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Sammanfattning 
 

“Technology has been a key element in the changing creative possibilities available 

to filmmakers, but deep down the questions of staging, point of view, pace, suspense, 
time and psychology faced by filmmakers as they walk onto the set in the morning 

have remained remarkably consistent”. 

Cousins, 2004, s13.   
 
Sättet att göra film på har ständigt förändrats och fortsätter att förändras men som citatet syftar till så 
verkar inställningen till film stå sig lika genom tiderna. I grund och botten handlar det om att berätta 
en historia som berör publiken. En historia berättad utifrån filmskaparnas olika stilar.  
  
Tack vare teknikutvecklingen har många effekter i film, både digitala och fysiska blivit möjliga och 
vem vet vad den tekniska, och kanske framförallt den digitala utvecklingen, kommer att leda till för 
effekter i film i framtiden? Vi är trots allt bara i början av den digitala eran. Samtidigt som det nya 
introduceras kanske de gamla beprövade fysiska effekterna etsar sig fast som klassiska och erkända 
arbetsmetoder. 
 
Vad vi behandlar i den här uppsatsen är hur digitala och fysiska tekniker att skapa effekter används 
och nyttjas i den svenska filmbranschen. Hur ser beslutsfattare i branschen på effekter som 
filmskapande och varför ser användandet ut som det gör idag? Vi har också undersökt vad det är som 
styr användandet av effekter inom filmskapande utifrån ekonomiska, tekniska och konstnärliga 
överväganden. Vi har samlat in information genom kvalitativa, djupgående intervjuer med tre 
produktionsbolagsföreträdare och tre finansiärer. Vi har även samlat in information kring begreppen 
fysiska effekter och digitala effekter bland sex stycken filmarbetare som aktivt arbetar med 
effektskapande på olika sätt. Det har visat sig att det råder meningsskiljaktigheter när det kommer till 
definition av begreppen kring digitala effekter och fysiska effekter mellan de bolagsföreträdare och 
finansiärer vi har intervjuat och de aktiva effektmakare som vi har bett definiera begreppen. För att 
underlätta framtida kommunikation kommer vi i den här uppsatsen definiera dessa begrepp utifrån 
våra resultat.  
 
Våra resultat tyder på att det finns en vilja inom filmbranschen att arbeta med effekter inom film men 
att det samtidigt saknas resurser och kompetens idag. Samtidigt tycker vi oss utläsa en okunskap kring 
effekter vilket ställer till det för dem som vill arbeta med effekter. Exempelvis gällande 
Guldbaggegalan, där kategorin “Bästa Visuella Effekter” togs bort efter bara några år efter införandet 
för att det ansågs vara för svårt att utläsa vad som var effekter och inte i en film. Utifrån det vi kan 
utläsa från våra resultat finner vi det motsägelsefullt att vilja utveckla branschen och arbetet med 
effekter och samtidigt inte utveckla kunnandet kring det, när man istället för att plocka bort en 
kategori på grund av okunskap istället borde lära sig mer om det.  
 
Nyckelord: Film, filmproduktion, effekter, digitala effekter, cgi, vfx, sfx, fx, analoga effekter, specialeffekter, visuella 
effekter, praktiska effekter, fysiska effekter, effektfilm, filmarbetare, producent, filmproducent, finansiär.  



 
  

Sida 3 av 43 

Abstract 
 

“Technology has been a key element in the changing creative possibilities available 

to filmmakers, but deep down the questions of staging, point of view, pace, suspense, 
time and psychology faced by filmmakers as they walk onto the set in the morning 

have remained remarkably consistent.” 

Cousins, 2004, s13. 
 

The way of filmmaking has always been changing and it continues to change but as the quote leads up 
to it seems like the attitude stays the same. It is essentially about telling a story, which affects the 
audience. To tell a story with the different approaches the creators favors.  
 
Thanks to the technical development, many of these effects, both physical and digital have become 
practicable and who knows what the technique and digital progress will lead to in the future of 
filmmaking. After all, we are only in the beginning of the digital era. In the same time, the old and 
proven effect making techniques might inculcate as both classic and recognizable working methods.   
 
In this essay, we will talk about how the techniques of digital and practical effects are being used in 
the Swedish film industry. What does the decision makers in the business think about using effects in 
filmmaking and why are effects being used the way they are in todays film industry? We also wanted 
to examine what regulates he use of effects based on economical, technical and artistic considerations.  
 
We have collected our data from interviews with three representatives from production companies and 
three film financiers. We have also collected information considering the definitions of visual effects 
and special effects from six filmmakers who that works with effect making on a daily basis. It has 
become apparent that there are some confusion considering the definitions of the concepts of visual 
effects and special effects between the producers and financiers and the filmmakers. In order to ease 
future communication, we will in this essay define these concepts out of our results.  
 
Our result suggests that there is a will in the Swedish film industry to work with effects in filmmaking 
but in the same time parts of the industry lacks of resources and capability. Simultaneously, we can 
note that the ignorance around the concept of effects causes communication problems for digital 
artists and prop makers. For instance, on the Swedish film gala “Guldbaggegalan” they added a new 
category only a few years back and this year they took it away because of the problems of recognizing 
what’s visual effects and what’s not. It is interesting that there is an interest in developing effects in 
filmmaking and at the same time takes away the award. Instead of taking it away, they should focus 
on educating people about effects.  
 
 
Keywords: Film, film production, effects, digital effects, cgi, vfx, sfx, fx, analogue effects, special effects, visual effects , 
practical effects, physical effects, effect movie, film worker, producer, film producer, financier, funder. 
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1.  Inledning 
 

“Special effects are just a tool, a means of telling a story. People have a 

tendency to confuse them as an end to themselves. A Special effect without a 

story is a pretty boring thing” 

- George Lucas1  
 

Bakgrund 
 
En filmberättelse berättad utan effekter existerar knappt, med effekter avses olika typer av 
filmtekniker för att skapa en illusion för det mänskliga ögat (för vidare beskrivning av begreppen se 
sidan 7) . Redan under filmens första årtionden användes effekter för att förvränga verkligheten och 
beröra betraktaren och sedan dess har tekniken ständigt fortsatt att utvecklas. Just effekter är en stor 
del av vårt filmintresse och är en berättarteknik som vi vill använda oss utav i vårt filmskapande för 
att förstärka berättelsen och publikens känsla inför vad de ser. Av just den anledningen vill vi forska 
inom det ämnet, för att lära oss och förstå hur den svenska filmbranschen använder sig av effekter. 
 

Om oss 
 
Författare till den här uppsatsen är två filmproducentstudenter från Högskolan Väst i Trollhättan. 
Under vår treåriga utbildning har vi fått lära oss hur produktionsprocessen går till, från idé till färdig 
slutprodukt.  
 
Egna observationer har varit till stor nytta för vår forskning. Genom att ha medverkat i och producerat 
egna filmer innehållandes mycket effekter har vi kommit i kontakt med användandet av effekter på 
nära håll. Vi har sett, känt och även deltagit i tillverkningen av effekter till film, såväl fysiska som 
digitala. Det ger oss en bra grundförståelse för ämnet och vi kan därför lättare förstå vad de 
respondenter vi har intervjuat i frågan pratar om. 
 
Vår egen produktion Gediha2 (2015) som just nu befinner sig i efterproduktionfasen3 har varit lärorik 
för oss då den innehåller en väldig bredd av effekter. I den kortfilmen använder vi oss bland annat av 
effekter som perspektivförskjutning, miniatyrer, modellskepp, masker, dockor/”puppets”, 
animatronics, digital compositing, green screen, CGI för att nämna några tekniker4. Denna breda 
blandning av effekter ger en god grundläggande inblick i vilka tekniker som finns och hur de kan 
användas inom filmskapande. 
 

