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Abstrakt 

Detta kandidatarbete handlar om visuella effekter inom film och dess utveckling genom åren. 

Visuella effekter har öppnat en ny värld för filmskapandet då man kan skapa i princip vad som 

helst vilket gör att det omöjliga helt plötsligt blir möjligt, på filmduken. Kandidatarbetets syfte är 

att titta på utvecklingen av visuella effekter och hur man kan använda de kunskaper i en mindre 

filmproduktion. Vår problemformulerings frågeställning är ”Hur har utvecklingen inom visuella 

effekter sett ut och hur kan man implementera dessa kunskaper i en mindre filmproduktion?”. 

I undersökningen analyserar vi hur man skapat scener i olika hollywoodfilmer som vi tagit 

inspiration av i vår produktion. Kandidatarbetet går även igenom olika delar av visuella effekter 

så som ”Chroma key”, ”CGI” och ”Digital compositing”. Under projektet producerade vi en 

kortfilm där vi tog inspiration ifrån de scener som finns i analysen och sedan presenterade vi 

resultaten med diskussion och slutsats. 

Nyckelord: Visuella effekter, Film, ”Compositing”, ”Chroma key” 

 

Abstract 

This thesis is about visual effects and its development over the years. Visual effects have opened 

the doors to a new world of filmmaking where you can create almost anything and make the 

impossible suddenly become possible, on the movie screen. The purpose of the paper is to look 

at the development of visual effects and how to use these skills in a smaller film production. Our 

paper answers the following question:”What does the development of visual effects look like and 

how do you implement those skills into a smaller film production?” We analyse how they create 

certain scenes in various Hollywood films to bring to our own production as inspiration. The 

thesis also explains different parts of the visual effects such as "Chroma key", "CGI" and 

"Digital compositing". We produced a short film where we took inspiration from the scenes from 

the analyses and then we presented the results with a discussion and a conclusion. 

 

Keyword: Visual effects, Motion-picture (Movies), ”Compositing”, ”Chroma-key 
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1. Inledning 

Detta kandidatarbete handlar om visuella effekter, i kommersiell film och dess utveckling. I den 

undersökande första delen får man en inblick i utvecklingen av visuella effekter genom åren och 

vad som fått filmbranschen att ändra fokus kring visuella effekter. Visuella effekter har främst 

vuxit fram parallellt med datortekniken. Ju mer prestanda man kan utvinna ifrån en dator, desto 

större möjligheter blir det att skapa visuella effekter (Wright, 2007, 2). Kandidatarbetet 

undersöker teknikens (hårdvara, datorprestanda) utveckling och vad denna utveckling har gjort 

för visuella effekters framgångar. Kandidatarbetet går igenom användningen av bland annat 

“Chroma key”
1
, datorgenererade effekter (CGI - Computer Generated Imagery) och “Digital 

compositing” tekniker
2
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1  Vi använder engelska begrepp då dessa även används inom film i Sverige.  

 

2  Fördjupning inom dessa begrepp kommer på följande sidor 
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2. Problemområde 

2.1 Bakgrund 

De senaste 30 åren har visuella effekter utvecklats enormt och man kan dela in dess historia i tre 

perioder, 1980-talet, 1990-talet och 2000-talet. Visuella effekter började ta ett hårdare grepp om 

filmindustrin på 1980-talet och denna period kan man enligt Roble och Bin Zafar (2009, 35) 

kalla guldåren för de analoga visuella effekterna. Det var då man började använda sig mycket av 

analoga effekter i filmproduktioner, några exempel på detta kan vara radiostyrda modeller, 

dockor och kamerariggar (ex. stativ). Ett exempel på en film som använder sig mycket av dessa 

analoga effekter är klassikern “E.T the Extra-terrestrial” (1982) där E.T Alien (en rymdvarelse) 

är både en radiostyrd modell och en docka beroende på vilken scen det är i filmen. 

 

Under 1990-talet började man utveckla mer kraftfull hårdvara till datorer. Detta gjorde att man 

kunde skapa verktyg och program som gjorde att visuella effekter-artister kunde producera 

miljöer och effekter som i princip var omöjliga att skapa analogt (Roble, Bin Zafar 2009. 35). 

1990-talet blev tidsperioden där de datorgenerade effekterna började ta över och det blev allt 

vanligare att använda i filmproduktioner. Mot slutet av 1990-talet kom filmer som “Star Wars 

Episode 1 – The Phantom Menace” (1999) och “The Matrix” (1999) som hade scener enbart 

gjorda i datorn och publiken, medvetna eller ej om att det var datorgenererat, tog åt sig detta på 

ett positivt sätt (Roble, Bin Zafar 2009. 35). Ett bra exempel är “Star Wars”, filmen har en strid 

på cirka 10 minuter mellan rymdvarelser och robotar som är endast datorgenererad. 

 

Utvecklingen av datorgenererade effekter har under 2000-talet ökat kraftigare än någonsin. 

Många filmer som gjorts under denna period är till större del skapade med hjälp av 

datorgenererade effekter. De analoga effekterna har inte försvunnit helt men det är oftast 

billigare och säkrare att lägga in effekterna i efterarbetet än att skapa dem analogt på 

inspelningsplatsen. Ett bra exempel där analoga effekter används är Christopher Nolans “The 

Dark Knight” (2008). I filmen välter man en långtradare mitt i centrala Chicago med avancerade 

riggingstekniker (vajrar och tyngder är kopplade till långtradaren för att kunna välta den) istället 

för att skapa samma effekt med hjälp av en dator. Fast det är mycket farligare och dyrare att 
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skapa en scen som välter en långtradare, menar Nolan att det inte går att få något att se mer 

verkligt ut på film än att filma verkligheten själv (Roble, Bin Zafar 2009. 36). 

 

2.2 Syfte 

Syftet med kandidatarbetet är att ta reda på historien bakom de visuella effekterna. Vi vill ta reda 

på hur utvecklingen har sett ut samt hur den har förändrat filmbranschen. Vi vill även utveckla 

våra kunskaper om hur man skapar visuella effekter för att få en djupare grund och lära oss mer 

om tekniken. Målet är att använda oss av dessa kunskaper i en mindre filmproduktion. 

 

 

2.3 Frågeställning 

Utvecklingen har verkligen gått fort fram de senaste åren och nu är de datorgenererade effekterna 

större än någonsin i filmbranschen. I detta kandidatarbete tar vi reda på hur utvecklingen har sett 

ut samt varför det har blivit så stort med datorgenererade effekter. Kandidatarbetet besvarar 

frågeställningen:  

 

“Hur har utvecklingen inom visuella effekter sett ut och hur kan man implementera dessa 

kunskaper i en mindre filmproduktion?” 

 

Visuella effekter är de digitala effekterna som skapas i datorn och det är dessa effekter som 

kandidatarbetet grundas på.  
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2.4 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi gå igenom vad visuella effekter är och olika tekniker som finns för att 

skapa visuella effekter. Kapitlet går in på de tre tekniker som vi nämnt innan (“Chroma key”, 

“Digital compositing” och “CGI”) men även några andra tekniker som krävs jämsides dessa tre 

för att skapa effekter i film. 

 

2.4.1 Vad är visuella effekter? 

Visuella effekter är på engelska “Visual effects” och förkortas “VFX”. Idag använder man 

visuella effekter till de flesta filmer, även de som inte har pampiga effekter så som explosioner 

och laser. Visuella effekter kan vara mer enkla effekter, att man till exempel lägger på lite dimma 

för att ändra stämningen i en scen. Visuella effekter är i grund och botten när man lägger till, tar 

bort eller ändrar olika element i en rörlig bild. Ett element inom film kan man säga är en 

byggsten i bilden, ett exempel på detta kan vara att man har filmat en bil på en parkering, där 

bilen är ett element i bilden. När man arbetar med visuella effekter går det ut på att man kan 

manipulera dessa element. Detta gör man till nästan alla filmer som skapas idag (Wright, 2007, 

2). Det viktigaste att tänka på enligt Wright, (2007, 2) när man arbetar med visuella effekter är 

att det inte ska synas var man har gjort en ändring i filmen. 

 

Det är lätt att blanda ihop visuella effekter med specialeffekter men det är två olika saker. 

Visuella effekter är de datorgenererade effekterna, där man manipulerar och förändrar en film via 

ett program i datorn. Specialeffekter är däremot de effekter man skapar direkt på 

inspelningsplatsen, som till exempel pyroteknik. Ett exempel där man använder specialeffekter 

är i filmen “The Dark Knight”, (2009), där man på riktigt spränger, med hjälp av pyroteknik, en 

gammal byggnad i Chicago. I filmen är denna byggnad ett sjukhus som en karaktär spränger. 

 

Visuella effekter är ett samlingsnamn för efterbehandling av film och det finns många olika delar 

inom visuella effekter. Sammansättningen av olika element kallas “Digital compositing” och de 

datorgenererade effekterna kallas “CGI” som står för “Computer Genererated Imagery”. Man 

använder sig allt mer av både “Digital compositing” och “CGI”.  Enligt Wright, (2007, 2) finns 
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det två skäl till detta. Det första skälet är att det finns djupare och mer avancerade tekniker att 

skapa “CGI”. Nästan all “CGI” som man skapar måste sammansättas med “Digital compositing” 

och man har blivit allt bättre på att använda det genom åren. Även om äldre tekniker fortfarande 

används utvecklas dessa tekniker och det kommer även nya och bättre sätt för att det ska gå 

fortare och lättare att producera visuella effekter. Det andra skälet är att elektroniken har 

utvecklats mycket under de senare åren. Det kommer hela tiden ny och mer kraftfull hårdvara för 

datorer och även nya program och uppgraderingar till program vilket gör att det varje år blir allt 

lättare att skapa visuella effekter. Det blir även allt billigare eftersom det med tiden skapats ny 

hårdvara som gör att det går fortare att skapa visuella effekter. Denna utveckling gör att det blir 

viktigare för branschen att hålla sig uppgraderad för att kunna följa med i utvecklingen, eftersom 

tid är pengar. 

