilken färg som helst användas. Oavsett färgen på 
bakgrundsskärmen är tekniken densamma. En kraftig blå färg är lämplig bland 
annat för att den ligger långt ifrån människans hudfärg. Anledningen till att man 
just använder vissa färger beror på att färgsystemet är uppbyggt kring RGB 
färgerna. Vår hud har fler nyanser av rött och grönt än vad den har av blå, vilket 
därmed lätt kan urskiljas då motivet läggs framför en blå bakgrundsfond.  
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Idag är den gröna tekniken (greenscreen) allt vanligare. Greenscreen började 
användas som mest då videospelaren gjorde entré, och blev allt vanligare vid 
videoproduktioner. Redscreen som sällan nämns är också ett alternativ för 
effektskapandet.  

 

Alfa-kanalen används oftast som en mask för att blockera 
eller ta bort delar av en bild. Det vita är positiv och har 
värdet 1 medan det svarta är negativ med värdet 0. 
 
 
 
Bluescreen-bild 
 

 

 

 

 

 
  

4.3 Star Wars och de första digitala effekterna 

anpassas för film 

Star Wars - The New Hope blev en av tidernas största biosuccéer och även en 
kassasuccé världen över som gjorde skaparen George Lucas till mångmiljonär. 
Hans företag Lucasfilm fick en vinst på cirka 100 miljoner dollar [11]. Star Wars 
blev nominerad för tio Oscars 1977 varav de vann sex, bl.a. priset för bästa 
specialeffekter. Star Wars filmerna har haft en stor betydelse för effektskapandet. 
Genom att främst ha lyckats skapa nya specialeffekter men även ljudeffekter har 
det medfört att kommande filmer i sin tur återanvänt men även fram tills idag 
förbättrat effekter tagna ur Star Wars filmerna. [12] [18] [2] 

 

4.3.1 Effekterna i Star Wars 

ILM6:s grundare John Dykstra hade en stor betydelse för skapandet av ”Star Wars 
– The New Hope”. Han hade förståelse för vad George Lucas eftersträvade och 
skapade de effekter George Lucas ville ha. Han lyckades bland annat filma 
stridscenerna med annorlunda kamerarörelser så att de kunde integreras med 
specialeffekterna [2].  

Vissa kamerarörelser som skapades var av typen in-camera-effect. Även matte 
painting användes då de digitala effekterna inte kunde användas för att visualisera 
alla tänkbara miljöer skådespelarna befann sig i. 

                                                 
6
 Industrial Light and Magic, är ett produktionsbolag i Hollywood, USA.  

Figur 4.1  
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Idag är ILM ett av Hollywoods men även ett av världens främsta 
postproduktionsbolag.  Phil Tippet har haft en viktig funktion inom ILM. Bortsett 
från att vara animatör och kreatör bakom effektskapandet har han varit inblandad 
och utvecklat teknikerna som ILM under senare tid kom att skapa för 
filmskapandet [13].  

Tippet har lyckats ta den traditionella stop motion animationen och skapat en ny 
effekt, nämligen go motion. En av Tippets största nyskapade effekter inom 
specialeffekter finner man i Star Wars - The Empire Strikes Back (1980). Samma 
teknik användes i ”Jurassic Park (1996)”. Med hjälp av go motion och digitala 
effekter har animatörerna på ILM lyckats skapa realistiska rörelser på bland annat 
T-Rex men även många andra dinosaurier i Jurassic Park.  

Tekniken har samma grundprinciper som stop motion och är i sin tur en 
utveckling av den. Men till skillnad från stop motion används i go motion en 
rörelseoskärpa i bild-/filmrutan. Detta resulterar i att vid uppspelning av 
bildremsan skapas en illusion av rörelse, rörelsen skapar i sin tur en oskärpa som 
uppfattas som att den skapats från figuren själv.  

Jämfört med go motion anses den traditionella stop motion tekniken vara ryckig 
och statisk vilket också ibland ger objekt onaturliga rörelser. Go motion tekniken 
har även återanvänts i andra filmsammanhang som bland annat ”Starship 
Troopers(1997)” och Dragonslayer (1981) [2] [20].  

 

4.3.2 F-Curves 

Tekniken utvecklades i samband med första Jurassic Park filmen. Målet med F-
Curves är att omvandla punkters position till digitala värden och därefter applicera 
dem på en datagjord karaktär. Detta experiment resulterade i och var en faktor till 
att den traditionella stop motionen blev digitaliserad. I samband med F-Curves 
kom en annan teknik att utvecklas, nämligen motion capture.  

