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Inledning 

Att filmens värld skapar magi är ett faktum som inte kan förnekas, i film efter film dras vi 

som tittare in i äventyr, komplexa historier och dramatiska stunder. I kombination med 

förtrollande musik till dessa scener får filmerna oss att gråta, skratta eller till och med att 

häpnas. Men hur kommer det sig egentligen att vi låter oss bli så förförda? Och hur kan 

filmskaparna konstruera dessa världar dit vi sugs in?  

Mycket har självklart med teknik att göra och människans kontinuerliga uppfinningsrikedom, 

inte bara via den tekniska utvecklingen utan även genom de berättelser som människan har 

skrivit och som har berättats sedan den mänskliga tidens begynnelse. Denna studie kommer 

att ta upp vissa delar av filmens historia och uppkomst samt hur animering tillkom och hur 

den har påverkat branschen. Anledningen till detta är just för att jag själv är producent och en 

motivering till varför jag skriver denna uppsats är för att se hur filmerna mottas av tittaren 

eftersom det kan säga mig en hel del om vad tittaren vill ha samtidigt som jag får en inblick i 

hur teknologin fungerar. Vad bör jag tänka på som producent? Vilken typ av realism 

eftersträvas av tittaren? Med utgångspunkt i detta är uppsatsens huvudfråga, ”Vad vill tittaren 

ha – berättelse eller effekter?” Denna fråga kommer att brytas ner till olika delfrågor som 

behandlar ämnet och gör det lättare att besvara huvudfrågan, och de frågorna kommer även att 

användas som en analysmodell. 

Då det nuförtiden är möjligt att skapa datorgenererade världar som ser otroligt realistiska ut 

och ger möjligheter som inte förr fanns har detta skapat ett annorlunda intresse för film, då 

tittaren inte bara ser till den narrativa delen utan även till den skapade scenen. Delfrågorna 

samt huvudfrågan kommer att besvaras med hjälp av att titta på olika filmer som har använt 

sig av den teknologi som fanns tillgänglig för att bygga upp världar med hjälp av 

datoranimerade bakgrunder och andra digitala effekter. Detta med en viss fokus på tekniken 

bakom då det kommer att diskuteras av personerna som ser filmerna. Dessa filmer kommer 

sedan att jämföras med varandra för att se vad tittarna tyckte om de olika filmerna, men även 

för att se vad teknologin har erbjudit och vilka möjligheter den har kommit med för dessa 

filmer.  

Utöver detta kommer jag även att söka mig till kommentarer som är gjorda av gemene man 

från det populära och stora filmforumet IMDb samt etablerade skribenter, dessa skribenter 

kommer dock att smalnas av så gott som det går till svenska filmrecensenter som jobbar på 
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olika tidningar och forum medan den mer allmänna åsikten som finns på IMDb kommer att 

behandla människors åsikter från hela världen.  

Jag har även ett begreppskapitel där jag kommer att gå igenom de vanligaste begreppen inom 

filmbranschen så att läsaren får en större förståelse samt inblick i filmbranschen. 

Slutligen finns det en hel del saker att säga om ”Hur vi tittar på film” och att göra en studie på 

detta hoppas jag att läsaren finner intressant eftersom vi som tittare lever i en sådan tid där 

tekniken påverkar oss hela tiden. 

Begrepp 

I uppsatsen kommer läsaren stöta på ord och begrepp som inte alla har full förståelse för om 

personen i fråga inte är insatt i ämnet, därför har jag valt att presentera de vanligaste 

begreppen och orden med en förklaring av vad de betyder. Detta för att underlätta och göra 

uppsatsen läs samt förståbar även för den som är novis inom filmbranschen. De övergripande 

orden är följande:
1
 

3D-animering/animering 

Animering innebär att tillverka ett objekt som inte är verkligt och sedan manipulera det, på 

detta sätt kan du skapa fantasifulla världar och hemska kreationer som annars inte skulle 

kunnat existera. Det finns olika sätt att skapa animering; med datorer skapar du 3D-element 

genom att använda dig av olika program. Ett annat exempel är där du manipulerar 2D-objekt 

såsom teckningar antingen via programvara eller för hand. Jag kommer att diskutera ämnet 

animering samt gå igenom dess historia i ett eget kapitel längre fram. 

Frames 

Frames är ett uttryck som lånas frekvent från engelskan och betyder bild per sekund (kan även 

förkortas fps). En bild är en frame och det är i detta som du klipper film, det vanligaste 

formatet är 24 fps men i Europa är standard måttet 25 fps. Detta är inte något som jag kommer 

att beröra så mycket men det kan ändå vara bra att veta vad förkortningen fps eller ordet 

frames står för.  

                                                           
1
 Informationen angående begreppen har hämtats från följande litteratur: Ndalianis 2000; Bordwell & Thompson 

2002; Bordwell & Thompson 2004; Priebe 2007. 
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CGI 

CGI betyder Computer Generated Images och används för att skapa animerade miljöer såsom 

berg, vatten, skog och liknande. Detta används för att kunna göra en realistisk värld som 

skådespelarna befinner sig i och används i samband med Green Screening och motion 

capture. CGI är även det som står för teknikens största framfart eftersom det möjliggör för 

regissör att skapa verk som blir mer realistiska för tittaren. 

Digitala effekter/VFX 

VFX (på svenska digitala effekter), eller Visual Effects, är ett begrepp som uppkom 1990 när 

datorkapaciteten var tillräckligt utvecklad för att bearbeta samt göra effekter i efterhand som 

användning av CGI eller andra element.  I dag är detta ett av det mest använda medierna för 

att göra specialeffekter eftersom det är billigare men kan ge en liknande effekt som 

verkligheten ifall effekten är korrekt bearbetad. 

Green screening 

Under detta begrepp har jag samlat allting som har med blue och green screening att göra. 

Detta ord används när du filmar en skådespelare mot en grön eller blå skärm. Skärmen är 

antingen centrerad vid skådespelaren, utformad som en dräkt med vita bollar på sig eller är ett 

helt målat rum. Vad det gör är att genom att använda en green screen kan du i efter redigering 

ta bort (detta kallas keying och även detta begrepp tas upp) den gröna (eller vilken färg den nu 

har) skärmen och lägga in något annat istället. Detta används flitigt för att skapa miljöer som 

vi inte kan filma i eller för att skapa häftiga effekter såsom i filmen A-team.  

Det ger helt enkelt en otrolig möjlighet för filmskapare att göra i princip vad som helst. 

Genom att använda en chromagrön
2
 huvudfärg kan vi ta bort de element som vi inte vill visa. 

Att den är chromagrön är för att neutralisera färger, men screenen/dräkten kan även vara blå, 

grå eller som i filmen Sin City helt motsatta färger mot vad som ska visas – Bruce Willis hade 

en gul slips men i filmen är den röd. Det ska helt enkelt vara rena färger som inte beblandas 

med andra. Den mest använda är dock chroma grönt för inomhus och blå för utomhus. Green 

screening och CGI används flitigt tillsammans för att sätta skådespelarna i miljöer som vi inte 

kan skapa såsom framtida världar eller i exempelvis dinosaurernas värld. 

                                                           
2
 www.sv.wikipedia.org/wiki/chroma_key  
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Keying/Motion Capture/Performance Capture 

Keying används för att ta bort den chroma gröna färgen och används via program som After 

Effects eller Nuke med mera.
3
 Motion capture är något som oftast används för att applicera 

till exempel en utomjording på en plats detta kan även kallas för Performance Capture. Det 

innebär att en skådespelare får sätta på sig en dräkt (antingen blå, grå, svart eller någon annan 

färg som inte kan beblandas med omgivningen) med antingen ”färgade bollar” eller elektroder 

på sig och göra de rörelser som monstret/utomjordingen ska göra, sedan i efterredigeringen 

följer redigeraren de rörelserna.  

I enkla termer så används ett program som följer skådespelaren och lägger upp datapunkter på 

hur han/hon rör sig, sedan bearbetas dessa punkter igenom och appliceras på den färdiga 3D 

modellen som ska ta skådespelarens plats. Motion Capture används även till annat såsom 

Golum i Sagan om Ringen och är något som ofta används inom filmbranschen då det ska 

läggas in ett digitaliserat element eller en modell ska appliceras på en skådespelare.  

Narratologi/Berättande 

Narrativ eller narratologi betyder berättarkonst och är ett begrepp som uppstod runt 1966, och 

används för att analysera den dramaturgiska strukturen, alltså handlingen i en berättelse. Detta 

begrepp används flitigt inom filmbranschen för att förtydliga hur den dramaturgiska kurvan 

ska användas. Narratologi används även för att berätta en historia såsom vi kan se på film 

idag. 

Post-production 

Post är latin där post betyder efter och production är helt enkelt produktion. Post-production 

innefattar allt efterarbete inom film och är själva samlingsbegreppet för det arbete som utförs i 

redigeringsstadiet. I post-production sker många element såsom klippning, lägga på samt 

bearbeta effekter som vfx, bearbeta ljud, lägga på musik och en genomarbetning av det 

filmade materialet. Detta är ett av de viktigaste stegen inom filmens värld eftersom det är i 

detta stadium som den färdiga filmen utvecklas ytterligare efter regissörens vision. 

Stop-motion 

Stop-motion är egentligen den första formen av animation eftersom du manipulerar objektet 

genom att först fotografera det i en ställning och sedan flytta personen eller objektet till en 

annan position. Genom att göra så här får du sedan en följd av rörelse som ögat sammanlänkar 

                                                           
3
 After Effects & Nuke är två stycken program som används för att redigera och skapa visuella effekter för 

filmer. 



 

5 
 

till som att det rör sig och inte står stilla. Även detta kommer att förtydligas samt berättas mer 

om under själva animeringskapitlet. 

Specialeffekter 

I detta begrepp finns det många olika enheter, i branschen delas de dock upp i två separata 

delar optiska effekter och mekaniska effekter. Optiska effekter kallas även för fotografiska 

effekter där du manipulerar bilden i kameran genom att till exempel över/under-exponera 

bilden. Mekaniska effekter innebär praktiska eller fysiska specialeffekter såsom att spränga en 

bil, bygga en docka och annan rekvisita. 

Problemområde 

Problemområdet som uppsatsen kommer att bearbeta är den övergripande frågan ”vad vill 

tittaren ha – berättelse eller effekter”. Med detta i fokus kommer jag att titta på filmer med 

högt VFX-innehåll, samt på tittares kommentarer till dessa filmer, för att se ifall effekterna i 

filmen är mer betydande än historien i sig. 

Något som kan ses som ett problem i dagens samhälle när det kommer till filmteknik och 

filmer är att det visuella har fått en större betydelse än vad det hade tidigare varav många unga 

filmtittare inte uppskattar äldre filmer, då de inte är utsmyckade med lika mycket visuella 

effekter.
4
  Detta är självfallet en generalisering då det bor ett ex antal miljarder människor på 

Jorden, samtidigt har uppskattningen av äldre filmer såsom Casablanca, En amerikansk 

varulv i London och Hajen med mera försvunnit då ungdomar i dagens samhälle är uppväxta 

med mera visuella filmer och med fler samt mer grafiskt inriktade medier runt omkring sig. 

Detta förändras dock om det är så att personen i fråga har ett filmintresse varav en 

uppskattning för dessa filmer kan uppstå. Detta kan bero på att tekniken har utvecklats väldigt 

mycket på de senaste 40 åren sedan första användningen av live-footage i film
5
.   

Samtidigt har det alltid funnits någon form av specialeffekter, skillnaden är mer hur de 

appliceras och att utformandet nuförtiden är mer åt det grafiskt visuella hållet istället för 

mekaniska samt optiska effekter. Användandet av specialeffekter har haft en stor betydelse för 

filmens utveckling, eftersom det förr i tiden användes mycket logistisk kunskap inom tekniska 

områden för att antingen spränga en bil eller bygga upp en fantasivärld som egentligen inte 

existerade. Ett flertal människor var inblandade i processen och det uppfanns avancerade 

                                                           
4
 Bordwell & Thompson 2002; Gunning 1995. 

5
 Bordwell & Thompson 2002 
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metoder för att skapa en viss realism i filmscenen. Idag kan samma sak göras men i en mycket 

större utsträckning och med hjälp av datorkunnighet i vissa program, vilket har öppnat upp 

filmindustrin för i princip vem som helst. 