                                                
1 http://www.imdb.com/title/tt0295270/quotes 
2 Arbetstitel - Kan därför komma att ändras innan lansering 
3 Inom branschen används uttrycket “postproduktion” och “efterproduktion” lite slentriant. Postproduktion kan man säga är den fackliga termer och 
efterproduktion är den språkbrukliga termen. För att underlätta för läsaren så väljer vi att konsekvent använda begreppen efterproduktion och 
efterproduktionsbolag. 
4 Se bifogad ordlista 
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Från idé till färdig produkt  
 
Nedan följer några vanliga exempel på hur en films tillblivelse kan ske: 
 
Antingen kommer en manusförfattare på en idé som denne vill förverkliga och börjar utveckla ett 
manus. Det kan också vara så att en regissör har en vision, en historia och börjar skriva själv eller 
söker upp en manusförfattare. Men vanligt är även att produktionsbolagen, då oftast producenten har 
en idé och söker upp någon av de ovan nämnda och börjar på så vis utveckla det som senare kommer 
att bli en färdig film. När manuset börjar ta form gäller det att få med sig en producent eller ett 
produktionsbolag som kan hjälpa till att strukturera upp och administrera projektet. Det gäller att i ett 
ganska tidigt skede knyta an en regissör som har en stark vision och en vilja att ta sig an projektet, 
detta kan ibland vara samma person som skriver manuset. I samband med att de viktigaste 
funktionerna (exempelvis manusförfattare, regissör, fotograf eller dramaturg) knyts till projektet 
börjar producenten utforma budgeten. Är det en film med mycket effekter är det också viktigt att 
tidigt knyta an dessa nyckelpersoner då effekterna kan förväntas ta en stor del av budgeten. En budget 
ska innehålla alla kostnader och intäkter som projektet kan innebära så detaljerat som möjligt för att 
producenten sedan ska kunna knyta an finansiärer. Det är sedan producentens ansvar att finansiera och 
driva igenom projektet. Finansiering av film sker oftast genom bidrag från statliga finansiärer, egna 
insatser från produktionsbolag och eventuellt från manusförfattare/regissör eller andra som vill bidra 
till projektet. Det finns också möjlighet att sälja visningsrätter till distributörer och på så sätt få ihop 
pengar till att genomföra projektet.   
 
Ett filmprojekt kan enklast delas upp i block; förproduktion, inspelning och efterproduktion. 
I förproduktionen tillkommer bland annat manusutveckling, budgetering, anställning av personal och 
planering. Det är även i förproduktionen och budgetarbetet som planeringen av vilka effekter som 
kommer att användas beslutas. Under inspelningsfasen filmas den tänkta historien med skådespelare 
och ett fullt team och här jobbar man med eventuella fysiska effekter som ska finnas med i filmen. 
Slutligen i efterproduktionen tillkommer klippning, ljudläggning och färgkorrigering av film samt 
distribution och marknadsföring. Här tillkommer även digital efterbehandling av filmen och då kan 
man bland annat lägga på digitala effekter.  
 

Tekniska möjligheter: 
Sedan datorn revolutionerade världen har den digitala efterbearbetningen utvecklats i en rasande fart. 
The Matrix (1999) nämns som en milstolpe inom digital efterbearbetning och Sagan om Ringen 
(2001) vars filmatiserade delar blandade både gamla tekniker samt utvecklade nya5.  Många av de 
tekniker som används inom filmskapandet har flyttat in delvis eller helt i datorns värld. Att 
exempelvis klippa en film görs nästan uteslutande i datorn idag oavsett om det är filmad på filmremsa 
eller med digital kamera. Gamla tekniker som mattemålningar6 är ett tacksamt exempel på en teknik 
som sparar mycket tid genom att göras i datorn istället för på inspelningsplatsen.  
 

                                                
5 Cousins (2004, s247-259) 
6 Se bifogad ordlista 
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Definition kring begreppen effekter  
 
För att underlätta för dig som läsare presenterar vi i detta stycke vårt resultat kring definitionen av de 
olika begreppen, detta för att det ska bli lättare att förstå vidare läsning. 
 
Effekter är talspråk och ett övergripande ord för alla former av effekter som används inom film. Det 
kan vara allt ifrån regnmaskiner som skapar regn till avancerad mask och smink för att få någon att se 
ut att vara hundra år gammal till att levandegöra trollkarlslärlingar som utkämpar luftstrider på 
kvastar. Att sudda bort vajrar från en person som flyger kontrollerat genom luften, att lägga till mer 
byggnader bakom en stad för att få staden att se större ut eller medeltida världar som inte går att hitta 
på riktigt, skapade genom modeller, mattemålningar eller CGI7, allt detta går under begreppet 
effekter. 
 
Vi går här kort igenom de begrepp som frekvent kommer att dyka upp i denna forskning. Fler begrepp 
går att läsa om i bilaga 1. 
 
Specialeffekter (SFX) 
Alla effekter som sker i och framför kameran, även kallat, fysiska eller analoga effekter. Exempelvis 
rökmaskiner, miniatyrmodeller, mattemålningar masker och optiska illusioner8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Visuella effekter (VFX) 
Alla effekter som skapas i dator i efterhand, även kallat digitala effekter. Exempel på detta kan vara 
digitalt ditlagda skotthål, 3d-miljöer och 3d-karaktärer. Man kan också bygga om miljöer och slå ihop 
olika bilder för att skapa nya icke existerande miljöer. 
 
 
 
 
 

                                                
7 Se bifogad ordlista 
8 Se bifogad ordlista 

Bild 1.2. Den färdiga bilden med en karaktär i förgrund. Allt gjort fysiskt 
på plats. 
 Bild 1.1. En försättsmodell finjusteras inför filmning. 
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I en musikvideo åt det göteborgsbaserade bandet 
Räfven använde sig skaparna utav digitala tekniker 
såsom maskning (att klippa ur delar av bilden), green 
screen och att maska ur personer och notblad, både 
från green screen-bilder och material som i sin helhet 
används i videon, för att sedan komponera ihop alla 
dessa ”lager” av bilder till den slutgiltiga bilden som 
syns i videon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osynliga effekter 
En osynlig effekt kan vara att man suddat ut en logotyp på en byggnad eller fyllt en läktare med 
publik som egentligen är tom, det är alltså effekter som vi som tittare inte är medvetna om. 
 
Synliga effekter 
En synlig effekt är något som publiken förstår är ditlagt av filmskaparen. De blåa karaktärerna i 
Avatar (2009) är en synlig effekt då publiken förstår att det är skapat just för filmen eftersom det i 
detta fall inte finns på riktigt. (Se videoexempel: http://vimeo.com/86502777) 
 
Effektfilm 
Effektfilm är ett påhittat begrepp som vi tagit fram för vår forskning för att genom respondenternas 
svar utröna inställningen till användandet av effekter. 
Vår definition av begreppet effektfilm grundar sig främst i om filmen hade varit möjlig att genomföra 
och berätta utan effekter. En effektfilm kräver ett filmskapande där effekter, både digitala och fysiska 
var för sig eller tillsammans, är en del av grundstommen. Vi syftar på filmer som Avatar och Sagan 
om Ringen för att påvisa vad begreppet effektfilm innebär i den här uppsatsen. Det är något som 
exempelvis utspelar sig i en värld som inte existerar på riktigt eller innehåller varelser som inte finns 
eller är möjliga att existera i vår värld. 
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Vi redogör löpande för respondenternas tolkningar kring begreppet effektfilm under resultatet och 
analysen.  
 
För att särskilja begreppen ännu tydligare under forskningen så väljer vi att skriva fysiska effekter 
gällande de analoga/specialeffekter och digitala effekter gällande visuella effekter. Undantag är när 
våra respondenter uttryckligen använt andra begrepp såsom specialeffekter och visuella effekter. 
 
Då det råder en allmän osäkerhet kring begreppen i Sverige väljer vi för tydlighetens skull att i vår 
uppsats använda ordet effekter som ett samlingsnamn för alla former av effekter i en film, förutom i 
de fall där vi talar specifikt om fysiska eller digitala effekter.  
 
Svensk filmpolitik 
 
De ovan nämnda illustrerar grovt en produktionsprocess som i många fall är flerårig åtminstone vad 
gäller en spelfilm. Den manusberättelse som ligger till grund för filmatisering kan bygga på fler eller 
färre effekter beroende av hur berättelsen ser ut, vilka tekniska kompetenser som krävs för att 
realisera manuset, regissörens konstnärliga vision samt vilka kostnader budgeten tillåter. Oavsett vilka 
effekter ska varje del av berättelsen kunna åskådliggöras i ett produktionsdokument och varje del ska 
kostnadsberäknas. Detta innebär att detaljerade kostnader för personal, scenografi, teknik eller annat 
måste belysas för att kunna avgöra en films kostnader, kostnader som sedan kan presenteras för 
tilltänkta finansiärer som i sin tur ska ta ställning till om de är intresserade att bidra till filmens 
finansiering. 
 