 

“In visual effects, speed costs”, (Wright, 2007, 15) 

 

Det är dock inte bara dessa skäl som bidrar, Wright skriver själv att med “Digital compositing” 

och “CGI” har man kreativ kontroll och kan göra precis de scenerna man vill ha. 

 

“What CGI and digital compositing bring to the table is creative control—the ability to make 

exactly the shot you want —not just what is practical or affordable.” (Wright, 2007, 5) 
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2.4.2 Digital Compositing 

Ordet “composite” är ett engelskt ord (lånat ifrån franska) för “sammansatt, blandad” och 

tekniken om compositing inom foto/film har funnits sedan mitten av 1800 talet (Brinkmann, 

2008, 3). Tekniken med ”compositing” går ut på att fotografera en bild A och en bild B, sedan 

kombinerar man A och B för att skapa en bild C (se figur 1).   A   

    B               C 

Figur 1. En utförd ”composite”. Bild A och bild B kombineras för att skapa bild C.  

 

Det finns olika sätt att göra en ”composite” på. En av de tidigaste teknikerna var att man valde 

att placera kameran på en stadig plats. Sedan mörklägga en sida av objektivet till kameran, ta 

bild A. Mörklägga andra sidan av objektivet till kameran och ta bild B. Till sist kombinerade 

man dessa bilder genom att klippa upp negativen av filmerna (gammaldags kamerafilm) och 

sedan limma ihop bild A och bild B sida vid sida. Detta kallas “optiskt compositing” där det 

optiska syftar på kameran i detta fall (Brinkmann, 2008, 5). En annan teknik som användes är till 

filmklassikern “King Kong” (1933), där man först fotograferade en så kallad “stop-motion 

sekvens” av en miniatyr-modellapa. Filmskaparna fotografera ett flertal bilder och flyttade apan 

mellan varje bild som togs för att sedan kombinera bilderna och få modellapan animerad, alltså 

att det ser ut som apan rörde sig när man spelade upp bilderna. Denna sekvens projicerades sedan 

upp på en stor duk, placerad bakom en scen. Detta gjorde att apan hamnade i bakgrunden medan 

skådespelarna utförde skådespeleriet på scen. Under tiden förgrundsbilden (skådespelare, 

rekvisita) filmades, filmades samtidigt apan som projicerades på duken i bakgrunden. Bild A var 

skådespelarna, bild B var den animerade apan och dessa kombinerat blev bild C. Detta kallades 

att man gjorde en “in-camera effect” enligt Brinkman (2008, 6). Eftersom det inte behövdes 

något efterarbete var filmen klar direkt. Dessa “optiska composites” användes mycket ett bra tag 
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in på 1980-talet, men idag kallar man detta “Digital compositing”. Brinkmann förklarar 

begreppet “Digital compositing”: 

 

“Digital Compositing: The digitally manipulated combination of at least two source images to 

produce an integrated result.” (Brinkmann, 2009, 2) 

 

Det är i princip samma koncept som “optisk compositing” (Bild A + Bild B = Bild C) men i och 

med teknikens framgång på början av 1990-talet skedde denna process i en dator istället för med 

optiskt film där av namnet “Digital compositing“. 

 

2.4.3 Chroma key 

Chroma key är en compositingteknik som går ut på att man placerar och filmar en skådespelare, 

ett objekt eller annat element framför en så kallad “Greenscreen” respektive “Bluescreen”. Dessa 

“screens” är en yta, oftast väggar och golv, som har en grön eller blå färg. Vad man vill 

åstadkomma är att kunna frilägga elementet ifrån den gröna eller blåa bakgrunden för att sedan 

placera det frilagda elementet i en “CGI” miljö eller annat filmat material. Man använder 

“Chroma key”-tekniken oftast för att kunna placera en person på platser som kan vara omöjliga 

att återskapa analogt. Eller så väljer man att göra det med ”Chroma key” för att slippa bygga upp 

en hel scen analogt och därigenom spara pengar. När man gör en “Chroma key” i ett program 

isolerar programmet en färg man valt, i de vanligaste fallen grönt och blått eftersom de färgerna 

är så långt ifrån mänsklig hudfärg man kan komma. Programmet “key:ar” (tar bort) sedan ut 

färgen genom att skapa en så kallad “Matte” på det filmade klippet (Wright, 2007, 63-87). 

    A       B           C 

 

Figur 2. En utförd ”Chroma key-composite”. Bild A framför en så kallad ”Greenscreen”. Bild B en alternativ 

bakgrund. Bild C, man har frilagt personen genom att skapa en ”Matte”(se figur 3) och kombinerat bilderna. 
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2.4.4 Matte 

En “matte” (uttalas “mät”) är en bild i gråskala som definierar var i en bild en effekt ska utföras. 

Oftast är syftet att isolera en del av bilden som i fallet när man gör en “Chroma key”. En “matte” 

är en bild, rörlig eller ej, i svart till vitt med olika gråa nyanser (Wright, 2007, 21-22). “Matte”:en 

gör allt som är helt svart i bilden genomskinligt och allt som är helt vitt, ogenomskinligt. Alla 

gråa nyanser är semitransparenta beroende på hur långt mot svart eller vitt den gråa nyansen är 

(se figur 3). När man gör en “chroma key-composite” vill man åstadkomma att den gröna/blåa 

bakgrunden i bilden är så svart som möjligt medan skådespelaren eller objektet ska vara så vitt 

som möjligt. (Wright, 2007, 63-87) 

 

 

               A             B 

 

Figur 3. En så kallad ”Matte”. Bild A person framför en ”greenscreen”. Bild B En ”Matte”, det svarta är 

genomskinlig och det vita är ogenomskinligt. 

 

 

 

2.4.5 Rotoscoping 

Om “Chroma key”:ing med en “Matte” inte fungerar för att frilägga en skådespelare eller ett 

objekt kan man använda sig av den mycket mer omständliga metoden “Rotoscoping”. 

“Rotoscoping” går ut på att man manuellt, bild för bild, “klipper ut” något ur en filmsekvens. 

Man skapar en egen “Matte” genom att gör en så kallad “mask”, man ritar runt 

skådespelarens/objektets siluett och sedan klipps skådespelaren/objektet bort eller att bakgrunden 

runt om klipps bort istället. Detta är något man måste göra för varje bildruta i en sekvens (oftast 

24 bilder per sekund i en spelfilm). För varje bild måste man ändra om “mask”:en för att följa 
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rörelserna hos skådespelaren/objektet. Rotoscoping kunde man utföra redan innan datorerna 

fanns, genom att lägga negativen av kamerafilm på frostat glas. Efter det klippte man runt om 

siluetten med en maskin, precis som man gör i datorn idag. Maskinen. kallades en “rotoscope” 

där av namnet “Rotoscoping” (Wright, 2007, 101). Sedan tog man denna “rotoscope” negativen 

och kombinera med en annan negativ för att göra sin “composite”. Tekniken kring 

“Rotoscoping” är en mycket tidskrävande men enkel lösning och behövs fortfarande ofta i större 

filmproduktioner. Därför är denna så kallade “roto-slav”-position oftast start/grund -positionen 

för visuella effekter-artister i filmbranschen. 

 

 

2.4.6 Matte Painting 

En “Matte painting” är en bakgrundsbild av ett landskap eller en omgivning som är skapad på 

konstgjord väg för att det hade blivit för dyrt eller omöjligt att skapa i verkligheten (Wright, 

2007, 4-5). Ordet “matte” i “Matte painting” är inte det samma “Matte” som förklarades innan i 

stycke 2.4.4 “Matte”. Traditionellt gjorde man dessa “paintings” på en matt glasskiva (“matte” är 

det engelska ordet för “matt” på svenska) som placerades på kamerans lins. Idag sker dessa 

“Matte paintings” i datorn och används mycket inom film. Oftast kan “Matte paintings” vara en 

kombination av fotografier, 3D objekt och riktiga målningar. Syftet med “Matte painting” är ofta 

att göra en “set extension” till det filmade materialet, en förlängning eller ändring av en scen för 

att skapa ett större djup i bilden eller skapa en annan atmosfär/miljö. 

 

 

2.4.7 CGI  

“CGI” står för “Computer Generated Imagery” och på svenska kallar man det datorgenererade 

effekter. I film är “CGI” en datorgenererad effekt så som exempelvis ett 3D objekt som läggs in i 

film. Alla “CGI” element som skapas måste sättas ihop med “compositing”, detta gör man för att 

“CGI” elementet ska matcha det filmade materialet (Wright, 2007, 4) (se figur 4).  En film där 

“CGI” är överväldigande är filmen “Avatar” som gjordes år 2009. Den utspelar sig i en djungel 

som endast är uppbyggd med hjälp av en dator. 
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“CGI” i visuella effekter har under de senaste åren börjat användas allt mer. Det har även blivit 

mycket billigare att använda “CGI” eftersom tekniken har utvecklats så mycket under de senaste 

åren (Wright, 2007, 3). Även om det både har blivit enklare och billigare i produktioner betyder 

inte detta att man alltid vill använda “CGI”. Det finns en del regissörer, så som Christopher 

Nolan, som hellre använder sig av analoga effekter (Kenneally, 2012). Syftet med “CGI” är 

precis som många av de andra komponenterna inom visuella effekter, att skapa en scen som kan 

vara omöjligt att skapa analogt till exempel ett monster eller ett rymdskepp. 