Motion capture (att fånga rörelser) är idag en animationsteknik inom 3D. Målet 
och syftet är att sätta ut sensorer på människor eller djur och sedan överföra de 
elektroniska rörelsesignalerna (F-curves) till någon datoranimerad (oftast en 3D) 
figur. Processen för att omvandla och sätta ut sensorer på figurerna heter motion 
capture. De elektroniska värden/signaler som kommer från karaktären (människa 
eller djur) heter F-Curves, medan processen för att omvandla och applicera på 
figurer heter motion capture.  

På figur 4.2 är karaktären längst till höger en 
människa med svart dräkt, de röda prickarna är 
sensorer. De vita punkterna (vänster om 
människan i bild) är just de elektroniska 
signalerna ifrån människan. En ny 3D figur har 
skapats och de elektroniska signalerna har 
överförts till figuren. Figuren (längs till vänster i 
bild) har fått sina rörelser från människan. Hela 
processen kallas motion capture. 

Figur 4.2 
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4.4 De digitala genombrotten 

Redan på 1920-talet användes 3D filmvisning i samband med film men blev inte 
lika användbart som förväntat [9]. 3D-effekter inom film har egentligen aldrig 
varit något nytt. Det har funnits länge men har inte använts lika mycket som 
exempelvis bluescreen, stop motion eller matte tekniken.  

3D-effekter som används i dagens filmer kallas CGI (Computer Generated Image 
s.k. datagjorda bilder). CGI har utvecklats vid sidan om filmskapandet från sena 
1950-talet och har idag blivit en stor del av produktionsprocessen. Det var i början 
av 1980-talet som filmen Tron (1982) lyckades skapa förutsättningarna för att 
skapa det som idag är känt som 3D-effekter. I ”Tron” lyckades artisterna använda 
grundläggande 3D-element som till exempel cylindrar, sfärer och polygoner för att 
skapa fordon och landskap där skådespelarna befann sig [2]. Eftersom det krävdes 
stor datorkapacitet för att lyckas åstadkomma alla effekter och renderingar 7 
krävdes fyra företag till genomförandet av filmen och dess effekter.  

För filmindustrin var genomförandet av ”Tron” som en snöbollseffekt, vilket 
ledde till att storföretaget ILM började satsa allt mer inom 3D och digitala 
effekter. Datorns kapacitet för att hantera digitala effekter vid skapandet av Tron 
var inte lika avancerad som dagens datorer. Därför krävdes mycket arbete för att 
anpassa och utveckla datorns arbetskapacitet till effekterna. Inom 
produktionsbolaget behövde effekterna testas för att kunna användas och 
sammanföras med de filmade sekvenserna. [14] [2] 

Efter att ha lyckats med 3D-effekter i Tron dröjde det inte länge för Gary Demos 
och John Whitney att lyckas skapa det första 3D stridsplanet i ”Star Wars - The 
Last Star Fighter" (1984) (Se bilaga 6). Ett år efter första 3D stridsplanet hade 
skapats i Star Wars - The Last Star Fighter lyckade även John Lasseter skapa och 
animera det första datoranimerade objektet (CGI), en glasmänniska till ”The 
Young Sherlock Holms (1985)”. [16] 

 

4.4.1 Digital Compositing  

Compositing har egentligen funnits och tillämpats länge i samband med 
effektskapandet i filmhistorien. Compositing betyder ”sammansättning” och har i 
sin tur varit metoden för att applicera effekter på eller i film-/bildremsan. 
Compositing innebär därmed att inom film sammanföra förgrund med bakgrund.  
Men är även detsamma som att inom:  
 

- Dubbelexponering: exponera den andra bilden på första bildremsan. 
- Matte painting: att lägga till objekt i bakgrundsbilden. 