Kulturdepartementet skriver i sin avhandling Vägval för filmen (2009)9 om problematiken kring en 
svag producentstruktur och vad det kan innebära.  
 
Ett utdrag ur texten:  
  “Det hävdas ibland i branschen att en av sju eller en av tio filmer spelar in sina kostnader och går 
med vinst. Av de 112 filmer som hade premiär 2003–2006 var det dock endast fyra som gick med vinst 
och ytterligare två som spelade in sina kostnader. Det var alltså endast omkring fem procent av 
filmerna som inte gick med förlust för producenten”10. 
 
Deras slutsatser är alltså att nästan ingen film går med vinst. Ser man då till “effektfilmer” eller filmer 
med starkt visuellt innehåll som får en extra kostnadspost tack vare effekterna och således kräver 
extra kostnader är det lätt att som betraktare utifrån en producents synvinkel se det som extremt 
riskabelt att satsa på den typ av film som medför stora kostnader för effekter. Om mindre 
lågbudgetfilmer knappt eller ens sällan går med vinst, varför ska man då satsa mer kostsamma och 
kanske än mer riskabla produktioner?  
 
Det Svenska Filminstitutet (fortsättningsvis kallat SFI) har i sitt styrdokument Filmavtalet (2013), 
som skrivs mellan Staten, SFI och branschen, uppsatta mål om vad för typ av film som skall 

                                                
9 Kulturdepartementet (2009). Vägval för filmen (SOU 2009:73). Stockholm: Kulturdepartementet. 
10 Vägval för filmen (2009) sid 80 
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Filmavtalet 2006-2012 
 
Målet med avtalet 
2§ 
Parterna är eniga om att reglerna för stöd till svensk film 
bör utformas så att de främjar en rationell och effektiv 
produktion och distribution av svensk film och medför en 
sund användning av stödmedlen. 
 
3§ 
Parterna är eniga om att målet med avtalet skall vara att 

• stödja och stimulera förnyelse och utveckling av 
värdefull svensk filmproduktion samt distribution 
och visning av film i hela landet, 

• verka för att svensk filmproduktion skall utgöra en 
dynamisk tillväxtbransch, 

• förbättra kvinnliga filmskapares villkor, 
• främja arbetet mot olovlig hantering av film i alla 

visningsformer, 
• ���verka för att svensk film skall spegla hela landet, ��� 
• verka för att svensk film skall nå en större publik i 

alla visningsformer, både I Sverige och 
internationellt, samt att 

• verka för att antalet biobesök i Sverige skall öka. 

Filmavtalet 2013-2015 
 
Målen med avtalet 
2 § Parternas vision för svensk film är att Sverige ska vara en 
ledande filmnation i Europa. 
 
Det övergripande målet med ett nytt filmavtal är att främja en 
svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög attraktionskraft, 
såväl nationellt som internationellt, samt en stark och dynamisk 
filmbransch. Produktionen ska vara präglad av både kontinuitet 
och förnyelse. 
 
4 § Därutöver är parterna eniga om följande mål för avtalet: 

• svensk film ska ha den högsta marknadsandelen i Norden 
för ���nationellt producerad film i alla visningsfönster,  

• antalet biografbesök i Sverige ska öka, bl.a. i syfte att 
öka ���intäkterna till detta avtal,  

• visning av film i hela landet ska främjas,  
• stöden ska fördelas så att de skapar bästa möjliga 

förutsättningar ���för en modern, stark och självständig 
filmproduktion och filmbransch så att cykliska 
förhållanden kan hanteras och nödvändig finansiering 
erhållas,  

• stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män,  
• stödgivningen ska utgå från ett mångfaldsperspektiv,  
• Sverige ska vara ledande i Europa i utveckling, 

produktion och ���distribution genom nya medier,  
• Sverige ska vara ledande i Europa inom såväl barn- 

och ���ungdomsfilm som dokumentärfilm,  
• svensk film ska vara representerad i tävlingssektionerna 

på de ���internationella filmfestivalerna i Berlin och Cannes, 
och  

• svensk film ska vara representerad på de tio 
viktigaste ���internationella filmfestivalerna i världen.  

 

produceras i Sverige11. Deras mål är att “främja en svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög 
attraktionskraft, såväl nationellt som internationellt”. Ska man utgå från den målsättningen verkar det 
rimligt att anta att även mer riskfyllda och större typer av produktioner bör göras för att nå de uppsatta 
målen12. I samma paragraf av Filmavtalet nämns att “stödgivningen ska utgå från ett 
mångfaldsperspektiv”. 
 
Filmavtalet innebär, direkt citerat från Svenska Filminstitutets hemsida13: 
“Filmavtalet kom till 1963 på initiativ av filmkritikern och affärsmannen Harry Schein och ligger än 
idag till grund för Svenska Filminstitutets verksamhet. Den 1 januari 2013 trädde ett nytt filmavtal i 
kraft. 

Avtalet 1963 kom till som en följd av att regering och riksdag bestämde sig för att stödja den 
inhemska filmproduktionen, vilken under 1950-talet hade fått ökad konkurrens bland annat på grund 
av tv-mediets intåg i vardagsrummen...  

…Sedan 1963 har filmavtalet omformulerats och omförhandlats omkring vart femte år. Det har 
finansierat och reglerat den svenska filmpolitiken oavsett regering.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Filmavtalet (2013) sid 1 §2 (http://sfi.se/Documents/Filmavtalet/Filmavtalet/2013%20%c3%a5rs%20filmavtal.pdf) 
12 Filmavtalet (2013) sid 2 §4 (http://sfi.se/Documents/Filmavtalet/Filmavtalet/2013%20%c3%a5rs%20filmavtal.pdf) 
13 http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/Filmavtalet/ 
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Både det gamla och det gällande avtalet nämner som mål att parterna i avtalet ska stödja utveckling av 
film och ta fram ny och stark film. 
 
Trots att den svenska filmproduktionen kan åtnjuta kulturpolitiskt stöd görs få spelfilmer per år och 
ännu färre går med vinst. För att mindre bolag ska hålla sig på benen kan de inte producera 
förlustfilmer eller filmer som endast spelar in sina kostnader. Det är då rimligt att anta att de kan 
tänkas avstå från de dyra teknik- och personalkostnader som effekter medför. Till detta finns 
möjligtvis en filmtradition där filmberättelsen är det centrala (alltså konstnärlig produktion av hög 
kvalitet) och att kommersiella produktioner betraktas som mindre värdefulla. Att använda effekter 
eller inte kan ha att göra med ekonomiska villkor, tekniskt kunnande och kompetens, konstnärliga och 
berättartekniska ambitioner samt vad publiken vill se för film. Vi ställer oss alltså frågan vad publiken 
vill se på bio och vad de köper för Dvd:er. 
 