Frågan som då kan ställas är ju självfallet om det är bättre idag? Eller var det bättre förr? Med 

teknikens utveckling har det ju självfallet ökat pressen på filmindustrin men det har även 

avlastat och skapat helt andra förutsättningar och med den ökade fortskridningen av teknikens 

utveckling har filmbranschen antagligen bara skrapat på ytan av vad som kan göras inom 

filmens värld. Problemet är snarare publiken och vad de vill ha, just nu är det en tid där 

effekter ligger väldigt mycket i fokus
6
 men är detta egentligen det tittaren vill ha? Vill 

mottagaren få en upplevelse där han/hon ”förs in i berättelsen” eller vill åskådaren se en film 

där han/hon ”fascineras av effekterna i filmen”?   

Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur filmer med högt VFX-innehåll mottas av tittarna 

för att se detta kommer jag kortfattat göra följande: 

1. Jag kommer att välja ut tre VFX/CGI-intensiva filmer 

2. Jag kommer att analysera dessa filmer med tanke på deras VFX vs Narrativa innehåll 

3. Jag undersöker hur dessa filmer, och deras VFX&CGI-teknik, mottas av tittaren 

De frågor som kommer att driva studien och ämnet framåt är frågor som behandlar både 

teknik och dess utveckling med fokus på hur filmerna uppfattas av tittarna och även vad det är 

som mottagaren av mediet vill ha ut av det. Dessa frågor kommer även att användas som 

analysmodell: 

1. Var ligger fokus i dagens filmer för tittaren, VFX eller Narrativ berättelse? 

2. Vad upplever tittaren som realistiskt i filmerna? 

3. Hur har den tekniska utvecklingen inom 3D-animering och VFX påverkat tittaren? 

4. Vad vill tittaren ha ut av en VFX-intensiv film? 

Genom att använda dessa delfrågor hjälper det mig att besvara den huvudfråga som driver 

studien, det ger även en inblick i vad åskådaren egentligen tycker om de filmer som blir högt 

rankade på både internetforum samt av filmrecensenter. 

                                                           
6
 Gunning 1995. 
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Metod och Urval 

Jag kommer att strukturera analysen utifrån de frågeställningar som diskuterades ovan 

för att undersöka hur tittarna ser på och värderar narration vs. effekter när det gäller tre 

bestämda filmer. 

Filmerna jag valt ut är kända i sin samtid då de antingen är gjorda från en känd grafisk roman, 

en känd seriefigur eller är pionjärer inom den visuella tekniken, samt att de alla tre använder 

sig av de element som utgör visuella effekter. Filmerna är följande; Avatar, Sin City och 

Tintin. Anledningen till att jag valt dessa tre filmer är för att de är alla gjorda med hjälp av 

CGI-miljöer, datoranimeringar, green screening och lite live-footage som exempelvis Sin City 

som är filmad helt på detta sätt. 

För att få en uppfattning om vad tittarna vill ha så har jag tittat på recensioner av såväl 

etablerade skribenter samt kommentarer från forumet IMDB där filmintresserade människor 

skriver vad de tycker om filmen. Detta blir naturligtvis en begränsning men då jag måste 

avgränsa valde jag att göra på detta sätt. Jag valde bort intervjuer som en möjlighet att 

bearbeta frågeställningen på då detta även skulle ha kunnat vara ett sätt att arbeta fram svaret 

till studien, mycket eftersom filmforumet som kommer användas har sammanlagt 4 967 

kommentarer på de tre filmerna och detta tillsammans med skribenter från tidningar borde ge 

ett ordentligt resultat för denna studie.  

För kommentarer till filmerna kommer jag att använda det filmforum som är bland de största
7
 

på internet där film diskuteras och det är IMDb (The Internet Movie Database). Här diskuterar 

människor ifrån hela världen de filmer som släpps och det finns även information om själva 

filmerna såsom hur mycket de kostar, hur lång tid de tog att göra, vilka skådespelare som 

spelade vad med mera. Detta gör IMDb till en ypperlig källa att använda eftersom det kan 

användas för att få veta vad tittaren vill ha och vad de tycker om filmerna. Då det finns en hel 

del kommentarer som är gjorda på IMDb av deras användare valde jag en urvalsprocess där 

jag först gjorde en skärmläsning av alla kommentarer, för att sedan kunna göra en bedömning 

av vilka kommentarer jag skulle använda mig av. Då jag såg att jag fick ut olika resultat som 

kopplades till mina delfrågor satte jag 100 kommentarer per film som ett mått för hur många 

kommentarer som jag skulle arbeta med för att kunna besvara mina frågor. 

                                                           
7
http://www.alexa.com/topsites/category?category=Top%2Farts%2FMovies&q=imdb&r=topsites_category&p=

bigtop 
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Anledningen till att jag tog just de första hundra och inte femhundra eller tusende 

kommentaren var för att jag såg att de flesta sa samma sak, varav de första hundra 

kommentarerna räcker för att få en klar bild.  

Utöver dessa forum kommer jag även att titta på etablerade filmrecensenter för att kunna 

skapa en motpol mot den allmänna åsikten, men även för att människor som jobbar med film 

eller jobbar med att bedöma film ser filmen på andra sätt, de letar efter små saker och kan 

snappa upp på sådant som annars kan missas av en allmän publik. De filmrecensenter som 

kommer att användas och som anses vara etablerade är filmrecensenter som jobbar med detta 

antingen via en webb-tidning eller på någon av de stora tidningarna som kommer att användas 

i analysen. Urvalsprocessen här blev att jag valde några av de stora tidningarna såsom 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen med mera just för att det är tidningar som når ut 

till många. Jag använde mig även av recensenten Per Marklund som är recensent i forumet 

Film.nu. 

Material & sökningsfält 

Materialet som kommer att användas till denna uppsats är inte bara litteratur som innefattar de 

element som kommer att diskuteras såsom 3D-animering, Post-Production, VFX, 

Filmhistoria, Stop-Motion med mera utan jag kommer även att se på de filmer som analysen 

innefattar, detta just för att förstå vad personerna i forumen och filmrecensenterna diskuterar. 

Utöver det blir ju även IMDb och dess skrivna åsikter som är gjorda av åskådaren ett material 

som kommer att både läsas igenom samt nyttjas. 

För att finna information inom området som studien kommer att bearbeta har jag tittat på ett 

antal olika sökningsfält för att se just vilken litteratur som jag kan få tag på i ämnet. Genom 

att söka på Google samt besöka campusbiblioteken och Norrköpings stadsbibliotek har jag 

funnit den litteratur som behövs för att behandla ämnet. Utöver det kommer jag att se de tre 

filmerna Avatar, Sin City och Tintin och även söka på Youtube
8
 efter bakom-kameran-klipp 

och intervjuer som gjorts med regissör, producent, skådespelare med mera. 

De sökord som har använts för att hitta informationen som behövs är följande: Filmhistoria, 

3D-animering, animering, motion capture, vfx, Visual effects, FX, specialeffekter, digitala 

effekter, green screening, keying samt post-production.  

Genom dessa sökord fick jag fram följande litteratur som jag valde att använda mig av:  

                                                           
8
 Youtube är en kanal som används på internet för att publicera eget producerat material, filmklipp och andra 

mediala saker som är populära samt för att för att visa vad du som person även kan själv. 
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Teoretiskt Perspektiv 

Den här studien tar avstamp i Jay Bolters och Richard Grusins teori om remedieringens 

dubbla logik, vilket innebär att all ny medieteknik bygger på gammal teknik och att det nya 

mediet strävar efter att både synliggöra sig självt och att blir transparent: 

Bolter and Grusin illustrate the process of remediation and its two principal styles or strategies: 

transparent immediacy and hypermediacy. Each of these strategies has a long and complicated history. A 

painting by the seventeenth-century artist Pieter Saenredam, a photography by Edward Weston, and a 

computer system for virtual reality are all attempts to achieve transparent immediacy by ignoring or 

denying the presence of the medium.
9
 

Denna logik kommer jag att applicera på analysen då det finns ett tydligt samband mellan 

Bolter och Grusins teori, eftersom filmbranschen konstant strävar efter att sudda ut gränserna 

för tittaren, vilket innebär att filmskaparen vill skapa en värld där du som tittare inte upplever 
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din omgivning utan försvinner in i filmen istället, enligt Bolter och Grusin, samtidigt som 

tittaren hela tiden är medveten och förundrad över den teknik som används. Detta blir då en 

hypermediering eftersom tittaren är, eller bör vara, fullt medveten om tekniken runt omkring 

sig.  

Bolter och Grusin använder sig av tre begrepp: 

Remediering är huvudbegreppet som innebär att allt nytt är ett återbruk av det gamla, som 

exempelvis en dator. Det är en ny teknik som baseras på kalkylatorn, denna teknik har sedan 

utvecklats och ”härmar” nuförtiden tv, radio och video, eftersom det blivit ett multiverktyg i 

samhället. Varav vi har en remediering av de gamla medierna kalkylatorn, tv, radio och video 

in i ett nytt medium.  

Vi har alltså tagit ett gammalt medie, i detta fall kalkylatorn, sedan har vi återanvänt dess 

egenskaper in i ett annat medie, i detta fallet datorn, samtidigt som det nya mediet är en 

vidareutveckling av det gamla
10

. 

Immersivitet i sig innebär att gränsen mellan mediet och användaren blir transparent som i 

exempelvis en gammal västernfilm där regissören vill vara så autentisk som möjligt för att ge 

tittaren en upplevelse som får personen att ”glömma” att han/hon ser på en film. Med andra 

ord ska mediet i sig inte ha några visuella gränser som kan uppfattas av användaren.  

Hypermediering innebär att gränsen, mellan mediet och användaren, är transparent men du 

som användare blir medveten om den då det hela tiden finns element som gör dig påmind om 

gränsen såsom en 3D-film där tittaren måste ta på sig glasögon för att kunna se de visuella 

effekterna varav användaren är hela tiden medveten om mediet. 

Immersivitet och hypermediering är två begrepp som är aktiva för vår samtid och dess nya 

digitala media, enligt Bolter och Grusin.
11

 då det nya mediet hela tiden ”svänger” mellan 

transparens och opacitet
12

. Denna ”svängning” är nyckel till att förstå hur ett medium gör om 

sin företrädare och andra samtida medier till något nytt. Men eftersom varje medium gör om 

sin företrädare genom att erbjuda en mer omedelbar eller autentisk upplevelse, blir det löftet 

en reform som onekligen leder oss till att uppfatta det nya mediet som ett nytt medium, vilket 

leder till att immersivitet blir till hypermediering. 
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Det är här den dubbla logiken kommer in eftersom mediet hela tiden strävar efter att bli 

transparenta och ”suga in oss” i den värld som tittare ser på, trots detta är vi fortfarande alltid 

medvetna om att det finns en teknik bakom som visar det vi ser. Detta kan ta sin form 

antingen som på ett nyhetsprogram där de vill att tittaren ska ”vara på plats” genom deras 

reportrar, samtidigt som det rullar text över hela rutan och en logga snurrar i ena hörnet vilket 

får oss att bli medvetna om att mediet finns där. 

I film är det samma sak, filmbranschen strävar efter att skapa en transparent bild för tittaren 

där vi hela tiden ska ryckas med i filmen, samtidigt som tittarna sitter med glasögon
13

 på sig 

för att uppleva den nya tekniken som ska rycka med oss, det intressanta med denna teori är att 

se ifall filmbranschen har lyckats med att skapa ett transparent medium i sådan grad som idag 

är möjligt eller ifall medvetandet om tekniken alltid finns där hos tittaren.  

Det vi har här är alltså en dubbel logik där mediet å ena sidan osynliggörs och å andra sidan 

synliggör och lyfter fram mediet och dess möjligheter, vilket passar bra inför den analys som 

kommer att göras för att besvara huvudfrågan ”Vad vill tittaren ha – berättelse eller 

effekter?”. 
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Bakgrund 

Detta kapitel ger en kortfilmhistorisk belysning av hur filmen har sett ut igenom åren samt en 

förståelse för hur effekter, såsom både animationer samt specialeffekter och narration har 

används för att skapa film och en berättelse för tittarna. Kapitlet kommer även att fördjupa sig 

i framställandet av både specialeffekter och animation detta just för att förr i tiden gick 

specialeffekter och berättande hand i hand med varandra för att skapa en starkare reaktion hos 

åskådarna. 