 

2.4.8 Motion Tracking 

“Motion tracking” är 2D-”tracking” som används för att spåra (spåra är på engelska “track”, 

därav kommande term “tracking”) en punkts position i en bildsekvens, detta görs i ett vanligt 

“compositing” program. “Trackingen” följer denna punkt och räknar ut var punkten är i bilden, 

samt stabiliserar bilden genom bildsekvensen. Man kan efter detta lägga till ett objekt vid denna 

punkt. Det är vanligast att man endast sätter ut några punkter när man arbetar med “motion 

tracking” (Wright, 2007, 7-8).  Ett exempel på detta kan vara att man vill lägga in en skylt som 

ska sitta på ett hus. Man sätter vanligtvis ut “tracking” punkter på inspelningsplats för att det ska 

underlätta i efterarbetet. Man väljer sedan ut denna punkt i programmet och “trackar” punkten. 

Efter det läggar man till skylten och ersätter “tracking” punkten med skylten. Resultatet blir att 

skylten sitter på huset och följer med kamerans rörelse.  

       A         B     C 

Figur 4. En ”CGI-composite”. Bild A ”CGI” elementet (en kub). Bild B filmat material. Bild C ”CGI” 

elementet och det filmade materialet kombinerat. 
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2.4.9 Match moving 

“Match moving” är 3D-”tracking” som används för att kunna lägga in ett “CGI” element i film. 

Detta görs oftast i ett utomstående program. När man filmar så är det vanligt att man har en 

kamerarörelse istället för att ha kameran på ett stativ och filma med kameran helt stilla. För att 

kunna lägga in ett “CGI” objektet i filmen med kamerarörelse måste man göra en 3D-”tracking”. 

Denna “tracking” gör man för att det ska se ut som att “CGI” objektet är fast i bilden och följer 

kamerans rörelse. 

 

Programmet sätter ut “tracking” punkter och analyserar klippet med hjälp av avancerade 

matematiska kalkyler för att ta reda på hur punkterna rör sig i förhållande till varandra (se figur 

5). Man kan sedan välja ut ett antal av dessa punkter och göra om samma process för att få ett 

ännu bättre resultat. Resultatet man får är att programmet har räknat ut kamerarörelsen, sedan 

kan man sätta ut till exempel ett 3D objekt och skapa illusionen att 3D objektet verkligen är på 

plats även om kameran rör sig (Wright, 2007, 5-6). 

 

 

 

Figur 5. Programmet har ”trackat” det filmade materialet. X:en på bilden är ”tracking” punkter. 
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2.5 Analys av hollywoodproducerade scener 

I denna del kommer vi ta en titt på några filmklipp ur hollywoodproducerade filmer som vi 

finner intressanta för att analysera dem. Varför vi väljer just hollywoodproducerade filmer är för 

de är ledande inom filmproduktion i världen Vi ska titta på vilka effekter klippen innehåller och 

försöka peka ut hur effekterna i scenerna är skapade med hjälp av vår forskning. Vi har några 

idéer för vår egen filmproduktion och vi har valt filmklipp utifrån dessa idéer. Motivet till våra 

val är att vi kan få inspiration från professionella VFX artisters verk, dvs. artisterna har gjort en 

scen med effekter för en film och vi kan få inspiration och idéer om hur vi kan skapa liknande 

scener på egen hand med de resurser vi har (pengar och utrustning (kameror, datorer, program, 

green screen studio etc.)).Följande klipp har vi valt för analys: 

 "The Matrix" (1999) - 'Construct' Scene' (specifikt första delen när Neo får förklarat för 

sig vad ”Matrix” är för något) 

Länk till filmklipp: http://www.youtube.com/watch?v=AGZiLMGdCE0 

 

 ”Star Wars Episode 1 The Phantom Menace” (1999) - 'Droideka Scene' 

Länk till filmklipp: http://www.youtube.com/watch?v=DHLvPp7AsXo 

 

 ”Iron Man 2” (2010) - 'Court Scene' (specifikt när Tony Stark använder sin PDA) 

Länk till filmklipp: http://www.youtube.com/watch?v=iNm5Ig0uln8 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AGZiLMGdCE0
http://www.youtube.com/watch?v=DHLvPp7AsXo
http://www.youtube.com/watch?v=iNm5Ig0uln8
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2.5.1 Analysmetod 

Nedan följer de punkter vi kommer att fokusera mest på under de kommande filmklipp vi valt att 

analysera. 

                   

           Vad är det vi ser? 

           Observera och förklara vad som händer i filmklippet. 

                  

 Vilka effekter innehåller filmklippet? 

Studenter med digital bildproduktionutbildning, har ett lite bättre öga för filmproduktion 

än en person som inte har arbetat med film tidigare. Eftersom vi har lärt oss alla delar 

inom filmproduktion har vi lättare att se vad som ändrats eller lagts till/tagit bort. Så vi 

ska försöka peka ut alla effekter vi kan finna i filmklippen och förklara dem. 

                   

Hur är dessa effekter skapade?          

Datorgenerade?” Chroma key”? Specialeffekter på inspelningsplatsen? Här ska vi 

försöka lista ut och diskutera om hur effekterna är skapade i filmklippet. Finns det någon 

slags fakta om just filmklippet? ”Behind the scene”s, ”VFX Breakdown”s eller artiklar 

om hur effekterna är gjorda? 

 

         Hur kan vi använda oss av detta i vår produktion? 

Vad är det vi ska ta med oss ifrån filmklippet till vår egen produktion? Vi behöver 

diskutera och analysera om vad som är möjligt utifrån våra nuvarande kunskaper och 

resurser. Är det kanske bara inspiration vi behöver? Eller är det någon ny kunskap vi 

måste lära oss eller något material vi behöver för att få samma resultat? 
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2.5.2 Analyser 

Analys av ”The Matrix” - 'Construct Scene' 

The Matrix är en film regisserad av ”The Wachowskis” (Andy & Lana Wachowskis) och hade 

premiär 1999 på bio världen över. Filmen är rankad som #19 på IMDBs Top 250 filmer genom 

tiderna och vann fyra Oscars, bl.a. för “Best Effects, Visual Effects” under år 2000s “Academy 

Awards”. 

 

Vad är det vi ser? 

Neo vaknar upp och befinner sig i ett helt vitt rum. Kameran panorerar runt om Neo. Morpheus 

syns en bit bort och börjar förklara för Neo vad ”The Construct” är för något. Kameran rör sig 

långsamt genom det helt vita rummet bort mot Morpheus. När Morpheus pratat klart panorerar 

kameran in bakom honom så man ser Neo ifrån samma position som Morpheus var i innan. Där 

står två fåtöljer, ett litet bord med en fjärkontroll på och en liten TV emellan dem. Neo 

ifrågasätter Morpheus och Morpheus fortsätter förklara vad som är verkligt. Morpheus plockar 

upp fjärkontrollen ifrån bordet och slår på TV:n och börjar förklara vad ”The Matrix” är för Neo. 

Morpheus sätter sig ner i en av fåtöljerna. Närbild på TV:n som zappas mellan olika bilder på en 

storstad. Bilden går tillbaka till Morpheus och Neo i vita rummet. Morpheus visar sedan Neo hur 

världen ser ut idag (i filmen) genom att ”byta kanal” på Tv:n. Närbild på Tv:n och kameran åker 

igenom skärmen. En förstörd storstad och mörk himmel syns. Kameran panorerar ner och nu är 

de i denna värld istället för det vita rummet. Klipp till nästa construct scen. Kameran går ur Tv:n 

precis på samma sätt som innan den gick in i Tv:n och de är nu tillbaka i det vita rummet. 

Morpheus fortsätter att förklara för Neo. Neo vill inte acceptera det Morpheus säger och vill ut 

ifrån ”The Construct”. 
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Vilka effekter innehåller filmklippet? 

1. Vi börjar med det vita rummet, ”The Construct”. Hela denna scen är uppbyggd kring 

konceptet att det ska vara tomt. ”The Construct” är deras rum i datorn där de kan ladda ner vad 

de än vill, kläder, vapen m.m. Det är ett vitt rum i början av klippet när Neo tittar sig om kring så 

luras tittaren tro att allt runt omkring är helt vitt. 

 

2. Nästa är när möblerna dyker upp mellan Morpheus och Neo. På väg mot Morpheus är 

möblerna inte där men när kameran panorerar runt honom är de. 

 

3. Tv:n kommer härnäst. Det är ingen bild på TV när det spelades in på plats utan alla storstads-

klipp och ”zappa” effekterna är pålagt i efterhand. 

Den övergripande effekten är när kameran går igenom Tv:n och ser den förstörda världen. Först 

ser man bruset när Tv:n slås på och sedan ser man störningar när kameran går igenom TV-

skärmen. Hela världen är någon slags effekt eftersom det inte finns sådana ruiner eller himmel i 

verkligheten. Något annat att peka ut är också att en sådan kamera rörelse neråt hade varit i 

princip omöjlig att göra analogt, det är för högt, brant och snabbt fall neråt. Man hade behövt en 

extrem kamerakran eller liknande för att få till en sådan rörelse. När kameran sedan går ur Tv:n 

igen är det samma TV-effekter som tidigare. 

 

Hur är dessa effekter skapade? 

Det vita rummet har vi diskuterat fram och tillbaka över hur det är gjort. Vi har heller inte funnit 

några fakta på hur denna effekt är gjord. Det kan vara filmat med hjälp av ”Chroma key” och att 

man tagit bort det gröna och bytt det till en vit bakgrund. Det som stödjer denna teori är att när 

möblerna dyker upp kan de vara ”rotoscope”:ade (bort klippta) när kameran är på väg mot 

Morpheus. Karaktärerna och möblerna har heller inga skuggor under sig och är lätt att ta bort om 

man använt ”Chroma key”. Det andra sättet är att eftersom det är en hollywoodfilm så har 

filmskaparna resurserna att ha en sådan stor studio med vita väggar och rätt ljussättning. Dock 

finner vi inte någon förklaring kring hur de får fram möblerna med denna metod eller inte finns 

några skuggor. Det kan ju vara så att man använt ”rotoscoping” för att ta bort skuggorna efteråt, 

men det känns extremt ineffektivt, även om det är en möjlighet. 
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TV-klippen är en effekt där de spelat in olika miljöbilder ifrån någon storstad (ser ut att vara 

New York) och sedan placerat dess inom TV-skärmens ramar. Sedan har de skapat ett brus 

flimmer mellan varje bild för att simulera att Morpheus ”zappar” mellan kanaler. Liknande 

metoder för bruset har nog även används för att skapa flimmer när kameran ”går in” i TV. 