Vi ser på statistiken över biobesök/år att de senaste fem åren har toppats av filmer med stort innehåll 
utav specialeffekter och/eller digitala effekter. Detta gjorde oss nyfikna på hur effekter används inom 
den svenska filmbranschen idag och i vilken utsträckning. Vi vill utröna vilka typer av effekter som 
används och vad den generella inställningen är till effektfilmer och filmer med starkt visuellt innehåll. 
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Mest sedda svenska filmer – januari-december 
Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributör Biopremiär Huvudproduktionsland

- 5 683 025 495 530 477

1 Män som hatar kvinnor 1 217 018 114 336 470 Nordisk Film 2009-02-27 Sverige

2 Flickan som lekte med elden 1 029 278 98 015 634 Nordisk Film 2009-09-18 Sverige

3 Sommaren med Göran 550 085 46 929 838 Nordisk Film 2009-07-31 Sverige

4 Luftslottet som sprängdes 508 749 48 241 589 Nordisk Film 2009-11-27 Sverige

5 Bröllopsfotografen 330 617 27 703 703 Sandrew Metronome 2009-10-16 Sverige

6 Pettson & Findus - glömligheter 153 311 10 808 775 SF Film 2009-03-13 Sverige

7 I taket lyser stjärnorna 143 766 12 077 857 Sandrew Metronome 2009-01-30 Sverige

8 Mammut 143 412 12 362 111 SF Film 2009-01-23 Sverige

9 Beck - I stormens öga 143 214 12 238 490 Nordisk Film 2009-08-26 Sverige

10 Göta Kanal 3 - Kanalkungens hemlighet 135 923 11 433 248 SF Film 2009-12-25 Sverige

11 Wallander - Hämnden 131 629 10 887 593 SF Film 2009-01-09 Sverige

12 Vi hade i alla fall tur med vädret igen! 120 659 9 780 359 SF Film 2008-12-05 Sverige

13 Kenny Begins 111 351 9 475 282 Nordisk Film 2009-03-25 Sverige

14 LasseMajas Detektivbyrå - Kameleontens hämnd 109 696 7 861 459 SF Film 2008-12-19 Sverige

15 Johan Falk - Gruppen för särskilda insatser 99 098 8 597 282 Nordisk Film 2009-06-26 Sverige

16 Allt flyter 98 814 8 284 530 Nordisk Film 2008-12-25 Sverige

17 Maria Larssons eviga ögonblick 98 171 7 302 357 Sandrew Metronome 2008-09-24 Sverige

18 Så olika 95 431 7 768 169 SF Film 2009-11-06 Sverige

19 Lilla spöket Laban - Bullar och Bång 71 064 4 066 861 Sandrew Metronome 2009-10-23 Sverige

20 Drottningen och jag 39 248 2 749 880 Folkets Bio 2009-02-13 Sverige

21 Lilla spöket Laban - världens snällaste spöke 31 868 1 664 627 Sandrew Metronome 2008-10-24 Sverige

22 De ofrivilliga 29 621 2 345 735 SF Film 2008-11-28 Sverige

23 Prinsessa 28 680 2 440 964 SF Film 2009-09-11 Sverige

24 Flickan 26 833 2 260 000 Scanbox Entertainment 2009-09-04 Sverige

25 Låt den rätte komma in 22 157 1 770 906 Sandrew Metronome 2008-10-24 Sverige  
 

Mest sedda filmer – januari-december 
Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributör Biopremiär Huvudproduktionsland

- 17 376 161 1 544 329 844

1 Män som hatar kvinnor 1 217 018 114 336 470 Nordisk Film 2009-02-27 Sverige

2 Flickan som lekte med elden 1 029 278 98 015 634 Nordisk Film 2009-09-18 Sverige

3 Harry Potter och Halvblodsprinsen 754 497 74 239 970 Warner (Sandrew) 2009-07-15 Storbritannien

4 Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna 668 038 56 588 790 20th Century Fox 2009-07-01 USA

5 Sommaren med Göran 550 085 46 929 838 Nordisk Film 2009-07-31 Sverige

6 Luftslottet som sprängdes 508 749 48 241 589 Nordisk Film 2009-11-27 Sverige

7 New Moon (Twilight 2) 465 981 44 461 152 Nordisk Film 2009-11-20 USA

8 Upp 461 272 39 441 212 Walt Disney 2009-10-16 USA

9 Avatar 451 263 50 400 022 20th Century Fox 2009-12-18 USA

10 Änglar och demoner 400 701 37 358 104 Sony (Walt Disney) 2009-05-13 USA

11 2012 399 031 39 642 712 Sony (Walt Disney) 2009-11-13 USA

12 Australia 385 278 34 962 690 20th Century Fox 2008-12-25 Australien

13 Inglourious Basterds 362 185 35 983 868 UIP / Universal 2009-08-21 USA

14 Bolt 359 331 27 956 564 Walt Disney 2009-02-06 USA

15 Bröllopsfotografen 330 617 27 703 703 Sandrew Metronome 2009-10-16 Sverige

16 Baksmällan 291 131 25 699 184 Warner (Sandrew) 2009-06-10 USA

17 Transformers: De besegrades hämnd 253 018 24 756 818 UIP / Paramount 2009-06-24 USA

18 Michael Jackson's This Is It 226 381 20 970 019 Sony (Walt Disney) 2009-10-28 USA

19 Benjamin Buttons otroliga liv 209 768 19 874 937 Warner (Sandrew) 2009-01-16 USA

20 Terminator Salvation 203 782 18 498 836 Sony (Walt Disney) 2009-06-03 USA

21 Slumdog Millionaire 197 401 17 368 620 SF Film 2009-03-06 Storbritannien

22 The Proposal 194 338 16 765 684 Walt Disney 2009-06-24 USA

23 Public Enemies 193 809 18 496 360 UIP / Universal 2009-07-24 USA

24 Brüno 188 436 16 720 961 Nordisk Film 2009-07-10 Storbritannien

25 Yes Man 174 991 15 013 594 Warner (Sandrew) 2008-12-19 USA  
 

 

 

S 
 
Mest sedda svenska filmer – januari-december 
Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributör Biopremiär Huvudproduktionsland

- 3 293 038 281 340 309

1 Snabba Cash 600 884 55 807 210 Nordisk Film 2010-01-15 Sverige

2 Farsan 449 107 38 618 970 SF Film 2010-02-12 Sverige

3 I rymden finns inga känslor 271 322 23 595 405 SF Film 2010-09-03 Sverige

4 Luftslottet som sprängdes 264 308 24 274 961 Nordisk Film 2009-11-27 Sverige

5 Himlen är oskyldigt blå 208 051 17 925 376 Nordisk Film 2010-10-15 Sverige

6 Änglagård - tredje gången gillt 191 407 16 570 558 SF Film 2010-12-25 Sverige

7 Cornelis 167 677 14 572 725 SF Film 2010-11-12 Sverige

8 Bröderna Karlsson 165 004 13 943 018 SF Film 2010-07-30 Sverige

9 Göta Kanal 3 – Kanalkungens hemlighet 150 648 12 267 996 SF Film 2009-12-25 Sverige

10 Kommissarie Späck 118 318 10 256 187 SF Film 2010-06-04 Sverige

11 Beck - levande begravd 106 411 9 248 219 Nordisk Film 2010-06-21 Sverige

12 Svinalängorna 92 095 7 769 195 Nordisk Film 2010-12-10 Sverige

13 Änglavakt 84 094 6 811 828 SF Film 2010-03-19 Sverige

14 Tusen gånger starkare 64 896 5 524 609 SF Film 2010-09-24 Sverige

15 Lilla spöket Laban - Bullar och Bång 47 437 2 735 241 Sandrew Metronome 2009-10-23 Sverige

16 Klara 41 468 3 184 929 SF Film 2010-03-26 Sverige

17 Bröllopsfotografen 33 507 2 559 191 Sandrew Metronome 2009-10-16 Sverige

18 Fyra år till 26 111 2 252 517 SF Film 2010-11-26 Sverige

19 För kärleken 25 743 2 167 176 Nordisk Film 2010-07-09 Sverige

20 Puss 19 572 1 675 641 Nordisk Film 2010-08-20 Sverige

21 Till det som är vackert 14 285 1 186 345 Nordisk Film 2010-10-22 Sverige

22 Vem? 14 069 634 190 Folkets Bio 2010-09-24 Sverige

23 Miss Kicki 13 219 938 954 Folkets Bio 2010-02-05 Sverige

24 Sebbe 10 828 916 123 SF Film 2010-03-12 Sverige

25 Alfons och pappa Åberg 7 897 276 971 Svenska Filminstitutet 1999-02-19 Sverige  
 

Mest sedda filmer – januari-december 
Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributör Biopremiär Huvudproduktionsland

