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Abstract 

How a new film technology will be experienced can not be answer in advance. Visual effects is a 

film technique that was new in the 1970s. Target groups can experience something in film in 

completely different ways and this is due to several reasons, including target groups, cultural 

experiences and knowledge and experience of the film's topic/theme. Swedish movie reviewers are 

the target group that this paper intended to study. This paper aims to study how Swedish film 

reviewers experienced visual effects in this film technique which was new in the 1970s. This will be 

studied by the film Star Wars (George Lucas, 1977). The aim is also to study how they experienced 

the visual effects impact on the film's story. A constructivist text analysis method by focusing on 

the priority used to study the purpose of the essay. Film reviewers experiences will be studied by 

film reviews written in conjunction with Star Wars (George Lucas, 1977) had theatrical release. 

The Swedish film reviewers experienced visual effects in the 1970s as an attractive and realistic. 

The story in Star Wars (George Lucas, 1977) was the majority of film critics agree that it improved, 

strengthened, and "modernized" with the help of the visual effects. The visual effects made 

according to the majority of film reviewers all space scenes, spaceships and laser guns credible and 

realistic. 

 

Key words: Visual effects, Vfx, Star Wars, Effects, Film Reviews, Film Reviewers, Filming 

Techniques, Movie experiences. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Abstract 

Hur en ny filmteknik kommer att upplevas går inte att svara på i förhand. Visuella effekter är en 

filmteknik som var ny på 1970-talet. Målgrupper kan uppleva något inom film på helt olika sätt och 

detta beror på flera olika orsaker, till exempel målgruppers kulturella erfarenheter och kunskaper 

och erfarenheter om filmens ämne/tema. Svenska filmrecensenter är den målgrupp som denna 

uppsats ämnat rikta in sig på. Denna uppsats syfte är att studera hur svenska filmrecensenters 

upplevde visuella effekter när denna filmteknik var ny på 1970-talet. Detta kommer att studeras 

genom filmen Star Wars (George Lucas, 1977). Syftet är även att studera hur de upplevde de 

visuella effekterna ha för inverkan på filmens berättelse. En konstruktivistisk textanalys metod med 

inriktning på prioritering används för att studera uppsatsens syfte. Filmrecensenters upplevelser 

kommer att studeras genom filmrecensioner som skrevs i samband med att Star Wars (George 

Lucas, 1977) hade biopremiär. Svenska filmrecensenter upplevde visuella effekter på 1970-talet 

som en attraktion och realistiska. Star Wars (George Lucas, 1977) berättelse var av majoriteten av 

filmrecensenterna eniga om att den förbättrades, stärktes och ”moderniserades” med hjälp av de 

visuella effekterna. De visuella effekterna gjorde enligt majoriteten av filmrecensenterna alla 

rymdscener, rymdskepp och laservapen trovärdiga och realistiska. 

 

Nyckelord: Visuella effekter, Vfx, Star Wars, Filmrecensioner, Filmrecensenter, Filmtekniker, 

Filmupplevelser.  
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1. Inledning      
Visuella effekter är en filmteknik som under början av 1970-talet började växa fram och synas allt 

mer inom filmens värld. Filmtekniken skapar olika moment och inslag som är mycket svåra att 

skapa på inspelningsplatsen. Detta beror på att det är för kostsamt, farligt eller omöjligt att filma på 

plats. Filmtekniken integrerar inspelade filmklipp, datorgenererade bilder samt datorgjorda 

föremål/objekt för att få miljöer, objekt, karaktärer, landskap, sekvenser med mera att se realistiska 

ut. Effekterna skapas via datorer och vävs in i filmklippen/filmsekvenserna efter att de är inspelade. 

Några visuella effekter kan redan börja skapas på inspelningsplatsen till exempel motion capture, 

live-action effekter och shape.1  

 

Namnet visuella effekter är ett samlingsbegrepp på flera olika former av datorgjorda effekter. De 

kan delas in i fyra huvudkategorier: 
 

• Matte painting och stillbilder: är traditionella och digitala målningar och bilder som fungerar 

som olika bakgrunder till rotoscoping. 

• Live-action effekter: skådespelare och objekt ”skapas” genom greenscreen och bluescreen.  

• Digital animering: är modellering, animering, digitala uppsättningar, datorgenererade 3D-

figurer/objekt, bakgrunder och datorgrafik.  

• Digitala effekter: är olika processer som bilder manipulerar. Innebär oftast integrationer av 

datorgenererade bilder (CGI) och stillbilder för att få miljöer eller objekt att se realistiska ut.2 

 

Man kan tro att visuella effekter och specialeffekter är samma sak, men det är de inte. Visuella 

effekter och specialeffekter är nästan varandras raka motsatser. Specialeffekter skapas på 

inspelningsplatsen direkt framför kameran till exempel via explosioner och utan hjälp av datorer, 

medan visuella effekter skapas via datorer och vävs in i filmklippen.3  

 

Första gången som åskådare fick uppleva visuella effekter var via filmen The Exorcist (William 

Friedkin, USA, 1973).4 Under 1970-talet fick filmskapandet en ny vändning och era genom det 

”Nya Hollywood” och den nya generation filmregissörer/filmskapare som kom vid detta skede. Den 

nya generationen filmskapare började kombinera visuella effekter och filmens narration i en och 

                                            
1 What is visual effects?, Hämtat 2015-09-16 från https://vfxforfilm.wordpress.com/2012/09/12/whats-visual-effects/ 
2 Ronald, Brinkmann, The art and science of digital compositing, Academic Press, London, 1999, s.14 
3 Greatest Visual and Special Effects, Hämtat 2015-01-19 från http://www.filmsite.org/visualeffects.html 
4 The Exorcist, DVD, regisserad av William Friedkin, Hoya Productions, New York, 1973 
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samma film, som ingen hade gjort tidigare (jag kommer att redogöra det ”Nya Hollywood” i 

kapitlet ”Filmhistoria 1970-talet).  

 

En ny filmteknik är alltid svårt att bedöma hur den kommer att upplevas. Det finns många olika 

orsaker som påverkar upplevelser såsom olika filmtekniker, hur filmen visas, olika effekter, 

bildutsnitt, åskådarens sociala och kulturella erfarenheter, kunskaper om filmens ämne/tema med 

mera. Hur de nya visuella effekterna upplevdes när de kom på 1970-talet är huvudtemat i denna 

studie. I uppsatsen kommer målgruppen svenska filmrecensenters upplevelser att studeras samt hur 

de upplevde de visuella effekterna ha för inverkan på filmens berättelse.  

 

Jag kommer i min studie att utgå från den film som gjorde att de visuella effekterna fick sitt stora 

genombrott nämligen Star Wars (George Lucas, USA, 1977).5 Biopubliken upplevde filmen som en 

stor succé. Det har visats i olika sammanhang, utanför filmvärlden, att allmänheten och 

experter/recensenter inte upplever och har samma uppfattning om ett och samma inslag. Därför är 

det av intresse att se hur svenska filmrecensenter upplevde denna film och den nyskapande 

filmtekniken. Jag kommer att studera tio stycken svenska filmrecensioner som skrevs i samband 

med att filmen hade biopremiär 1977. Via dessa filmrecensioner kommer jag att ta reda på hur 

svenska filmrecensenter upplevde visuella effekter på 1970-talet.  

 

1.1 Bakgrund 

Effektföretaget Industrial Light and Magic (ILM) grundades av George Lucas år 1975 och 

introducerade den sortens visuella effekter som används inom dagens film och är den sorts effekter 

som denna uppsats kommer att beröra. Lucas ansåg när han grundade ILM att det behövdes en 

nyskapande filmteknik för att ha möjlighet till att producera filmen Star Wars (George Lucas, 

1977)6. ILM lade i detta skede en grund och standardnivå för visuella effekter, vilken dagens 

företag oftast förhåller sig till. ILM har sedan 1970-talet varit ett av världens ledande företag inom 

visuella- och specialeffekter.7   

 

Under 1970-talet jobbade filmskapare med en mängd olika visuella effekter. De som används under 

detta årtionde var följande: Motion control photography, Matte painting, Compositing, Optical 

effects och Animation.8 Motion control photography är en form av effekter som filmar små 

                                            
5 Star Wars, DVD, regisserad av George Lucas, Lucasfilm Ltd, San Francisco, 1977 
6 Star Wars, 
7 ILM, Hämtad 2014-12-11 från http://www.ilm.com  
8 Richard Rickitt, ”The History of Special Effects”, Special Effects – The History and Technique, Aurum Press Ltd, 
London, 2006, s.34-35 
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modeller/objekt i ett långsamt tempo framför en greenscreen eller bluescreen. I datorer ökar man 

sedan tempot i filmklippet och man förstorar även upp modellerna/objekten.9 Det skapas då en 

visuell effekt av att små modeller till exempel rymdskepp får en naturlig storlek och att de flyger i 

rymden i ett högt tempo. Denna visuella effekt skapades och utvecklades i samband med Star Wars 

(George Lucas, 1977)10 och är den visuella effekt som används mestadels i filmen.  

Matte painting är en kombination av handmålade bilder och filmsekvenser som används för att 

skapa en visuell illusion hos åskådaren. Dessa kan vara både handmålade och datorgjorda bilder. 

Matte painting är därmed både en visuell effekt och specialeffekt.11 Compositing betyder på 

svenska ”sammansättning”.  Det innebär att minst två olika element till exempel filmklipp, 

stillbilder eller 3D-objekt sätts ihop till en och samma sekvens.12  Optical effects är en form av 

ljuseffekter. Denna effekt skapar olika visuella illusioner med hjälp av ljus. Optical effects kan vara 

både en visuell effekt och specialeffekt eftersom den går att skapas både på inspelningsplatsen med 

olika lampor och ljusfilter och via datorer.13 Animation är en effektteknik som används till att ge 

stillbilder och objekt ”liv och rörelse”. Det finns två huvudtekniker gällande animation, 2D-

animation och 3D-animation.14  

 

1.1.1 Filmhistoria 1970-talet 

På vilka sätt som åskådare kan uppleva och bemöta något nytt inom film kan, som nämnts tidigare, 

bero på flera olika orsaker bland annat vad de har för kulturella erfarenheter. I detta kapitel kommer 

jag att redogöra tre olika former av filmhistoria från 1970-talet och vad man sedan kunde förvänta 

sig stå högt och lågt i kurs hos svenska filmrecensenter utifrån dessa tre. Den första filmhistorien 

som kommer att redogöras är den svenska filmkulturen under 1970-talet. Jag kommer att lyfta fram 

de två delar från den svenska filmkulturen som jag anser ha störst inverkan på svenska 

filmrecensenters upplevelser av visuella effekter. Den första är barn- och tecknade filmer och den 

andra är politik. Den tredje delen av filmhistorien som kommer att redogöras är det nya Hollywood 

som växte fram på 1970-talet. 

 

Den svenska filmkulturen dominerades under 1970-talet av barn- och tecknade filmer och filmer 

med politiskt innehåll. Det gjordes mycket filmer för barn i Sverige, främst tecknat och animerat. 

Genom barnfilmer ville man bland annat berätta om hur verkligheten såg ut och fungerade. 
                                            
9 Star Wars: Episode IV A New Hope, Hämtat 2015-09-17 från 
http://starwars.wikia.com/wiki/Star_Wars:_Episode_IV_A_New_Hope 
10 Star Wars 
11 Rickitt, s.244 
12 Chung, Hye Jean. “Media Heterotopia and Transnational Filmmaking: Mapping Real and Virtual Worlds”, in Cinema 
Journal, Volume 51, Number 4, Summer 2012, s.91 
13 Rickitt, s.50 
14 Rickitt, s.170 
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Barnfilmer hade många gånger en politisk prägel och då vanligtvis vänsterpolitiska. Filmer och 

program som visades i SVT blev ofta anmälda på grund av att de var för vänster orienterade.15 

Under 1970-talet satsades det brett på animerad barnfilm.16 Trots att den svenska barnfilmen hade 

sin storhetsperiod under 1960-talet, fortsattes det under 1970-talet att göras barnfilmer i en större 

utsträckning än tidigare och det gjordes nu i snitt tre barnfilmer varje år i Sverige under 1970-talet. 