Det sista är en hel värld skapad med hjälp av datorgenerade effekter. Himlen är nog verkligt 

inspelad men hastigheten är ökad och färgerna ändrade, allt annat tror vi är datorgenerade. Allt är 

skapat med hjälp av en dator, byggnaderna och marken. Man har även gjort en kamerarörelse 

neråt i denna värld och skapat något längst ner på marken som liknar Neo, Morpheus och 

möblerna. De har sedan klippt till en verklig inspelning när de verkar vara i den datorgenerade 

världen. Detta kan de även ha gjort med hjälp av ”Chroma key”, tagit bort det gröna för att sedan 

lägga till en datorgenerad värld. Därför tror vi även mer på att ”Chroma key” använts i denna 

effekt och i det vita rummet. 

 

Hur kan vi använda oss av detta i vår produktion? 

Vår idé involverar att en person, precis som Neo vaknar upp i ett vitt rum. Vår person ska dock 

vara involverad i ett spel och lista ut saker och ting på egen hand. Vi ska skapa en liknande effekt 

och vi kommer välja att jobba med ”Chroma key” för att skapa detta. Vi har inte tillgång till en 

sådan massiv vit bakgrund. Det finns en vit utdragbar bakgrund i Campus Karlshamns 

greenscreenstudio men den är cirka två meter bred och fungerar inte riktigt med vår andra idé. Vi 

ska skapa en spegel bild av personen som omvandlas till en ond version av personen och blir 

fientlig. Vi behöver en ganska omfattande vit miljö, därför kommer vi använda ”Chroma-key” 

för att skapa det vita rummet. Vi har i tidigare kurser och arbeten jobbat med ”Chroma-key”. Vi 

känner att vi har tillräckligt med kunskap för att klara av att skapa denna effekt. 

Vår andra idé involverar att den vita världen ska förvandlas till en mörk värld parallellt med att 

den onda spegelbilden förvandlas. Det vi kan använda oss av här ifrån är hur ljussättningen på 

skådespelarna ändras från att de är i det vita rummet och till den datorgenerade världen. 
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Analys av ”Star Wars Episode 1 The Phantom Menace” - 'Droideka Scene' 

”Star Wars”-filmerna är klassiker inom filmvärlden och ”Episode 1” precis som de andra ”Star 

Wars”-filmerna är regisserade av George Lucas. ”Episode 1” hade premiär 1999 precis som ”The 

Matrix”. ”Star Wars Episode 1 The Phantom Menace” var nominerad och besegrad av ”The 

Matrix” i många av år 2000s ”Academy Awards” kategorier, bl.a. som nämnt tidigare ”Best 

Effects, Visual Effects” kategorin. 

 

Vad är det vi ser? 

Det är någon slags futuristisk miljö, det är en lång och bred korridor som går i en båge. Det 

kommer två föremål rullande. Föremålen stannar och det är närbild på dem. Föremålen vecklar 

ut sig och det visar sig vara någon slags ”droid”. ”Droid”:erna får upp en blå barriär eller sköld 

och börjar avfyra laser skott ifrån sina “armar”. Det klipps till en annan vinkel och man ser att 

”droid”:erna avfyrar mot två karaktärer med lasersvärd (ljussabel kallas de i filmerna). Dessa 

karaktärer parerar skotten för att sedan fly undan ut ur bild. ”Droid”-skotten träffar dörren bakom 

när karaktärerna flyr och det blir en explosion med gnistor. ”Droid”:erna tar ner sköldarna och 

vänder sig i riktning mot det hållet karaktärerna flyr. ”Droid”:erna går framåt och fortsätter 

avfyra sin laser. Det syns en mindre explosion när lasern träffar bortre väggen. 

 

Vilka effekter innehåller filmklippet? 

”Droid”:erna är de största effekterna i detta klipp. Utan dem hade det inte hänt något i denna 

scen. Deras “kropp” är en effekt i sig, sedan utöver att själva vara en effekt har de sköldarna och 

lasern de använder. Även karaktärernas lasersvärd och de två explosionerna är någon form av 

effekt, både den större explosionen med gnistor och den mindre explosionen mot slutet av 

klippet. Även när karaktärerna flyr är en effekt eftersom en människa inte kan röra sig så fort i 

verkligheten. 
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Hur är dessa effekter skapade? 

“Droid”:erna är datorgenerade, 3D modeller med alla rörelser animerade och “match move”:ade 

för att se ut att vara på plats när kameran rör sig.  Vi är övertygade om att de är datorgenerade då 

en animatronic (robot som styrs av en människa) inte skulle ha så specifika rörelser och i den 

hastighet som dessa har. Vi fann även en “making of Episode 1” på Youtube (länk till filmklipp:  

http://www.youtube.com/watch?v=j8sBsnYNucM) som vid 44:42 i Youtube klippet visar hur 

filmskaparna har gjort ”droid”:erna i en senare scen av filmen. Så ”droid”:erna är skapade och 

animerade som vi beskriver det i stycket om “CGI” (2.4.7). 

 

Skölden och laserskotten, som ”droid”:erna skapar och avfyrar, tror vi är någon slags 

datorgenerade partiklar. Vi kan inte peka ut exakt hur effekterna är gjorda, men skotten tror vi är 

någon slags dragna linjer som är animerade att flyga över skärmen. De är gjorda efteråt för att 

likna laserskott.  Skölden vet vi inte, det finns många olika sätt man kan jobba med 

datorgenerade effekter. Sköldarna kan vara 3D skapade precis som ”droid”:erna är, men det kan 

också vara någon slags partikel-generator som används flitigt inom effektskapande. En partikel-

generator gör är den skapar små partiklar som man kan manipulera på alla möjliga sätt. Det går 

att skapa till exempel rök, gnistor, aska, droppar m.m. Den kan då ha använts för att skapa någon 

vätska som man manipulerat att bli i en sfär kring ”droid”:erna. 

 

Lasersvärden tror vi är skapade på samma sätt som laserskotten. Den enda skillnaden är att 

istället för att linjerna är animerade och flyger över skärmen så stannar de på plats och utgår ifrån 

fästet på svärdet.  Karaktärerna när de flyger tror vi inte är något mer än att karaktärerna blev 

inspelade som vanligt. De springer åt höger och när detta spelas upp i högre hastighet ser det ut 

som de flyger iväg i hög hastighet.  

 

Explosionerna, både den större med gnistor och den mindre, är vi övertygade om är skapade 

analogt på inspelningsplats med hjälp av pyroteknik. Allt blir ljusare runt omkring när det 

sprängs och bara en naturlig explosion ser ut så. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j8sBsnYNucM
http://www.youtube.com/watch?v=j8sBsnYNucM
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Hur kan vi använda oss av detta i vår produktion? 

Tanken med att vi valde detta klipp är att vi ska använda oss av något slags skott som avfyras 

och att en sköld/barriär ska skydda en person ifrån skotten. Att dessa ”droid”:er både skjuter och 

har sköld tyckte vi passade bra. Eftersom allt är datorgenerat här förutom explosionerna kommer 

vi att jobba mycket i efterarbetet med hur skott och sköld kommer att se ut. Det blir nog svårt att 

gå utanför vad klippet visar. Explosionerna kommer vi dock att skapa med datorgenerade 

effekter eftersom vi inte har tillstånd, kunskaper eller material för att skapa riktiga explosioner. 

 

Analys av ”Iron Man 2” (2010) - 'Court Scene' 

”Iron Man 2” är den andra hollywoodproducerade live action filmen för Marvel Comics 

serietidning ”Iron Man”. Filmen är regisserad av Jon Favreau och hade premiär år 2010 och var 

nominerad för en Oscar i kategorin ”Best Achievement in Visual Effects” under år 2011 

”Academy Awards”. 

 

Vad är det vi ser? 

Tony Stark (I den gul-blåa randiga slipsen) är på en rättegång och där är en massa folk i 

bakgrunden. Tony verkar inte vara närvarande i förhöret utan istället gör han något på en 

handhållen minidator/skärm. Där är en mörkhyad man i blå militär uniform som pratar i micken, 

Tony är fortfarande i bakgrunden med sin minidator. Tony lutar sig fram och riktar sin minidator 

mot de större skärmarna i rummet och med några knapptryck börjar skärmarna hacka för att han 

vill visa något. Han fortsätter trycka runt på sin minidator samtidigt som han förklarar något. 

 

Vilka effekter innehåller filmklippet? 

I detta klipp är effekterna alla skärmarna. Både minidatorn som Tony använder och de större 

skärmarna han hackar. Där är inga andra effekter utöver de tre skärmarna. 
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Hur är dessa effekter skapade?          

Skillnaden med detta klipp och de andra två vi valt är att effekterna inte är i fokus utan bara är en 

del för att Tony ska kunna berätta något. Skärmarna är datorgenerade effekter som sedan är 

kombinerade med de inspelade klippen med hjälp av ”compositing”. Vi har funnit en artikel om 

hur dessa effekter är skapade (Maxon Computer, The Making of Iron Man 2). Artikeln berättar 

att effekterna är en kombination av 2D och 3D element för att skapa ett djup i skärmen. 

Effekterna är gjorda med hjälp av programmen ”Adobe After Effects” och ”Maxon CINEMA 

4D”. Vi kunde även läsa i artikeln att det är VFX-produktionsföretaget ”Perception”, baserat i 

New York, som skapat effekterna och på deras hemsida har de en video som visar mer hur 

effekterna ser ut på nära håll (länk till filmklipp: http://perceptionnyc.com/content/marvel-iron-

man-2). 