- 15 820 206 1 471 820 278

1 Avatar 1 027 977 121 819 675 20th Century Fox 2009-12-18 USA

2 Harry Potter och dödsrelikerna: del 1 637 563 63 923 220 Warner (Sandrew) 2010-11-17 Storbritannien

3 Inception 623 040 63 009 639 Warner (Sandrew) 2010-07-23 USA

4 Snabba Cash 600 884 55 807 210 Nordisk Film 2010-01-15 Sverige

5 Eclipse 542 077 53 781 442 Nordisk Film 2010-06-30 USA

6 Alice i Underlandet 487 584 50 761 765 Walt Disney 2010-03-03 USA

7 Farsan 449 107 38 618 970 SF Film 2010-02-12 Sverige

8 Toy Story 3 399 634 38 431 300 Walt Disney 2010-08-27 USA

9 Sex and the City 2 371 255 37 250 887 Warner (Sandrew) 2010-05-27 USA

10 Alvin & gänget 2 369 563 27 524 915 20th Century Fox 2009-12-25 USA

11 Shrek - nu och för alltid 360 052 34 524 065 UIP / Paramount 2010-07-07 USA

12 Shutter Island 309 710 29 229 795 UIP / Paramount 2010-02-19 USA

13 Robin Hood 295 469 28 535 435 UIP / Universal 2010-05-12 USA

14 Sherlock Holmes 284 042 26 557 186 Warner (Sandrew) 2010-01-01 USA

15 I rymden finns inga känslor 271 322 23 595 405 SF Film 2010-09-03 Sverige

16 Luftslottet som sprängdes 264 308 24 274 961 Nordisk Film 2009-11-27 Sverige

17 Prinsessan och grodan 255 652 19 281 997 Walt Disney 2010-02-05 USA

18 Draktränaren 244 829 22 065 533 UIP / Paramount 2010-03-26 USA

19 Himlen är oskyldigt blå 208 051 17 925 376 Nordisk Film 2010-10-15 Sverige

20 Änglagård - tredje gången gillt 191 407 16 570 558 SF Film 2010-12-25 Sverige

21 Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen 178 718 18 780 738 20th Century Fox 2010-12-25 USA

22 Dumma mig 177 920 16 879 830 UIP / Universal 2010-10-01 USA

23 Knight and Day 176 956 16 130 535 20th Century Fox 2010-07-14 USA

24 Hämnden 173 273 14 706 693 Nordisk Film 2010-10-01 Danmark

25 Prince of Persia 169 317 15 398 339 Walt Disney 2010-05-19 USA  
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Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributörer Biopremiär Huvudproduktionsland

3 253 041 272 762 288

1 Jägarna 2 536 614 51 060 873 SF Film 2011-09-02 Sverige
2 Änglagård - tredje gången gillt 496 268 41 577 989 SF Film 2010-12-25 Sverige
3 Hur många lingon finns det i världen 375 090 31 469 488 SF Film 2011-03-18 Sverige
4 Svinalängorna 288 599 23 463 647 Nordisk Film 2010-12-10 Sverige

5 Åsa-Nisse - wälkom to Knohult 257 049 21 345 690 Nordisk Film 2011-02-11 Sverige
6 The Stig-Helmer Story 167 219 14 747 981 SF Film 2011-12-25 Sverige
7 Hotell Gyllene Knorren - filmen 162 494 12 347 803 SF Film 2011-02-23 Sverige

8 Svensson Svensson ... i nöd & lust 122 519 10 715 290 Nordisk Film 2011-10-14 Sverige
9 En enkel till Antibes 104 734 8 369 751 SF Film 2011-09-30 Sverige

10 Jag saknar dig 96 926 8 734 338 Nordisk Film 2011-08-19 Sverige
11 Simon och ekarna 90 158 8 075 308 Nordisk Film 2011-12-09 Sverige

12 Var inte rädd Långa Farbrorn 82 213 4 843 947 Nordisk Film 2011-01-14 Sverige
13 Kronjuvelerna 73 349 6 560 545 Nordisk Film 2011-06-29 Sverige
14 Kokvinnorna 47 737 3 471 546 Folkets Bio 2011-02-18 Sverige
15 Försvunnen 42 993 3 825 165 Walt Disney 2011-08-26 Sverige

16 Cornelis 35 261 2 761 075 SF Film 2010-11-12 Sverige
17 Kyss mig 30 811 2 799 871 Nordisk Film 2011-07-29 Sverige
18 Apflickorna 29 449 2 457 305 TriArt Film AB 2011-09-02 Sverige

19 Gränsen 23 950 2 073 909 CCV Entertainment AB 2011-01-28 Sverige
20 Himlen är oskyldigt blå 21 947 1 708 862 Nordisk Film 2010-10-15 Sverige
21 Play 13 262 1 165 832 SF Film 2011-11-11 Sverige
22 Happy End 9 647 792 201 Nordisk Film 2011-09-23 Sverige

23 Vem är var? 9 544 435 576 Folkets Bio 2011-10-07 Sverige
24 Fyra år till 8 581 691 489 SF Film 2010-11-26 Sverige
25 Jussi i våra hjärtan 8 213 577 918 Folkets Bio 2011-02-02 Sverige ��������
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16 413 687 1 568 639 109

1 Harry Potter och dödsrelikerna, del 2 869 490 102 583 751 Warner (Fox) 2011-07-13 Storbritannien
2 Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten 717 186 84 419 123 Walt Disney 2011-05-18 USA
3 Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet 684 526 80 076 252 Sony (Walt Disney) 2011-10-28 USA
4 Jägarna 2 536 614 51 060 873 SF Film 2011-09-02 Sverige

5 Trassel 506 466 47 951 654 Walt Disney 2011-02-04 USA
6 Änglagård - tredje gången gillt 496 268 41 577 989 SF Film 2010-12-25 Sverige
7 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 494 860 49 715 291 Nordisk Film 2011-11-16 USA

8 Bilar 2 477 311 43 128 519 Walt Disney 2011-08-05 USA
9 The King's Speech 393 736 34 239 721 SF Film 2011-02-04 Storbritannien

10 Hur många lingon finns det i världen 375 090 31 469 488 SF Film 2011-03-18 Sverige
11 Smurfarna 367 120 34 225 902 Sony (Walt Disney) 2011-09-02 USA

12 Baksmällan del II 365 153 35 612 077 Warner (Fox) 2011-05-25 USA
13 Svinalängorna 288 599 23 463 647 Nordisk Film 2010-12-10 Sverige
14 Transformers 3 270 153 34 314 105 UIP / Paramount 2011-06-29 USA
15 Bridesmaids 265 461 24 802 380 UIP / Universal 2011-07-22 USA

16 Åsa-Nisse - wälkom to Knohult 257 049 21 345 690 Nordisk Film 2011-02-11 Sverige
17 Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen 244 085 25 279 991 20th Century Fox 2010-12-25 USA
18 Kung Fu Panda 2 241 720 23 186 485 UIP / Paramount 2011-06-08 USA

19 Fast & Furious 5 225 343 22 148 177 UIP / Universal 2011-05-04 USA
20 Sherlock Holmes: A Game of Shadows 212 469 21 154 890 Warner (Fox) 2011-12-16 USA
21 Apornas planet: (r)evolution 202 900 19 097 072 20th Century Fox 2011-08-17 USA
22 The Tourist 189 865 16 412 702 Sony (Walt Disney) 2011-01-05 USA

23 Rio 189 108 17 888 666 20th Century Fox 2011-04-08 USA
24 Black Swan 173 689 15 082 512 20th Century Fox 2011-03-04 USA
25 The Stig-Helmer Story 167 219 14 747 981 SF Film 2011-12-25 Sverige ��������

�

S 
 

  13 (13) 

Mest sedda svenska filmer januari - december 2012 

 
 

Mest sedda filmer under januari - december 2012 

 
 

Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributörer Biopremiär Huvudproduktionsland