Barnfilmer blev bland annat populärt i Sverige för att de flesta barnfilmer följde ett äldre koncept 

över hur en framgångsrik barnfilm skulle utformas. Det gjordes nyversioner av gamla barnfilmer 

som till exempel Anderssonskans Kalle (Sigurd Wallén, Sverige, 1922)17 och Rännstens ungar 

(Ragnar Frisk, Sverige, 1944)18. De populäraste barnfilmerna som gjordes i Sverige under 1970-

talet var bland annat Emil i Lönneberga (Olle Hellbom, Sverige, 1971)19, Pippi Långstrump på de 

sju haven (Olle Hellbom, Sverige, 1970)20 och Bröderna Lejonhjärta (Olle Hellbom, Sverige, 

1977)21. Det allra nyaste inom svensk barnfilm på 1970-talet till skillnad från tidigare årtionden var 

att de började avvika från de pedagogiska och kommersiella regler som hade fastlagts om hur en 

barnfilm skulle se ut. Barnfilmer började i detta skede att få en helt annan innebörd än tidigare. 

Syftet med de nya barnfilmerna som gjordes var i första hand till för underhållning och inte för 

uppfostran. De skulle även skildra barns problem och behov genom fantasibearbetning och 

verklighetsbearbetning. Ett tydligt exempel på detta är filmen Bröderna Lejonhjärta (Olle Hellbom, 

1977)22. Filmrecensenter började kalla dessa nya barnfilmer för ”barnfilmer för vuxna”.23 Även den 

tecknade filmen började i detta skede att bli populär och framgångsrik. En av de största 

animatörerna och på tecknade filmer under 1970-talet var Per Åhlin som har gjort flera klassiska 

tecknade barnfilmer till exempel Dunderklumpen (Per Åhlin, Sverige, 1974)24 och Sagan om Karl-

Bertil Jonssons julafton (Per Åhlin, Sverige, 1975)25. Eftersom barnfilm var stort i Sverige fanns 

risken att filmrecensenter kunde ha upplevt Star Wars (George Lucas, 1977)26 som en 

barn/ungdomsfilm. Speciellt med tanke på de fantasifulla figurer och den äventyrliga berättelse som 

Star Wars (George Lucas, 1977)27 har och som även går finna på ett liknande sätt i barn-

                                            
15Jonas Holmberg, Svenska barnprogram – från vänstervridning till utslätning, 2013, Hämtat 2015-05-05 från 
http://www.su.se/forskning/ledandeforskning/humaniora/filmvetenskap/artiklar/svenska-barnprogram-fr%C3%A5n-
v%C3%A4nstervridning-till-utsl%C3%A4tning-1.121924 
16 Petter Lindgren, ”70-talet var lattjolajban”, Aftonbladet, 16 december 2014 
17 Anderssonskans Kalle, DVD, regisserad av Sigurd Wallén, B. Wallströms förlag, Stockholm, 1922 
18 Rännstens ungar, DVD, regisserad av Ragnar Frisk, Svensk Talfilm, Stockholm, 1944 
19 Emil i Lönneberga, DVD, regisserad av Olle Hellbom, SF-Produktion AB, Stockholm, 1971 
20 Pippi Långstrump på de sju haven, DVD, regisserad av Olle Hellbom, Svensk Filmindustri, Solna, 1970 
21 Bröderna Lejonhjärta, DVD, regisserad av Olle Hellbom, SF-Artfilm, Stockholm, 1977 
22 Bröderna Lejonhjärta 
23 Leif Furhammar, Filmen i Sverige: en historia i tio kapitel och en fortsättning, 3 upplagan, Dialogos, Stockholm, 
2003, s.335-336  
24 Dunderklumpen, DVD, regisserad av Per Åhlin, GK-Film Studio AB, Lidingö, 1974  
25 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, DVD, regisserad av Per Åhlin, PennFilm Studio AB, Vellinge, 1975 
26 Star Wars, 
27 Star Wars, 
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/ungdomsböcker. Allt detta gör att det skulle kunna finnas en risk att filmrecensenter tolkar denna 

nya film och filmteknik mer som en barn-/ungdomsfilm. 

 

Den svenska filmkulturen hade under 1970-talet ofta vänsterpolitiska inslag och perspektiv. Många 

betraktade nyskapande områden och delar inom den svenska filmen som vänster politiska. Under 

denna tidsperiod var vänsterrörelsen stark mycket beroende på Vietnamkriget.28 Det gjorde att 

vänster politik dominerade stor del av svensk film runt år 1970 som sedan i slutet av 1970-talet fick 

en diskretare position. Även svenska kriminalfilmer fick tydliga samhällskritiga inslag.29 Som 

motsatt till detta kom den amerikanska filmen Star Wars (George Lucas, 1977)30 som var en 

kommersiell film som inte hade något tydligt politiskt budskap. USA var under 1970-talet inte 

populärt bland vänsterrörelsen bland annat genom Vietnamkriget som pågick under detta 

decennium. Det gör att filmrecensenternas upplevelser kan ha påverkats av den allmänna 

uppfattning som skedde under denna tidsperiod. 

 

Hollywood började under 1960-talet få ekonomiska problem med att dyra studioprojekt 

misslyckades. För att vända denna negativa trend började det att produceras filmer som riktade sig 

mot en bredare publik än vad äldre filmer gjorde. Exempel på filmer som producerades på 1970-

talet som vände sig åt en bredare publik och som blev framgångsrika var; The Godfather (Francis 

Ford Coppola, USA, 1972)31, The Exorcist (William Friedkin, 1973), Jaws (Steven Spielberg, USA, 

1975)32, American Graffiti (George Lucas, USA, 1973)33, Star Wars (George Lucas, 1977)34 och 

Halloween (John Carpenter, USA, 1978)35. När 1970-talet började kom en ny generation med 

filmregissörer bland annat Steven Spielberg och George Lucas. Denna nya generation av 

filmregissörer och filmskapare var de som utgjorde det nya Hollywood och de kallades för ”the 

movie brats”. Till skillnad från äldre generationer av filmregissörer har de flesta av den yngre 

generationen gått på film skolor. I dessa skolor fick de inte enbart kunskaper om den mekaniska 

filmproduktionen, utan de lärde sig även om filmens estetik och historia. De hade encyklopediska 

kunskaper om stora och framgångsrika filmer och filmregissörer, om hur de var uppbyggda och 

jobbade. Filmregissörer som inte hade gått i filmskolor hade vanligtvis ”växt” fram och lärt sig hela 

filmprocessen i de olika studiossystem som fanns i Hollywood. Många av de filmer som gjordes i 

det nya Hollywood av de unga filmregissörerna baserades till stor del på det gamla Hollywood 

                                            
28 Lindgren, 
29 Furhammar, s.331-332 
30 Star Wars, 
31 The Godfather, DVD, regisserad av Francis Ford Coppola, Alfran Productions, 1972 
32 Jaws, DVD, regisserad av Steven Spielberg, Universal Pictures, 1975 
33 American Graffiti, DVD, regisserad av George Lucas, Lucasfilm, San Francisco, 1973 
34 Star Wars, 
35 Halloween, DVD, regisserad av John Carpenter, Falcon International, Los Angeles, 1978 
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systemet. Lucas och Spielberg var två filmregissörer som blev väldigt betydelsefulla och kraftfulla 

inom amerikansk, Hollywood och internationell film. De var bland annat två av dem som ”startade” 

det nya Hollywood genom filmerna Jaws (Steven Spielberg, 1975)36 och Star Wars (George Lucas, 

1977)37. En del av den yngre generationen filmregissörer gjorde de traditionella Hollywood 

berättarstrategierna mer tilltalande genom att använda nya visuella tekniker i filmerna. Spielberg 

och Lucas började under mitten av 1970-talet jobba med visuella effekter och visuella tekniker i 

sina filmer.38 Det mest grundläggande till framgångsrika filmer inom det nya Hollywood var dess 

enkla produktion av genre film, som på ett enkelt sätt kunde nå ut till en bred och internationell 

publik. Denna yngre generation filmregissörer gjorde bland annat filmer som riktade sig mot en 

yngre publik, ett exempel är filmen American Graffiti (George Lucas, 1973).39 

 

Eftersom barn- och tecknad film var stort i Sverige under 1970-talet kunde man förvänta sig att 

svenska filmrecensenter kunde göra kopplingar och paralleller till barn- och tecknade filmer i sina 

filmrecensioner av andra filmer. Det går även att förvänta sig att filmrecensenter försökte se 

politiska inslag i filmer om de till exempel förmedlade politiska budskap. När Hollywood gick in i 

en ny era och fick en ny generation med filmregissörer som började göra filmer med ett nytt 

berättarelement (visuella effekter) så kunde det skapa blandade känslor. Man kunde förvänta sig att 

de stod lågt i kurs hos filmrecensenter och att de kunde bli upprörda. Det nya Hollywood kunde 

upplevas som något negativt och att det skedde för stora förändringar i hur filmer började 

produceras. Andra filmrecensenter kunde däremot se det som något positivt att Hollywood film 

utvecklades bland annat för att Hollywood studios hade ekonomiska problem med misslyckade 

studioprojekt.  

 

1.2 Star Wars 

Denna studie kommer att utgå ifrån en film som gjordes på 1970-talet och som blev betydelsefull i 

visuella effekters historia, nämligen Star Wars (George Lucas, 1977)40. Det som gör att jag har 

fokuserat på just denna film är för att jag ville utgå ifrån en film som innehöll många visuella 

effekter, som har varit betydelsefull och banbrytande för filmteknikens historia och dess framgång. 

Under 1970-talet fanns det enbart några få filmer att välja bland som innehöll tydliga visuella 

effekter, utöver Star Wars (George Lucas, 1977)41 var det Superman (Richard Donner, USA, 

                                            
36 Jaws, 
37 Star Wars, 
38 Bordwell och Thompson, s.477-480 
39 Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of world cinema, Oxford University Press, Oxford, 1996, s.480 
40 Star Wars, 
41 Star Wars, 
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1978)42 och The Exorcist (William Friedkin, 1973).43 Jag valde Star Wars (George Lucas, 1977)44 

eftersom den innehåller flest av den sorts visuella effekter jag är intresserad av och ämnar studera. 

Star Wars (George Lucas, 1977)45 har haft en stor betydelse för visuella effekter som filmteknik 

eftersom den ”öppnade upp” denna filmteknik för filmvärlden när den hade biopremiär 1977.   

 

Ett litet bevis på den nya filmteknikens betydelse är att fram till 1964 utdelades en Oscar på 

Oscarsgalan för kategorin Bästa visuella effekter.46 Ytterligare en orsak till att jag använder filmen 

Star Wars (George Lucas, 1977)47 i min uppsats är att den vann en Oscar i kategorin Bästa Visuella 

Effekter.48 Filmen är den elfte filmen i historien som vann en Oscar i den kategorin. Filmen är lite 

av ett filmfenomen eftersom den fått sex uppföljare och kommer att få ytterligare två nya filmer 

inom de närmaste åren. Under premiäråret slog filmen alla kassa- och besöksrekord. Efter 1977 fick 

filmen även en stor genomslagskraft med leksaker, TV- och dataspel, serietidningar och tecknade 

filmer. 