 

Hur kan vi använda oss av detta i vår produktion? 

Vi har tänkt ha någon slags skärm som vår person i filmen ska interagera med. Det ska vara 

någon slags inloggningsskärm där personen ska logga in. Skärmen ska helst sväva i luften och 

personen ska kunna skriva på den. Vad vi vill ta med oss är inspiration till stilen på knappar och 

hur de ”fungerar” för att se futuristiskt ut. Vi vill se ifall vi kan göra ungefär som VFX-artisterna 

eftersom vi kommer att jobba med samma program som de använt (”Adobe After Effects”). 

Precis som ”Perception” kommer vi göra det med datorgenerade effekter för att sedan kombinera 

det med vårt filmade material.  

http://perceptionnyc.com/content/marvel-iron-man-2
http://perceptionnyc.com/content/marvel-iron-man-2
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3. Tillvägagångssätt 

Vi har under vår produktion skapat en kortfilm där vi har fått prova på att skapa mycket visuella 

effekter. I detta kapitel kommer vi redogöra de metoder vi har använt oss av i vår produktion för 

att kunna besvara vår frågeställning. Vi har delat in denna del i tre delar, förproduktion, 

produktion och postproduktion. Detta gjorde vi för att man lättare ska kunna följa vår 

arbetsprocess och förstå varför vi valt de metoder vi gjort. 

 

3.1 Förproduktion 

Förproduktionen är den första delen i en produktion och det är i denna del man gör allt arbete 

som behövs för att kunna starta en produktion. Vår förproduktion har bestått av idé utveckling, 

skapande av en synopsis och storyboard. 

 

Idé utveckling 

Eftersom vi har gjort ett arbete med visuella effekter ville vi i vår produktion få skapa så mycket 

visuella effekter som möjligt. Vi började med att sätta oss ner för att komma på en idé som skulle 

kunna passa till det vi ville göra. Innan vi började med detta kandidatarbete hade vi haft idéer 

som vi velat genomföra och det har underlättat denna process. Vi hade idén om att skapa en 

virtuell värld, alltså en värld som inte existerar i verkligheten utan är en fiktiv värld som kan vara 

skapad med hjälp av visuella effekter. Under utvecklingen av denna idé kom vi in på spåret att 

efterlikna ett datorspel. Vi utvecklade vår idé muntligt och skrev ner och ändrade idén under 

processens gång. För att utveckla idén hade vi hela tiden tankarna på vad vi ville göra och lära 

oss av produktionen. 

 

Synopsis 

När man skriver ner en berättelse så kallar man detta en synopsis, vilket är en kort 

sammanfattande berättelse av de viktigaste i berättelsen. 
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Vår synopsis: 

En person kommer in genom dörren och sätter sig ner vid datorn. Han startar datorn, skärmen 

brusar och han förstår inte vad som händer. Han nuddar skärmen, fryser till och börjar laddas in i 

skärmen. Han vaknar upp i ett vitt rum och börjar se sig omkring. Det dyker upp en skärm där 

det står att han ska logga in. Han gör detta och fortsätter att se sig omkring. Han får syn på sig 

själv, en spegelbild. Spegelbilden förvandlas och blir en ond version av honom. Bakgrunden 

förvandlas också till en ny värld. Den ”onde” börjar skjuta mot honom men magiskt nog dyker 

en sköld upp. Han lyckas skjuta skölden mot den ”onde” och den “onde” löses upp. Fram 

kommer en ny skärm. På skärmen frågas det om han vill logga ut och han trycker på fortsätt. Han 

sugs ur skärmen och hamnar i stolen han satt i innan han laddas in i datorn. På skärmen ser man 

världen han varit i. 

 

Storyboard 

Ett storyboard är ett bildmanus, alltså ett manus av bilder som man skapar för att lätt kunna se 

om idén är utförbar. Man följer storyboard:et under produktionen för att se hur, vad man ska och 

har kvar att göra. I detta utförande fotograferade vi alla vinklar och redigerade ihop bilderna för 

att få ihop ett storyboard som vi var nöjd med. I boken ”Producing animation, 2nd edition”, 

(Winder, 2011, 205-224), går de igenom hur man skapar ett storyboard och det är här vi har fått 

kunskaperna till att kunna skapa vår storyboard. Ett storyboard ger struktur till en produktion och 

underlättar vartenda moment i produktionen. I boken skriver de hur viktigt det är att göra ett 

storyboard och att man lägger ner mycket tid på den. Till vår storyboard gjorde vi en lista av 

punkter där varje bild fick ett nummer och där vi förklarade vad som hände på varje bild (se figur 

6). 
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Figur 6. De första 35st bilderna på vårt storyboard, läst vänster till höger 

 

 

3.2 Produktion 

Produktionen är den andra delen och denna del gick ut på att vi skulle filma allt material vi 

behövde för att kunna sätta ihop en film och gå vidare till nästa steg i produktionen. 
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Genomförande 

Eftersom vår film utspelar sig mycket i ett ”vitt rum” och ”en ny värld” bestämde vi att filma de 

scenerna som innehöll dessa delar först. Dessa scener valde vi att göra med hjälp av ”Chroma 

key”(se 2.4.3). Som tidigare nämnt i vår analys av ”The Matrix”, så har vi ingen stor vit 

bakgrund tillgänglig att använda vid inspelningen. Vi skulle skapa en spegelbild av personen och 

en övergång mellan det vita rummet och den ”nya världen”. Vi hade kommit fram till att allt 

skulle spelas in framför en greenscreen då det blir lättar att använda i efterarbetet för att skapa de 

scener vi vill. 

Vi bokade Campus Karlshamns greenscreenstudio och hade vår inspelning under en kväll. För 

att veta vilka scener vi skulle filma och hur personen skulle agera framför greenscreen:en 

använde vi oss av vårt storyboard. Det som är viktigt att tänka på när man filmar med 

greenscreen är att skärmen är så grön som möjligt och att personen inte ”kastar” några skuggor 

på väggen eller sig själv.  Till vår greenscreen-filmning tog vi hjälp av boken ”The Green Screen 

Handbook” för b.l.a. hur vi skulle ljussätta för att slippa dessa skuggor och få en jämn färg på 

greenscreen:en (Foster, 2010. 153-169). 

 

Efter att vi filmat ”Chroma key” scenerna så skulle vi filma det resterande materialet som inte 

krävde en green-screen. Detta gjorde vi hemma i en av våra lägenheter och precis som med 

”Chroma key” scenerna filmade vi vad vi behövde utifrån vårt storyboard. Vi valde att filma allt 

med kameran på ett stativ för att ha en stilla kamera och inte behöva göra ”Motion Tracking”  

och/eller ”Match moving” (se 2.4.8.och 2.4.9). 

 

Figur 7. En bild ifrån inspelningen av ”Chroma key” scenerna, personen låtsas skydda sig med en sköld. 
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3.3 Postproduktion 

För att kunna börja arbeta med de visuella effekterna gjorde vi en grovklippning av de inspelade 

filmklippen vi valt att använda oss av. Detta gjorde vi för att se om vi behövde fler klipp, måste 

byta ut några klipp eller filma om någonting. Varför vi valde att klippa först var att vi skulle 

kunna få se en helhet av filmen men även för att kunna skapa ett effektschema som vi kunde 

arbeta utifrån. 

 

Effektschema 

För att kunna få struktur på alla effekter vi ville skapa och vem som skulle göra effekten, 

skapade vi ett effektschema. Ett effektschema är ett schema över alla effekterna i varje scen i en 

film och man skapar schemat för att underlätta postproduktionen. För att kunna göra schemat 

skrev vi ner alla klipp i ordning och vilket nummer klippen hade. Vi skrev sedan ner alla de 

effekter som skulle göras på varje klipp och vem som skulle göra detta. (se figur 8). 

 

Figur. 8. Vårt effektschema, filnamn på filmklippen och korta förklaringar vad klippen ska innehålla. 
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Tutorials 

För att kunna utföra en del av de visuella effekter vi har skapat under vår produktion har vi tagit 

hjälp av tutorials. En tutorial är en videoguide som man kan titta på för att se hur man skapar en 

speciell effekt i just det programmet man använder. Vi har tittat på tutorials för att det hjälper en 

att hitta nya sätt att skapa olika effekter på. Detta ger en bredare kunskaper i programmet 

(”Adobe After Effects”) och även nya kunskaper som man behöver för att kunna utvecklas. 

 

Det finns många tutorials på nätet och man kan hitta en tutorial på nästan vilken effekt man än 

vill återskapa. Men vi har varit väldigt kritiska till en del tutorials eftersom vem som helst kan 

göra dessa. Vi har tittat mycket på en hemsida som heter Videocopilot.net. Denna sida har 

väldigt många tutorials om alla möjliga sorters effekter. Vi har även tittat på många tutorials på 

hemsidan Youtube.com. Här kan vem som helst lägga upp videos vilket gör att man inte vet 

vilken kvalitet man får. Dock märker man fort om personen som gör videon kan vad hon/han 

pratar om. 

 

Här är länkar till de tutorialsen som vi tittat på: 

 http://www.videocopilot.net/tutorials/magical_hits/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=yK2b-CbE9gg 

 

Dessa två tutorials har vi använt oss av för att skapa rök. Vi har använt oss av väldigt mycket 

rökeffekter i vår produktion och dessa tutorials visar hur man med hjälp av en ”plugin” (En 

”plugin” är en utbyggnad på ett redan existerande program, ”plugin”:en i detta fall heter 

”Trapcode Particular” som man kan använda för att skapa olika effekter av partiklar) kan skapa 

rök i ”After Effects”.  