 
Digital Compositing går bland annat ut på att arbeta med digitala produktioner 
genom att sätta ihop 3D-visualiserade effekter så som CGI i en filmad sekvens. 
Exempelvis kan det handla om att integrera 2D eller 3D-grafik i TV, video eller 

                                                 
7
 Rendering innebär bland annat att exportera ut en eller flera stilbilder från ett datorprogram för att 

sedan successivt kunna spela upp dem som en film. 
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film.  Idag används compositing inom mycket kommersiell tv-reklam för video 
och är en av de effektivaste metoderna när det kommer till specialeffekter.  
Compositing görs inom postproduktion vilket också är bland de sista stegen inom 
just filmskapandet. Till exempel kan effekter behöva läggas in i de filmade 
sekvenserna. Arbete som uppstår vid compositing kan därmed vara animation, 
manipulation (att i en given sekvens lägga till eller ta bort objekt, ändra ett 
föremåls storlek och perspektiv), eller färgkorrigering även kallat Color correcting.  
 
Några förekommande effekter som görs inom compositing är; 
 

- Keying (att frilägga objekt i bluescreen-sekvenser). 
- Motion Graphics (innebär att man till exempel integrerar diverse objekt i 

den filmade sekvensen, exempelvis att animera växande gräs i samband 
med att kameran rör sig framåt). 

- Matte painting (lägga till eller ta bort objekt i de filmade sekvenserna). 
- 3D-Compositing (sammansätta ett antal olika 3D-lager).  
- Set extension (Att manipulera ett objekt genom att bygga eller förlänga det, 

exempelvis genom att bygga upp en extra våning på ett hotell). 
 

4.5 Nämnvärda utvecklingar inom effektskapande. 

4.5.1 CGI och 3D 

I science fiction thrillern Locker (1981) användes olika texturer för att skapa en 
CGI mänsklig karaktär (modell Cindy). Polygonmodeller erhölls när hennes kropp 
scannades. Vidare använde man dessa polygoner till att digitalisera en 
människokropp som sedan användes för att skapa modellens mänskliga hud-
texturer. I samband med skapandet av CGI karaktären var det också första gången 
en skuggad 3D-textur applicerades på en CGI-karaktär. [2] [14] [16] 
 
Det största framsteget som har gjort inom 3D och CGI under 2000-talet finner 
man i den revolutionerande filmen Avatar (2009) som är skapad och regisserad av 
James Cameron. Avatar har tagit effektskapande inom 3D till en ny nivå. Filmens 
budget för specialeffekter uppgick till över 300 miljoner euro. Totalt beräknades 
alla live action-scener till cirka 40 % av kostnaden medan 60 % gick till skapandet 
av CGI. 
 
Jämfört med andra filmer är Avatar filmat med både konventionella 2D och 
moderna 3D kameror. Som utgångspunkt användes motion capture i en lokal 
utrustad med sensorer för att fånga skådespelarnas alla rörelser. Till skillnad från 
den vanliga tekniken bar skådespelarna en liten hjälm rustad med kamera för att 
bättre kunna fånga ansikte, ögon och huvudrörelser. Målet med hjälmen var att 
kunna framställa ungefär 95 procent mer av skådespelarnas ansiktsrörelser.  
 
Bortsett från att landskapet (den virtuella djungeln i Pandora) spelades upp i 
realtid modifierades detta så att man kunde se hur motion capture figurerna såg ut 
i det virtuella landskapet. [14]  
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4.5.2 Digital Compositing, Digital Puppetry och CG 

I Indiana Jones and The Last Crusade (1989) används digitala compositing för 
allra första gången som ett fotomontage för att visualisera skådespelaren Julian 
Glovers dödssekvens. [14]  
 
Genom att filma samma ansikte fast med olika makeuplager lyckades man få ett 
dussintals olika ansiktslager (normalt ansiktslager, muskellager, nervlager etc.). 
Sedan lyckades artisterna på ILM sätta ihop alla dem olika lagren för att successivt 
animera bort dem och i sin tur skapa effekten av att gå från att vara en levande 
människa till ett dött skelett. 
 
I RoboCop 2 (1990) användes datorgrafik som simulerade i realtid (samtidigt som 
live action scen) även kallad ”Digital puppetry” för att skapa en karaktärs ansikte. 
Vilket vill säga att man inte behövde skapa CG-objektet för att sedan rendera och 
slutligen applicera i film. Med datorgrafik som simulerade och renderade CG i 
realtid kunde CG-representationen av ett ansikte i RoboCop slås ihop och ses på 
RoboCop’s skärm. Ansiktsrörelserna manipulerades av en digital animatör i 
realtid. [16] 
 