Filmhistoria 

Ända sedan filmens begynnelse har själva mediets möjligheter och tekniken fascinerat oss. 

Men filmen utvecklades inte bara tekniskt utan även dess narrativa del utvecklades redan från 

början.
14

  I början handlade det endast om bilder som snurrade runt i antingen en så kallad 

Zoetrope
15

 eller andra statiska element. Detta födde sedan idén för en kamera såsom ett 

Kinetoscope som uppfanns av Edison och Dickson.
16

 Den utvecklades senare till den första 

kameran som var en Cinématographe Efter det utvecklades massa olika former för att kunna 

se rörliga bilder på ett eller annat sätt. 

Med filmens utveckling började även specialeffekter att komma, dessa gjordes via en form av 

stop-motion där du först filmade scenen, sedan bröt och ändrade i scenen för att sedan filma 

igen som i exempelvis Hepworth’s Explosion of a motor car från början av 1900 talet, där 

tittaren först får se en riktig bil och sedan byter de ut den till en rekvisita som sprängs.
17

  Detta 

är väldigt tidig stop-motion samt specialeffekt men det uppvisar även att yrket har funnits 

länge. I början handlade inte film bara om det narrativa utan det var mer som en attraktion där 

vardagliga ting fick visas på en skärm för åskådaren, som till exempel ett tåg som anländer till 

stationen eller floder som rinner i en hög fart. Trots detta fanns det narrativa med i 

bakgrunden redan från början då det hela tiden berättades en historia på ett eller annat sätt, 

men inte genom tal utan attraktionen och upplevelsen i sig blev det som berättades för 

åskådarna.
18

  

Sedan kan även filmen i sig förr i tiden ses som mer utvecklad än vad den är idag eftersom det 

under biovisningarna fanns en orkester som imiterade ljuden på skärmen och spelade musik, 

detta har ju dock förbättrats med hjälp av utvecklingen att kunna fånga ljud och med det 
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16
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började ljudeffekter tillkomma och även musik spelas in till filmerna
19

, men det som har 

tappats är ju faktiskt lukten. Det var många personer som experimenterade just med lukter på 

biografscenen där de använde smällare och andra ting för att skapa höga ljud och en lukt som 

gjorde att det blev en mer realistisk scen och dra in publiken i ”filmen”.
20

  Detta var ju mycket 

för att sätta ihop teatern och filmen till en och samma enhet eftersom teater fortfarande var det 

som dominerade i samhället. Något annat som var populärt och som filmandet användes till 

först och främst var dokumentation och journalfilmer.
21

 Dessa filmer visade hur något 

uppstod eller fungerade som exempelvis ett tåg som startar upp eller en indianstam som visar 

sina traditioner för kameran. Med det utvecklades även filmen ytterligare och berättandet 

hamnade mer och mer i fokus än själva attraktionen i sig. 

Filmen gick in i en annan fas runt 1913 där regissörer och filmmakare började upptäcka att 

det inte bara var berättandet och det som visades på bilden som spelade roll, utan även hur det 

visades. Nu började det experimenteras med själva scenen såsom ljussättning, klippning, 

skådespel och sceneriet samt en hel del andra tekniska aspekter.
22

 Det här leder till filmens 

största utveckling och mot det som kan ses idag på biograferna, sedan 1916 så tar Amerika det 

stora klivet upp och in i filmbranschen och blir den största distributören av film och har sedan 

dess bara blivit starkare och lett filmutvecklingen framåt och gör det än idag. 

Att just USA var det land som tog över marknaden från Europa, särskilt Frankrike där det 

producerades mest film, berodde till stor del på första världskriget. Det öppnade upp en 

möjlighet för amerikanerna att utveckla sig ytterligare inom filmbranschen eftersom hela 

Europa låg i krig med varandra och filmbranschen stannade upp, vilket gav USA möjligheten 

att komma in på marknaden. Efter första världskriget kom Europa inte riktigt ifatt innan andra 

världskriget bröt ut och fick återigen lägga filmproduktionen åt sidan, vilket gjorda USA ännu 

starkare och gav dem ytterligare ett försprång.
23

 

I dagens samhälle kan vi dock se att Europa börjar komma ifatt. Även Asien åtnjuter större 

respekt inom filmbranschen och utvecklas i en hög fart. Vi kan även se att filmbranschen idag 

är mer av en åkattraktion, eftersom filmerna som görs bygger mycket på det visuella och inte 

först och främst på det narrativa.
24

 Detta ger oss en form av åkattraktion eftersom tittaren får 

följa med på en visuell resa istället för en emotionell resa som det fanns mycket fokus på förr. 
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Samtidigt finns det ett fokus även på det narrativa idag, men det visuella tar större plats då de 

flesta filmer idag har någon form av element som är visuellt ögongodis. 

Animation 

För att förstå animering måste vi först och främst titta bakåt i tiden och se hur det skapades, 

detta eftersom den animation som du som tittare idag är så van vid endast handlar om en 

teknisk utveckling av datorn. Hade inte den uppfunnits hade filmbranschen antagligen arbetat 

på samma sätt än idag. Visserligen finns det kreativa artister som fortfarande använder sig av 

den ”gamla” tekniken av att göra animering men de flesta har övergått till att använda 

mjukvara i datorer istället och detta eftersom det öppnar upp fler möjligheter.  

Innan jag går igenom de olika tekniker som används och har använts måste vi först skapa oss 

en förståelse av ordet animering; vad betyder det egentligen och hur förhåller vi oss till det 

ämnet.  

Animering är latin och betyder ge själ eller levandegöra.
25

 Du skapar alltså något och får det 

att se ut som om det lever ett eget liv, detta kan ske genom att ha ett block och en penna, 

sedan ritar du en gubbe eller något liknande i olika positioner på flera av blockets sidor. 

Därefter bläddrar du snabbt igenom blocket och du har då skapat en animation. Gubben ser 

nämligen ut att röra på sig fast det egentligen bara är samma gubbe i olika positioner på olika 

sidor i blocket som bläddras snabbt igenom framför dina ögon.  

Detta är en väldigt förenklad beskrivning av en animation och de flesta har nog gjort något 

liknande när de gick i skolan, vad det beror på är dock inte att gubben rör sig, utan att det 

skapas en synvilla något som kallas för Beta movement (ögats tröghet).
26

 Beta movement är 

en optisk illusion som först beskrevs av Max Wertheimer.
27

 Vad det innebär är att det blir en 

kognitiv perceptionsprocess som sammanlänkar bilderna till en enda rörlig bild vilket är 

ganska otroligt att vår hjärna kan göra. 

Detta berättar varför människor ser och uppfattar en animation samt lite grundläggande hur 

det egentligen fungerar. Detta har sedan varit en grund för att komma på andra sätt att göra 

animationsfilm på. I början ritades allting om och om igen. Detta var dock väldigt 

tidskrävande och runt 1910 introducerades en ny teknik för att göra animation – ”cels-

tekniken”.
28 Denna teknik går ut på att du använder genomskinliga rektangulära papper av 
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celluloid, vilket möjliggör för konstnären att endast behöva måla bakgrunden som ska 

användas en gång eftersom papperet är transparent. När du sedan fotograferar själva bilderna 

krävs det bara att samla ihop det som skulle vara i scenen och sedan lägga dem på varandra i 

en hög med bakgrunden längst ner. Eftersom papperna är genomskinliga syns de olika 

elementen genom varandra
29

. 

Arbetet blev helt plötsligt inte lika tidskrävande då du enbart behövde göra bakgrunden en 

gång och kunde sedan koncentrera dig på karaktärerna i historien och scenen. Efter det har det 

fortsatt att utvecklas, i branschen brukar det pratas om att det finns tre stycken relaterande 

kategorier inom animering men det finns många andra sätt som har använts på experimentell 

nivå. Kategorierna som ses som en grund för animering är dock följande; Clay animation, ofta 

benämnd claymation, model och pixillation. 

 Clay animation eller ler-animation är precis som det låter animation med lera fast i det här 

fallet används något som heter Plasticine som finns i fler färger, större variation och är 

mindre kladdigt. Sedan skulpteras miljön och karaktärerna så att de kan fotograferas, efter att 

fotot tagits så arbetas de om till den nya ställningen och så vidare. Model är väldigt likt ler-

animation fast istället för lera används modeller som kan vrida sina armar och ben in i de 

positioner som krävs för att upprätthålla scenen. Sist men inte minst är Pixillation som 

innebär en frame-by-frame rörelse av människor eller objekt, frame-by-frame innebär att du 

tar ett foto och sedan flyttar allting till nästa position och sedan tas nästa.  

Dessa tekniker är sådant som än idag används men i de flesta fallen så byggs allting via 

datorer istället, men det skulle dröja till 1982 med filmen Tron som det skulle användas för 

första gången i en riktig film med live-footage och även då bestod filmen endast av 15 

minuter datorgenererade bilder (CGI). Efter Tron har tekniken utvecklats med en otrolig fart 

och 1995 skapades den första helt animerade filmen med hjälp av datorgenererade bilder Toy 

Story av Pixar.
30

 

Det ”gamla sättet” att arbeta på finns fortfarande som en bas, men med hjälp av den tekniska 

utvecklingen har program skapats till datorer för att underlätta. De arbetar i princip på samma 

sätt som det gjordes förr, eftersom det även i program som Photoshop
31

 och VFX programmet 

After Effects samt andra liknande program arbetas det med lager. Enda skillnaden är att idag 
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görs det via en dator och konstnären behöver inte rita eller klippa ut allting för hand. Det som 

visas här är ju att även ifall utvecklingen har gått framåt så är det inte metoden i sig som 

ändrats utan snarare hur vi utför själva metoden som har förändrats. 
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Filmer 

Jag ska nu presentera de tre filmer som undersökningen utgår ifrån: Sin City (2005), 

Avatar (2009), samt Tintin (2011). Som jag förklarat ovan, har dessa filmer valts för 

att de använder sig av Green screen, CGI, Motion Capture (Performance Capture) 

eller VFX. 

Dessa filmer är även väldigt stora och omtalade eftersom exempelvis Avatar är den första 

filmen som utnyttjar en helt skapad CGI-miljö, Sin City är baserad på en grafisk roman och 

Tintin är baserad på en känd seriefigur, så att hitta kommentarer, recensioner samt 

diskussioner om dessa filmer blir lättare. Sedan eftersom studien bearbetar ” vad vill tittaren 

ha – berättelse eller effekter” är dessa filmer väldigt bra exempel då de är skapade med hjälp 

av den avancerade teknik som var tillgänglig och drar stor nytta av den varav den narrativa 

delen får både en större och mindre betydelse beroende på vem som ser filmen. Jag kommer 

nu gå igenom filmernas handling så att de läsare som inte sett dem får en inblick i vad de 

handlar om. Här kommer jag även att lyfta fram vissa narrativa och VFX aspekter som finns i 

filmen. 

Avatar 

Filmen handlar om planeten Pandora, en planet som egentligen är en måne som snurrar kring 

den stora gasjätten Poleyphemus där Pandora besitter en väldigt värdefull mineral vid namn 

Unobtanium. Problemet är dock att planetens invånare, som kallas för Na´vi-folket, bor 

ovanpå den plats som har den rikaste källan av mineralen. Människorna, som kallas för 

himmelfolket, av Na´vi:erna, kommer till planeten i olika expeditioner för att försöka skörda 

mineralen. 

Na´vi:erna som vi möter relativt snabbt i filmen är gjorda i 3D och deras rörelser anpassas till 

skådespelarens rörelse via performance capture. Detta gör att de 2 meter långa hel blåa 

varelserna med svans kan se ut precis som de gör men kan fortfarande agera och reagera på 

omgivningen då det är en skådespelares rörelser som läggs in i 3D modellen. 

Efter att människorna anlänt bygger de upp en anläggning för att ha en bas att övervaka 

allting ifrån och även skolor för att lära invånarna engelska så att den diplomatiska biten ska 

bli lättare. Utöver detta har forskare arbetat fram en så kallad Avatar, en kropp som ser exakt 

ut som Na´vi-folket och har alla deras attribut, men kroppen är sammanlänkad till en maskin 

vari en människa ligger och styr hela Avataren med sitt medvetande. Kroppen och människan 
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är alltså helt sammanlänkade till sådan del att de känner allting som kroppen utsätts för men 

de har fortfarande sina ”vanliga” mänskliga behov som till exempel äta och liknande som 

personen i fråga måste utföra och som inte uppehålls av Avataren. 