 

Star Wars (George Lucas, 1977)49 är en amerikansk sci-fi film från 1977 regisserad av George 

Lucas. Filmen handlar om en grupp rebeller som har stulit ritningarna över Imperiets nya och 

mäktiga vapen – Dödsstjärnan. Imperiets kejsares trogne tjänare Darth Vader får i uppdrag att 

återfinna ritningarna och att finna rebellernas bas. Den tillfångatagna prinsessan Leia lyckas sända 

en nödsignal via druiderna R2-D2 och C-3PO, som mottogs av den enkla bondpojken Luke 

Skywalker. Han tar ödet i egna händer och antar utmaningen att rädda prinsessan Leia och hjälpa 

rebellerna i deras kamp att krossa Imperiet och dess Dödsstjärna. Till sin hjälp har han en handfull 

vänner, den vise Obi-Wan Kenobi, den kaxige fraktpiloten Han Solo, den lojale Chewbacca samt 

druiderna R2-D2 och C-3PO.50 

 

1.3 Visuella effekter i Star Wars  

I dagens filmer är stora delar av attraktionerna skapade genom visuella effekter, men det är viktigt 

att betona att attraktioner inte behöver vara skapade genom visuella effekter. I sci-fi filmer är 

attraktioner nästen uteslutande skapade via visuella effekter medan man i filmer med en större 

                                            
42 Superman, DVD, regisserad av Richard Donner, Dovemead Film Export A.G., New York, 1978  
43 The Exorcist, 
44 Star Wars, 
45 Star Wars, 
46 Academi awards, Academi Story, Hämtat 2014-11-30 från http://www.oscars.org/academy-story/1960--1969  
47 Star Wars, 
48 Oscars, Experience over eight decades of the oscars from 1927 to 2015, Hämtat 2014-11-30, 
http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1978 
49 Star Wars, 
50 Star Wars, 
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berättelse skapar attraktioner genom fängslade händelser. Visuella effekter kan vara attraktioner 

men attraktioner behöver inte vara skapade genom visuella effekter.  

 

I denna studie har jag valt att specifikt nämna några av de visuella effekter som har en stor inverkan 

i Star Wars (George Lucas, 1977)51 och dess berättelse samt som uppmärksammas, sticker ut och 

som var en extra stor attraktion. Attraktion genom visuella effekter är tydlig i filmen. Ett antal 

viktiga och betydelsefulla attraktioner i filmen som för handlingen framåt och samtidigt skapar en 

extra effekt i handlingen är:  

• När Darth Vader beslutar sig för att förgöra prinsessan Leilas hemplanet Alderaan. Denna 

händelse är en komplett visuell effekt som har en stor attraktionskraft och som ger 

handlingen i filmen en ny kraft.  

• De fantasifulla stridsscenerna mellan de goda och de ondas rymdskepp i filmens slut. Dessa 

scener är helt visuellt konstruerade och skapar den slutliga attraktionen i filmen där de goda 

besegrar de onda. Men i detta slut skapas en extra effekt genom att Darth Vader undkommer 

i slutscenerna och har därmed gjort att filmen har ett öppet slut som ger möjlighet till en 

uppföljare, vilket även inträffade.52 

 

Star Wars (George Lucas, 1977)53 innehåller cirka 365 visuella effekter tagningar som när filmen 

kom var en stor nyhet i filmbranschen och som bland annat medverkade till filmens succé.54 Stor 

del av filmen, i förhållande till dagens spektakulära sci-fi filmer var att de flesta skådespelare 

agerade inför kameran samt att många miljöer var uppbyggda jämfört med idag då många är 

animerade samt datorproducerade.  

 

Det finns ett antal visuella effekter som skapade en extra stor attraktion som uppmärksammas i 

filmen vilka är följande: 

 

1. Luke Skywalkers svävare 

I början av filmen får vi bekanta oss med Luke Skywalker när han åker i sin svävare. Hans svävare 

har producerats med ett flertal olika visuella effekter så som bluescreen, motion control 

photography och matte painting. Motion control photography var en helt ny visuell effekt som 

lanserades i denna film (se bilaga, bild nr. 1). 

                                            
51 Star Wars, 
52 Star Wars, 
53 Star Wars, 
54 Jan Aghed, ”Mer fenomen än film”, Sydsvenska Dagbladet, 17 december 1977 
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2. Han Solos rymdskepp 

Luke Skywalker och Obi-Wan Kenobi får hjälp av Han Solo när det gäller resan till rebellernas bas. 

Resan sker i Solos snabba rymdskepp som i filmen är stort i förhållande till liknande rymdskepp. I 

verkligheten är det en mindre model som via bluescreen får sin aktiva plats i rymden. Bluescreen 

hade inte använts i någon stor utsträckning innan Star Wars (George Lucas, 1977)55, utan började i 

och med denna film användas på allvar. Han Solos skepp, och alla andra rymdskepp i filmen, 

skapas med hjälp av motion control photography (se bilaga, bild nr. 2 och bild nr. 3). 

 

3. Sprängningen av Aldeeran 

Darth Vader och Imperiets Dödsstjärna visar upp sin enorma vapenkraft när de med den så kallade 

”dödsstrålen” förintar prinsessan Leias hemplanet Aldeeran. Denna spektakulära explosion 

skapades genom matte painting (se bilaga, bild nr. 4, nr. 5 och nr. 6). 

 

4. Lasersvärd 

I Star Wars (George Lucas, 1977)56 är ett av de centrala vapnen ett lasersvärd (lightsaber). Detta 

svärd har alla Jedi krigare samt Darth Vader som tidigare var en Jedi men som nu gått över till den 

mörka sidan. En avgörande händelse i filmen är när Darth Vader har en fäktningsscen med Obi-

Wan Kenobi där lasersvärden används. I denna scen dödas Obi-Wan Kenobi när han medvetet 

avslutar sitt motstånd för att ge Luke Skywalker, Han Solo med flera möjlighet att fly från 

Dödsstjärnan. Laserstrålen på svärden skapades av matte painting (se bilaga, bild nr. 7 och bild nr. 

8). 

 

5. Rymdstriden 

I den avgörande rymdstriden får man se de goda och de ondas olika rymdskepp. Samtliga av dessa 

är i verkligheten små modeller som framställs i rymden med bluescreen och motion control 

photography (se bilaga, bild nr. 9, nr. 10 och nr. 11).  

 

6. Förintandet av Dödsstjärnan 

De goda segrar i slutet av filmen genom att Luke Skywalker med hjälp av Han Solo lyckas spränga 

Dödsstjärnan. Filmen får ett öppet slut när Darth Vader försvinner ut i rymden i sitt lilla rymdskepp. 

I detta moment används bland annat matte painting (se bilaga, bild nr. 12).57 

 

 
                                            
55 Star Wars, 
56 Star Wars, 
57 Star Wars, 
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1.4 Problemformulering 

Jag vill med denna studie undersöka hur filmrecensenter hade för upplevelser om den nya 

filmtekniken visuella effekter på 1970-talet. Hur upplevde filmrecensenter denna nya filmteknik? 

Att studera åskådarnas upplevelser är svårt att göra eftersom det inte gjordes några studier om just 

detta ämne i samband med films biopremiär och när denna filmteknik var ny. Att veta hur något 

nytt inom film kommer att upplevas går inte att svara på i förhand och inte heller vilken inverkan de 

har på filmers berättelser. Denna uppsats och studie kan bidra till att fylla en kunskapslucka om hur 

en målgrupp i det svenska samhället kan uppleva en ny filmteknik. Detta eftersom det inte finns 

någon vetenskaplig studie om svenska filmrecensenters eller någon svensk målgrupps upplevelser 

om visuella effekter. Upplevde svenska filmrecensenter visuella effekter som positivt eller inte och 

hur ansåg de att de visuella effekterna hade för inverkan på Star Wars (George Lucas, 1977)58 

berättelse? Alla filmskapares och filmbolags mål är att få en så kallad ”blockbuster”. Att lyckas 

med detta är det bästa sättet att få respons och kritik på sina filmer från olika målgrupper som ser 

deras filmer, där de redogör sina upplevelser, tankar och så vidare.  

 

När det gäller filmrecensenters upplevelser så är det begreppen realism och attraktion som jag 

kommer att ta hänsyn till. Realism och attraktion kommer jag i kapitlet ”Tidigare forskning” att 

redogöra närmare för och om studier där dessa två begrepp är centrala. Realism och attraktion är två 

begrepp som har varit bidragande till denna studies inriktning.  

 

1.5 Syfte       

Uppsatsens syfte är att se hur svenska filmrecensenter upplevde den nya filmtekniken visuella 

effekter under 1970-talet. Jag kommer att göra detta genom filmen Star Wars (George Lucas, 

1977).59 Uppsatsens sekundära syfte är att ta reda på hur filmrecensenterna ansåg de visuella 

effekterna ha för inverkan på filmens berättelse. 

 

Uppsatsens syfte utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Hur upplevde svenska filmrecensenter filmtekniken visuella effekter på 1970-talet när 

filmtekniken var ny? 

• Hur ansåg filmrecensenterna de visuella effekterna ha för inverkan på Star Wars (George Lucas, 

1977)60 berättelse? 

 

                                            
58 Star Wars, 
59 Star Wars, 
60 Star Wars, 



 11 

2. Tidigare forskning     
I dag finns det flera studier inom visuella effekter som i första hand är inriktade på realism och 

attraktion. Dessa två begrepp är centrala inom tidigare forskning kring visuella effekter. Det finns 

forskning om effekternas historia och dess utveckling under 1970-talet, hur de framställs och hur de 

förhåller sig till realism.61 Filmrecensenternas upplevelser av de visuella effekterna kommer i 

analysen bland annat att redogöras och lyftas fram utifrån begreppen realism och attraktion.  

 

2.1 Realism 

Julie Turnock har studerat orsakerna till expansionen av digitala effekter på 1970-talet och då 

speciellt hos effektföretaget ILM. Hon undersökte även hur ILM på 1970-talet skapade en 

standardnivå, som många av dagens filmbolag arbetar utifrån. Denna standardnivå innebär att 

effekter bör uppnå samma höga tekniska kvalitet utifrån alla nya effektmetoder som kom fram 

under denna period. Hon studerade huruvida digitala effekter ska betraktas som realistiska utifrån 

två begrepp, perceptionell realism och fotorealism. Perceptionell realism är den bild av 

verkligheten som den enskilda individen upplever i det ”verkliga livet”, det vill säga med sina egna 

ögon. Fotorealism är lite av perceptionell realisms motsvarighet. Fotorealism är den bild av 

verkligheten som en kamera ger. Hon frågar om realism ska betraktas som perceptionell realism och 

hur effektbaserade filmer som till exempel Transformers (Michael Bay, USA, 2007, 2009, 2011)62 
63 64 och Iron Man (Jon Favreau, USA, 2008, 2010)65 66 samt icke-fantasy filmer förmedlar realism. 

Turnock visar i sin studie att ILM skapade begreppet fotorealism och då inte enbart inom digitala 

effekter utan även inom filmer. Filmer försöker enligt Turnock inte förmedla någon perceptionell 

realism, utan med hjälp av digitala effekter efterlikna verkligheten genom en fotorealistisk bild 

istället för att modellera det ”verkliga” utseendet. Perceptionell realism är den ”verkliga och sanna” 

bilden av verkligheten och av en händelse, medan fotorealism är en tolkning av verkligheten 

respektive händelse.67 Realismen som framstår på film är inte en form av perceptionell realism, utan 

är fotorealism. Turnock hävdar att objekt, landskap med mera som är skapade genom digitala 

effekter ska se ut på samma sätt som vi ser det i verkligheten. Hon anser att den viktigaste 

                                            
61 Julie Turnock, ”The ILM version: Recent digital effects and aesthetics of 1970s Cinematography”, Film History, Vol. 
24, 2012, s.158; J.P Wolf, ”The Technological Construction of Performance”, Convergence: The Journal of Research 
into New Media Technologies, December, 2003; Michele Pierson, “CGI effects in Hollywood science-fiction cinema 
1989-95: the wonder years”, Screen, Summer, 1999; Gabriel F Giralt, ”Realism an Realistic Representation in the 
Digital Age”, Journal of film and video, Fall, 2010  
62 Transformers, DVD, regisserad av Michael Bay, DreamWorks Pictures, Universal City, 2007 
63 Transformers: De besegrades hämd, DVD, regisserad av Michael Bay, Paramount Pictures, Los Angeles, 2009 
64 Transformers: Dark of the moon, DVD, regisserad av Michael Bay, Paramount Pictures, Los Angeles, 2011 
65 Iron Man, DVD, regisserad av Jon Favreau, Marvel Studios, Burbank, 2008 
66 Iron Man 2, DVD, regisserad av Jon Favreau, Paramount Pictures, Los Angeles, 2010 
67 Turnock, 
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komponenten är att formen ska vara som ”om det var fotograferat”.68 Hon kom fram till att det 

under 1970-talet gick att skapa en helt imaginär fantasivärld helt från grunden samt att digitala 

effekter ger en viss trovärdighet till vissa nivåer och att man som åskådare kan vara bekväm med att 

tro på det vi ser i filmer. 