1 Hamilton - I nationens intresse 512 661 46 942 650 Walt Disney 2012-01-13 Sverige

2 En gång i Phuket 395 264 35 763 336 Nordisk Film 2012-02-03 Sverige

3 Snabba cash II 323 475 31 679 433 Nordisk Film 2012-08-17 Sverige

4 Cockpit 272 600 24 657 668 Nordisk Film 2012-07-13 Sverige

5 Hypnotisören 266 087 25 763 917 SF Film 2012-09-28 Sverige

6 Sune i Grekland - all inclusive 264 048 21 136 537 Nordisk Film 2012-12-25 Sverige

7 The Stig-Helmer Story 252 847 21 510 250 SF Film 2011-12-25 Sverige

8 Simon och ekarna 242 316 20 359 898 Nordisk Film 2011-12-09 Sverige

9 Palme 240 703 20 249 319 Scanbox Entertainment 2012-09-14 Sverige

10 Hamilton 2 - men inte om det gäller din dotter 198 141 18 688 897 Walt Disney 2012-09-07 Sverige

11 Mammas pojkar 193 602 17 640 327 Walt Disney 2012-12-25 Sverige

12 Kvarteret Skatan reser till Laholm 111 080 10 021 151 SF Film 2012-03-16 Sverige

13 Call Girl 109 014 10 181 494 Nordisk Film 2012-11-09 Sverige

14 Searching for Sugar Man 62 881 5 491 620 Nonstop Entertainment 2012-08-24 Sverige

15 Sean Banan - Inuti Seanfrika 53 285 4 158 454 SF Film 2012-02-15 Sverige

16 Äta sova dö 48 387 4 113 028 TriArt Film AB 2012-10-05 Sverige

17 Lilla Anna och Långa farbrorn 46 763 2 768 947 Nordisk Film 2012-10-26 Sverige

18 Nobels testamente 43 763 3 875 023 Nordisk Film 2012-03-02 Sverige

19 En enkel till Antibes 37 357 2 671 422 SF Film 2011-09-30 Sverige

20 Bitchkram 31 079 2 747 620 SF Film 2012-10-19 Sverige

21 Inte ens det förf lutna 27 201 2 361 764 SF Film 2012-07-20 Sverige

22 En f iende att dö för 22 448 2 005 978 Walt Disney 2012-03-16 Sverige

23 Blondie 22 069 1 969 895 Nordisk Film 2012-11-23 Sverige

24 Liten Skär och alla små Brokiga 21 363 985 417 Folkets Bio 2012-09-21 Sverige

25 Bekas 20 255 1 890 294 SF Film 2012-11-30 Sverige

Ranking Svensk premiärtitel Besök Intäkter Distributörer Biopremiär Huvudproduktionsland

1 Skyfall 1 045 219 113 581 476 SF Film 2012-10-26 Storbritannien

2 Hobbit - en oväntad resa 833 145 112 005 653 SF Film 2012-12-12 USA

3 The Dark Knight Rises 717 958 84 561 716 Warner (Fox) 2012-07-25 USA

4 Ice Age 4: jorden skakar loss 596 318 57 753 743 20th Century Fox 2012-06-27 USA

5 Breaking Daw n - del 2 521 956 53 691 916 Nordisk Film 2012-11-14 USA

6 Hamilton - I nationens intresse 512 661 46 942 650 Walt Disney 2012-01-13 Sverige

7 Hunger Games 492 185 49 754 612 Nordisk Film 2012-03-23 USA

8 Mästerkatten 435 986 41 286 398 UIP / Paramount 2012-02-03 USA

9 Avengers 428 920 52 780 147 Walt Disney 2012-04-27 USA

10 En oväntad vänskap 406 445 36 667 440 Scanbox Entertainment 2012-09-21 Frankrike

11 En gång i Phuket 395 264 35 763 336 Nordisk Film 2012-02-03 Sverige

12 Modig 390 821 38 071 897 Walt Disney 2012-08-31 USA

13 Madagaskar 3 372 138 35 394 370 UIP / Paramount 2012-08-01 USA

14 The Amazing Spider-Man 331 457 39 832 681 Sony (Walt Disney) 2012-07-03 USA

15 Snabba cash II 323 475 31 679 433 Nordisk Film 2012-08-17 Sverige

16 Prometheus 315 543 38 413 863 20th Century Fox 2012-06-01 USA

17 Alvin och gänget 3 299 718 22 915 647 20th Century Fox 2011-12-25 USA

18 Snow  White and the Huntsman 290 283 29 324 943 UIP / Universal 2012-06-08 USA

19 Cockpit 272 600 24 657 668 Nordisk Film 2012-07-13 Sverige

20 Ted 269 994 25 708 261 UIP / Universal 2012-10-03 USA

21 Hypnotisören 266 087 25 763 917 SF Film 2012-09-28 Sverige

22 Sune i Grekland - all inclusive 264 048 21 136 537 Nordisk Film 2012-12-25 Sverige

23 Mission: Impossible - Ghost Protocol 253 811 25 286 003 UIP / Paramount 2012-01-27 USA

24 The Stig-Helmer Story 252 847 21 510 250 SF Film 2011-12-25 Sverige

25 Simon och ekarna 242 316 20 359 898 Nordisk Film 2011-12-09 Sverige
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Mest sedda svenska filmer – januari till december2 

 
 
 
Mest sedda filmer – januari till december 

 
 
 

Ranking Svensk premiärtitel Besök period Intäkter period Besök Totalt Distributörer Biopremiär Huvudproduktionsland

1 Monica Z 517 077 46 192 193 517 077 SF Film 2013-09-13 Sverige

2 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 423 875 40 534 085 423 875 Walt Disney 2013-12-25 Sverige

3 Sune i Grekland - all inclusive 389 858 31 046 018 588 297 Nordisk Film 2012-12-25 Sverige

4 Snabba cash - Livet deluxe 256 003 26 009 117 256 003 Nordisk Film 2013-08-30 Sverige

5 Sune på bilsemester 241 559 21 785 175 241 559 Nordisk Film 2013-12-25 Sverige

6 LasseMajas detektivbyrå - von Broms hemlighet 220 492 17 715 732 220 492 SF Film 2013-10-18 Sverige

7 Känn ingen sorg 217 050 20 895 778 217 050 SF Film 2013-07-19 Sverige

8 Mig äger ingen 207 942 18 623 129 207 942 SF Film 2013-11-08 Sverige

9 Mammas pojkar 166 375 15 028 375 320 345 Walt Disney 2012-12-25 Sverige

10 Hur många kramar f inns det i världen 149 780 13 022 306 149 780 SF Film 2013-08-16 Sverige

11 Små citroner gula 135 838 11 983 538 135 838 Nordisk Film 2013-02-20 Sverige

12 Ego 134 716 12 372 591 134 716 Nordisk Film 2013-01-25 Sverige

13 Bäst före 128 260 10 807 536 128 260 SF Film 2013-03-22 Sverige

14 Återträffen 87 763 7 673 957 87 763 TriArt Film AB 2013-11-15 Sverige

15 Searching for Sugar Man 84 614 7 011 287 147 484 Nonstop Entertainment 2012-08-24 Sverige

16 Vi är bäst! 80 992 7 726 573 80 992 SF Film 2013-10-11 Sverige

17 Johan Falk - kodnamn: Lisa 70 932 6 614 861 70 932 Nordisk Film 2013-03-15 Sverige

18 Skumtimmen 62 837 5 563 076 62 837 Nordisk Film 2013-09-27 Sverige

19 Emil & Ida i Lönneberga 59 123 4 414 437 59 123 SF Film 2013-12-25 Sverige

20 Äta sova dö 49 300 3 873 337 97 222 TriArt Film AB 2012-10-05 Sverige

21 Mördaren ljuger inte ensam 46 190 4 057 168 46 190 SF Film 2013-03-08 Sverige

22 Wallander - den orolige mannen 44 847 3 903 358 44 847 SF Film 2013-01-11 Sverige

23 Tyskungen 41 495 3 704 189 41 495 Nordisk Film 2013-06-28 Sverige

24 Hotell 30 839 2 747 540 30 839 TriArt Film AB 2013-10-04 Sverige

25 Lilla Anna och Långa farbrorn 27 749 1 532 671 72 335 Nordisk Film 2012-10-26 Sverige

Ranking Svensk premiärtitel Besök period Intäkter period Besök Totalt Distributörer Biopremiär Huvudproduktionsland

1 Hobbit: Smaugs ödemark 747 730 99 168 369 747 730 SF Film 2013-12-11 USA

2 The Hunger Games: Catching Fire 558 466 64 454 812 558 466 Nordisk Film 2013-11-20 USA

3 Monica Z 517 077 46 192 193 517 077 SF Film 2013-09-13 Sverige

4 Dumma mej 2 428 039 40 246 685 428 039 Universal (UIP) 2013-06-26 USA

5 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 423 875 40 534 085 423 875 Walt Disney 2013-12-25 Sverige