 

 http://www.youtube.com/watch?v=byzf5ftj5Fk 

Denna tutorial har vi använt oss av för att skapa skölden i filmen. Den visar hur man med hjälp 

av ”Trapcode Particular” (Red Giant, Trapcode Particular), som är en ”plugin” till After Effects, 

kan skapa en sfärisk effekt med partiklarna som skapas och manipulera dem till att se ut som en 

barriär av ljus. 

http://www.videocopilot.net/tutorials/magical_hits/
http://www.youtube.com/watch?v=yK2b-CbE9gg
http://www.youtube.com/watch?v=byzf5ftj5Fk


  31 

Genomförande 

Alla effekter vi gjorde är skapade med hjälp av programmet ”Adobe After Effects” (även olika 

”plugin”:s till programmet) eftersom det är det program vi har mest kunskap och erfarenhet i. 

 

Hollywoodinspirerade scener 

Nedan kommer vi gå igenom hur vi skapade våra scener som vi fick inspiration och idéer ifrån i 

vår analytiska del om befintliga hollywoodproducerade scener (se 2,5). 

 

Scen med vitt rum och datorgenerad skärm 

Denna scen handlar om att personen hamnat i ett stort vitt rum, det har dykt upp en skärm 

framför personen med en knapp där det står ”Continue” och personen trycker på knappen. Denna 

scen gjorde vi för att få publiken att förstå att det utspela sig i en dator. Vi tänker gå igenom våra 

egna scener med samma frågor som vi använde för vår analys (se 2.5.1). 

 

Vilka effekter innehåller filmklippet? 

Det vita rummet är den stora effekten i denna scen. Som nämnt tidigare i vår produktions 

genomförande (se 3.2) filmade vi greenscreen för att kunna använda ”Chroma key” till att skapa 

det vita rummet. De andra effekterna i scenen är skärmen med ”Continue” knappen och dessa är 

datorgenerade effekter. 
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Hur är dessa effekter skapade?  

 

Figur 9. Processen hur vi gick till väga för att skapa scenen med vita rummet och datorgenerade skärmen 

 

 

Vi började med att arbeta med ”Chroma key”(figur 9, bild A) för att kunna skapa en ”Matte” (se 

2.4.4) (figur 9, bild B) och med hjälp av det isolera de gröna färgerna. Efter programmet ”key”:at 

bort det gröna är personen frilagd ifrån bakgrunden och man kan byta ut bakgrunden till vad man 

vill. I vårt fall bytte vi bakgrunden till en hel vit bakgrund. Vi använde även oss av en så kallad 

”Refine matte”-effekt för att göra ”Matte”:en lite mindre hård och få en mjukare kant runt om 

armen (figur 9, bild C). Skärmen och knappen är datorgenerade, vi skapade dessa med hjälp av 

så kallade ”solid”:s som finns inbyggt i ”Adobe After Effects”. ”Solid” är en enfärgad kvadrat 

eller rektangel som fungerar som ett platt element man kan manipulera. Vi använde oss av flera 

”solid”:s och byggde ihop en skärm och en knapp (figur 9, bild D). För att knappen skulle se ut 

att ha en kant använde vi oss av en ”Bevel” effekt som genererar en skugga till elementet för att 

elementet ska få en tredimensionell kant. Texten är skapad i ”After Effects” textgenerator och 

fungerar precis som ”solid”. Enda skillnaden är att istället för att det är helfärgat, skriver man en 
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text man kan manipulera. Skärmen och knappen är även animerade av oss med olika skala, 

position och färger för att den ska interagera med personens val när han trycker på knappen 

(figur 9, bild E). Till sist gjorde vi reflektioner i skärmen genom att lägga på andra filmklipp vi 

spelat in där personen istället syns framifrån. Vi gjorde dessa klipp i skärmen lite mer 

transparenta för få en glasig känsla hos skärmen. Vi gjorde även till sist en färgkorrigering av 

”Chroma key” klippen, vi drog ner på färgerna så de inte skulle vara så röda utan de skulle bättre 

passa in i det vita rummet (figur 9, bild F). 

 

Scen med sköld och laserskott 

I denna scen kommer det laserskott skjutande mot personen. En sköld dyker magiskt upp framför 

personen som skydd mot skotten. 

 

Vilka effekter innehåller filmklippet? 

Denna scen innehåller precis som tidigare ”Chroma key” eftersom det utspelar sig i en mörk 

värld i datorn. Världen är då också en effekt som vi gjorde med ”Matte-painting”. Skölden och 

laserskotten är datorgenerade effekter med hjälp av en plugin (läs mer i: ”Hur är dessa effekter 

skapade?”). Personen har ett ljus på sig ifrån skölden, detta är också datorgenerat. 
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Hur är dessa effekter skapade? 

 

Figur 10. Processens hur vi gick till väga för att skapa scenen med skölden och laserskotten 

 

 

Som med föregående scen behövde vi använda oss av ”Chroma key” för att frilägga personen 

(figur 10, bild A). Detta gör vi precis som innan genom att skapa en ”Matte” (figur 10, bild B). 

Vi fotograferade en miljö vi ville använda oss av, gjorde bilden mörkare med olika 

färgkorrigeringsverktyg och lade sedan den som bakgrund, en så kallad ”Matte-painting” (se 

2.4.6)(figur 10, bild C). Skölden är en datorgenerad effekt som är skapad med hjälp av en 

”plugin” vid namn ”Trapcode particular” (Red Giant, Trapcode particular), som tidigare nämnt 

under stycket ”tutorials”. Med denna ”plugin” skapade vi en båge som partiklarna skulle bli 

påverkade av (figur 10, bild D). Laserskotten är skapade med samma ”plugin” men partiklarna 

här är istället animerade att åka tvärs över skärmen för att se ut som skott (figur 10, bild E). Alla 

tre olika delar kombineras nu. Personen, skölden och laserskotten byggs ihop och placeras så att 

de matchar varandra (skölden framför personen, skotten träffar skölden)(figur 10, bild F). För att 

få det att se mer realistiskt ut skapade vi ett datorgenerat ljus på personen med hjälp av ”solid”:s 

och ”Rotoscoping”. Vi ritade runt om främre delen av personen och gjorde kanterna mjuka och 

”solid”:en mer transparent för att få det att se ut som om det är ljus på personen (figur 10, bild 

G). Till sist kombinerades ljuset med de resterande effekterna och vi färgkorrigerade klippen för 

att alla effekter skulle matcha varandra med bakgrunden (figur 10, bild H). 
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4. Resultat 

I denna del ska vi redovisa våra resultat utifrån vår frågeställning och även diskutera kring vad 

som gjorde att vi nådde just detta resultat. Vi kommer även själva reflektera över vår syn på 

problemformulering och projektet. 

 

Resultat och diskussion av gestaltande produktion 

I denna del av resultat tittar vi hur vi lyckats med produktion och redogör hur vi lyckats skapa 

våra visuella effekter. 

 

Vår produktion gick ut på att göra en kortfilm där vi provade många olika visuella effekter. Efter 

vår produktion var avklarad fick vi i slutändan en kortfilm som var 2 minuter och 49 sekunder 

lång. Filmen innehåller majoriteten av de delar av visuella effekter vi gick igenom i vår 

forskning (se 2.4). De delar som inte fick utrymme i vår produktion var ”Motion Tracking” (se 

2.4.8) och ”Match moving” (se 2.4.9) eftersom vi filmade allt material med stativ för att 

underlätta effekt-arbetet. Längden på filmen blev som vi förväntade oss. Vi hade målet om en 

kortfilm på högst fem minuter och känner att längden på filmen är bra som den är nu. Filmen 

tappar aldrig tempo eftersom olika saker händer hela tiden i filmen. Efter att effekterna var klara 

och vi satt ihop klippen blev även filmen kortare jämfört med vår grovklippning. Vi hade nu 

lättare att se helheten och hitta ett bättre tempo mellan klippen. 

 

I början av vår produktion skapade vi ett storyboard (se 3.1) för att följa under vår produktion. 

Det var inte mycket som ändrades under produktionens gång. En scen som innehöll “Motion 

tracking” blev struken då vårt filmade material inte visade sig vara tillräckligt bra för att skapa 

det vi ville. Scenen hade inget med handlingen att göra och därför beslöt vi att stryka den. 

Storyboarden var annars till en stor hjälp och underlättade enormt när vi filmade vår ”Chroma-

key” material i Campus Karlshamns greenscreenstudio. Vi visste precis vilka scener och 

kameravinklar vi behövde för att lätt kunna ”skådespela” rätt framför greenscreen:en. Även alla 

andra scener som inte involverade ”Chroma-key” gick mycket lättare förbereda och spela in. Vi 
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kunde se hur bilden på storyboarden såg ut för att sedan anpassa vår kamera och spela in 

liknande, fast denna gång i rörlig bild (film). 

 

Under vår postproduktion (se 3.3), som var majoriteten av vår produktion, arbetade vi för att 

skapa alla effekter till filmen. Vi lyckades att skapa alla utom en av våra planerade scener vilket 

vi ser som en stor vinst eftersom mycket kan hända och gå fel i en filmproduktion. Det är inte 

ovanligt att scener stryks i efterhand. Effektschemat vi skapade fungerade som en checklista. Vi 

kunde titta vilken klipp det var, lätt leta upp rätt film-fil och sedan veta precis vilka effekter 

klippet skulle innehålla. Efter att man var klar med det kunde man bocka av på lista att det 

klippet var klart och gå vidare till nästa. Helheten av effekterna blev som vi förväntat oss men vi 

hade kunnat jobba mer med att göra det mer detaljerat och visuellt attraktivt. Dock med vår 

begränsade tid ville vi inte spendera för mycket tid på detaljer utan först bli färdiga med filmen 

för att sedan gå tillbaka och göra ändringar på effekterna. Hade vi valt att göra varje effekt 

perfekt innan vi gick vidare hade vi inte haft en hel film och inte kunnat skriva detta resultat. Vi 

tycker även att den mängd och svårighetsgraden på effekter vi skapade var rätt nivå av utmaning 

för vår kunskap. 