 

Gabriel Giralt studerade förhållandet mellan den fotografiska bilden (den bilden en person får av 

verkligheten) och den efterkonstruerade bilden (den bild som bland annat innehåller effekter). Giralt 

frågar om den fotografiska bilden och den efterkonstruerade bilden är artificiella representanter av 

något i verkligheten och vilken av dem som är mer sanningsenlig i förhållande till verkligheten, 

eller om båda är på samma nivå. Dessa huvudpunkter som Giralt utgår ifrån i sin studie är till för att 

förstå de förändringar som visuella effekter har medfört i filmrealismen. Giralt påpekar i sin studie 

att det är viktigt att ha i åtanke att det finns olika uttryck för realism och vad det är.69 Visuella 

effekter (och digitala tekniker) känner inte enligt Giralt några gränser mellan verklighet och fantasi. 

Detta anser Giralt vara en aspekt av oro för dagens realism inom film, vilket han upplever kunde 

skapa en viss förvirring över vad som är verklighet och inte.70 CGI (computer generated 

imagery/datorgenererade bilder) är den visuella effekt som Giralt främst uppmärksammar i sin 

studie. Han antyder att CGI inte kan fånga samma resonemang av verkligheten som en neorealistisk 

lins kan göra. Han anser att CGI och visuella effekter är för begränsade. Datorgenererade bilder 

strävar enligt Giralt efter att skapa obefintliga verkligheter och att dess effektivitet ligger i att skapa 

sådant som inte är realistiskt möjligt i bilder/föremål och som inte är möjligt att skapa i 

verkligheten. Realism skapar enligt Giralt inte sådant som inte redan existerar, utan realism 

införlivar sådant som redan finns i verkligheten. Giralt anser att ingenting kan vara mer motsatt till 

realism än ett realistiskt dator genererat objekt som samtidigt utser sig för att ha ett indexikalt 

referat.71 När det gäller karaktärer i filmer som är skapade genom CGI anser han att de framstår 

som rena karikatyr. Giralt kom i sin studie fram till att visuella effekter fungerar som ett 

förmedlande medium mellan verkligheten och åskådare. Filmer och visuella effekter ger ingen 

realistisk bild av verkligheten och förmedlar inte någon form av kunskap om verkligheten, utan 

framställer bara en mängd känslor till exempel hat, beundran och glädje. Han anser att visuella 

effekter bara är ren fantasi.72 

 

Mark Wolf har studerat hur det med hjälp av visuella effekter går att ”plocka isär en skådespelares 

olika kroppsdelar” och skapa en helt ny bild av samma aktör och till helt nya karaktärer. Han har 
                                            
68 Turnock, s.160 
69 Gabriel F. Giralt, ”Realism and Realistic Representation in the Digital Age”, Journal of film and video, Fall 2010, s.4 
70 Giralt, s.8 
71 Giralt, s.13-14 
72 Giralt, s.15-16 
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även studerat olika tekniker för att klara av att genomföra denna förvandling.73 Enligt Wolf finns 

det åtta olika effekter som enbart rör skådespelarens presentation. De vanligaste är: Dubbning 

(byter ut skådespelarens röst mot en annan), Motion capture (registrerar en skådespelares rörelser), 

Picture (separerar skådespelarens kropp, ansikte och bild och ger dem ett helt nytt utseende och 

form) och Shape (scannar en aktörs kropp och bild som i en dator ger den en tredimensionell form 

som bland annat används i animerade filmer). 74 75 Genom dessa visuella tekniker kan, enligt Wolf, 

en skådespelare vara med i en mindre utsträckning i inspelningen av en film. Ett antal av dessa 

tekniker till exempel dubbning, används i Star Wars (George Lucas, 1977).76 

 

Paul Messaris har studerat de största förändringarna som visuella effekter har medfört inom filmen. 

Han fokuserar främst på hur de förändringarna i filmskapandets olika visuella metoder från början 

av 1970-talet och ett par årtionden framåt.77 Visuella effekter har gjort att allt fler filmer tar avstånd 

från den verkliga världen.78 Visuella effekter har gett filmer som producerades från 1970-talet en 

större uppmärksamhet i förhållande till filmer som producerats tidigare.79 Filmer som gjorts från 

1970-talet som innehåller visuella effekter har blivit lite av en attraktion eftersom de har ett nytt 

berättarelement och en ny teknik som inte finns i äldre filmer.  

 

Turnock undersöker orsakerna till de visuella effekternas expansion på 1970-talet och huruvida 

visuella effekter ska betraktas som realistiska eller inte utifrån begreppen perceptionell realism och 

fotorealism. Giralt frågar i sin studie om den fotografiska bilden och den efterkonstruerade bilden 

ska representera något i verkligheten. Turnocks studie är relevant för att hennes studie undersöker 

hur de visuella effekter, som min studie utgår ifrån, började expandera samt hur de betraktas som 

realistiska. Giralts studie undersöker om det som skapas av visuella effekter ska representera något i 

verkligheten. Hur något i en film oavsett om det är skapat av visuella effekter eller inte, om det 

representerar något i verkligheten eller inte kan påverka hur man som åskådare upplever det som 

man ser. Detta gör Giralts studie relevant för min studie. Messaris har i sin studie till skillnad från 

Turnock och Giralt studerat de största förändringarna som visuella effekter har medfört inom film. 

Han fokuserar från 1970-talet och ett par årtionden framåt. Messaris kom fram till att filmer med 

visuella effekter tar ett allt större avstånd från verkligheten än vad filmer som producerades innan 

1970-talet gjorde. Filmer med visuella effekter får enligt Messaris en allt större uppmärksamhet än 

                                            
73 J.P Wolf, ”The Technological Construction of Performance”, Convergence: The Journal of Research into New Media 
Technologies, December, 2003 
74 Wolf, s.52 
75 Wolf, s.55 
76 Star Wars, 
77 Paul Messaris, ”Digital Hollywood: Technology, economics, aestetics”, s.1 
78 Messaris, s.13 
79 Messaris, s.17 
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äldre filmer som producerats innan 1970-talet. Messaris studie är relevant för min studie för att han 

studerar hur de visuella effekterna har förändrat filmen och kom fram till att filmer med visuella 

effekter tar avstånd från verkligheten. Messaris drog en slutsats om att filmer från 1970-talet har 

förändrats via visuella effekter och det är detta som gör hans studie relevant för min. Wolfs studie 

skiljer sig från Turnock, Giralt och Messaris studier. Wolf studerar i sin studie om hur det går att 

”göra om” en skådespelare och skapa ett helt nytt utseende och till och med att skapa helt nya 

aktörer med visuella tekniker. Han undersöker även olika tekniker om hur man går till väga för att 

genomföra detta. Wolf kom fram till att en skådespelare kan vara med i en allt mindre utsträckning i 

inspelningen av en film. Wolfs studie är relevant för min studie för att han studerar de olika former 

av visuella effekter som min studie bland annat omfattar. De visuella effekter som berör 

skådespelares prestation och hur det går att göra om en skådespelare med hjälp av visuella effekter 

började växa fram och användas på 1970-talet.  

 

Visuella effekter är en filmteknik som jag under flera år har varit väldigt fascinerad och imponerad 

av och vad den kan åstadkomma. Turnock, Giralt, Wolf och Messaris studier har stärkt min 

motivation, nyfikenhet och höjt mitt intresse till att göra denna studie.  
 

2.2 Attraktion 
Begreppet attraktion introducerades inom filmvetenskapen via Tom Gunning och André Gaudreault 

år 1986. Det har diskuterats mycket om vad attraktion är inom film. Gunnings teori och syn på 

attraktion har varit en startpunkt för denna stora diskussion. Detta har även medfört vidare studier 

utifrån hans teori som bland annat finns redovisade i antologin The Cinema of Attractions Reloaded. 

En tolkning av vad attraktion är har även Dick Tomasovia lagt fram. Han anser att attraktion inom 

film har fått en helt ny innebörd i Hollywood med start på 1970-talet genom filmerna Jaws (Steven 

Spielberg, 1975)80 och Star Wars (George Lucas, 1977).81 Tomasovia har i en studie, där han 

redogör sin syn på vad attraktion är och där han har utgått ifrån filmerna Spiderman 1 (Sam Raimi, 

USA, 2002)82 och Spiderman 2 (Sam Raimi, USA, 2004).83 Attraktion är enligt Tomasovia något 

spektakulärt. Tomasovia tycker att attraktioner är filmens gyllene regel, som båda 

Spidermanfilmerna är exempel på. Regeln avser att attraktionerna ska vara häftiga och slående att 

se. Filmen ska innehålla varierade effekter, starka färger, ett högt tempo, korta klipp och en 

överdrift av visuella effekter. Tomasovia ser mekaniken inom film som en attraktion, där han främst 

syftar på färgstarka och dynamiska stillbilder som inte på något sätt visar någon hänsyn till filmens 

                                            
80 Jaws, 
81 Star Wars, 
82 Spiderman, DVD, regisserad av Sam Raimi, Columbia Pictures, Culver City, 2002 
83 Spiderman 2, DVD, regisserad av Sam Raimi, Columbia Pictures, Culver City, 2004 
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berättelse. Han antyder att det finns ett problem med den nya filmen som attraktion, när det gäller 

filmens berättarstruktur och ämne. Han hävdar att Spidermanfilmerna upprepar samma sekvenser, 

från den ena Spidermanfilmen till den andra, med andra ord de berättar samma berättelse men 

utifrån olika versioner och perspektiv. Attraktionsestetiken handlar inte enligt Tomasovia om att 

skapa och ge berättelsen en mening och betydelse, utan om hur olika moment i filmen skapas och 

framställs.84   

 

Relationen och kombinationen av rörliga bilder och stillbilder i en film ser Eivind Røssaak vara en 

form av attraktion, genom att kombinera olika medieformer eller två olika sätt att presentera en 

berättelse.85 Han utgår i sin studie utifrån filmen The Matrix (Andy Wachowski och Lana 

Wachowski, USA, 1999)86 i sin tolkning av attraktion. Røssaak ser film som attraktion när tid och 

rörelse manipuleras, när rörliga och stillbilder kombineras på olika sätt samt när en film kombinerar 

gamla och nya berättar- och medieformer.87 Røssaak diskuterar om en teknik som kallas för The 

Time Bullet Effect, vilket är en effekt som man som publik inte var bekant med förrän 1999 i 

samband med The Matrix (Wachowski och Wachowski, 1999).88 Effekten kombinerar både 

stillbilder och tid, som ser ut som en slowmotion sekvens, medan det rent tekniskt är ett större antal 

stillbilder som tagits med höghastighetskameror. De tekniker som används till att förändra tiden i 

filmer skapar nya psykologiska och fysiologiska upplevelser hos åskådare. Røssaak anser att 

använda sensationer och attraktioner som The Time Bullet Effect avbryter och stör berättelsen och 

dess utveckling.89 Filmen har skapat nya attraktioner och sensationella figurer genom att låna 

utseendet av skulpturer, stillbilder och målningar och samtidigt lyckats behålla filmens utseende 

och form. Enligt Røssaak är detta filmens nya attraktioner.90  

 

Vivian Sobchack antyder att det som är attraktion inom film är när den främst bygger på intensiva 

rörelser och hastigheter. Hon anser att slowmotion i relation till actionsekvenser skapar en 

attraktion inom film.91 Sobchack tycker att det som attraherar i en film är inte när berättelsen går 

mellan stillbilder till rörliga bilder och vice versa, som Røssaak anser, utan det är själva rörelsen 

                                            
84 Dick Tomasovia, ”The Hollywood Cobweb: New Laws of attraction (The Spectator Mechanics of Blockbusters)”, 
The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam University Press, 2006, s.311-315 
85 Eivind Røssaak, “Figures of sensation: between Still and moving images”, The Cinema of Attractions Reloaded, 
Amsterdam University Press, 2006, s.321-322 
86 The Matrix, DVD, regisserad av Andy Wachowski och Lana Wachowski, Warnes Bros Pictures, Burbank, 1999 
87Røssaak, s.323 
88 The Matrix, 
89Røssaak, s.328 
90 Røssaak, s.334 
91 Vivian Sobchack, ”Cutting to the Quick: Techne, Physis and Poiesis and the attractions of slow motion”, The Cinema 
of Attractions Reloaded, Amsterdam University Press, 2006, s.337-338 
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mellan olika element som attraherar till exempel slowmotion.92 Sobchack ser slowmotion som en 

nutida attraktion, som även har blivit lite av en konvention i filmens handling. Hon antyder att 

slowmotion på senare tid blivit mer en effekt än attraktion.93 Sobchack föreslår att attraktion, som 

Phillips och Bishop beskriver det; är ett virtuellt bibliotek av moderniteter, intelligens (människor 

och datorer), teknik, hastighet, kontroll och den intima kopplingen mellan estetik och teknologi.94 

 

Tomasovia upplever att attraktion inom film har fått en helt ny innebörd med start på 1970-talet. 