Till planeten Pandora anländer marinsoldaten Jake Sully som har fått en unik chans, hans 

tvillingbror som var forskare och hade tränat inför resan vars avatar är byggd efter har dött i 

ett rån. Eftersom Avatarerna är genetiskt kopplade till de som styr dem får Jake möjligheten 

att ta över sin brors plats i forskarlaget. Jake som sitter i en rullstol, då han har blivit förlamad 

från midjan och ner efter en incident i ett krig som flyktigt nämns, blir erbjuden chansen att få 

den operation som kan ge honom känseln tillbaka. Eftersom operationen är kostsam godtar 

han deras erbjudande.  

Berättelsemässigt känns denna biten i filmen relativt uttjatad då de lika gärna hade kunnat 

byggt historien på forskarbrodern istället för att skapa en tragedi kring huvudpersonen. Detta 

är något som väldigt ofta sker. Anledningen kan vara att skapa mer sympati och försöka få in 

mer känslor när han börjar använda avataren. Men detta hade även kunnat komma fram 

genom att använda båda bröderna i filmen. En som forskare och den andra som militär. Detta 

hade kunnat ge mer djup i berättelsen och även skapat intrig på en annan nivå än vad det görs 

nu. 

Väl på Pandora möter Jake forskaren Grace och Norm som han kommer att arbeta med, Grace 

är inte glad över att han har kommit då hon ser honom som ytterligare en ”Jar-head”
32

 och det 

är inget som hon behöver. Efter ett tag kopplas Jake upp till sin Avatar och han börjar att 

”känna på” hur den fungerar. Efter en snabb genomgång över hur den fungerar beger Grace, 

Norm och Jake sig ut på ett forskningsuppdrag, en ren rutin för att undersöka planeten och 

dess naturliv närmare. Under denna expedition hamnar Jake mitt framför ett av Pandoras 

rovdjur som börjar jaga honom, han springer igenom skogen tills han kommer till ett 

vattenfall, fortfarande jagad av rovdjuret bestämmer han sig för att hoppa rakt ner i vattnet.  

Den här scenen är väldigt snyggt gjord, mycket pågrund av den otroligt välarbetade CGI:n. 

Naturen känns väldigt levande och även djuren runt omkring skapar en känsla av att planeten 

faktiskt kan finnas på riktigt. Detta är även första gången som vi som tittare verkligen får se 

Pandora och dess naturliv och alla små detaljer som de har arbetat in får tittaren att ryckas 

med helt. 
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När Jake väl är i säkerhet så är han helt vilse och natten faller på. Grace och Norm söker efter 

honom men då det är farligt att vara ute på natten måste de avbryta sökandet. Under tiden som 

Jake trevar sig fram i skogen för att hitta en säker plats att sova på blir han förföljd av den 

vackra Neytiri som är en Na´vi:er. Hon betraktar honom på avstånd men när Jake återigen blir 

attackerad av naturens farliga rovdjur kommer hon till undersättning och räddar honom ifrån 

situationen. Jake börjar följa efter henne och tackar för att hon har hjälpt honom, men Neytiri 

är arg och försöker bli av med honom men då börjar en massa flygande blomfrön att landa på 

hans kropp och hon ser detta som ett tecken. Efter tecknet tar hon honom till sin by där det 

bestäms att människan Jake ska få lära sig att ”se” naturen och få förståelse för Na´vi:ernas 

sätt att leva för att sedan fungera som en förmedlare mellan människorna och Na´vi:er folket. 

Här har vi en stark koppling till vår egen historia och särskilt indianer, det känns väldigt ”i 

ansiktet” med den här scenen då det berättarmässigt blir så tydligt att han och hon kommer 

hitta varandra och att det är scenariot ”vit man möter indian för första gången”. 

Väl tillbaka till sin vanliga kropp blir alla förvånade och glada över hans upptäckt och 

möjlighet till insikt i Pandora folkets värld, detta mycket eftersom Neytiri är hövdingens 

dotter. Efter att Jake kommit tillbaka kallas han in till ett möte med Överste Miles Quaritch 

som vill utnyttja detta ypperliga tillfälle för att skaffa information om Na´vi:er-folket och 

deras hemstad. Quaritch pratar stort om hur planetens invånare är farliga och att planeten i sig 

är en dödsfälla, han själv blev attackerad när han anlände och blev nästan dödad, detta 

använder Översten som en känslomässig anknytning gentemot Sully som har blivit skadad i 

krigets tjänst, men som då blev rullstolsbunden medan överste Quaritch klarade sig relativt 

oskadd. Mot slutet av mötet återkommer Quaritch till anledningen varför möte äger rum, om 

Jake samlar information om Na´vi:er folket får han ryggmärgs-operationen som han behöver 

helt bekostad av företaget. Jake ser detta som en ännu bättre chans att, inte bara få sina ben 

tillbaka, utan även möjligheten att erfara Na´vi-folket på nära håll, han tackar ja till 

erbjudandet. 

På detta sätt fortsätter historien framåt. Jake lär sig mer och mer om folket och deras sätt att se 

på sin hemplanet men även hur allting är sammankopplat med varandra. Han lämnar sina 

rapporter till översten och går igenom vad han ser av Na´vi-folkets by. Tiden går och 

småningom får Grace reda på vad Jake gör och bestämmer sig för att de alla ska åka ut till de 

”flygande bergen” där det finns en anläggning som de kan arbeta ifrån, detta gör hon för att få 
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bort Jake från Översten så att han kan ta till sig alla intryck och förstå vad folket egentligen 

menar när de ber honom att ”se”.  

Grafiskt fortsätter filmen att förbluffa tittaren då allting är som sagt otroligt genomarbetat och 

planeten får i sig ett eget liv, dock blir själva historien bakom väldigt övertydlig och känns lite 

som att de hade kunnat lägga lika mycket krut på den som de gör i det grafiska. 

För Jake börjar dagarna att sammanflyta mer och mer, varav hans avatar blir mer Jake än vad 

den mänskliga kroppen egentligen är. Han får förståelse för naturen och hur allting är 

uppbyggt och till slut blir han accepterad av invånarna som en av dem och han får göra den 

sista ritualen. Under tiden som detta händer har överste Quaritch tröttnat på att vänta, han 

börjar rusta upp militären för en attack mot Na´vi:s hem så att de kan komma åt mineralerna. 

Jake försöker stoppa attacken men det är förgäves. Quaritch attackerar deras hemby och 

spränger sönder det stora trädet som har varit klanens hem i många år.  

Under tiden som överste Quaritch går till attack försöker Sully prata med Na´vier:na och få 

dem att flytta på sig så att de inte blir skadade. För att göra detta förklarar Jake hela historien 

om varför han egentligen var där men att han nu förstår vad de försökt lära honom. Detta ser 

hela stammen som att Jake har förrått dem till människorna och de slänger ut honom från 

stammen och han förvisas från deras hem. När Sully är i byn och gör allt för att de ska lyssna 

på honom blir byn attackerad och trädet förstört av människorna, detta leder till ett krig 

mellan Na´vier:na och människorna.  

Då Jake har blivit förvisad och utkastad ser han ingen väg tillbaka för att hjälpa Na´vier:na, 

eftersom de inte vill ta emot hans hjälp eller ens lyssna på honom. Sully kommer då på att om 

han kan fånga den största flygödlan som planeten har kan han kanske återfå sin rättmätiga 

plats hos Na´vi-folket och få dem att möta människorna på slagfältet. Detta lyckas Sully med 

och när han anländer med den stora flygödlan till deras fristad visar han vilken sida han 

egentligen tillhör och de tar tillbaka honom till klanen och låter Sully leda dem mot fronten. 

Efter en hård strid vinner planetens invånare och de skickar hem människorna förutom ett 

fåtal som får äran att stanna kvar. Hela filmen slutar med att Jake offrar sin kropp till 

planetens moder och han blir ett med sin avatar vilket sluter cirkeln av hela berättelsen. 
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Sin City 

Filmen är baserad på Frank Millers grafiska roman Sin City som består av ett flertal små 

noveller.33 Sin City berättar tre olika historier och de kommer från Sin City-delarna: The Big 

Fat Kill, That Yellow Bastard och The Hard Goodbye. 

I första delen får tittaren följa polisen John Hartigan som ska gå i pension. Men innan han gör 

det känner han en moralisk skyldighet att rädda en 11-årig flicka från en seriemördare som 

kidnappar, våldtar och styckar små flickor. John är en av de få hederliga poliserna i Sin City 

och han gör allt för att lagen ska följas i alla fall så gott det går, hans partner Bob försöker att 

stoppa honom men Hartigan slår ner Bob och går mot byggnaden där flickan hålls. Johns 

hjärta är i dåligt skick och han försöker vara så tyst som möjligt för att kunna smyga sig in, 

men hans dåliga hjärta får han att tappa andan och han faller ihop. Med ren viljestyrka tvingar 

John sig upp och fortsätter in i byggnaden. 

Väl inne i byggnaden skjuter Hartigan ihjäl några vakter och möter upp med kidnapparen som 

visar sig vara senatorns son Roark Junior, han jagar honom ut ur byggnaden till en brygga vid 

vattnet. Roark har sitt vapen draget mot Nancy, som den lilla flickan heter, och hotar att döda 

henne om inte Hartigan ger upp och släpper pistolen. Hartigans hjärta slår till igen och han tar 

sig för bröstet. Det här ser Roark och han släpper sin gard vilket ger Hartigan en möjlighet att 

skjuta honom, han träffar Roarks ena öra och han faller ihop. Nancy springer bort mot ett hörn 

av bryggan och gömmer sig.  

Hartigan går fram till Roark och skjuter av honom handen, armen och sedan skjuter han även 

honom mellan benen, men innan Hartigan hinner avsluta Juniors liv helt och hållet blir han 

skjuten i ryggen av sin partner Bob. Därefter åker Hartigan in på sjukhuset där senatorn över 

Sin City ser till att operera hans hjärta för att kunna skylla allting på honom och för att få ut 

sin hämnd efter vad Hartigan gjorde mot senatorns son. John Hartigan blir oskyldigt anklagad 

för att ha våldtagit och kidnappat Nancy samt att ha dödat ett flertal andra små flickor. Roark 

Junior hamnar i koma och Hartigan får fängelse där han dagligen blir misshandlad för att han 

ska skriva på en bekännelse om dåden. Åtta år går och Hartigan sitter i sin cell utan att ha 

erkänt något av det som han blivit oskyldigt anklagad för, under den här tiden har han fått 

brev ifrån den lilla flickan Nancy under namnet Cordelia, men nu efter åtta år slutar breven 

komma. En dag får han ett besök av en människa som är helt gul och luktar fruktansvärt illa. 

När personen slagit ner Hartigan och gått ligger det ett brev med ett finger i på golvet. 
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Hartigan tror att de fått tag på Nancy och erkänner sig skyldig till brotten som han blivit 

anklagad för och kommer därmed ut ur fängelset.  

Efter att Hartigan har erkänt är nästa scen då han har blivit frisläppt och är utanför 

fängelset. 

Väl ute söker han upp Nancy men inser snart att det är en fälla för att komma åt henne. Nancy 

och Hartigan blir jagade av den gula mannen som besökte Hartigan i hans cell och denne man 

lyckas få tag på Nancy och Hartigan när de söker skydd i ett hotellrum. Inne på rummet blir 

de båda två tagna av överraskning av den gula mannen och John får då reda på att den gula 

mannen egentligen är Roark Junior mannen som Hartigan trodde hade dött. Roark Junior har 

levt väl i åtta år då han fått göra som han vill och dödat små flickor, men hämnden har alltid 

varit det som drivit Roark Junior. Han kidnappar Nancy och hänger upp Hartigan i en 

halssnara och ringer sina livvakter för att åka och hämta liket, men medan Roark Junior 

försvinner bort i Nancys bil till sitt gömställe lyckas Hartigan ta sig loss från snaran och slår 

ner de båda livvakterna och sätter sedan efter Roark junior och Nancy. Hartigan lyckas ta sig 

till gömstället som är en farm, skjuter sig in och möter Roark Junior igen. Roark Junior blir 

ihjälslagen av John och Nancy klarar sig, men för att kunna vinna mot Roarkfamiljen och få 

Nancy helt säker så tar John livet av sig och sluter cirkeln. 