4.5.3 Morphing, CG och Motion capture 

Terminator 2 var den första storfilmen som använde flera morphingeffekter 
(förvrängningseffekter) för att simulera realistiska mänskliga rörelser på en CG-
karaktär. För att skapa effekterna till filmen byggdes speciella datorer för att 
hantera specialeffekterna. Dock användes morphingeffekter tidigare i samband 
med filmen Willow (1988), men inte i samma utsträckning och den var inte lika 
välutvecklad som i Terminator 2. [16] [2] 
 
Karaktären ”krom T-1000 Cyborg Terminator” (fiende till huvudkaraktären) var 
därför den första CG-figuren man använde morphingeffekter på i ett 
filmsammanhang. Ett exempel på framstegen som hade gjorts med CG och 
morphingeffekter ser man främst när T-1000 uppenbarar sig själv som en flytande 
metall-människa, men även då den förvandlar sin hand till olika föremål. Alla 
dessa effekter är skapade med just morphingeffekten som senare applicerats på 
CG figuren. Sedan skapandet av CG karaktärer i Young Sherlock Holmes (1985) 
var denna morphingeffekt banbrytande för filmskapande. [14]  
 
Mumien anses av många inom filmindustrin vara filmen som har tagit upp 
realismen inom effektskapandet. Med hjälp av CG, CGI och 3D-effekter har 
bland annat datorgenererade lager av muskler, senor och vävnad varit 
utgångspunkten för att visualisera transformationen av karaktären Imhotep 
(mumien) från ett skelett till människa. Till genomförandet av filmens effekter har 
ILM använt en kombination av motion capture, live action, och CG för att bland 
annat skapa huvudkaraktären men även miljön som filmen utspelar sig i. Ungefär 
en femtedel av filmbudgeten gick till att skapa alla specialeffekter. 
 
Vissa stridsscener i Mumien är inspirerades av Ray Harryhausens film ”Jason och 
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argonauterna (1963)”. Till genomförande av stridsscener i Jason och argonauterna 
användes stop motion tekniken för att animera skelett som slogs med människor. 
I Mumien har till exempel levande skelett ersatts av datorgenererade köttätande 
skarabéer (en typ av skalbagge). [2] [14] [16] 
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4.6 Specialeffekters påverkan på filmpubliken 

4.6.1 Hur har specialeffekterna påverkat filmupplevelserna hos 
högskolestudenterna i Jönköping? 

Vid de två filmvisningar som ägde rum på Högskolan av Lärande och 
Kommunikation (fackhögskola tillhörande Högskolan i Jönköping) besvarade 
sammanlagt 22 personer de utdelade enkäterna. Vid den första filmvisningen där 
filmen ”Anaconda 3” (2008) visades deltog tio personer. Vid andra filmvisningen 
visades ”Wanted” (2008) och tolv personer var närvarande. Filmerna valdes 
utifrån hur mycket specialeffekter som används men även efter antagande om 
inverkan dem skulle skapa för tittaren. 

Det som undersöktes var till exempel huruvida män respektive kvinnor tyckte om 
specialeffekterna i två filmer samt om det har påverkat deras filmupplevelser i 
filmen.  

Variationsvidd på utbildningarna varierade allt ifrån Grafisk design och 
webbutveckling, Ekonomi, Arbetsterapeut, IT/Datateknik till utbildningar som 
Logistik, Förskolelärare, Affärsjurist och Business management.  

För att se om kön, ålder eller utbildning spelade någon roll har en 
sammanställning gjorts utifrån dessa kategorier.  

 

 

Resultat på fråga 1 vid filmvisningen av Anaconda 3. 
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Resultat för "Wanted" på fråga 1. 

Majoriteten av studenterna tittar på film en till tre gånger i veckan och tycker att 
specialeffekter allmänt ger en varierande filmupplevelse mellan bättre och sämre.  

 

 

Resultat för Anaconda 3 på fråga 2. 

Filmen gav ett negativt intryck till publiken på grund av dess dåligt gjorda 
specialeffekter. Det som ansågs vara dåligt var bland annat ormen i filmen och 
bilresorna. 
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Resultat för Wanted på fråga 2. 

Majoriteten fick ett positivt intryck av filmen främst för att specialeffekterna 
påverkade filmen väldigt mycket. De flesta lade märke till effekterna kring kulorna 
och tyckte att de gav ett positivt intryck av filmen.  

 

 

Resultat för ”Anaconda 3” på fråga 3. 
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Resultat för ”Wanted” på fråga 3. 