Attraktion är enligt Tomasovia, till skillnad från Røssaak och Sobchack, filmens gyllene regel att en 

attraktion ska vara slående och häftiga att se. Tomasovia ser mekaniken inom filmer som en 

attraktion, att dynamiska och färgstarka bilder som inte tar någon hänsyn till filmens berättelse. 

Tomasovia upplever inte att attraktionsestetiken handlar om att skapa och ge en films berättelse 

någon mening och betydelse, utan mer om hur olika element skapas och framställs. Tomasovias 

studie är relevant för min studie på grund av hans gyllene regel, att attraktioner ska vara något 

slående och häftiga att se. Hans studie är relevant för att se hur filmrecensenter upplevde visuella 

effekter som en attraktion, om de upplevde dem som hans gyllene regel beskriver attraktioner. 

Røssaak ser inte attraktioner inom film som någon gyllene regel som Tomasovia gjorde, utan 

Røssaak betraktar kombinationen och relationen mellan stillbilder och rörliga bilder som en 

attraktion. Røssaak ser film som attraktion när olika sätt att presentera en berättelse kombineras, 

samt när tid och rum manipuleras. Till skillnad från Tomasovia som ser attraktion som färgstarka 

och dynamiska stillbilder, anser Røssaak attraktion vara när stillbilder och rörliga bilder kombineras 

och manipuleras samt när nya och gamla berättarelement kombineras. Røssaaks studie är relevant 

för att han studerade kombinationen och relationen mellan stillbilder och rörliga bilder. Inom 

visuella effekter, bland annat på 1970-talet, var det vanligt att stillbilder och rörliga bilder 

kombinerades på olika sätt i en och samma visuella effekt. Røssaak nämner i sin studie att denna 

kombination och relation kan skapa olika psykologiska och fysiologiska upplevelser hos åskådare. 

Detta gör hans studie relevant för min studie. Sobchack antyder inte att film som attraktion är som 

Tomasovia och Røssaak antyder, utan Sobchack anser att attraktion främst bygger på intensiva 

rörelser och hastigheter. Sobchack tycker att attraktion skapas av själva rörelsen mellan olika 

element i en film. Det finns en koppling mellan Sobchacks och Røssaaks respektive studier, 

nämligen att båda två anser att tid och rörelser skapar attraktioner inom film. Sobchack upplever att 

slowmotion är en form av attraktion och här kommer tid och rörelse in i sammanhanget på samma 

sätt som Røssaak ser på attraktion. Sobchacks studie är relevant för min studie för att rörelser och 

hastigheter som hon anser vara attraktion kan skapa olika upplevelser hos åskådare. Skillnaden 
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mellan dessa tre studier om attraktion är att Tomasovia ser mekaniken inom film som en attraktion. 

Røssaak ser kombinationen och relationen mellan stillbilder och rörliga bilder som attraktion och 

Sobchack ser att attraktion främst bygger på intensiva rörelser och hastigheter mellan olika element.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
Uppsatsen kommer att utgå ifrån Gunnings teori och studie om filmen som attraktion. Gunning 

undersöker i sin artikel ”The Cinema of Attraction: Early film, Its Spectator and the Avant-Garde” 

från 1986 om film som attraktion i tidig film i relation till åskådaren och hur attraktionen har 

påverkat berättelsen. I studien diskuterar han även dåtidens tekniker som attraktion. Han studerar 

den tidiga filmen fram till 1907.  

 

Gunning hävdar att en attraktion ska vara något som direkt ska fånga åskådarens uppmärksamhet. 

En attraktion ska skapa en visuell nyfikenhet och glädje genom ett spännande spektakel som kan 

vara en intresseväckande händelse. Gunning antyder att poängen med attraktionsestetiken inte är 

vad en film berättar, utan hur filmen berättas. Han påpekar att den tidiga filmen inte var ett 

berättande fenomen utan mer ett tekniskt underverk, liksom kameran och grammofonen. Attraktion 

i den tidiga filmen ser Gunning vara dess ”naturliga” del, som till exempel närbilder (close-ups) 

eller trickfilmer (slow motion, reverse motion, multiple exposure).95 Den tidiga filmen präglades av 

att karaktärerna inte presenteras utförligt med en individuell personlighet och med en psykologisk 

motivation, detta drag samexisterar enligt Gunning med attraktionsestitiken. Från 1907 till 1913 

började filmen bli mer narrativ, berättelsen i filmer började få en mer central och viktigare roll. I 

takt med utvecklingen av allt fler visuella effekter och metoder så beskriver han dessa som filmens 

attraktionsmoment.  

 

Enligt Gunning har många ”trickfilmer” (filmer innehållande effekter) ingen handling och har ingen 

karakteristik. Berättelsen i filmer utgör enligt Gunning en form av ram som har möjligheten att 

demonstrera och visa upp olika attraktioner, effekter och magiska illusioner.96 Gunning anser att 

själva attraktionen har blivit en viktig ingrediens i modernare filmer och berättelser. Attraktioner i 

filmer är ett element (i ett dramatiskt perspektiv) som har blivit en ingång till olika karaktärers 

psykologi samt berättelsens fiktiva värld. Den spänning och dramatik som finns i modernare filmer 

samt berättelse anser han ha blivit attraktioner.97 

                                            
95 Tom Gunning, ”The Cinema of Attraction (s): Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde”, The Cinema of 
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96 Tom Gunning, ”Attraktionernas film. Tidig film, dess åskådare och avantgardet”, Modern filmteori 1, 
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Under 1970-talet började filmer bli mer moderna, de började då kombinera en obruten narration 

med visuella effekter (det nya Hollywood). Spielberg, Lucas och Coppola började på 1970-talet 

kombinera dessa två delar i en och samma film. Gunning började se attraktion utifrån dessa tre 

filmskapare och kallade det ”Spielberg-Lucas-Coppolas effektfilm”, som han ser som en modell 

som bekräftar tidigare effektskapande metoder.98 

 

Røssaak utgår i sin studie (som nämnts i tidigare forskning) om kombinationen mellan rörliga- och 

stillbilder i den moderna filmen ifrån Gunnings teori om attraktion. I min studie om visuella 

effekter i den moderna filmen kommer även jag att utgå ifrån Gunnings teori vars uppfattning jag 

delar. Jag delar också delvis Giralts syn om att visuella effekter inte förmedlar någon kunskap om 

hur verkligheten ser ut. Jag instämmer inte i hans syn om att visuella effekter inte kan förmedla 

någon kunskap om hur verkligheten ser ut. I filmer som bygger på en sann historia eller som 

berättar om historiska händelser, används visuella effekter för att klara av att förmedla en så 

realistisk och verklig bild som möjligt. Visuella effekter är viktiga i sådana filmer för klara av att 

förmedla kunskaper och ge en realistisk bild om den händelse som filmen återspeglar. Jag håller 

däremot med Giralt om att filmer med hjälp av visuella effekter enbart skapar fantasi och ingen 

kunskap om verkligheten när filmen är en fantasy eller sci-fi film eller tillhör en liknande filmgenre. 

Syftet med visuella effekter är att skapa sekvenser som inte går att skapa i verkligheten. Hade syftet 

varit att enbart spegla hur verkligheten ser ut hade behovet av visuella effekter inte funnits. 

Fotorealism förmedlar inte någon realistisk bild av verkligheten. Bilder kan ge olika syner om vad 

som är sanning, verklighet och realism. Filmregissörer och fotografer förmedlar sin bild av 

verkligheten och vad som är sant samt försöker övertyga åskådaren om att det är den sanna bilden 

av verkligheten.  

 

De visuella effekternas inverkan på den realistiska bilden innebär också att filmskaparen försöker 

visa en ”realistisk framtidsbild” som vi som åskådare skall kunna acceptera. Exempelvis från Star 

Wars (George Lucas, 1977)99 där filmens hjältar besöker Mos Eisley som via olika visuella effekter 

omges av olika flygande farkoster och varelser från andra planeter. I denna fantasi miljö finns saker 

som ger en realistisk bild i form av en bar med besökare, en musikgrupp som gör att betraktaren kan 

identifiera sig med sin egen verklighet. Allt detta kan upplevas som en realistisk bild dock med 

visuella och framtidsinriktade inslag och miljöer. Det är viktigt att de visuella effekterna inte blir 

allt för fantasifulla för då kan filmen bli mindre intressant att se. Åskådarna skall kunna uppfatta 
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miljöer och omgivning som trovärdiga i en framtida miljö. Jag delar Gunnings syn på att attraktion 

ska vara något spektakulärt och som fångar åskådarens uppmärksamhet.  

 

Realism/orealism och verklighet kan tolkas på många olika sätt om vad det egentligen innebär. 

Representationen mellan visuella effekter och realism/verklighet är även komplext, om visuella 

effekter bidrar till att göra en film verklig och realistisk. Ser man på visuella effekter om de skapar 

realism/verklighet i filmer så kommer man få ett stort antal olika svar och tolkningar. Inom filmer 

används visuella effekter på olika sätt till att försöka skapa realism och verklighet. Ett exempel är 

historiska filmer där man försöker skapa en så stor trovärdighet som möjligt. Hur stor grad av 

realism och verklighet som framställs inom filmer kan variera beroende på vilken genrer som 

filmen tillhör. Visuella effekter bidrar till hur pass realistisk och verklig en film är, även dess 

trovärdighet. En film som bygger helt på en verklig händelse så används visuella effekter till att 

skapa en så nära bild av en händelse som möjligt.   

  

I denna uppsats förekommer det utöver begreppen attraktion och realism även tre andra begrepp; 

upplevelse, mottagande och åskådare. Dessa tre begrepp ska jag klargöra utifrån mitt synsätt, där 

jag har utgått ifrån Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok beskrivning av dessa tre begrepp. 

 

En upplevelse är en personlig upplevd händelse. Personers upplevelser kan påverkas av flera olika 

anledningar samt utifrån vilket sammanhang personen befinner sig i. Sammanhang kan exempelvis 

påverkas utifrån hur samhället ser ut när själva upplevelsen inträffar. En upplevelse av ett och 

samma moment kan se olika ut inom en och samma målgrupp eftersom alla har olika erfarenheter, 

kunskaper och relation till/om ämnet och händelsen. Ser man på filmrecensenter som målgrupp så 

upplever de något inom film på olika sätt. Deras personliga kunskaper och erfarenheter från olika 

filmtekniker, effekter, bildutsnitt, sociala och kulturella erfarenheter och kunskaper om filmens 

ämne/tema påverkar deras upplevelser.100  

 

Mottagande handlar om hur något tas emot, hur det bemötts och hur reaktionen blir. Hur 

mottagandet ser ut hos en person/målgrupp kan variera, precis som med en upplevelse. Ett 

mottagande påverkas av olika förutsättningar som till exempel vilket sammanhang personen 

befinner sig i, personens erfarenheter och kunskap om ämnet. Ett mottagande skapar en reaktion 

hos en person som till exempel olika känslotillstånd.101 
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Denna studie utgår ifrån målgruppen svenska filmrecensenter och det är filmrecensenter som 

diskuteras inom begreppet åskådare. Vad skiljer filmrecensenter ifrån ”vanliga” åskådare? En 

filmrecensent är en person och åskådare som har en bredare kunskap och erfarenhet om ämnet film 

än vad ”vanliga” åskådare har. Filmrecensenter ser oftast filmen ett par dagar innan allmänheten 

och detta gör att filmrecensioner kan publiceras samma dag som filmen har biopremiär. Eftersom 

filmrecensenter och ”vanliga” åskådare har olika bakgrunder och kunskaper så upplever de också 

filmen och alla dess händelser på olika sätt. Man måste dessutom ha i åtanke att filmrecensenters 

arbete är att bedöma och värdera en film. Hens synpunkter skall sedan ligga till grund i en 

filmrecension som kommer att publiceras i media och skall därmed fungera som en form av 

”betygssättning” på den aktuella filmen. Den ”vanliga” åskådaren ser filmen enbart ur sitt egna 

privata intresse. För en filmskapare är dessa två målgrupper viktiga men ur lite olika synvinklar. 