Hela den första delen är grafiskt snyggt gjord då de arbetar mycket med svart vitt och starka 

färger som står ut blandat med en nästan grådaskig bild. Detta ger en look som är väldigt 

attraktiv för filmen. Berättarmässigt kan det dock bli lite rörigt då filmen hoppar mellan de 

olika historierna samtidigt som allting knyts samman i slutet av filmen. 

Den andra historien utspelar sig efter att huvudpersonen Marv precis vaknat upp efter en natt 

med en prostituerad, han finner att hon blivit mördad under natten när de legat bredvid 

varandra. Strax efter att Marv vaknat hör han polissirener och inser att någon försöker sätta dit 

honom för ett mord han inte begått. Marv som inte är van att bli behandlad som en människa 

känner sig tvingad till att hitta flickans mördare då han blivit förälskad i henne. Det visar sig 

vara en lönnmördare vid namn Kevin som har mördat kvinnan, Kevin residerar på samma 

farm som Roark Junior. Marv tar sig till farmen och hittar lönnmördaren, Marv torterar Kevin 

och får reda på att den som egentligen ligger bakom dådet är Kardinalen som är bror till 

senatorn och farbror till Roark jurior.  



 

23 
 

Marv bryter sig in i kardinalens hus och får då reda på att Kevin och kardinalen har mördat 

unga flickor för att äta deras kroppar, detta får Marv att bli ännu mer beslutsam och dödar 

kardinalen. Efter att han mördat kardinalen blir Marv tagen, han döms för alla mord som 

begåtts, även de som utförts av självaste kardinalen och Kevin. Därefter blir Marv satt i 

elektriska stolen och blir avrättad. 

Den tredje och sista berättelsen handlar om Dwayne, en efterlyst mördare som har bytt ansikte 

och kommit tillbaka till Sin City. Historien börjar med att Dwaynes flickvän bråkar med sin 

förre pojkvän Jack Rafferty som är en kriminalare. Rafferty och hans vänner trakasserar 

Dwaynes flickvän och det slutar med att Dwayne hotar att döda Rafferty om han inte lämnar 

tjejen i fred. Rafferty blir slagen av Dwayne och sticker från lägenheten med sina kompisar, 

Rafferty är onykter och förbannad, han och hans gäng åker ner till hor-området Old Town för 

att ha lite kul. Dwayne ser vart Rafferty är på väg och ger sig av efter honom för att se till att 

inget händer i Old Town. När Dwayne ger sig av ropar hans flickvän att han ska lämna 

Rafferty i fred eftersom han är en polis och skyddad av sina egna, Dwayne hör inte detta då 

ljudet av en helikopter förvränger det hon säger.  

Old Town som styrs helt och hållet av prostituerade har ett avtal med polisen att om någon 

inom polisen gör något dumt får de leva men blir hemskickade, de dödar inte en polis, om 

någon av de prostituerade gör det försvinner det skydd som polisen erbjuder mot maffian. När 

Rafferty kommer till Old Town träffar han på en flicka som han och hans gäng försöker 

tvinga sig på. Under tiden förföljer Dwayne dem i bakgrunden för att hålla ett öga på 

Rafferty, samtidigt som han försöker komma på vad hans flickvän ropade till honom. När 

Rafferty ger sig på flickan tar det bara någon sekund innan en av beskyddarna dödar alla i 

bilen. Samtidigt som detta händer kommer Dwayne på vad hans flickvän sa och han försöker 

stoppa olyckan som är på väg att ske, men hinner inte. Rafferty är död och med hans lik 

öppnas vägen upp för maffian igen och allting kommer gå tillbaka till de hemska ”tiderna” då 

de våldtogs, blev nedslagna och sålda. Ledaren över Old Town som heter Sally är en gammal 

flickvän till Dwayne, när hon inser att det är en kriminalare som de har dödat försöker hon 

och Dwayne rädda situationen så gott det går. Dwayne börjar stycka upp kropparna och lägger 

in delarna i en gammal bil som några av de prostituerade flickorna hämtat. Sedan åker 

Dwayne iväg för att göra sig av med kropparna i det stora tjär-hålet, så att ingen får reda på 

vad som har hänt i Old Town.  
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Under tiden som detta händer ringer Becky, flickan som Rafferty anföll, ett samtal till maffian 

och meddelar vad som hänt för att rädda sig själv. Maffian letar reda på Dwayne och försöker 

få tag på kropparna och kidnappar samtidigt Sally för att pressa henne på information. När 

Dwayne blir attackerad av maffian kommer Miho till undersättning, en av beskyddarna och 

den som dödade Rafferty, och dödar maffians män.  

Dwayne lyckas få tillbaka Raffertys huvud som är det enda bevis som finns kvar och han 

byter huvudet mot Sally, som maffian håller fången. När bytet sker har Dwayne lagt in en 

handgranat i munnen på Jacks huvud och smäller av handgranaten. Med hjälp av alla 

prostituerade börjar de sedan skjuta ihjäl maffians alla män endast för att markera att Old 

Town inte kommer vara värt att försöka inta.  

Därefter slutar filmen med en återkoppling till början där samma lönnmördare dödar Becky 

som meddelade maffian att en polis hade mördats i Old Town. Och sluter där med hela cirkeln 

för alla berättelser. 

Detta är en ganska kort beskrivning av filmen i sig eftersom den innehåller tre separata 

historier som överlappar varandra och bakom detta finns det ytterligare en historia som vi inte 

får följa men som öppnar själva filmen och som även avslutar den, jag valde att inte ta med 

denna historia då den inte har något större inflytande eller påverkan på själva handlingen av 

Sin City. 

Tintin 

Filmen handlar om reportern Tintin som hamnar mitt i en härva av banditer som försöker 

finna en hemlig skatt. Allting börjar med att Tintin och hans hund Milou är ute på stadens 

marknad, han får sitt porträtt målat av en stadskonstnär
34

 och fortsätter sedan att titta i stånden 

som finns runt omkring. När han går omkring så kommer han fram till ett litet 

loppmarknadsstånd där den gamle försäljaren börjar prata med Tintin, han får honom 

intresserad av ett väldigt fint gammalt skepp som heter ”Enhörningen” och är en modell av 

det riktiga fartyget som gick under på 1600-talet.  

Då den här filmen är baserad på serietidningen ”Enhörningens Hemlighet” har de följt 

handlingen relativt bra, de ger även en hyllning till Hergé då han får vara med och måla av sin 

egen skapelse. Performance capture har även använts i Tintin och CGI miljön är väldigt 

snyggt bearbetad vilket ger ett realistiskt intryck redan från början av filmen. 
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Tintin köper det för en billig peng men precis när han lämnat över pengarna och tagit upp 

skeppet kommer en man springandes mot honom, han viftar med händerna och ber att få köpa 

skeppet av den gamle mannen, som svarar att det redan är sålt till den unge herrn som står 

framför honom. Mannen tittar på Tintin och erbjuder en större summa pengar för skeppet. 

Tintin tittar på mannen och skakar på huvudet, han vill inte sälja det helt enkelt. Den mystiska 

mannen tittar på Tintin och varnar honom för skeppet och att han inte bör ha kvar det för det 

vilar en förbannelse över skeppet, han borde göra sig av med det så fort som möjligt annars 

kommer ”de” att ta honom. Efter det kryptiska meddelandet lämnar mannen en förbryllad 

Tintin och springer därifrån. Tintin börjar inspektera skeppet och ska precis gå när en annan 

man kommer upp bakom honom och presenterar sig som Ivanovich Sakharine och vill köpa 

skeppet. Den här gången blir han erbjuden en ännu större summa pengar men Tintin tackar 

åter igen nej. Ivanovich vill inte riktigt ge sig utan erbjuder mer pengar men Tintin vill inte 

sälja och han beger sig hemåt istället, Ivanovich Sakharine berättar var han bor utifall han 

skulle ändra sig. 

Väl hemma ställer han upp skeppet på en bänk, strax efteråt har Milou ner skeppet då han 

jagar en katt som kommit in i lägenheten. Skeppet går sönder och Tintin beger sig ut för att 

hitta något att laga det med och för att ta reda på skeppets historia. När han kommer hem igen 

har någon gjort inbrott i hans lägenhet och skeppet är stulet. Tintin misstänker direkt 

Ivanovich Sakharine som försökte köpa skeppet av honom sist mycket eftersom han var 

väldigt intresserad av det och inte verkade kunna ta ett nej. Tintin åker iväg till adressen som 

han fick av Ivanovich och letar efter sitt skepp, när han kommer fram bryter han sig in i 

herrgården och tar sig fram till rummet där skeppet står i en glasmonter. När han kommer 

fram och ska ta skeppet får han ett slag i huvudet och när han vaknar upp står Ivanovich 

Sakharine och hans betjänt framför honom. De undrar vad han gör där och varför han brutit 

sig in, Tintin förklarar att han endast vill ha tillbaka sitt skepp som de stulit. Ivanovich nekar 

till detta men Tintin går fram till glasmontern och pekar på skeppet som står i montern vilket 

är identiskt med Tintins. Ivanovich förklarar att det är brodern till det skepp som Tintin köpte 

och det var därför han så gärna ville köpa det av honom. Tintin tror inte på detta och begär att 

få se på skeppet eftersom han vet att masten hade gått av. De tar ut skeppet och han tittar på 

det men ser att masten inte är bruten eller lagad, Tintin ber om ursäkt och blir hemskickad. 

Väl hemma igen börjar Tintin städa upp och när han gör det är Milou angelägen att han ska 

titta bakom byrån där skeppet hade stått. När han gör det hittar han en lapp som ligger inuti en 

kapsel. Lappen är ett gammalt pergament som innehåller en dikt och en positionsangivelse i 
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latitud och longitud. Tintin inser att han har kommit över något stort och bestämmer sig för att 

utreda händelsen. 

Historiens förlopp går relativt snabbt samtidigt som den håller en god takt, sedan är manuset 

som sagt anpassat mycket efter själva serietidningen vilket gör att har du som tittare läst dessa 

inser du handlingen snabbt. Vilket är gör att filmen i sig förhåller sig till fansen samtidigt som 

nya tittare får uppleva något nytt. 

Därefter blir Tintin kidnappad och förd till lastfartyget Karabodjan där han träffar på kapten 

Haddock som är den sista i sin släkt. De båda lyckas fly med två av pergamenten som leder 

till en gömd skatt men de får även reda på att det finns tre stycken enhörnings skepp som är 

identiska, de kallas för de tre bröderna och omnämns i pergamenttexten. Haddock och Tintin 

förföljer Sakharine till Marocko där det sista skeppet finns. På vägen dit berättar Kapten 

Haddock om sin avlägsne släkting Sir Francis Haddock och vad hela enhörningens hemlighet 

handlar om, det var nämligen så att Sir Francis hade i uppdrag att återta hela skatten som en 

berömd pirat vid namn Sakharine hade sjörövat. När de var på väg tillbaka blev skeppet 

Enhörningen attackerat av piraterna ledda av Sakharine och ihjälslagna. Men Sir Francis 

lyckades fly och han dödade piratkungen Sakharine samt sänkte skeppet under flykten.  Sedan 

gjorde han i ordning tre stycken modeller av skeppet enhörningen och i dem gömde han 

koordinaterna till var skatten fanns begravd på havsbotten, och endast en person av släkten 

Haddock skulle kunna lösa mysteriet. Därefter berättades historien om och om igen till alla i 

familjen Haddock, en gömd hemlighet som blev till en legend och glömdes bort. I den här 

historien får tittaren även reda på att Ivanovich Sakharine är en släkting till piratkungen som 

dog på enhörningen och han är ute efter skatten för att få hämnd på släktet Haddock. 

Efter att Haddock berättat mysteriet bakom enhörningen tar de sig till Marocko där de möter 

Sakharine som stjäl det sista skeppet. De jagar honom men misslyckas med att få alla 

pergamentrullar, men Tintin får en idé att använda radion som är på skeppet för att se vart de 

är på väg och sedan ta sig dit först, detta lyckas de med eftersom Tintin har använt radion när 

de var fast på båten. Väl tillbaka där allting började arresteras Sakharine. 