Jämfört med Anaconda 3 tyckte fler kvinnor i undersökningen för Wanted att 
effekterna varken påverkade mycket eller lite.  

Fler män (4/6) som deltog i Wanted tyckte att effekterna påverkade väldigt 
mycket. Minoriteten (2 st.) svarade att effekterna påverkade väldigt mycket i 
Wanted.  

I följande del i undersökningen ställdes frågor om hur specialeffekter i allmänt 
påverkar film och vad deltagarna värdesätter i film utifrån fyra olika alternativ.  

 

 

Resultat för Anaconda 3 på fråga 4. 
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Resultat för Wanted på fråga 4. 

Sammanställningen på fråga 4 visar tydligt att majoriteten tycker att det varierar 
ifall att specialeffekter annars ger bättre eller sämre filmupplevelse. Några enstaka 
deltagare i Wanted 3 stod däremot fast vid att det gav mycket bättre 
filmupplevelser. 

 

 

 

Resultat för Anaconda 3 på fråga 5. 
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Resultat för "Wanted" på fråga 5. 

I enkätsammanställningen för båda filmerna så har majoriteten lagt märke till 
någon speciell specialeffekt i filmen, men vad de tyckte om filmen skiljde mellan 
de olika filmerna.  

 

 

 

Resultat för kvinnor på ”Anaconda 3”, fråga 6. 
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Resultat för kvinnor på ”Wanted”, fråga 6. 

I sammanställningen på fråga 6 kan det konstateras att kvinnor värdesätter 
handlingen som viktigast, ljud och specialeffekterna hamnar som minst viktiga.  

 

 

Resultat för män på ”Wanted”, fråga 6. 

Sammanställningen visar att män tycker att handlingen och specialeffekterna är 
viktigast. Scenografin har en övervägande majoritet vald som minst viktig.  
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Resultat för båda kön på ”Anaconda 3”, fråga 6. 

 

 

Resultat för båda kön på ”Wanted”, fråga 6. 

På fråga 6 har majoriteten valt handling som mycket viktig och specialeffekterna 
har hamnat som minst viktiga eller mindre viktiga. Minst viktigt ansåg den 
övervägande majoriteten vara scenografin 
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4.6.2 Enkätsammanställning  

För att se om kön, ålder eller utbildning spelar någon roll har undersökningen 
bekräftat att skillnaderna oftast inte var så dramatiska som man föreställer sig. 
Eftersom det enbart var studenter på Högskolan i Jönköping som besvarade våra 
enkätfrågor var det en stor variationsvidd på utbildningarna. Därför utesluter vi i 
just detta sammanhang att beroende på inriktning eller kön så tycker man 
annorlunda. 

Utifrån frågorna i enkäten är vår slutsats att majoriteten tyckte att Anaconda 3 var 
dålig på grund av dåliga specialeffekter. Effekterna påverkade filmen negativ vilket 
också resulterade till en sämre filmupplevelse. Däremot var Wanted motsatsen till 
Anaconda, filmen gav positiv intryck. Trots att effekterna i filmen är omöjlig för 
en människa att åstadkomma genomfördes effekterna på en sådan sätt att det 
istället höjde filmupplevelsen.   

Det går det att se koppling mellan frågorna 3 och 2, vilket vill säga att intrycket 
från effekterna oftast avgör det man tyckte om filmen. I fråga 4 (anser du att 
effekter annars ger en bättre/sämre filmupplevelse?) hamnade majoriteten på 
varken mycket eller lite. Visa tyckte ändå att effekter gav bättre upplevelse i 
Anaconda 3 och mycket bättre i Wanted. Det som kan konstateras utifrån dessa 
svar är att effekter oftast har en positiv verkan i film. 

Resultatet i enkäten skulle med stor sannolikhet sett annorlunda ut ifall 
målgruppen hade varit inom samma yrkesgrupp. Svaren hade varit mer likvärdiga 
om vi exempelvis enbart valt att undersöka studenter inom media med inriktning 
filmvetenskap eller filmproduktion.  

Det som avgör våra olika uppfattningar beror främst på filmen i sig. Utifrån 
frågeställning nummer 6 i enkäten framställs det av båda könen att handlingen och 
inte specialeffekter är viktigast. Den näst viktigaste prioriteringen i film är 
specialeffekter, ljudeffekter och scenografi i Anaconda 3. Medan scenografi och 
specialeffekter prioriterades som näst viktiga i Wanted.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Metoddiskussion 

En förundersökning påbörjades för vår första frågeställning där böcker och texter 

på Internet blev våra största källor. Under förundersökningen och 

faktainsamlingen om specialeffekter fanns mycket om filmens historia men 

väldigt lite om både film och specialeffekter, därför valdes Internet som en källa. 