Detta gör att filmrecensenter som åskådare är en viktig målgrupp för alla filmskapare eftersom 

filmrecensionen kan vara betydelsefull om filmen blir en publiksuccé eller inte.102 

 

4. Metod 
Att få fram filmrecensenters upplevelser av visuella effekter och om Star Wars (George Lucas, 

1977)103 kommer jag att analysera tio stycken filmrecensioner som skrevs om denna film när den 

hade biopremiär 1977. Analysen av filmrecensionerna kommer att ske genom en konstruktivistisk 

analys. Detta metodkapitel kommer inledningsvis börja med att beskriva hur en konstruktivistisk 

analys går till och vad den innebär. Avslutningsvis i detta metodkapitel kommer det att redovisas 

vilka metodproblem som kan medfölja. 

 

4.1 Konstruktivistisk analys 
En konstruktivistisk analys är en textanalys metod som syftar till att få grepp om den process och 

strategi som skapar och bygger den symboliska världen texten handlar om. Den beskriver och 

värderar olika delar i textens former.104 I denna analysmetod finns det fem olika strategier: 

selektion, kombination, prioritering, artikulation och relation. Prioritering är den strategi som jag 

har valt att använda. Denna strategi handlar om hur texten rangordnar och betonar olika element, 

det vill säga om det finns delar som den lyfter fram som betydelsefulla och viktiga, samt om det 

finns element som den ser som mindre betydelsefulla. Denna strategi ser om texten använder sig av 
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olika värdeord för att förstärka textens bedömning.105 Orsaken till att jag enbart använder mig av 

prioritering och inte i kombination med någon annan strategi är för att analysen inte ska bli för 

spretig. Lennart Hellspong påpekar att kombinera flera av dessa strategier i en för stor grad är inte 

bra eftersom analysen kan riskera att dras åt flera olika håll vilket kan försämra analysens kvalité.  

Denna textanalysmetod har jag valt att använda för att lättare lyfta fram och betona hur 

filmrecensenter upplevde visuella effekter och dess inverkan på Star Wars (George Lucas, 1977)106 

berättelse. Genom analysmetoden blir det lättare att se vad filmrecensenterna uppmärksammade 

som betydelsefullt och mindre betydelsefullt respektive bra och mindre bra.   

 

Analysen av filmrecensionerna kommer att ske utifrån följande punkter från prioriteringsstrategin: 

 
• Filmrecensenternas upplevelser av de visuella effekterna och dess inverkan på filmens 

berättelse. 

• Speciella värdeord som förstärker eller försvagar hens bedömning. 

• Elementen som hen betonar som betydelsefulla och mindre betydelsefulla.  

 

4.2 Metodproblem 
Ett metodproblem med att använda en konstruktivistisk analys som metod på filmrecensioner är att 

filmrecensenter inte alltid redogör sina upplevelser och åsikter fullt ut samt är inte alltid tydliga med 

vad de menar. Detta gör att jag får redogöra min tolkning av vad filmrecensenterna menar. Ett annat 

metodproblem är att filmrecensenter var på 1970-talet inte bekant med begreppet attraktion och 

använder i filmrecensioner andra värdeord som syftar på begreppet attraktion.  

 

5. Material och urval 
Materialet i uppsatsen är filmrecensioner som är ett relativt lättillgängligt material. Filmrecensioner 

kan tänkas innehålla filmrecensenters olika upplevelser, reaktioner och tankar om visuella effekter 

och om filmen. Filmrecensionerna i denna uppsats kommer enbart att vara svenska och detta beror 

på att studien ska bli mer specialiserad och inte bli för stor. Hade jag valt att använda amerikanska 

filmrecensioner eller i kombination med svenska hade denna studie blivit väldigt stor. Varför inget 

annat material till exempel intervjuer kommer att användas är för att intervjuer kan skapa problem 

genom att de inte är tillräckligt tillförlitliga på grund av att ens minne förändras med tiden. Det 

finns inget material utöver filmrecensioner som kan tänkas vara relevant och som kan innehålla den 

sorts information jag är ute efter. Via ett bra samarbete med Svenska Filminstitutet (SFI) den 13 
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november 2014 fick jag hjälp med att finna tio stycken filmrecensioner om Star Wars (George 

Lucas, 1977).107 Anledningen till att enbart tio filmrecensioner används är för att jag inte lyckades 

få fram fler filmrecensioner som skrevs i samband med filmens biopremiär. Filmrecensionerna som 

används i denna uppsats skrevs i samband med att filmen hade premiär 1977 i USA respektive 

Sverige. Orsaken till att jag valde filmrecensioner som skrevs i samband med premiären är för att få 

filmrecensenternas första upplevelser av den nya filmtekniken. Hade jag valt filmrecensioner som 

skrevs om denna film ett antal år senare eller till och med idag så hade upplevelsen och bemötandet 

inte varit den samma eftersom filmrecensenterna hade då haft en helt annan relation till denna 

filmteknik. Samtliga filmrecensioner som används i denna uppsats skrevs vid olika tillfällen, dels 

när Star Wars (George Lucas, 1977)108 hade biopremiär i USA den 25 maj 1977 och en del av 

filmrecensionerna skrevs när filmen hade biopremiär i Sverige den 16 december 1977. Några av 

filmrecensenterna var och såg filmen när den hade biopremiär i USA och publicerade sedan sina 

filmrecensioner i svenska dagstidningar i samband med biopremiären i USA. Trots att en del 

filmrecensioner skrevs när filmen hade biopremiär i USA gör dessa inte till någon form av 

förhandstexter, trots att filmen hade biopremiär ett antal månader senare i Sverige. 

 

Samtliga filmrecensioner om Star Wars (George Lucas, 1977)109 har hämtats från det Svenska 

Filminstitutet (SFI) i Stockholm. Filmrecensionerna hos SFI var inskannade i form av mikrofich. 

SFIs microfichssamling innehåller klipp, recensioner och artiklar som skrevs om film fram till 2002 

och som kommer från olika svenska dagstidningar till exempel Aftonbladet, Expressen och Dagens 

Nyheter. En mikrofiche är ett kort som innehåller små inskannade sidor som sedan läses med hjälp 

av en ficheläsare. Att enbart söka och få fram tillräckligt med filmrecensioner och material via 

svenska dagstidningar och databaser är tidskrävande och lite riskabelt. Svenska dagstidningar har 

inte alltid filmrecensioner, artiklar och så vidare som uppnått en viss ålder kvar i sina arkiv. Risken 

finns även att det inte finns tillräckligt med filmrecensioner i databaser.  

 

5.1 Vad är en filmrecension?   
Filmrecensioner kan vara utformade på flera olika sätt och ta upp flera olika sorters information om 

en film. Filmrecensenter kan ha sin specifika prägel och syn på hur och vad en filmrecension ska 

innehålla. Det finns några grundläggande punkter som en filmrecension ska innehålla. En 

filmrecension ska ge en översiktlig beskrivning av filmen som ska framhäva filmrecensentens 

åsikter om vad hen anser som betydelsefullt och intressant i filmen. Filmrecensionen ska innehålla 
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filmrecensentens omdöme om filmen. Omdömet ska stärkas av information och exempel från filmen 

som lyfter fram filmrecensentens omdöme. En filmrecension ska undvika att ge extrem kritik om 

filmen som till exempel kan vara nedvärderande eller kränkande. Enligt David Bordwell ska 

filmrecensioner ge både positiva och negativa omdömen. En filmrecensent måste ta hänsyn till att 

läsarna inte alltid delar hens åsikter och omdömen. Filmrecensenten ska här vara extra tydlig om 

vad hen tycker om filmen, till exempel kan en åskådare tycka att en film har en skräckinjagad 

berättelse medan filmrecensenten ser filmen mer som en dramafilm. En kort beskrivning av filmens 

berättelse ska finnas med i filmrecensionen som beskriver filmens huvudsakliga konflikter och 

karaktärernas utveckling i berättelsen. Filmrecensenten behöver i filmrecensionen nämna olika 

slående aspekter från filmen. Slående aspekter kan vara kostymer, utmärkande tekniska delar, 

musik och skådespeleri. Filmrecensionen ska jämföra filmen med andra filmer inom samma genre 

eller som följer samma tema. Filmrecensentens åsikter ska anges i korta drag och inte i någon 

längre redogörelse. Filmrecensioner ska på några få ord ge en tydlig bild av filmens handling och 

atmosfär.110 

 

6. Analys  
6.1 Filmrecensenternas upplevelser av de visuella effekterna och Star Wars berättelse 

Denna punkt av analysen är uppdelad i två delar: filmrecensenternas upplevelser av de visuella 

effekterna respektive de visuella effekternas inverkan på Star Wars (George Lucas, 1977)111 

berättelse. Den andra delen innehåller även hur filmrecensenterna upplevde filmens berättelse, detta 

har jag gjort för att man som läsare lättare ska förstå hur filmrecensenterna upplevde de visuella 

effekternas inverkan på filmens berättelse.   

 

Som jag har nämnt i inledningen är visuella effekter ett samlingsbegrepp på olika former av 

datorgjorda effekter. Visuella effekter skapas i datorer och vävs sedan in i filmklippen efter att de är 

inspelade. Visuella effekter kan som nämnts tidigare delas in i fyra huvudkategorier: Matte painting 

och stillbilder, Live-action effekter, Digital animering och Digitala effekter. 

 

6.1.1 Visuella Effekter 

Den översiktliga upplevelsen av de visuella effekterna var hos majoriteten av filmrecensenterna 

något oerhört imponerande och spektakulärt, med andra ord en attraktion. Filmrecensenterna 

upplevde de visuella effekterna som en attraktion bland annat på följande sätt ”Trickfilmsarbetet, 

alla de s.k. specialeffekttagningarna (365 till antalet, enligt den andaktsfulla forskning som uppstått 
                                            
110 David Bordwell, ”The Film Review”, The McGraw-Hill film viewer's guide, McGraw-Hill, New York, 2001, s.14-15 
111 Star Wars, 



 24 

kring Stjärnornas krig) med stridsplan, planeter, satelliter och laserstrålar i full aktion i 

världsrymden är väldigt imponerande. Det kittlar i maggropen när motståndsrörelsens bombflyg i 

svindlande fart susar fram mot kejsardömets sårbara punkt.”112 Filmrecensenten Jan Aghed syftar 

med detta citat på de visuella effekterna, och inte på filmens specialeffekter eftersom stridsplanen, 

planeterna, satelliterna och laservapnen var skapade genom visuella effekter. I detta sammanhang är 

det bland annat motion control photography den visuella effekt som används i det Aghed 

poängterar. Aghed syftar även på att de visuella effekterna skapade en stor attraktion. De visuella 

effekterna är enligt filmrecensenten Hans Schiller så skickliga, effektiva och imponerande 

trollerinummer att de till och med skulle imponera på George Méliès, fantasifilmens andliga fader 

som jobbade mycket med illusioner och specialeffekter i sina filmer. 113 114 Genom att de visuella 

effekterna upplevdes som välutvecklade hade den nya filmtekniken enligt filmrecensenten Alf 

Montán skapat ett helt nytt språk inom filmindustrin.115 I filmrecensionen Något extra för älskare 

av science-fiction beskrivs de visuella effekterna som en attraktion på följande sätt: ”Genom 

intrikata filmningstekniker, med datorstyrda kameror och ihopkopieringar av upp till tolv olika 

filmer till en gemensam sekvens ger filmens regissör George Lucas robotarna, rymdstriderna och 

laserslagen en trovärdighet som får det att tindra i ögonen hos science-fictionälskarna”.116  I detta 

citat upplyser filmrecensenten om de visuella effekterna compositing och motion control 

photography. Dessa två visuella effekter upplevs ge en trovärdighet och verklighets känsla på det de 

används till och är två effekter som användes flitigt till att skapa robotarna, rymdstriderna och 

laserslagen i filmen.  