Till den här punkten får vi följa en berg och dalbana i grafisk action, bilderna inger en realism 

som gör det svårt att se ifall filmen är blandad med riktiga bilder eller om allt är CGI. 

Tintin och Haddock får tag på pergamentrullarna, texten och koordinaterna leder dem till den 

herrgård som Sakharine hade köpt och som Tintin besökt tidigare. Herrgården visar sig ha 
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tillhört släkten Haddock som tvingats sälja den. Där nere i källaren hittar de lite guld och 

juveler under en jordglob. Haddock reagerar dock för på jordgloben finns det en ö utmarkerad 

som inte existerar, varav vi får reda på att det är där den riktiga skatten ligger. Filmen slutar 

med att de båda beger sig ut på ett nytt äventyr för att hämta hem den hemliga skatten som 

ligger på havets botten. 
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Analys 

I detta kapitel kommer filmerna Avatar, Sin City och Tintin att analysers med den metod som 

har blivit förklarad i tidigare skede där vi kommer att använda oss av remedieringens begrepp.  

Avatar 2009 

Var ligger fokus i Avatar, VFX eller Narrativ berättelse? 

Fokus i den här filmen är väldigt uppenbar redan innan tittaren ens har tittat på fodralet till 

den i videohyllan. När du som tittare ser Avatar inser du direkt att den bygger helt på VFX- 

teknik och realism inom CGI och 3D.  Detta är även det som de flesta recensenter och forum 

diskuterar, utöver det anser de flesta att berättelsen i sig är svag och gammal. Återigen får 

tittaren se en ny version av Pocahontas och den ”vite” mannens girighet menar Aftonbladets 

recensent Jens Peterson.
35

 Vad som alltså kan uteslutas är att det är den narrativa delen som 

tittaren ska koncentrera sig på och hänföras av utan mer låta sig sugas in av den spektakulära 

CGI- och VFX-realism som finns runtomkring i hela Pandora och dess värld.
36

 Mycket 

eftersom i den här filmen är inte det narrativa själva attraktionen utan det är just den tekniska 

utvecklingen och möjligheterna som det har öppnat upp som ligger i fokus. Att sedan James 

Cameron är en duktig regissör hjälper ju även till att sälja hela paketet
37

 som vi kan se enligt 

kommentarerna på IMDb.
38

 

I den här frågan kan vi alltså se att det som vill uppnås är att innesluta tittaren i en värld som 

skulle kunna existera och sedan visa upp detta på ett så realistiskt sätt som möjligt. Att tittare 

hänförs av det grafiska och den CGI som finns är självklart och det syns tydligt i de 

recensioner och diskussioner som förts.
39

 Men samtidigt som realismen och VFX-arbetet 

gratuleras blir det ändå en hypermediering då det transparenta i mediet försvinner eftersom vi 

som tittare hänförs av det grafiska och gör oss medvetna om dess existens. Tittaren ser 

Pandora som en planet men på grund av den teknologiska utvecklingen inser tittaren att 

Pandora endast existerar i filmen med sitt naturrika liv och då vi hänförs av arbetet och dess 

transparenta form inser vi som tittare ändå att det inte är ”på riktigt”. Detta gör att fokusen på 

den narrativa delen kommer i andra hand och det är antagligen därför som en del personer inte 
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tycker om filmen i sig, trots att de tycker den är snyggt gjord, eftersom de anser att den saknar 

ett djup och känns svag.
40

  

Vad vill tittaren ha ut av en VFX-intensiv film? 

I en film som Avatar är det just den spektakulära tekniken som ligger i fokus och det är 

anledningen till att tittaren dras in i filmen. Tittaren glömmer bort att det inte är verkligt och 

gränserna suddas ut men samtidigt övertygas tittaren hela tiden om att hon/han tittar på en 

märkvärdig plats som mycket väl kan existera, något som Jens Peterson från Aftonbladet 

påpekar.
41

 

Men om vi skulle skala bort tekniken skulle filmen falla då det inte finns något djup i 

berättandet, mycket för att det är en berättelse som vi alla känner igen som tydligt visas på 

IMDb av dess recensenter.
42

 Men Avatar är inte en film som du går och ser på för att 

övertygas om att en exploatering av människor har hänt och fortfarande pågår utan den tittar 

du på just för att få uppleva en annan värld. Det blir mer av en åkattraktion där du förundras 

och häpnas än att gå ifrån en film med en djupt rotad filosofisk mening där filmmakarna vill 

få tittaren att tänka till såsom exempelvis Michael Moore gör i filmen Sicko där han diskuterar 

Amerikas sjukhus policy och hur den gör det svårt för fattiga att få sjukvård.
43

 Detta är också 

något som tydligt diskuteras på IMDb och filmforumen, en del blir irriterade och sura för att 

handlingen inte är bättre men en del tycker att den fungerar.  

Men vad som även har kommit upp särskilt på IMDb är att en del av recensenterna anser att 

filmen endast är byggd på det visuella och efterlyser en starkare historia med mer djup.
44

  

Samtidigt finns det andra på forumet som anser att det finns ett djup i Avatar och att detta 

tillsammans med de visuella effekterna är det som gör filmen.
45

 Detta påvisar två saker, det 

första är att den allmänna åsikten hos recensenterna på IMDb är att de vill ha mer komplexa 

narrativa delar som tillsammans med tekniken hänför dem och skapar en värld som inte är 

hypermediering utan där gränsen är helt transparent och där vi som tittare inte blir påminda 

om mediet. Det andra är att Avatar fungerar som en så kallad ”popcorn film”
46

 där effekterna 

driver handlingen framåt och den är snyggt gjord, varav filmen går att se men du som tittare 

får inte ut så mycket av det. 
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Även om åsikterna går isär anser fortfarande i princip alla recensenter att filmen ändå lyfter på 

grund av sina effekter och skapade CGI-miljöer. Men den helhetsbild som framträder i både 

recensioner och kommentarerna på IMDb visar oss att åskådaren vill ha både komplexa 

berättelser samt en snygg film. 

Vad upplever tittaren som realistiskt i Avatar? 

Vad som kan ses utefter den diskussion som har förts på IMDb är att alla recensenter anser att 

det grafiska är otroligt realistiskt och att planeten i sig kommer vid liv i två och en halvtimme. 

Allt från andningen av de flygande ödlorna
47

 till hur gräset böjer sig när helikoptern landar är 

otroligt välgjort. Vad regissören James Cameron har gjort är ett mästerverk när det kommer 

till att använda och skapa en CGI-värld, eftersom tittaren ”glömmer” bort att det faktiskt inte 

är på riktigt:
48

  Allt naturliv, Na´vi-folket eller hur vinden tar tag i kläder och hår gestaltas 

med en otrolig realism som får tittaren att glömma att det inte är människor som vi tittar på 

eller ens en mänsklig värld. Med den teknik som har skapats ser vi tydligt här att en värld 

skapad med hjälp av CGI- och datoranimationer kan få en att se bortom det ”mänskliga” och 

faktiskt se det skapade som verkligt.  

En annan sak som framkommer när jag tittar på dessa kommentarer från IMDb är att 

merparten anser att filmen skall ses i 3D och inte 2D. Detta är också något som recensenten 

Per Marklund på film.nu understryker: 

”Sen var det ju det här med det visuella... Aldrig tidigare har något som en dator renderat ut 

snuddat vid verkligheten med samma kusliga skärpa. Kanske är det glasögonen som gör det, 

jag blir i alla fall helt trollbunden. Världen som vi besöker, Pandora, känns så verklig trots, 

eller kanske just därför, att den innehåller drakar, blå jättar, flygande berg och självlysande 

skogar.”
49

 

Tittaren får alltså ut mer av effekterna och filmen i sig om han/hon ser den i 3D då 

animationerna kan ”hoppa ut” ur skärmen och filmen blir mer livfull.  

Nu tog det dock tid för Avatar att bli klar, mycket för att den datorkapacitet som krävdes inte 

hade utvecklats helt fullt, och det var hela tiden olika uppdateringar som gjordes. Filmen 

påbörjades runt 1994 då James Cameron skrev ett åttio sidor långt utkast till filmen och 
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annonserade att Avatar skulle spelas in och släppas runt 1999.
50

 Så blev det inte utan det 

skulle dröja till 2009 innan filmen var helt klar och släppt. Det var exakt det som krävdes för 

att det skulle bli en bra film, i alla fall när det kommer till den CGI-skapande realism som 

existerar i Avatar. 

Hur har den tekniska utvecklingen inom 3D/animering och VFX påverkat tittaren i 

Avatar? 

Den narrativa delen får hård kritik i IMDb och i Aftonbladet, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Genomgående anser recensenterna att det är en uttjatad historia som kan jämföras 

med både Pocahontas och Dansa med Vargar.
51  Men kan det inte vara så att filmen Avatar 

fungerar 2009 och i den samtid som vi lever i då vi lever i en värld där grafiken och 

filmarbetet har flutit ihop och där tittaren konstant bombarderas med grafik?  

Kan det inte vara så att vi ska ta ett ögonblick och titta på hur det egentligen påverkar oss? 

Många olika människor från hela världen har tyckt till om Avatar och vad vi kan se är att de 

flesta tycker att den fungerar men att berättelsen upplevs som tunn. Trots detta så gör det 

visuella ett sådant starkt intryck att filmen ändå blir bra i slutändan något som jag själv kan 

hålla med recensenterna om
52

. Vi måste ju faktiskt tänka på att filmen har genomgått en 

otroligt stor teknisk utveckling där tittaren hela tiden får se nya metoder att hänföras över. 

Men priset för detta blir att den narrativa delen blir eftersatt i filmerna. 

Filmens värld har utvecklats otroligt mycket sedan dess start 1895
53

 men samtidigt har den 

gått tillbaka till 1900-talets början där film var en åkattraktion. Detta kan vi även se idag fast 

där effekterna gör attraktionen, och filmernas berättelser är ett sätt att få visa spektakulära 

effekter. Nu kan det ju diskuteras att båda borde kunna finnas i en och samma film men det 

beror ju lite på vad tittaren vill ha. Med filmen Avatar har vi sett att alla anser att den är 

visuellt snygg, den är otroligt realistisk och de har fått en filmupplevelse som de ändå är nöjda 

trots kritiken mot filmens narrativa del. Men Avatar är ju faktiskt gjord för att utmana 

tekniken och göra ett visuellt ögongodis, inte för att i första hand berätta en historia, men det 

räcker inte alltid för tittarna. Detta visar att i filmen Avatar har den tekniska utvecklingen 
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hjälpt till att skapa filmen då det antagligen inte hade kunnat göras lika realistiskt på något 

annat sätt. Detta påverkar även tittaren på ett sådant sätt att tekniken för in dem i historien 

men det blir en hypermedierande upplevelse eftersom åskådaren antingen måste ha glasögon 

på sig om de ser filmen i 3D eller om de ser den i 2D så är fortfarande tekniken så otroligt 

välgjord att tittaren blir medveten av mediet ändå.
54

 

Sin City 

Var ligger fokus i Sin City, VFX eller Narrativ berättelse? 

Vad vill då tittaren ha ut för att se en film som Sin City? Kanske det inte finns något direkt 

svar på den frågan eftersom det finns så väldigt många olika smaker, vad som däremot kan 

sägas är att vissa som har lämnat biosalongen anser att filmen i sig är helt värdelös och som 

tycker att historien är dålig men att filmen fortfarande är snygg och andra anser att den är bra 

och snyggt gjord. Andra tycker tvärtom att filmen är bra och välgjord.
55

 Det många av tittarna 

dock har gemensamt är att de hellre vill ha en berättelse om något som är meningsfullt och 

inte bara en 2 timmar lång orgie av visuella effekter och snyggt gjord CGI – samtidigt som det 

finns det recensenter som tycker om detta. Men om nu historien i sig inte finns där varför 

finns det då lika många som anser att filmen följer den grafiska romanen väldigt bra och 

håller sig till historien som redan har skrivits?
56

 Kan det vara så att de som inte tycker om 

filmen inte heller skulle tycka om den grafiska roman som finns? Då har det inte med hur 

filmen i sig berättas utan snarare vad åskådaren förväntar sig att få se på den stora vita duken.  