Förundersökningen gav oss svar på det vi ville åstadkomma utifrån vårt syfte.  

Under arbetets gång har vi fått nya kunskaper som även har reducerat felaktiga 
antagande om filmhistorien men framför allt specialeffekter. Bortsett från 
böckerna har Internet gett oss mycket. Innan något har skrivits ner i rapporten har 
fakta granskats från både Internet och böcker, detta har i sin tur underlättat 
arbetsprocessen. Vi anser att rapporten från ett helhetsperspektiv är tillförlitligt då 
källorna har granskats.  

För den andra frågeställningen var det bestämt att göra en enkätundersökning, 

eftersom frågeställningen grundade sig på specialeffekter och dess påverkande 

valde vi att ha två filmkvällar. Dessa filmkvällar var nödvändiga och givande 

därför att mer tid kunde erhållas för sammanställning av båda enkäterna. Vi hade 

även räknat med att missförstånd och förvirring kunde uppstå från den första 

filmkvällen, vilket kunde förbättras till nästa.  

Affischerna blev uppsatta tre dagar innan filmvisningen, detta på grund av att de 

aulor vi behövde tillgång till var uppbokade dem datum vi hade tänkt oss. Därför 

anpassades filmvisningens datum efter aulornas tillgänglighet. Dessutom återkom 

vaktmästeriet med bekräftelse för bokning en vecka innan filmvisningarna.  

Vi ville locka många studenter till filmkvällarna genom att göra egna filmaffischer 

och sätta upp dem på respektive högskolor, skolområdet och studentbostäderna 

på Gräshagen (Se bilaga 3 och 4). Det skickades ut e-post till våra klasskamrater 

(KP09) och i gruppen Högskolan i Jönköping på Facebook skickades en inbjudan 

för att locka mer folk. Till den andra filmaffischen för filmen ”Wanted” satte vi 

även en liten karta över vilken skola och vart i skolan filmvisningen skulle äga 

rum.  

Metoden för att uppmärksamma studenterna skulle ha kunnat vara bättre. 

Eftersom studenter dagligen går förbi anslagstavlorna men också använder 

Facebook var det tänkt att använda dessa platser och nätverk för att lättare fånga 

uppmärksamhet. Fika hoppades vi också på att det skulle hjälpa oss inför den 

andra filmen då många gärna kommer till gratisevenemang. Nackdelen med att 

lägga upp filmaffischer är att det kan bli bortglömt.  

Det som kunde ha gjorts annorlunda skulle vara att lägga ner mer tid på 
tillvägagångssättet för andra frågeställningen. Hade undersökningen påbörjats 
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tidigare så hade fokus kunnat läggas på en frågeställning i taget och därmed kunde 
det ha lett till ett bättre resultat.  

Syftet uppnåddes med enkäten, men enligt oss var det för lite personer på 

filmvisningarna, som medförde till att resultatet blev väldigt vagt. Det hade varit 

lättare att göra en bra enkätundersökning utifrån fler svar för att därmed kunna 

dra en noggrannare slutsats.   

Validiteten för andra frågeställningen kan kännas osäker trots att majoriteten har 

tyckt lika så är det för lite personer att utgå ifrån och fastställa att det är resultat 

för alla studenter på Högskolan i Jönköping. Reliabiliteten kunde ha höjts ifall fler 

personer deltog i enkätundersökningen. Eftersom det går cirka 15 000 studenter 

på högskolan är 22 deltagare allt för lågt för att kunna generalisera 

frågeställningen.  

Tanken bakom frågorna i enkäten var att få lite bakgrundsfakta om studenternas 
filmvanor. Syftet med våra frågor var för att se om det fanns någon koppling 
mellan dem, som t.ex. att ta reda på ifall hur ofta man ser på film påverkar ens 
filmupplevelse.  
Att de fick svara på vilket kön dem är och vilken inriktning dem går hoppades vi 
på skulle ge oss mer att gå på med större publik.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Hur och när uppstod de stora genombrotten inom specialeffekter? 