6 Sune i Grekland - all inclusive 389 858 31 046 018 588 297 Nordisk Film 2012-12-25 Sverige

7 Hobbit - en oväntad resa 349 165 45 717 017 1 101 770 SF Film 2012-12-12 USA

8 Röjar-Ralf 340 170 32 157 154 340 170 Walt Disney 2013-02-08 USA

9 Django Unchained 338 743 36 847 231 338 743 Sony (Walt Disney) 2013-01-18 USA

10 Iron Man 3 324 587 36 245 187 324 587 Walt Disney 2013-04-24 USA

11 Flygplan 306 675 27 568 985 306 675 Walt Disney 2013-09-27 USA

12 Croodarna 302 040 27 454 959 302 040 20th Century Fox 2013-03-22 USA

13 Fast & Furious 6 290 657 29 423 751 290 657 Universal (UIP) 2013-05-22 USA

14 Berättelsen om Pi 281 620 32 858 442 435 955 20th Century Fox 2012-12-21 USA

15 Monsters University 280 833 26 417 022 280 833 Walt Disney 2013-07-31 USA

16 Smurfarna 2 267 530 24 262 942 267 530 Sony (UIP) 2013-09-06 USA

17 World War Z 261 972 29 331 982 261 972 Paramount (UIP) 2013-07-12 USA

18 Snabba cash - Livet deluxe 256 003 26 009 117 256 003 Nordisk Film 2013-08-30 Sverige

19 Sune på bilsemester 241 559 21 785 175 241 559 Nordisk Film 2013-12-25 Sverige

20 Gravity 239 187 26 936 221 239 187 Warner (Fox) 2013-10-25 USA

21 Thor: The Dark World 228 442 26 106 740 228 442 Walt Disney 2013-10-30 USA

22 Baksmällan - del III 221 170 21 870 687 221 170 Warner (Fox) 2013-05-31 USA

23 LasseMajas detektivbyrå - von Broms hemlighet 220 492 17 715 732 220 492 SF Film 2013-10-18 Sverige

24 Känn ingen sorg 217 050 20 895 778 217 050 SF Film 2013-07-19 Sverige

25 Man of Steel 210 315 25 557 638 210 315 Warner (Fox) 2013-06-26 USA

2009

2010

2011

2012

2013

 

Bild 2 - Utdrag från SFIs biografstatistik. 
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DVD-Statistik från Sveriges Videodistributörers Förening (SVF) topp 10: 
(vi kunde endast få ut statistik från två år tillbaka men det kan ge en liten fingervisning) 
 

    2012                                            2013  
1. Ice Age 4   1. Skyfall 
2. Tintin    2. Breaking Dawn part 2 
3. Breaking Dawn Part 1  3. Hobbit 1 
4. Brave    4. Sune I Grekland 
5. Hamilton-INI   5. Hamilton-Inte om det gäller min dotter 
6. Hunger Games   6. Wreck-it Ralph 
7. Alvin o Gänget 3   7. Despicable me 2 
8. Stig-Helmer story  8. Hypnotisören 
9. Dark Knight   9. Monsters Uni 
10. Avengers   10. Croods 

 
 
 
Även om effekter har använts i alla tider så har det blivit mer och mer vanligt att använda som verktyg 
i filmskapandet. Nedan följer en kort beskrivning till historiken kring detta. Då Sverige inte har så 
mycket väl dokumenterad historia kring just effekter inom svensk film har vi valt att fokusera på 
Hollywood, detta också för att vi tror att gemene man har lättare att ta till sig internationellt erkända 
filmtitlar och vi kan därför skapa en bättre grundförståelse för hur det har sett ut. Med det inte sagt att 
Sverige inte har en filmhistoria kring effektskapande, där bland annat Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann (2013) är ett färskt exempel på svenska filmer som innehåller tydliga 
effekter som exempelvis mask och trickfilmning14.  
 
 

Historik effekter inom film 
 
För att skriva om historiken kring effektskapande har vi valt att använda oss utav följande författare 
och titlar; Richard Rickitt, Special Effects, The History and Technique15 samt Mark Cotta Vaz/Patricia 
Rose Duignan, Industrial Light + Magic, Into the digital Realm16.  
 
Effekter har använts inom filmskapandet sedan den rörliga bildens födelse under tidigt 1900-tal och 
har utvecklats under decennier. Den franske magikern George Méliés producerade ungefär 500 filmer 
mellan 1896-1912 varav den mest kända Le Voyage Dans La Lune (1902) var den första sci-fi filmen 
någonsin. Han har sedan dess har varit en viktig inspirationskälla även till dagens moderna filmer. 
George Méliés anses av många vara trickfilmningens fader och uppfann många tekniker som används 
än idag och ses därför som en av de mest inflytelserika personerna i filmens historia. 
 
Under 20-talet utvecklades nya tekniker och man kunde bland annat placera skådespelare filmade i 
studio i miljöer från en annan tid och rum. Detta blev möjligt tack vare mattemålning17, en teknik som 

                                                
14 Se bifogad ordlista 
15  Rickitt, Richard, ”Special Effects, The History and Technique”, Aurum Press Ltd. 2006 
16  Cotta Vaz, Marc (1996). Industrial Light & Magic: Into the Digital Realm. Del Rey Books. 
17  Se bifogad ordlista 
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liknar dagens green screen. Ben Hur (1925) filmades klart med uppbyggd scenografi och med hjälp av 
miniatyrmodeller18, då vädret inte tillät annat. Under 30-talet när ljudfilmen hade sitt stora genombrott 
började man använda en projekterad bild som bakgrundssceneri som skådespelarna kunde agera 
framför. Universal var ett produktionsbolag som tidigt specialiserade sig på att göra filmer med 
effekter och hade en speciell avdelning som skulle bistå med optiska, fysiska och sminkeffekter till 
deras produktioner. Deras portfolio bara under 30-talet utgjorde filmer som Dracula (1931) och King 
Kong (1933), där masker och kostymer var viktiga för att filmen skulle kunna genomföras. Den första 
framgångsrika animerade filmen skapades också under 30-talet, Snövit och de sju dvärgarna (1937). 
 
40-talet inleddes starkt med Orson Welles Citizen Kane (1941), en film som tog oss på en resa genom 
effekternas historia. Effektskaparna i Hollywood började nu få mångårig erfarenhet samtidigt som 
färgfilmen klev in i filmhistorien. På 50-talet började TV ta sig in i hemmen och filmbolagen satsade 
på att utveckla kvalitén i film, bilden blev större och kvalitén på bilden bättre, vidvinkelformatet togs 
fram och exempel på det kan ses när legionärerna triumferat intog Rom i Ben Hur (1959). På 60-talet 
kämpade bolagen fortfarande med att få tillbaks tittarna de hade tappat till förmån för TV och försökte 
göra det genom episka historier som exempelvis Cleopatra (1963) och The Greatest Story Ever Told 
(1965) där allt skulle vara så stort och vräkigt som möjligt. Aporna i Apornas Planet (1968) var mer 
trovärdiga och äkta än någon karaktär klädd i mask och kostym av en annan art tidigare. I den första 
Bond-filmen Dr No (1962) fick vi se våldsamma slagsmål, snabba jakter och stora explosioner, något 
som publiken älskade. 1968 gjordes 2001: A Space Odyssey som innehöll de mest häpnadsväckande 
effekterna publiken hittills hade sett och succén kom som en gudagåva för dåtidens aktiva 
effektmakare. Steven Spielberg gjorde Jaws (1975) där den mekaniska hajen gjorde att inspelningen 
drog ut enormt på tiden.  
 