 

Resultat och diskussion av hollywoodinspirerade scener 

I denna del går vi igenom de scener där vi använde hollywoodfilmer som inspiration (se 2.5). Vi 

tittar på hur vi lyckats skapa effekterna i jämförelse med hollywoodscenerna och även 

diskuterar/reflekterar om scenerna. 

 

Scen med vitt rum och datorgenerad skärm 

Scenerna ifrån det vita rummet hade ”The Matrix” (1999) som inspirationskälla. Det var scenen 

som ofta i filmsammanhang kallas ”The Construct scene/Construct scene” där huvudkaraktären 

befinner sig i ett stort och ”oändligt” vitt rum inuti en dator (se 2.5.2). Vi ville åstadkomma något 

liknande eftersom vår karaktär också skulle hamna inuti en dator. I vår analys diskuterade vi 

kring hur det vita rummet var skapat, om det var ett analogt byggt vitt rum eller om filmskaparna 

använt ”Chroma key” för att få effekten av den vita omgivningen. Vårt vita rum kom vi fram till 

att vi ville skapa med hjälp av ”Chroma key” eftersom vi inte hade tillgång till en sådan stor vit 
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skärm analogt. Hur än filmskaparna till ”The Matrix” gjorde för att skapa det vita rummet 

fungerade vår metod, att använda ”Chroma key”. Känslan av tomhet tycker vi finns i scenen och 

det var den känslan vi var ute efter. Vår scen är kanske inte så skarp som den skulle kunna vara 

om vi hade gjort det analogt, men vår metod att använda ”Chroma key” gick bra att använda för 

det vi ville få ut av scenen. Tittar man på 'The construct scene' i ”The Matrix” har de filmat 

helbild av karaktärerna (d.v.s. hela karaktärernas kroppar är med i bild, fötter till och med huvud) 

och det hjälper att få ett perspektiv på det vita rummet. Vi känner att vi saknar skala och djup i 

vårt vita rum och det kan nog bero på att vi inte har någon referenspunkter i bilden. Möbler, ett 

golv (visa karaktärens fötter) eller en annan person hade nog varit tillräckligt för att kunna 

jämföra hur stort något är i verkligheten i det vita rummet. Ser man helheten i det vita rummet 

tycker vi att vi har åstadkommit det vi ville och lyckats med ”det vita rummet effekten”. 

 

Scenen innehåller även en skärm som används av personen i filmen för att skriva in sitt namn 

och interagera med olika knappar. Vi hämtade inspiration ifrån ”Iron Man 2” för att skapa våra 

skärmar, specifikt när Tony Stark (huvudkaraktären i filmen) använder en mindre handhållen 

dator/skärm i 'Court Scene”. Vad vi ville skapa var en skärm effekt och det skulle se ut som 

personen i filmen skulle skriva och interagera med en skärm gjord av glas, ungefär som om man 

skulle skriva på en smart-telefon eller surfplatta. Vi lyckades med effekten vi ville uppnå. Dock 

tycker vi skärmen/effekten inte är väldigt visuellt attraktiv. Vi lyckades med ”glaseffekten”, att 

där är en reflektion och att skärmen har en lätt glans i sig. Det är vi nöjda med. Effekterna och 

knapparna har vi fått en futuristisk utseende på och det ville vi ha. Det är en kombination av alla 

olika delar av skärmen som inte riktigt fungerar ihop. Det är de små detaljerna på knapparna, 

animationen och skärmen som skulle kunna vara bättre. Även färgerna eller typografin på texten. 

Skärmen fungerar och man förstår syftet i filmen. Det är bara det visuella som vi tycker kan 

förbättras. Effekterna med skärmen är datorgenerade och animerade för hand med hjälp av 

programmet (After Effects) som vi använt. Vi valde att jobba digitalt eftersom det inte finns 

sådana datorer/skärmar i verkligheten och att vi ville ha en futuristisk känsla av det visuella i 

skärmen. Skulle skärmen göras analogt hade vi behövt bygga en sådan dator och vi är inte 

kvalificerade eller har de resurser som behövs för att skapa någon sådan dator. 

 



  38 

Det vita rummet och skärm-effekterna är alla gjorda med de olika typerna av ”compositing”, 

”Digital compositing” eftersom vi använder inspelat tillsammans med effekter. ”Chroma key- 

compositing” som vi använder för att klippa ut personen ifrån bakgrunden och skapa det vita 

rummet. ”CGI compositing”- de datorgenererade effekter är skärmen som bara existerar i datorn 

som personen interagerar med. Denna scen är ett bra exempel på vad olika delar inom visuella 

effekter kan åstadkomma. 

 

Scen med sköld och laserskott 

I dessa scener hade vi hämtat inspiration ifrån ”Star Wars”, specifikt valde vi 'Droideka scene' 

ifrån ”Star Wars Episode 1”. Scenen går ut på ett par “droid”:er har en sköld och skjuter 

laserskott. I vår film skulle det vara någon slags konfrontation och vi var ute efter att skapa något 

som ser futuristiskt och enligt oss visuellt attraktivt. De “droid”:erna hade både sköld och sköt 

laserskott. Vi tyckte det var en bra inspirationskälla. Vi är nöjda med resultatet av vår egen scen 

och lyckades riktigt bra med att skapa vår sköld och laserskott. Det är stor skillnad på scenen 

som vi skapade och scenen ur ”Star wars”. Det är vi nöjda med eftersom det blir något eget och 

inte efterliknar något annat som redan finns. Vi har mer ”kraft” i vår sköld, den känns mer 

levande än “droid”:ernas tunna barriärer. Våra laserskott skiljer sig också. I ”Star wars” har de 

lite mer utdragna linjer av laser medan vi har lite mindre och mer liknande verkliga pistolskott. 

Dessa effekter är vi riktigt nöjda med och de blev i princip så som vi ville att de skulle se ut. Det 

skiljer sig lite ifrån hur vi tänkt det skulle se ut under storyboard delen av produktionen men det 

var en ändring mot det bättre. Skölden och laserskotten är båda datorgenerade för i verkligheten 

kan vi inte skapa barriärer av energi eller skjuta laserskott med våra händer. Det finns nog inget 

alternativt sätt att göra denna scen analogt. Scenen är ett bra exempel på när det omöjliga blir 

möjligt. Dessa scener är också som det vita rummet en bra kombination av olika delar av visuella 

effekter. Scenerna med sköld och laserskott innehåller samma delar av ”compositing” som det 

vita rummet men dessa innehåller även ”Matte-painting”. 

 

Världen vi skapade med hjälp av ”Matte-painting” blev vi väldigt nöjda med eftersom vi själva 

var ute och fotograferade miljöer. Vi valde ut och satte ihop de bilder vi tyckte bäst om. Det är 

ingen stor del av filmen och många som ser filmen kommer säkert inte lägga märke till 
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bakgrunden. Men det är en viktig del för känslan och vi har lagt ner mycket tid på att skapa 

bakgrunden, därför är vi nöjda med resultatet. 

 

Sammanfattning av hollywoodinspirerade scener 

Där är mycket i vår film som har inspiration ifrån olika hollywoodfilmer och vi har lagt mycket 

tid på att titta på hur de skulle kunna ha gjort sina scener. Det har hjälpt oss skapa våra egna 

versioner till vår film och har varit väldig intressant att arbeta utifrån. Vi är nöjda med de scener 

som vi har gjort, även om det kunde blivit mycket bättre. Men med låg budget och lite tid blir 

man begränsad till vad man kan hinna med. Det har varit intressant att se hur våra scener blev i 

jämförelse med hur de scener vi tagit inspiration ifrån är gjorda. De scenerna är mer 

välproducerade och gjorda av stora ”team” i filmbolag och jämför man det med vår produktion 

är det är otroligt att vi har åstadkommit ett sådant resultat på denna korta tid. 

 

Visuella effekters utveckling 

Som vi tidigare nämnt har tekniken och hårdvaran utvecklats enormt de senaste åren och detta 

har även visuella effekter inom film gjort. Detta hänger ihop med att man med bättre teknik och 

hårdvara kan skapa ännu mer och allt fler avancerade visuella effekter. Eftersom man har bättre 

teknik och hårdvara finns det möjlighet att skapa program (program i datorn där man kan skapa 

visuella effekter) där man lättare kan skapa visuella effekter och det krävs bra hårdvara för att 

kunna utföra visuella effekter. Har man inte bra hårdvara så kan man inte skapa de ”tyngre 

effekterna” (de effekter som kräver mer processoprestanda, alltså datorprestanda). 

Utvecklingen har öppnat dörrar till att kunna skapa ”overkliga” miljöer (kan vara scener i 

rymden, under jorden eller en fiktiv värld) sådant som kan vara omöjligt att skapa analogt och 

detta har öppnat en ny värld för filmskapandet. Man kan skapa i princip vad som helst med hjälp 

av en dator nu för tiden vilket ger många möjligheter för filmbranschen. Det ”omöjliga” blir helt 

plötsligt möjligt, på filmduken. Många har fastnat just för filmer med det overkliga men det 

faller ändå inte alla på läppen. Men nästan alla filmer som görs idag har visuella effekter (även 

om man använder det till filmer som utspelar sig i ”omöjliga världar”) och detta tyder på att det 

finns en stor marknad för det och vi tror att det är många som gillar filmer med visuella effekter 

i. 



  40 

Vi tycker själva att det är fantastiskt att man kan skapa det ”omöjliga” med hjälp av en dator och 

det finns olika anledningar till varför man väljer att använda visuella effekter. En av 

anledningarna, som vi även tror är den största anledningen, till varför man använder visuella 

effekter är att det kan vara mycket lättare att skapa de effekter man är ute efter i datorn än att 

skapa dem analogt. 

 

Men varför är det lättare att skapa effekterna digitalt? 

 

Då kommer vi in på de andra anledningarna till varför man väljer att använda visuella effekter. 