Innan förstudien påbörjades antogs det att det fanns självklara och tydliga 
genombrott inom filmhistorien. Ett antagande vi hade innan arbetet påbörjats var 
att exempelvis matte painting användes i alla filmer och efter ett decennium kom 
matte tekniken som därefter användes.  

Men antagandet var inte lika självklart under arbetets gång. Med hänsyn till att det 
finns olika specialeffekter som arbetet kunde ha berört valdes det istället att 
studera och presentera de effekter som det nämns mest om men som även har 
bidragit till förändringar inom film och effektskapandet. Andra specialeffekter 
som arbetet kunde ha lyft fram, som också har blivit allt vanligare under 2000-
talet, är bland annat digitala effekter såsom Motion Graphics eller 3D-effekter. 

Även då de sistnämnda effekterna är digitaliserade effekter går det att spåra 
varifrån de har utvecklats. Motion Graphics som annars går ut på att skapa till 
exempel texter eller objekt och sedan animera i takt med något som rör sig i ett 
klipp kom bland annat att utvecklas utifrån motion capture. Arbetet har även 
berört 3D i samband med film. 3D-effekter har blivit allt vanligare i film och är ett 
område som har blivit allt mer utvecklat och anpassat för filmskapande.  

Som tidigare nämnt under resultat och analys har gamla och nya effekter länge 
kombinerats med varandra under filmhistorien och har därefter medverkat till 
uppkomst av flertals nya effekter.  

Sammanfattningsvis kan frågeställningen besvaras med följande punkter: 

- Specialeffekter har funnits åtminstone sedan antiken, men började få en 
annan definition i samband med filmskapandet.  

- Det fanns ett fåtal specialeffekter som var förekommande i början av 
filmskapandet som: matte tekniken, in-camera effect, matte painting, 
bluescreen och stop motion för animationen.  

- Det som ledde till de digitala genombrotten berodde på konkurrenter från 
bland annat biografen. Under sena 1960 talet började det digitala 
genombrottet och blev i fortsättningen en större del av filmskapandet.  

- De digitala effekterna blev i sin tur mer anpassade tillvägagångssätt för film 
och effektskapandet under sena 1970-talet fram till idag då CGI, CG och 
3D-effekterna är mer utvecklade men även anpassade för skapandet av 
specialeffekter. 
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Hur har specialeffekterna påverkat filmupplevelserna hos 
högskolestudenterna i Jönköping? 

Valet av målgruppen ledde till att resultatet kunde mätas ifrån en och samma 
yrkesgrupp d.v.s. studenter. Resultatet utifrån enkätundersökningen är väldigt 
vagt, det är inte mycket att gå på för att kunna besvara frågan omfattande, men det 
är dock en bra inblick för hur det kan se ut bland studenterna på Högskolan i 
Jönköping.  

Det låga deltagandet för filmkvällarna är den avgörande faktorn till att resultatet 
blev tunt. Förväntningarna låg på åtminstone 30-50 personer per filmvisning. Med 
en liten publik fick vi sammanlagt 22 svar. Det låga deltagandet gav en riktlinje 
men aldrig ett fullständigt svar. Bortfallet som inte kunde delta påverkar och 
bidrog till att resultatet inte kan generaliseras.  

Trots att båda filmerna innehöll mycket specialeffekter blev filmupplevelserna 
olika då effekterna upplevdes positivt i Wanted medan det upplevdes negativt i 
Anaconda 3.  Resultatet i enkätundersökningen var egentligen ingen överraskning 
då handling hamnade först enligt filmpubliken (Fråga 6). Överraskningen blev 
däremot vad som var näst viktigast, och det var delade meningar mellan 
specialeffekter, scenografi och ljudeffekter. 

Ljudeffekter var inte lika viktiga för deltagarna och vad det egentligen beror på 
framställs inte. En spekulation i varför ljudeffekter inte värdesätts lika högt kan 
vara att människor rent generellt är mer visuella än auditiva. Vilket vill säga att vi 
lättare minns saker vi ser än hör. Därmed leder det till att människor läger mer 
fokus på det visuella än det auditiva.  