Vad vi däremot kan se via IMDb är att fokus i Sin City ligger i att följa den grafiska romanen 

som Frank Miller skrivit så noggrant som möjligt. Effekterna och bilderna har samma 

färgschema som Sin City-serierna,
57

 till och med dialogen följer noggrant de grafiska 

berättelserna. Detta visar att filmen i sig är gjord för de fans som har läst eller tycker om serier 

som Sin City, det är till denna grupp människor som allting riktar sig till vilket i sig gör att 

fokusen ligger mer på en målgrupp än i det narrativa eller i effektarbetet. Det är endast medel 

för att uppvisa något som fansen och vissa tittare vill se.
58
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Det finns inte samma sorts realism i Sin City som i Avatar eftersom regissören Robert 

Rodriquez försöker att få filmen så trogen originalserierna som möjligt, snarare än 

verklighetstrogna miljö- och människoskildringar. Det handlar med andra om en annan form 

av realism. 

Vad vill tittaren ha ut av en VFX-intensiv film? 

Det första som tydligt syns i diskussioner på IMDb om Sin City är att representationen av 

serietidningen slår igenom och följer den väldigt väl
59

, detta kan mycket väl bero på att Frank 

Miller är med i för och efterarbetet samt under själva filmningen. Även fast Robert 

Rodriguez
60

 står som regissör så har Frank Miller ett finger med i spelet. Detta visar ju sig 

dock vara väldigt bra eftersom det då får historien att bli bättre och sammanfalla med de 

biobesökande fansens åsikter och förväntningar.  

Men något som blir väldigt intressant är att många av recensenterna på IMDb tycker att det 

visuella är snyggt men samtidigt anser de att filmen är en samling av klichéer från en massa 

gamla filmer som redan har filmats.
61

 Filmen tappar dock tittare just för att det inte finns 

något djup utan är mer en orgie av blod och död. 

Vad vill då tittaren ha när det kommer till en film som Sin City där det redan finns en bas av 

fans som har läst Frank Millers grafiska roman och tycker att den är bra? De flesta vill ju se 

en återskapelse av hans verk på filmduken och många anser att de har fått det
62

 medan andra 

ser det mer som en grotesk och brutal mordorgie. Det finns alltså en starkt delad mening om 

Sin City filmen där många av recensenterna både på IMDb och tidningarna anser att den 

narrativa delen är bra och följer den grafiska novellen, medan andra anser att den endast är 

grafiskt snygg med alla effekter men att historien är dålig, och den tredje parten anser att 

filmen är väldigt meningslös då den inte fyller något behov om du inte är intresserad av 

actionscener
63.  

Återigen blir det tydligt att det fattas något i den narrativa delen: enligt många av 

recensenterna är Sin City en väldigt snyggt gjord visuell produkt, men dialogen blir nästan 

banal då den inte är filmanpassad utan har samma serietidningsdialog. För många förstör detta 

filmen eftersom de vill ha en realistisk dialog mellan karaktärerna. Detta är något som inte 
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kom upp under Avatar men det visar att inte bara berättelsen är viktig utan även dialogen. Blir 

den för orealistisk reagerar många negativt. Trots detta har de flesta gett filmen ett bra betyg 

och håller även med om att filmen i sig är en rak kopia av Frank Millers grafiska roman
64

 

vilket gör filmen mer accepterad.  

Här finns det alltså egentligen ingen transparens där vi som tittare förs in och hänförs för att 

sedan ha mediet i åtanke, det finns inte den realism som finns i Avatar, vilket gör att Sin City 

blir en remediering av den gamla grafiska romanen och inget mer. 

Vad upplever tittaren som realistiskt i Sin City? 

Eftersom det här är en serietidning som utspelas i en fantasivärld så är det svårt att prata om 

realism. Filmen i sig är väldigt välgjord men samtidigt så är inte miljöerna, platserna eller 

karaktärerna realistiska. Tittarna dras in i filmen av de fint utförda CGI-miljöerna men 

uppfattar inte scenerna som realistiska.
65

 Återigen så skulle den här typen av film bli väldigt 

svår att göra med hjälp av mekaniska och optiska specialeffekter,
66

 trots att filmbranschen kan 

bygga väldigt mycket med hjälp av teknik så är det otroligt svårt att göra de effekter och 

skapa den serietidningskänsla som filmen har utan att använda sig av datorteknik, vilket visar 

att med den teknologiska utvecklingen har detta möjliggjort att regissörer kan skapa mer 

unika eller grafiskt sensationella filmer.  

Vad vi däremot kan se är att den serietidningskänsla som har uppnåtts blir en realism i sig 

eftersom den målgrupp som tittar på filmen även är intresserade av antingen den grafiska 

romanen eller liknande serier. Vilket gör att trots att det inte finns en realism gentemot den 

verklighet som vi lever i finns det fortfarande en realism gentemot den serie som filmen i sig 

är skapad efter, detta är även något som många recensenter i IMDb lyfter fram.
67

 

Hur har den tekniska utvecklingen inom 3D/animering och VFX påverkat tittaren i Sin 

City? 

Då filmen är gjord i green screen och använder sig flitigt av CGI är det fortfarande väldigt kul 

att se att filmmakarna även har byggt vissa element på riktigt. Exempelvis den bur som 

Hartigan sitter i är inte helt tillverkad via CGI utan är faktiskt även uppbyggd som rekvisita på 
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scenen.
68

 Den här filmen är ju dock tillverkad i en miljö som inte existerar utan skådespelarna 

har befunnit sig i en studio där allting har varit i chromagrönt. Även deras ansikten har haft  

tracking-markörer på sig för att det ska kunna gå att ”tracka” ansiktet i post-productionarbetet 

och lägga till blod eller andra sår som ska stå ut ifrån resten av miljön, detta mycket eftersom 

filmen i sig är svartvit med inslag av vissa färger. Det är en teknik som gör att det blir mer av 

en serie än en film samtidigt som fansen blir glada då det efterliknar Frank Millers egna 

grafiska roman. 

Hade inte tekniken som finns idag funnits så hade inte denna film varit möjlig att göra, 

mycket för att den efterliknar den grafiska romanen på så otroligt många plan men också för 

att de element som finns i filmen kräver en green screen miljö där du kan manipulera alla 

objekt och skapa exakt vad du vill. 

Återigen ser vi att Sin City endast är en återskapelse av den grafiska romanen och filmen 

skapar inte någon transparens på samma sätt som Avatar, utan är helt enkelt en remedierad 

produkt. 

Tintin  

Var ligger fokus i Tintin, VFX eller Narrativ berättelse? 

Genomgående i de diskussioner som har förts på IMDb om Tintin-filmen finns det i princip 

ingen som inte anser att CGI:n är otrolig. Ett fåtal recensenter anser att det snarare är det 

andra element som förstör filmen.
69 De flesta av kommentatorerna från IMDb tycker att 

historien i sig är bra och att manusförfattarna sammanför de tre olika berättelserna som utgör 

själva filmen på ett bra sätt. Men det finns också en del som anser att filmen är en flopp och 

inte gör sig rättvisa mot Tintin-fansen.
70

 Att filmen skulle floppa enligt dessa personer är mer 

på grund utav att filmen i sig inte har uppfyllt deras förväntningar, eftersom det inte finns 

något som stöder deras påstående – filmen har i själva verket gått väldigt bra.
71 

Merparten av de recensenter som har kommenterat Tintin genom IMDb anser att den är värd 

en Oscar, mycket för att de anser att filmen kombinerar berättelsen och specialeffekterna på 

ett bra sätt.
72

 Detta visar ju faktiskt att det går att göra en film som har både en bra historia 

och ett snyggt ”fodral”. Trots detta anser även många att det inte finns ett djup i filmen utan 
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den är mer anpassad efter serien i sig än vad en annars helt nyskapad film är, vilket kanske är 

just det element som gör att många tycker om filmens båda delar. 

Men då detta är en historia som redan finns och har blivit överförd till film så är det svårt att 

egentligen prata om hur stor del det narrativa har eftersom de flesta som ser filmen vill ha en 

snygg film som erbjuder någon form av nostalgitripp. Detta kan ju ses i Tintin-filmen då 

manuset är bearbetat och skrivet utöver tre historier som blivit sammansatta till en och 

samma, men samtidigt har de behållit det som gör serietidningen unik vilket inte erbjuder en 

så avancerad dramaturgisk kurva utan blir mer en visuell film än en narrativ. Detta visar 

tydligt att Tintin-filmen fokuserar mer på det visuella än på själva handlingen. Trots detta så 

är ju inte handlingen dålig, den saknar bara ett ”djup”. 

Vad vill tittaren ha ut av en VFX-intensiv film? 

I Tintin: Enhörningens hemlighet är det upplevelsen som tittarna vill ha, de vill se sin 

barndomshjälte klara av kniporna han kastas in i och det helst med anknytning till Hergés 

seriealbum om reportern. Många anser att filmen är väldigt effektfull och att historien är bra.
73 

Det efterfrågas faktiskt inte så mycket mer vilket ändå kan anses konstigt eftersom vad vi 

kunnat se i de tidigare analyserna har tittarna velat ha lite mer komplexitet i historien. Ett skäl 

till detta kan vara att filmen är gjord efter en välkänd serie. Det viktigaste i filmen tycks vara 

att hitta ”kärnan” av själva Tintin-karaktären, och sedan erbjuda en visuellt snygg resa för 

tittaren istället för att försöka arbeta om Hergés karaktärer och ge dem och handlingen mer 

”djup” än vad som redan finns. Detta verkar ha accepterats av recensenterna i IMDb eftersom 

många anser att filmen är välgjord och troget följer serien.74  

Sedan kan det diskuteras ifall detta var bästa sättet att göra Tintin-filmen på. Filmen är trogen 

originalserien men om tittaren inte är ett Tintin-fan så kan historien bli förvirrande. Detta är 

något som tydligt framkommer i vissa av de kommentarer som finns på IMBd.
75 Men 

generellt är det som tittarna vill ha av Tintin: Enhörningens hemlighet en nostalgitripp där 

filmen ska följa serien så bra som möjligt. Detta gör att den narrativa delen inte blir lika viktig 

utan utförandet spelar större roll i sammanhanget - och där blir VFX det som driver själva 

filmen. Sedan har självfallet historien en stor roll också men eftersom den återberättas utöver 

tre historier och de alla stämmer överens med serien fungerar detta för tittarna. 
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Vad upplever tittaren som realistiskt i Tintin? 

Något som är väldigt tydligt är att alla som skriver om Tintin-filmen anser att den är otroligt 

realistisk och att du ”glömmer bort” att det inte är verklighet.
76

 Att detta är nästa stora 3D-

film sedan Avatar är det även några som anser,
77

 eftersom filmmakarna utnyttjar samma 

metod med Performance Capture för att fånga rörelserna till de 3D-animerade karaktärerna 

och dess omgivning som används i Avatar. Detta är ett element inom film som har 

vidareutvecklats väldigt mycket sedan filmbranschen började använda sig av CGI och 

animering sedan 80-talet. Den utvecklingen går fortfarande framåt och ger unika möjligheter 

att skapa berättelser på, vilket Sin City, Avatar och Tintin: Enhörningens hemlighet är 

exempel på. 

I Tintin-filmen är allt från karaktärer till miljöer häpnadsväckande verklighetstroget och detta 

är något som genomgående sägs av recensenterna.
78

 Att tittaren försvinner in i filmen är 

nästan ett faktum, men samtidigt dras tittaren tillbaka då själva karaktärerna har drag från 

serien, såsom Haddocks stora näsa och Tintins perfekta frisyr som aldrig ändras. Trots detta 

finns det en realism som inte förut har funnits och som tittare hänförs av i filmen.  

Hur har den tekniska utvecklingen inom 3D/animering och VFX påverkat tittaren i 

Tintin? 

Tintin-filmen hade inte kunnat tillverkas på det sätt som den gjorts med CGI och performance 

capture om inte tekniken hade funnits. Kommentatorerna i IMDb anser att filmen är otroligt 

snygg och välgjord,
79

 och med den teknik som finns tillgänglig idag blir det möjligt för oss att 

se karaktärerna som de verkligen är i seriealbumen. 