 

De visuella effekterna upplevdes inte enbart som en attraktion utan även som realism. Majoriteten 

av filmrecensenterna var imponerade över hur realistiska de visuella effekterna var och det som de 

gestaltade. Till exempel upplever filmrecensenten Jörgen Blom att de visuella effekterna gav en 

realistisk bild om hur en avlägsen framtid kan gestaltas. 117 Filmrecensionen Något extra för älskare 

av science-fiction upplever alla robotar, rymdstrider och lasersvärd som oerhört realistiska och 

trovärdiga. Detta beror främst på, enligt filmrecensionen, på den visuella effekten motion control 

photography som skapades och utvecklades i samband med Star Wars (George Lucas, 1977).118 

Exempel på hur de visuella effekterna skapar en realistisk och trovärdig bild beskrivs enligt 

recensionen ”Något extra för älskare av science-fiction” på följande sätt: ”För att få fram de 365 
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trickinslagen i Star Wars har man kopierat samman drygt 3800 filmsnuttar, och skapat en helt ny 

kamera, som genom sina rörelser ger en ökad verklighets känsla åt de filmade rymdfärderna”.119 I 

motion control photography utvecklas en helt ny datorstyrd kamera som bland annat används till att 

skapa denna visuella effekt och är den form av kamera som citatet syftar på. Motion control 

photography är en visuell effekt som används till att skapa en realistisk och trovärdig bild av det 

som framställs. Filmrecensenten Montán beskriver de visuella effekternas realism på följande sätt: 

”Så många som tolv olika bitar film lades över varandra för att skapa en realistisk bild av en massa 

rymdfarkoster som snurrade runt varandra – allt mot en rörlig bakgrund av stjärnor”.120  Montán 

upplyser i detta citat om de visuella effekterna compositing, digital animering, digitala effekter och 

motion control photography.   

 

6.1.2 De visuella effekternas inverkan på Star Wars berättelse 

Den översiktliga upplevelsen av Star Wars (George Lucas, 1977)121 berättelse var att majoritet av 

filmrecensenterna upplever den som banal, gammal och som klassisk. Till exempel upplever 

filmrecensenten K. G Björkman berättelsen på följande sätt: ”Historien är i grunden lika banal som 

den i annan succéfilm med liknande tendenser, Rocky”.122 Han menar med detta att man som 

åskådare har upplevt denna form av berättelse i tidigare filmer. Enligt filmrecensenten Aghed fanns 

det inget i filmens berättelse som har utvecklats sedan den klassiska Hollywood berättelsen hade sin 

guldålder (1920-1960-talet) och han beskriver berättelsen som ”Är allt annat än välutvecklat”.123 

Majoriteten av filmrecensenterna upplever även att filmen innehöll en mängd igenkännande 

element, sekvenser och likheter som åskådare hade stött på i tidigare filmer. Till exempel upplever 

filmrecensenterna att filmens berättelse innehåller olika citat från klassiska filmer om James Bond 

och Tarzan. Filmen hade även olika igenkännande inslag från Walt Disney, Blixt Gordon och John 

Waynes världssyner. 124 125 Från filmrecensionen Något extra för älskare av science-fiction i 

tidningen Lilla Magasinet upplever kvaliteten på de visuella effekterna (i enighet med majoriteten 

av filmrecensenterna) ha ett stort underhållningsvärde. De visuella effekterna var det som fick 

biopubliken att vilja se filmen och var det som skiljde Star Wars (George Lucas, 1977)126 från andra 

science-fictionfilmer.127 Detta antyder filmrecensenterna eftersom filmens berättelse inte upplevs 

som märkvärdig. Filmens berättelse stärktes och förbättrades enligt majoriteten av 
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filmrecensenterna med hjälp av alla visuella effekter. Filmrecensenterna Aghed och Bergström 

upplevde att Star Wars (George Lucas, 1977)128 var mer ett fenomen än en film på grund av alla 

visuella effekter trots filmens banala och outvecklade berättelse. Hans Sidén upplever filmen och 

dess berättelse som ”En blandning av Blixt Gordon, Trollkarlen från Oz och Errol Flynns mest 

skjut- och fäktglada filmer, en rymdupplaga av Borta med Vinden”.129 Majoriteten av 

filmrecensenterna upplever inte Star Wars (George Lucas, 1977)130 som en sci-fi film utan mer som 

en barnfilm och en film för vuxna som har barnasinnet kvar. Detta visade bland annat att all barn- 

och tecknade filmer som gjordes i Sverige under 1970-talet hade en viss inverkan på 

filmrecensenternas upplevelser eftersom att de upplever filmen lite som en barnfilm. 

Filmrecensenterna Bergström och Elisabeth Sörenson upplever att filmen återspeglade 

serietidningarnas värld och visade hur stort vårt behov av barnslighet är.131 132 Aghed upplever 

däremot det motsatta till vad majoriteten av filmrecensenterna tycker, han anser att filmen var den 

hemskaste och sämsta barnfilmen som någonsin gjorts.133 Filmrecensenten Bobo Karlsson upplever 

filmen och berättelsen som klassisk och en attraktion. Han uttrycker sig om filmen och berättelsen 

på följande sätt: ”Filmen är en av de mest moderna och samtidigt mest gammalmodiga som gjorts. 

Den har alla de gamla ingredienserna och drömmarna fast överförda till en ny fantasivärld”.134 

Karlsson menar med detta att Star Wars (George Lucas, 1977)135 har en gammalmodig 

berättelseform och att den blev modern genom alla visuella effekter. Detta hade enligt Karlsson fört 

filmen och dess berättelse in i en helt ny fantasivärld. Karlsson upplever även med detta citat de 

visuella effekterna som en attraktion. Filmrecensenten Blom upplever att berättelsen inte hade något 

som griper tag i åskådaren och inte lyckas fånga åskådarens uppmärksamhet.136 Filmens berättelse 

var enligt majoriteten av filmrecensenterna bara en i mängden och innehöll inget nyskapande. Det 

var alla de visuella effekterna som attraherar och fångar uppmärksamhet samt var det som stärkte 

filmens berättelse och popularitet. Enligt majoriteten av filmrecensenterna gick biopubliken för att 

se den nya filmtekniken och inte filmens berättelse.  

 

Filmrecensenterna Blom och Schiller upplever filmen ha en realistisk berättelse och att den gör 

inslag av vår vardag och tillvaro, att berättelsen främst innehåller mycket romantik.137 138 
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Majoriteten av filmrecensenterna avviker från denna bedömning och upplever filmens berättelse 

som orealistisk och Aghed upplever att den saknar både tankar och känslor. Enligt 

filmrecensenterna bidrar de visuella effekterna till att skapa många realistiska aspekter. Som nämnts 

i ”Teoretisk utgångspunkt” är det en stor tolkningsfråga om vad som betraktas som realistiskt, 

orealistiskt och verklighet. Filmrecensenter kan tolka och uppleva vad som är realistiskt på olika 

sätt och vad de anser vara realistiskt. Detta kan göra att filmrecensenterna kan ha upplevt Star Wars 

(George Lucas, 1977)139 berättelse som realistisk men på olika sätt. Majoriteten av 

filmrecensenterna upplever att de visuella effekterna skapar en realistisk och verklig bild av 

rymdskeppen, rymdscenerna, rymdslagen och laservapnen. Filmen upplevs av Aghed och 

majoriteten av filmrecensenterna som en framgångsrik uppvisning av programmerat filmskapande 

med andra ord att visa upp den nya filmtekniken istället för att berätta en bra berättelse.140 

Filmrecensenterna upplever Star Wars (George Lucas, 1977)141 berättelse som en ”ram” som 

fylldes upp med den nya filmtekniken. Filmrecensenterna återspeglar sina upplevelser av filmens 

berättelse och de visuella effekter vad Gunning redogör om förhållandet mellan berättelse och 

attraktion, att det inte handlar om vad en film berättar, utan hur filmen berättas. 

 

6.2 Speciella värdeord som förstärker eller försvagar hens upplevelser 
Filmrecensenterna använder olika värdeord för att lyfta fram sina upplevelser av de visuella 

effekterna och dess inverkan på filmens berättelse. Filmrecensenter var (som nämnts tidigare) inte 

bekant med begreppet attraktion på 1970-talet. När det gäller deras upplevelser om de visuella 

effekterna som attraktion använde de olika värdeord som syftar på begreppet attraktion.  

 

6.2.1 Värdeord om visuella effekter 

Majoriteten av filmrecensenterna har en positiv upplevelse av de visuella effekterna som fanns i 

Star Wars (George Lucas, 1977).142 Fabulösa, magnifika, mycket imponerande och mycket skickliga 

är förekommande värdeord som används hos majoriteten av filmrecensionernas upplevelser.143 144 
145 De visuella effekterna upplevdes även som realistiska och spektakulära. När det gäller de 

visuella effekternas realistiska aspekt använde filmrecensenterna värdeord som trovärdiga, en ökad 

verklighets känsla och realistiska för att förstärka deras upplevelser av effekterna.146 147 
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6.2.2 Värdeord om de visuella effekternas inverkan på Star Wars berättelse 

Majoriteten av filmrecensenterna har en negativ upplevelse av filmens berättelse. För att stärka 

denna upplevelse använder de bland annat värdeord som banal, gammal och inte mycket att skryta 

om. Aghed använde i sin upplevelse av filmens berättelse värdeord som sämsta och hemskaste. Han 

använde även värdeord som ”allt annat än välutvecklat”.148 Berättelsen upplevs till exempel av 

Schiller med följande värdeord: ”I Star Wars döljer sig en tämligen trivial historia vilken görs 

effektiv av tekniska trollerinummer”. 149 I filmrecensionen Något extra för älskare av science-

fiction från tidningen Lilla Magasinet används följande sätt och värdeord för att stärka sin 

upplevelse av berättelsen: ”Som berättelse betraktad är Star Wars inte mycket att skryta om”.150 

Effektiv och Berättelsen är inget att skryta om är värdeord som Schillers och Lilla Magasinet 

använder i sina citat som verkligen visar hur stor inverkan de upplever att de visuella effekterna har 

på filmens berättelse. Björkman använde följande sätt och värdeord i sin upplevelse av berättelsen: 

”Historien är i grunden lika banal som den i en annan succéfilm med liknande tendenser, Rocky”.151 

Karlsson använder värdeordet modern när han i sina upplevelser av de visuella effekternas inverkan 

på filmens berättelse, att berättelsen blev moderniserad av de visuella effekterna samt att de förde 

berättelsen och hela filmen till en helt ny nivå. 152 

 

6.3 Element som hen betonar som betydelsefulla och mindre betydelsefulla 
Element som betonas som betydelsefulla i filmrecensionerna var filmens visuella effekter. 

Filmrecensenterna upplever och anser att de visuella effekterna ger en realistisk bild åt alla 

rymdskepp, rymdscener och laservapen. Schiller avviker lite från detta och upplever även de 

visuella effekterna som bra för att de fångade mycket uppmärksamhet och lyckas dölja den banala 

berättelse som även en del av filmrecensenterna anser att Star Wars (George Lucas, 1977)153 har.154 

Enligt flera filmrecensenter har inte filmen en berättelse som sticker ut och som på egen hand inte 

skulle bli framgångsrik. Filmen upplevs behöva ha något mer för att sticka ut från mängden och 

filmrecensenterna var eniga om att filmen behövde något nyskapande för att stärka berättelsen och 

lyfta hela filmen. Majoriteten av filmrecensenterna upplever samtliga visuella effekter i filmen som 

en stor attraktion och som en stor upplevelse. Filmrecensenterna upplever och anser att det var de 

visuella effekterna som höjde kvaliteten och attraktionsnivån på filmen och dess berättelse.  
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Den visuella effekten motion control photography har enligt flera filmrecensenter varit 

betydelsefull för att få rymdskeppen och rymdscenerna att bli realistiska. Denna visuella effekt 

bidrog även till att skapa en realistisk bild över hur en avlägsen framtid kan se ut. Motion control 

photography var enligt filmrecensenterna betydelsefull för Star Wars (George Lucas, 1977)155 

berättelse för att den även skapade en stor attraktion. Denna visuella effekt var betydelsefull för att 

den lyckades stärka filmen och dess berättelse. 