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att specialeffekter är viktigt för film men 
får inte bidra eller orsaka till att handlingen förstörs. I detta fall leder det till att 
tittarna lägger ner mer tid på dem dåligt gjorda effekterna än handlingen 
(frågeställning 3, Anaconda 3). Är specialeffekterna däremot bra i form av att man 
vet men inte stör sig på effekterna, är det lättare att acceptera filmen som bra i 
helhet (en koppling mellan frågeställning 2 och 3).  
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5.3 Slutsatser 

Med hänsyn till filmkvällarna kan det konstateras att majoriteten la märke till 
specialeffekter i film men att det varierade ifall de tyckte att det var bättre eller 
sämre för filmupplevelsen, beroende på film och specialeffekt. Handlingen spelade 
störst roll för publiken.  

Utifrån resultatet går det att tolka att mer tid lades på specialeffekter och handling 

i Anaconda 3. I sin tur medverkade det till att filmupplevelsen i helhet blev dåliga.  

Vi har genom den här undersökningen kommit fram till att det handlar mycket om 
hur man själv är som individ och utifrån vilka filmvanor man har som resulterar i 
olika åsikter eller uppfattning kring film. Det har sällan med utbildning eller kön 
att göra.   

Eftersom åldern varierade med tio år emellan de olika studenterna så kan man 
utesluta ålder från en betydande aspekt. Ifall åldersgruppen hade varit annorlunda 
så skulle kanske svaren varit mer varierande.  

Handlingen spelar en stor roll för alla filmtittare och specialeffekter påverkar 
filmupplevelsen olika beroende på film. Det är alltså svårt att dra någon specifik 
slutsats om huruvida specialeffekterna påverkade filmupplevelserna positivt eller 
negativt då majoriteten tycker att det varierar.  

Med tanke på att film är väldigt olika uppbyggt och har olika handlingar går det 
inte att dra alla filmer över en kam och påstå att alla påverkas negativt av 
specialeffekterna.  

För framtida arbeten och forskning kring rapportens ämne anser vi att man ska 

fokusera och lägga ner mer tid på den andra frågeställningen. Eftersom det är 

svårt att motivera och locka studenter borde mer kraft läggas på detta. Det är 

även nödvändigt att välja lämpliga filmer för att därmed kunna mäta och få ut 

mycket mer av frågorna i enkäten. Att även använda sig utav fler frågor med 

tydligare riktlinjer eller färre frågor fast utan att räkna efter utbildning eller kön 

som alternativ. 

Med tanke på att vi inte funnit några tidigare arbeten om frågeställning 2 är det 
svårt att jämföra vårt arbete med någon annans och se huruvida bra eller dåligt det 
är. Arbetet är enligt oss en bra utgångspunkt för framtida forskning inom 
specialeffekter med utgångspunkt från filmvetenskap.  
Vi är nöjda med vårt resultat och hoppas på att finna fler undersökningar likt vår i 
framtiden.  

Enligt våra egna synpunkter är det kanske möjligt att skapa filmer med dåliga 

effekter i kompensation av att handlingen, scenografi eller ljudeffekter ändå är 

bra. Även om specialeffekter är ett självklart sätt att förverkliga mycket kan det bli 

på filmpublikens bekostnad, något som visade sig under filmkvällen för 

Anaconda 3.  Med hänsyn till resultatet för Anaconda 3 anser vi därför att 

filmproducenter bör lägga ner mer forskning och arbeten kring annat än att 

använda sig av specialeffekter för ett genomförande.  
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Sammanfattningsvis kan man undra ifall det verkligen är nödvändigt med 

specialeffekter i vissa filmer och vad filmindustrin vill förmedla med just 

användningen av specialeffekter då det kan förstöra filmupplevelsen. Som det ser 

ut idag kan man också fråga sig om specialeffekterna verkligen skapas för filmens 

skull eller för att produktionsbolagen ska vara sysselsatta. 
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8.1 Testenkäter 

 
Testenkät, svensk version 
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Testenkät, engelsk version 
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8.2  Slutgiltiga enkäter 

 
Slutgiltig enkät, svensk version. 
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Slutgiltig enkät, engelsk version. 
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8.3 Filmaffisch 1.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affisch till första filmkvällen. 
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8.4 Filmaffisch 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affisch till andra filmkvällen. 
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8.5 CGI rymdskepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första realistiska CGI rymdskeppet från filmen: 
Star Wars - The last fighter 
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8.6 RGB och Alfakanal. 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(a): RGB bild av en papegoja, där papegojan är förgrund och dem svartvita 
rutorna bakgrund. 

(b): Samma bild av (a) fast med en omvänd Alfakanal. Den inventerade 
Alfakanalen har satts på bakgrunden i (a).  

 