Det är oftast både billigare och säkrare att skapa effekterna digitalt. Det blir billigare då man 

slipper bygga upp stora scener och konstruktioner på inspelningsplats. Det sparar materiel och 

arbetskostnader. Dock blir det andra kostnader då man behöver kunniga visuella effekter-artister 

som kan återskapa dessa scener i datorn och det krävs hårdvara och mjukvara som klarar av detta 

och detta kostar också pengar. Det blir säkrare då man slipper utsätta skådespelare för faror som 

till exempel höga höjder och explosioner. Detta återskapar man istället i datorn och säkerheten 

blir högre på inspelningsplatsen och för skådespelarna. Visuella effekter bidrar även med att man 

kan använda säkerhetslinor, då man i efterarbetet kan ta bort dessa. 

 

Nästan vem som helst kan skapa visuella effekter då man kan hitta många instruktioner om det 

på nätet och man kan skapa en specifik effekt på så många olika sätt vilket gör att det är 

intressant att skapa visuella effekter, tycker vi. Men det krävs mycket kunskap för att få 

effekterna att efterlikna verkligheten och se ”verkliga” ut. Vi har genom åren blivit petigare med 

kvaliteten på filmerna. För bara cirka 20-30 år sedan kom man undan med misstag i filmer, så 

som ojämn färgkorrigering, ”dålig” Chroma key (dålig ”Chroma key” så som att man ser grön 

färg från klippet) osv. men det gör man inte längre då man med teknikens utveckling har höjt 

standarden på vad man vill se på filmduken. Själva anser vi att en film blir bättre när artisterna 

lagt ner mycket tid på de visuella effekterna. 

 

Men är visuella effekter tillräckligt för helheten i en film? 
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Eftersom man idag kan skapa nästan vad som helst med en dator så är det intressant att 

undersöka om visuella effekter kan höja berättandet i film. Kan en film enbart innehålla visuella 

effekter och ändå få en helhet, eller måste visuella effekter ha ett berättande syfte bakom sig? Vi 

tycker att en film kan ha en bra handling men om filmen inte har tillräckligt hög kvalitet på de 

visuella effekterna blir filmen dålig på grund av det. När man tittar på en film så dömer man den 

om den är ”bra” eller ”dålig” och det är olika från person till person vad man tycker. Det är 

därför vi väjer att skriva “bra” och “dåligt” inom citationstecken, det är väldigt svårt att definiera 

dessa eftersom det beror på tycker och smak hos individen. Som vi tidigare nämnt har standarden 

på kvalitet av filmer höjts då man hela tiden utvecklat producerandet av film. En film kan ha hög 

kvalitet på de visuella effekterna men ha en sämre handling. Vi tycker att man behöver både en 

intressant handling och hög kvalitet på de visuella effekterna för att en film ska vara bra. Men det 

betyder inte att de visuella effekterna inte kan höja handlingen. Med hjälp av visuella effekter 

kan man skapa en stämning och känsla som man utan visuella effekter kanske inte kunde 

återskapat. Många filmer behöver visuella effekter för att handlingens syfte ska framkomma. De 

visuella effekterna skapar möjligheter för berättelser eftersom det nästan inte finns några 

begränsningar när man skapar visuella effekter. Det som sätter gränserna är fantasin och 

kunskapen om hur man skapar tekniken om visuella effekten. Ett exempel på en film vars 

handling kräver visuella effekter är filmen “The Matrix” (1999). I undersökningen analyseras (se 

2.5.2) denna film och vi tycker där av att det är ett passande exempel. Filmens handling kräver 

effekter så som att en person ska kunna flyga, stoppa pistolprojektiler med handen och röra sig 

omänskligt fort. Effekter som dessa är svåra (kanske till och med omöjliga) att skapa analogt och 

det gör att handlingen i filmen kräver visuella effekter för att kunna utspelas. Tittar man istället 

på den gestaltande produktion så är vår film också ett bra exempel som kräver visuella effekter 

för att handlingen och berättandet ska komma fram. Två tredjedelar av filmen och dess handling 

utspelar sig i en virtuell värld i ett spel. Filmen kräver även att karaktärerna i filmen ska utföra en 

batalj med bland annat laserskott och en barriär av energi. Bara dessa två delar av filmen (värld 

och batalj) kräver visuella effekter för att handlingen ska kunna bli förstådd eller ens vara möjlig 

att utföra. Ser man specifikt på bataljen med laserskott och barriären av energi är denna del av 

handlingen kritisk för helheten av filmen eftersom allt som händer i filmen hänger på bataljens 

utfall (d.v.s. att allt som händer i början/mitten av filmen leder till slut fram till bataljen och dess 



  42 

utfall). Bataljen är en viktig del av filmens dramatik och har ett syfte att hålla filmen intressant. 

Om man inte haft visuella effekter i den gestaltande produktionen hade man inte ens kunnat 

utföra den handlingen till filmen vi kommit på. Visuella effekter hjälper med berättandet i film 

genom att öppna dörrar för fantasin och sätter i princip inga begränsningar på vad man skulle 

kunna skapa med hjälp av visuella effekter i film. Det är bara frågan om man har de kunskaperna 

och/eller resurserna som krävs för att skapa effekterna som man önskar. Ska man göra till 

exempel en berättelse i rymden måste man då se till att ha kunskap om hur man skapar effekten 

själv eller ha resurserna som krävs för att få utomstående hjälp. 

 

4.1 Slutsats 

Vi har nu forskat kring vårt problemområde, gjort en gestaltande produktion och diskuterat kring 

vårt resultat. Här tänker vi nu gå igenom och besvara vår problemformulering för att sedan dra 

slutsatser om helheten av vårt arbete. 

 

Svar på problemformulering 

Vår problemformulering gick ut på att titta på visuella effekters utveckling. Vår exakta 

frågeställning var; 

“Hur har utvecklingen inom visuella effekter sett ut och hur kan man implementera dessa 

kunskaper i en mindre filmproduktion?” 

Vi har kommit fram till att utvecklingen av visuella effekter har påverkat filmindustrin både 

positivt och negativt men majoriteten av utvecklingen är positiv. Vi väljer att punkta upp det 

positiva och negativa för att lättare få en överblick av helheten av våra slutsatser. 

 

Positivt 

 Mindre begränsningar 

Vi anser att det positiva med utvecklingen har varit att man idag kan skapa mycket mer i en dator 

vilket gör att begränsningarna i skapandet av visuella effekter blir mindre. Som vi nämnt många 

gånger tidigare så kan man idag skapa i princip vad som helst, till exempel olika monster och 

virtuella världar, och detta är något man ser väldigt ofta på filmduken. 
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 Säkerhet 

Säkerheten höjs då man inte lika mycket behöver utsätta skådespelare för höga höjder eller 

farliga explosioner. Man har möjligheten att skapa allt detta i efterarbetet. 

 

 Pris 

Eftersom man kan skapa det mesta i datorn så behöver man inte bygga upp dyra scener eller till 

exempel skapa dyra ”monstermodeller” som i andra fall kan behövas för att spela in en scen. Där 

tillkommer dock kostnader för hårdvara och andra arbeten. 

 

Negativt 

 

 Högre krav 

Detta är det enda negativa som vi har kommit fram till i vårt arbete, även om detta också kan 

anses vara positivt också. Eftersom standarden höjts på vad man vill se på filmduken så blir det 

högre krav på filmbranschen att göra ”snyggare” filmer med allt mer avancerade effekter. Men 

detta behöver inte vara något negativt då man kan behöva en utmaning för att utvecklas. 

 

Utvecklingen har gjort det lättare för vem som helst att kunna skapa visuella effekter och detta 

gör att vi som skapar mindre produktioner med nästan ingen budget också kan skapa ”snygga” 

visuella effekter. I och med detta så höjs kraven ännu mer på kvaliteten av de visuella effekterna. 

För när det blir lättare att skapa visuella effekter vill man göra allt mer avancerade saker för att 

utmana branschen och göra något eget och originellt. 

 

Så för att avsluta det hela har utvecklingen av de visuella effekterna speciellt förändrats de 

senaste 20 åren. Utvecklingen har varit väldigt positiv för filmbranschen då det öppnat nya 

dörrar för filmskapandet. Det är tack vare denna utveckling som gör att vem som helst kan skapa 

visuella effekter såväl på fritiden hemma eller inom ens arbete.  
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5. Ordlista 

3D - 3 dimensionell, tre dimensioner (längd bredd och djup)  

Chroma key - en metod där man gör bakgrunden genomskinlig för att kunna lägga in objektet i 

en annan miljö.  

Compositing - sammansättning av olika bilder för att skapa en ny miljö.   

CGI - “Computer Generated Imagery”, datorgenererade effekter 

Efterarbetet - allt arbete som görs efter inspelningen 

Element - ett objekt eller en annan del av en bild som man kan manipulera 

In camera effect - en effekt som är skapad direkt i kameran 

Keying - en term som menar friläggning när man utför en “chroma key”  

Mask - en utskuren del, ofta en siluett av något, i en bild 

Match moving - 3D- tracking, man spårar många punkter i en bild för att kunna lägga in ett CGI 

element och få det att se ut som det verkligen är på platsen även om kameran rör sig.  

Matte - gråskalebild som används för att skapa olika effekter 

Matte painting - en bild/CGI element som används för att skapa en alternativ bakgrund/miljö, 

en “set extension” 

Motion tracking - när man spårarar en eller flera punktter i en bildsekvens 

Negativen - gammal kamerafilm  

Optiskt compositing - gammal teknik för att kombinera flera bilder 

Riggning - uppbyggnad/system av något, oftast vajrar 

Rotoscoping - tekniken där man gör en mask och följer siluetten genom bildsekvensen 

Set extension - en förlängning av en scen för att skapa ett större djup i bilden eller ändra en 

miljö. Skapas ofta med hjälp av en “matte painting” 

Stop-motion sekvens - en bildsekvens där man fotade varje bild för hand för att skapa en 

animation 

Tracking - en teknik där man spårar en punkt för att kunna lägga in ett element där.  
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