 

Att Lucas lyckats göra en film som riktade sig till alla, både barn och vuxna upplever majoriteten av 

filmrecensenterna som ett dåligt inslag och element. Majoriteten av filmrecensenterna upplever 

även berättelsen som ett dåligt element för att den inte innehöll något som griper tag i åskådaren. 

Aghed upplever att Star Wars (George Lucas, 1977)156 berättelse och de visuella effekterna är 

varandras motpoler. De visuella effekterna var nyskapande och välutvecklade medan berättelsen var 

gammal och tråkig samt att Lucas inte bidrog med något nytt till själva berättelsen. Berättelsen och 

dess struktur innehåller inget nyskapande som bland annat Aghed ser som något negativt. Aghed 

anser och upplever att något nytt inte går ihop med något gammalt.157 

 

7. Diskuterande slutsats 
Filmrecensenterna är eniga om att de visuella effekterna var en stor attraktion, realistiska, 

imponerande och spektakulära. De är eniga om att Star Wars (George Lucas, 1977)158 blev populär 

och höjdes i kvalitet genom de visuella effekterna. Filmrecensenterna är också eniga om att de 

visuella effekterna förbättrade och ”moderniserade” filmen och dess berättelse.  

 

Däremot är de oeniga om själva berättelsen om den var bra eller dålig, realistisk eller orealistisk. 

Filmens berättelse upplevs av en del som barnslig, några upplever den som banal och tråkig, medan 

andra upplever den som en hemsk barnfilm. Filmrecensenterna upplevde att de visuella effekterna 

förbättrade och stärkte filmens berättelse eftersom den inte var tillräckligt hållbar för att bli 

framgångsrik på egen hand. De visuella effekterna gjorde att alla rymdscener, laservapen och 

rymdskepp upplevdes som realistiska och trovärdiga.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svenska filmrecensenter upplevde visuella 

effekter på 1970-talet genom filmen Star Wars (George Lucas, 1977)159 när denna filmteknik var 
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ny. Studiens sekundära syfte har varit att undersöka hur svenska filmrecensenter anser de visuella 

effekterna ha för inverkan på filmens berättelse.  

 

Jag har valt att göra en konstruktivistisk analys på filmrecensioner som skrevs i samband med att 

Star Wars (George Lucas, 1977)160 hade biopremiär. I den konstruktivistiska analysen valde jag 

prioritering som strategi för att se vad en text rangordnar och betonar olika element, vad den 

betonar som betydelsefullt och mindre betydelsefullt. Denna strategi ser om texten använder olika 

värdeord för att stärka sin bedömning. Denna metod har jag valt för att lättare lyfta fram hur 

filmrecensenterna upplevde de visuella effekterna och dess inverkan på filmens berättelse.  

 

Majoriteten av filmrecensenterna upplever de visuella effekterna som perceptionell realism i 

enlighet med Turnock. Majoriteten av filmrecensenterna upplever de visuella effekterna som 

realism/realistiskt. Vad realism/orealism och verklighet innebär är som jag har nämnt tidigare en 

tolkningsfråga. Ett begrepp har en definition och många tolkningar om vad begreppet innebär. Att 

filmrecensenterna upplever de visuella effekterna som realistiska på samma sätt är inte troligt 

eftersom filmrecensenterna med stor sannolikhet hade olika uppfattningar om vad realism innebär 

och vad som betraktas som realistiskt. Effekterna gjorde att olika delar av filmen upplevdes som om 

det skedde i det verkliga livet, i första hand alla rymdscener, rymdskepp och laservapen. Messaris 

hävdar att 1970-tals filmer innehållande visuella effekter fick mer uppmärksamhet än äldre filmer 

utan effekter, eftersom filmer (med visuella effekter) hade ett nytt berättar element. När det gäller 

Star Wars (George Lucas, 1977)161 har han helt rätt, filmen fick genom alla sina visuella effekter 

mycket uppmärksamhet. Giralt hävdar att visuella effekter inte ger en realistisk bild av verkligheten 

och att visuella effekter bara förmedlar fantasi. Filmrecensenterna delar inte Giralts syn om att 

visuella effekter inte kan ge en realistisk bild. Filmrecensenterna upplever att de visuella effekterna 

gav rymdskeppen, laservapnen och rymdscenerna i Star Wars (George Lucas, 1977)162 en realistisk 

bild och även hur en avlägsen framtid kan se ut.  

 

Attraktion är enligt Tomasovia något spektakulärt och en filmens gyllene regel. Majoriteten av 

filmrecensenterna upplever de visuella effekterna som Tomasovia beskriver attraktion, som något 

slående och spektakulärt. Majoriteten av filmrecensenterna upplever Star Wars (George Lucas, 

1977)163 mer som ett fenomen än film, att det handlar mer om att visa den nya filmtekniken än att 

berätta en bra berättelse. Vidare så upplever de filmen precis som Tomasovia och även Gunning 
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beskriver attraktionsestetiken, att visa hur olika moment framställs i stället för att ge berättelsen en 

mening och betydelse. Som nämnts tidigare återspeglade filmrecensenternas upplevelser om de 

visuella effekternas inverkan på filmens berättelse som Gunnings förhållningssätt mellan attraktion 

och berättelse. Berättelsen fungerar mer som en ”ram” som fylldes med attraktioner. 

Filmrecensenterna upplever Star Wars (George Lucas, 1977)164 berättelse som en ”ram” som visade 

upp de visuella effekterna som en attraktion. Sobchack anser att attraktion främst bygger på 

intensiva rörelser och hastigheter. Hennes syn på attraktion stämmer på sätt och vis in på 

filmrecensenternas upplevelser av de visuella effekterna och dess inverkan på filmens berättelse. En 

del av filmrecensenterna upplever hastigheterna på rymdskeppen och dess intensiva rörelser som en 

attraktion.  

 

Motion control photography är en visuell effekt som används flitigt i Star Wars (George Lucas, 

1977).165 Majoriteten av filmrecensenterna upplever att det var genom denna effekt som skapade en 

stor del av filmens realism och attraktion. Denna effekt upplevs som realism precis som Turnock 

redogör om perceptionell realism, att man som åskådare upplever något i det ”verkliga livet” med 

sina egna ögon. Filmrecensenterna upplever rymdscenerna, rymdskeppen och rymdslagen (som 

bland annat skapades med denna effekt) som oerhört realistiska och verklighetstrogna.  

 

Begreppet attraktion inom film, som har redogjorts i teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning, 

har som nämnts lite olika uppfattningar om vad det är inom film. Denna uppsats har använt sig av 

Gunnings syn på attraktionsbegreppet. Enligt Gunning är attraktion något som fångar 

uppmärksamhet, visuell nyfikenhet och är något spektakulärt. Gunning tar hänsyn till det nya 

Hollywood i sin teori och studie om film som attraktion. Spielberg, Lucas och Coppola började 

under 1970-talet (som nämnts tidigare) kombinera narration med visuella effekter i en och samma 

film. Gunning ser attraktion utifrån dessa tre filmregissörer och kallade detta för Spielberg-Lucas-

Coppolas effektfilm.  

 

Resultatet visar att en ny filmteknik kan ha en stor genomslagskraft och bli en stor attraktion om 

den används i kombination med rätt typ av berättelse och genre. Star Wars (George Lucas, 1977)166 

har en helt ny filmteknik men en gammal berättelse och berättelsestruktur som de flesta av 

filmrecensenterna uppmärksammade. De påpekar att ”det nya slår ut det gamla” att de visuella 

effekterna är det som fångar all uppmärksamhet i filmen. Att filmrecensenterna skulle uppleva den 

nya filmtekniken som en stor upplevelse, realistiska och som en attraktion var inte oväntat. Att 
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visuella effekter skulle vara slående, något spektakulärt och som fångar mycket uppmärksamhet hos 

filmrecensenter och upplevas som en attraktion upplever jag vara rimligt. 

 

Att visuella effekter skulle bli en attraktion var inte helt oväntat. Ser man på filmhistorien när det 

har kommit nya filmtekniker och moment inom film till exempel ljudfilm, grammofonen, rörliga 

bilder och filmkameran så var alla dessa olika former av attraktioner. Att visuella effekter som 

filmteknik inte skulle bli en form av attraktion skulle vara väldigt konstigt. Att de visuella 

effekterna skulle upplevas så pass realistiska som de gjorde var lite oväntat. Att något helt nytt ska 

framstå som realistiskt och en naturlig del av en berättelse så brukar det krävas att filmtekniken har 

utvecklats under en längre period. När en filmteknik är ny brukar det i vissa sammanhang synas 

tydligt när det används en effekt i en film, ibland blir det som ett litet ”hack” när effekten används 

samt när den försvinner. Effekten blir för framträdande. När en filmteknik har använts och 

utvecklats under en längre period brukar dessa ”hack” försvinna och effekterna blir mer en naturlig 

del av det som visas i bild.     

 

Visuella effekter är ett ämne och område som går att studera vidare inom, genom till exempel att 

studera hur andra målgrupper har upplevt denna filmteknik.  

 

Att studera andra målgrupper som åskådare hade det med stor sannolikhet gett en annan form av 

upplevelse, eftersom andra åskådare inte har samma koppling till film som filmrecensenter har. 

”Vanliga” åskådare har som nämnts tidigare en annan relation, erfarenhet och kunskap om film än 

vad filmrecensenter och andra som arbetar med film har, detta påverkar hur man som åskådare 

upplever något inom film.   

 

8. Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att studera hur svenska filmrecensenter upplevde visuella effekter 

på 1970-talet när filmtekniken var ny. Syftet har även varit att studera hur filmrecensenterna 

upplevde de visuella effekterna ha för inverkan på Star Wars (George Lucas, 1977)167 berättelse.  

 

Som teoretisk utgångspunkt har jag utgått ifrån Gunnings teori från år 1986 om film som attraktion. 

Gunning anser att en attraktion är något som ska fånga uppmärksamhet, visuell nyfikenhet och 

skapa glädje genom spännande spektakel. Gunning anser att poängen med attraktionsestetiken är 

inte vad en film berättar, utan hur den berättas. Enligt Gunning utgör filmers berättelser en ”ram” 
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som har möjligheten att visa upp nya attraktioner och magiska illusioner. Filmer började bli mer 

moderna på 1970-talet och Spielberg, Lucas och Coppola började kombinera en obruten narration 

med visuella effekter. Gunning började se attraktion utifrån dessa tre filmskapare och kallade denna 

kombination för Spielberg-Lucas-Coppolas effektfilm.  

 

Filmrecensenterna upplevde på 1970-talet visuella effekter som en attraktion precis som Gunning 

beskriver begreppet, som något som fångar uppmärksamhet, visuell nyfikenhet och är något 

spektakulärt. De visuella effekterna upplevs som realistiska, främst alla rymdscener, rymdskepp och 

laservapen. Majoriteten av filmrecensenterna upplever att det var genom effekten motion control 

photography som skapade en stor realism i Star Wars (George Lucas, 1977)168 och var en visuell 

effekt som används flitigt i filmen. De visuella effekterna upplevs som realism så som Turnock 

redogör perceptionell realism. Filmrecensenterna hade olika åsikter om vad som var bra och dåligt i 

filmens berättelse. De var eniga om att Star Wars (George Lucas, 1977)169 berättelse hade en trivial 

och klassisk berättelse som man som åskådare hade stött på i flertalet filmer innan Star Wars 

(George Lucas, 1977).170 De visuella effekterna hade en inverkan på berättelsen av att de höjde 

kvaliteten och ”moderniserade” filmen och dess berättelse. Filmen hade en berättelse som på egen 

hand inte skulle bli framgångsrik.   
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