Vad vi har kunnat se med Tintin: Enhörningens hemlighet är att filmen är en form av 

remediering utav serietidningen som skapades av Hergé. Dock blir det samtidigt en 

hypermedierande upplevelse när tittaren ser filmen eftersom karaktärerna har orealistiska drag 

i ansiktet som exempelvis Kapten Haddocks näsa. Detta tillsammans med den hänförande 

CGI:n som finns i filmen blir vi ständigt medvetna om mediet i sig. 

Tintin-filmen uppvisar alltså en dubbel logik då den bygger på remediering och 

hypermediering. Eftersom det gamla elementet är serietidningen som blivit biofilm, där 

gränsen suddas ut och är transparent samtidigt som vi blir medvetna om tekniken runt 
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omkring och dras tillbaka till ”verkligheten”. Detta hade antagligen inte varit möjligt ifall inte 

tekniken hade varit så pass utvecklad som den är idag. 

  



 

39 
 

Sammanfattande diskussion 

Vad upplever tittaren som realistiskt? 

Det studien visar att när det kommer till frågan ”Vad upplever tittaren som realistiskt” är att 

alla tre filmer ger en realistisk känsla med det undantaget att i Sin City är det tydligt att det är 

en annan form av realism som eftersträvas – filmmakaren vill skapa en serietidningskänsla 

som gör att tittaren inte ”försvinner in” i filmen utan snarare blir medveten om mediets 

möjligheter.
80

 I Avatar får tittarna följa med på en resa som likväl skulle kunna ske i 

verkligheten eftersom allting är så välgjort, inte bara genom CGI utan även för att 

filmmakarna har skapat en värld som faktiskt skulle kunna existera då de har arbetat med 

antropologer, botanister och biologer för att kunna skapa Pandora.   

Utöver det klippte de även ihop en fyra minuter lång film som berättar om världen precis som 

om du skulle se ett program på tv som handlar om Pandora och dess naturliv
81

. Allt detta ger 

en känsla av realism och tittarna accepterar detta eftersom tekniken tar med dem på en resa 

som annars inte skulle kunna göras.
82

 Slutligen har vi Tintin: Enhörningens hemlighet, där 

seriefigurerna blev levande genom Spielbergs arbete. Här har filmteamet arbetat hårt för att 

skapa en serietidningskänsla som gör att vi som tittare hänförs av själva mediet och dess 

realism
83

 eftersom allting är så otroligt välgjort och ger tittaren miljöer som ser ut som om det 

är live-footage fast bilderna är datorgenererade. En aspekt av filmen är även de olika dragen i 

ansiktena och de bisarra egenheterna på karaktärerna som visas för tittaren, trots allt detta 

accepterar tittarna allting och ser det som om det skulle vara en ”riktig” värld som visas på 

skärmen. 

Vad vi kan se med detta är att realism är ett begrepp som bör användas försiktigt nuförtiden 

eftersom filmbranschen kan skapa de miljöer som vi har tittat på och de uppfattas realistiska. 

Detta innebär att i framtiden kommer filmbranschen kanske inte behöva använda sig av 

riktiga skådespelare utan kan göra allting med hjälp av datorer för att erbjuda oss den 

underhållning som vi vill ha. De tre filmerna är även en form av remediering eftersom de är 
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gjorda på gamla historier men med ny teknik.
84

 För åskådarna, vilket framgår av 

kommentarerna på IMBd, blir filmerna både transparenta och hypermedierade, det som Bolter 

och Gruisin kallar för remedieringens dubbla logik: Tittarna hänförs av tekniken och ”sugs” in 

i filmerna samtidigt som de blir medvetna om den teknik som möjliggör detta.
85

  

På ett sätt är det ganska otroligt att filmbranschen har lyckats tillverka en sådan teknik att 

gränserna mellan mediet och åskådaren nästan suddas ut helt och hållet. Detta får mig att 

tänka på vad som kan komma härnäst och vad som kommer att erbjudas tittaren, kanske 

filmbranschen lyckas få bort gränserna helt och hållet och ge tittarna en film som är helt 

immersiv utan något som antyder på något annat.
86

 

Var ligger fokus i dagens filmer, VFX eller Narrativ berättelse? 

Något som tydligt visas i alla tre filmer är att det som ligger i huvudfokus är det visuella och 

inte handlingen. I Avatar har vi en realistisk värld men avsaknad av ”djup” i berättelsen, 

enligt recensenterna och kommentatorerna. Det är en standardhistoria som återberättas i ett 

snyggt paket men det finns ingen djup filosofisk mening med filmen och filmmakarna har inte 

heller försökt dölja det faktum att filmen i sig är gjord för det visuella och för att ”tänja” på 

tekniken. Sin City och Tintin tacklar den narrativa delen på ett annorlunda sätt då Sin City är 

gjord utefter den grafiska romanen och har även tagit in sättet som dialogen är skriven på från 

de berättelserna vilket gör att det blir svårt att diskutera den dramaturgiska kurvan då filmen 

faktiskt har gjort det den utlovat, blivit en filmatisering av Frank Millers Sin City. Tintin har i 

princip samma problem då det är en filmatisering av Hergés seriefigur och inte en ny 

berättelse, den dramaturgiska kurvan och dialogen passar till den filmen eftersom den 

anpassas efter serietidningen. 

Men blir inte detta ett problem i sig? Eftersom vad vi kan se vill tittaren ha mer fokus på den 

narrativa delen även när det kommer till Sin City och Tintin samtidigt som de inte vill ta bort 

de element som gör filmerna till det unika som de är. Vad som kanske kunde ha gjorts är att 

arbeta igenom dialogen och scenerna mer för att skapa en tydligare realism även i berättandet 

och inte bara i det visuella, men detta kan ju ha tagit bort själva ”själen” från det verk som 

filmmakarna har försökt återskapa på biografduken. Detta kan vara ett dilemma för 
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filmbranschen, kanske är det därför de satsar mer på det visuella för att ge publiken det de tror 

att de vill ha istället för att chansa och utveckla det narrativa. 

Vad studien visar är i alla fall att recensenternas fokus ligger på båda delarna, de vill ha en 

visuellt snygg film men vill inte att historien ska försvinna utan snarare att det ska vara 

historien som för filmen framåt och inte tvärtom. 
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Hur har den tekniska utvecklingen inom 3D/animering och VFX påverkat tittaren? 

Tekniken spelar en stor roll i de tre filmer som den här studien undersökt eftersom de världar 

som har skapats via tekniken i princip hade varit omöjliga att göra lika välgjorda utan att 

använda sig av CGI och VFX. Detta påverkar ju tittaren på ett sådant sätt att de öppnas upp 

för en värld som egentligen inte finns och låter sig hänföras, det blir en hypermedierande
87

 

upplevelse eftersom vi som tittare ifrågasätter hur snyggt det visuella är samtidigt som vi dras 

med, inte i den narrativa delen, utan i den värld som öppnats upp för oss. Den film som vi 

kanske ser detta tydligast i är nog Avatar, där filmmakarna har skapat en måne som heter 

Pandora och som cirkulerar kring en gasjätte. Allting som gjorts med Avatar har arbetats fram 

med människor som jobbar inom olika områden som har med biologi, antropologi och 

naturvetenskap att göra för att kunna skapa en realistisk värld som skulle kunna finnas. 

När vi som tittare sedan ser filmen och får följa dess invånare häpnas vi ytterligare då allting 

förefaller vara naturligt och att hela pandoravärlden ser ut som om det skulle vara en planet 

som finns ute i vårt universum. Det är tekniken som möjliggör för oss som tittare att se, 

samtidigt är inte gränsen helt utsuddad eftersom dialog och berättande inte sammanfaller på 

ett tillräckligt realistiskt sätt och det finns avsaknad i historien som spelas upp för oss. Sedan 

har vi Sin City där realism inte existerar alls men där tekniken lyfter fram den grafiska 

romanen på ett sådant sätt att det nästan glöms bort. Därefter har vi Tintin: Enhörningens 

hemlighet som inte bara behandlar den historia som Hergé skrev, utan även här erbjuder 

tekniken en visuell fröjd för ögat som får oss att undra ifall det är blandat med live-footage 

eller ifall det är helt 3D-animerat.  

Återigen ser vi att samtliga element samlas i dessa tre filmer, remediering, immersivitet och 

hypermediering.
88

 Vi vill hänföras men tänker hela tiden på de olika omständigheterna som 

finns runt omkring oss på en sådan nivå att vi inte helt når dit. Även ifall gränsen mellan den 

tekniska realismen och vår uppfattningsbara verklighet är otroligt nära varandra inser vi som 

tittare att det är en skapad produkt och värld som vi ser och inte verklighet. Att alla tre filmer 

är skapade efter historia samt verk som redan finns ger det oss den remediering
89

 som jag 

pratar om då filmerna är skapta på redan gjorda verk. Sedan att filmerna ger oss en 

transparens
90

 samtidigt som vi dras fram och tillbaka mellan hänförande av tekniken och in i 
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historien (till viss del) ser vi att det har med den tekniska utvecklingen att göra då det 

antagligen inte hade varit möjligt utan den. 
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Slutdiskussion 

Då jag valde att begränsa mig genom att titta på recensioner av såväl etablerade skribenter 

samt kommentarer från filmintresserade människor och filmforum har jag fått en insikt över 

vad åskådaren vill få ut av filmer i sig. Det handlar i slutändan inte bara om berättandet utan 

även om resan och det är när dessa två sammanfaller tillsammans på ett bra sätt som 

åskådaren är helt nöjd med filmen och själva upplevelsen. 

Att alla tre filmer är visuellt välgjorda har denna studie visat om och om igen, däremot kan vi 

försöka titta på hur detta har påverkat tittaren. Eftersom världar har kunnat skapas förr i tiden 

inom filmbranschen såsom i Star Wars (1977), An American werewolf in London (1981) och 

King Kong (1930), varför läggs det då så stor vikt på att utveckla 3D och visuella effekter? 

Det kan ju inte vara för tittarens skull, för där har vi ju sett att det viktiga för publiken är en 

bra historia som erbjuder en resa där dramaturgin och berättandet är i fokus, medan det 

visuella mer ska vara ett verktyg som hjälper oss att visualisera det filmen försöker berätta för 

oss. Trots detta kan det påstås att den narrativa delen nästan har försvunnit helt och att vi lever 

i en så kallad åkattraktions tidsålder när det kommer till film,
91

 eftersom filmerna är snygga 

och välgjorda men saknar ett ”djup” som annars inte finns i visuella filmer. 

Eftersom gränserna suddas ut mer och mer och vi som publik dras in i det visuella där vi kan 

försvinna och hänföras av det som skapas ger detta antagligen den acceptans som krävs för att 

vi ska ignorera den narrativa delen och är därför förmodligen anledningen till att vi som tittare 

vill att tekniken ska utvecklas ytterligare. Eftersom tekniken blir bättre så kan större och 

finare världar skapas som tittaren kan försvinna in i och där gränserna suddas ut, där världen 

vi ser blir verklig och där tittaren ”glömmer bort” vart han/hon är. Nu är inte tekniken riktigt 

där ännu utan vi som filmtittare lever fortfarande i en hypermediering
92

 där vi hänförs av 

tekniken men inser samtidigt att det inte är verkligt. Det som kan diskuteras är följande: krävs 

det förutom visuella effekter en genomarbetad historia som engagerar tittarna för att de ska 

glömma bort gränssnittet mellan mediet och verkligheten?
93

 Skulle tittaren kanske även i 

dagens utvecklade samhälle kunna finna en immersivitet
94

 i filmens visuella och narrativa 

värld, då det är berättandet som egentligen har varit det som ”drar” tillbaka tittaren till 

verkligheten och inte det visuella. 
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Vad vill då tittaren ha? Vad studien visar är ju tydligt att det visuella inte räcker, visst är det 

något som hela tiden beröms men samtidigt efterfrågas det hela tiden efter mer komplexitet i 

historien och mer djup i berättandet. Detta visar ju på att det inte räcker med mycket 

explosioner, snygg CGI och avancerad teknik utan det måste finnas något mer som för hela 

filmen framåt, såsom en komplex historia med djupa karaktärer och en tydlig dramaturgi. 

Kombinera detta med ett visuellt snyggt paket kommer filmbranschen att ta ett stort steg med 

att sudda ut gränsen mellan vad som är skapad realism och verklighet samt ge tittaren vad de 

är ute efter.  
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