Det var egentligen först under ledning av George Lucas i samband med Star Wars (1977) som man 
kan säga att det startades en revolution, en form av nystart för effekter. Efter uppstarten av George 
Lucas eget bolag Industrial Light and Magic (ILM) har utvecklingen gått i rasande fart och idag är 
allting möjligt att skapa genom digitala och fysiska effekter. Effekter som filmteknik ger oss 
möjligheten att resa till platser och träffa karaktärer som bara existerar i fantasin. Detta blev som följd 
att antalet effekter per film efter Star Wars ökade framöver och så även kostnaden för filmproduktion 
som enligt Mark Cousins bok The story of film sköt i höjden med nära 500%19. 
 
I skiftet mellan 80- och 90-tal började filmskapare använda sig av digitala effekter. År 1982 
producerade Disney Tron, en film som då, relativt sett till tidsperioden, skapades till stor del i en 
dator. Flera minuters filmmaterial använt i slutprodukten var datoranimerat. ILM var också tidiga med 
att skapa scener som utspelade sig i rymden, vilket vi kan se exempel på i Star Trek II: The Wrath of 
Khan (1982) och The Last Starfighter (1984). Det skulle dock dröja fram till 90-talet innan den 
digitala tekniken var tillräckligt utvecklad för att få ett ordentligt uppsving på marknaden. I 
Terminator 2: Judgment Day (1991) ser vi häpnadsväckande förändringar i karaktärer och i Jurassic 
Park (1993) får vi som publik njuta av trovärdiga dinosaurier skapade digitalt.  
 

                                                
18  Se bifogad ordlista 
19 Cousins (2004, s387) 
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Vid sekelskiftet skulle det komma att bli en ny renässans av effekter i film, speciellt för den digitala 
efterbearbetningen, när storfilmerna som Matrix (1999) och Sagan om Ringen blåstes upp på duken20. 
Utvecklingen av det digitala filmskapandet har banat väg för genren superhjältefilmer där bland annat 
Marvel tar stor plats med filmer från deras serietidningar såsom X-men (2000), Iron Man (2008) och 
The Avengers (2012). Vi får genom storslagna effekter som håller hög kvalité betrakta superhjältar vi 
känner till från barndomen på det sätt som var menat från början genom serietidningarna på storskärm 
eller hemma i soffan. Den digitala utvecklingen har tillsammans med det fysiska effektmakeriet 
skapat möjligheter att äntligen skapa det som tidigare var näst intill omöjligt. 
 
 

 
  

                                                
20 Cousins (2004) 
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1.1 Problemformulering 

Som tidigare nämnt intresserar vi oss mycket för effekter inom film och när vi ser på statistiken över 
biobesök/år kan vi utläsa att de senaste fem åren har toppats av filmer med stort innehåll utav fysiska 
effekter och/eller digitala effekter21. Detta gjorde oss nyfikna på hur effekter används inom den 
svenska filmbranschen idag och i vilken utsträckning Vi vill utröna vilka typer av effekter som 
används och vad inställningen är till effektfilmer och filmer med starkt visuellt innehåll.  

Vi upplever att det finns en mytbildning bland yrkesverksamma filmmakare vi har lyssnat till genom 
åren av egna observationer om att fysiska effekter är gamla och förlegade samtidigt som digitala 
effekter anses fräschare och bättre. Mytbildningen talar också om att fysiska effekter skulle vara dyrt 
och tidskrävande samtidigt som de digitala effekterna är lättare och billigare att skapa. Vi vill med 
vårt forskningsunderlag undersöka mytbildningen och om verkligheten ser annorlunda ut. Det för att 
ge filmproducenter och filmskapare ett tryggare underlag för att producera film i Sverige med 
effekter.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syfte 
Vi vill ta reda på hur effekter används i dagens svenska spelfilm, om det mest är osynliga effekter 
eller om det även görs film som är per vår definition effektfilm. Detta vill vi för att få fram en 
ungefärlig kartläggning av branschen som ett verktyg för producenter att använda sig av. Med 
vetskapen om hur svensk film har sett ut, ser ut idag och vilken inställning bolagsföreträdare och 
finansiärer har till effektfilm får en producent verktyg för att på bästa sätt gör effektfilm. Med en 
förståelse om historiken och branschens inställning till effektfilm kan producenter anpassa sina 
arbetsmetoder för produktion av film med effekter utifrån den kunskapen. 
 
Vi vill göra en kartläggning av hur inställningen till användandet av effekter ser ut idag, vilka styrkor 
och svagheter som finns för framtida producenter skapande av effektfilm. Vi vill genom intervjuer 
med ett urval erfarna och aktiva produktionsbolagsföreträdare och finansiärer undersöka inställningen 
till användandet av effekter i samtida svensk spelfilm. 
 
Frågeställningar 

• Vad avgör användandet av effekter i film – ekonomiska, tekniska eller konstnärliga 
överväganden?  

• Vad har finansiärer och produktionsbolagsföreträdare för inställning till filmskapande med 
effekter? 

• Hur definieras begreppet visuella effekter/specialeffekter och deras underkategorier digitala 
effekter och analoga effekter? 

                                                
21 se utdrag på Filmavtalet på sid.8 
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1.3 Avgränsning 
 
I vår forskning kommer vi att avgränsa oss till den svenska filmbranschen eftersom ett vidare 
geografiskt omfång skulle kräva för stora resurser och gå utanför ramarna för den begränsade tid vi 
har att disponera. Vi kommer att avgränsa oss till att ställa frågor till personer som är eller har varit 
yrkesverksamma inom den svenska filmbranschen. Valet av erfarna yrkesverksamma motiveras med 
att de har kunskap om eventuella förändringar när det gäller finansieringsmöjligheter och användandet 
av effekter över tid. 
  
Vi kommer att utesluta animerad film ur vår forskning eftersom en animerad film i sin helhet är 
skapad med någon form av effekt. Det är inte vårt syfte att undersöka på vilket sätt digitala effekter 
används inom animation utan hur det används inom “live-action” film, fortsättningsvis kallad film.  
  
Vi kommer avgränsa oss till spelfilm i långfilmsformat eftersom det blir mer och mer vanligt att i 
olika typer av rörligt bildmaterial använda sig av digitala effekter. Det produceras idag stora mängder 
rörligt bildmaterial för olika visningsfönster och att ta del av alla typer av rörlig bild skulle bli allt för 
omfattande för vår studie. Långfilmsformatet är även ett mer kontrollerat och dokumenterat område så 
det är lättare att hitta underlag till forskningen där gentemot reklamfilm och streamingsajter på nätet 
som är relativt nytt format bredvid långfilmen och att statistik över sådana visningsfönster är svårare 
att komma åt. 
 
Vi har valt att använda oss av filmhistoria kring Hollywood eftersom vi tror att det är lättare för 
läsaren att ta till sig internationella filmtitlar. Det saknas också väl dokumenterad historia kring 
effekter inom svensk filmindustri. Eftersom det saknas svensk forskning kring ämnet har vi valt att 
använda oss av internationell forskning som appliceras på den svenska filmbranschen. 
 
Av hänsyn till upphovsrätten har vi valt att använda oss utav egna exempel på fotografier från egna 
filmproduktioner som beskriver några av de tekniker som används vid effektskapande för att 
förtydliga än mer vad begreppen innefattar.  
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1.4  Metod 
 
Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer som metod eftersom vi är intresserade av att få 
en inblick hos erfarna produktionsbolagsföreträdare och finansiärers subjektiva uppfattning om och 
synpunkter på hur användandet av effekter ser ut. Det material vi får att arbeta med efter våra 
intervjuer ger oss en möjlighet att ta till oss människors upplevelser, inte bara deras beskrivning. 
Genom att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt när vi analyserar materialet kan vi utläsa mer ur 
vad våra respondenter säger än det som först uppfattas22. Vi har genomfört tre intervjuer med 
produktionsbolagsföreträdare med mångårig erfarenhet av filmproduktion både på inspelningsplats 
och på produktionskontoret. Dessa intervjuer har genomförts personligen på deras kontor där vi båda 
deltog i intervjun, där den ena intervjuade och den andre observerade. Vi har också genomfört två 
intervjuer med totalt tre respondenter som är finansiärer där den ena intervjun skedde via telefon, där 
vi båda deltog och den andra intervjun via Skype, på den andra nämnda intervjun var en forskare 
delaktig och två respondenter. Våra intervjuer har i snitt varit 40 minuter långa och våra respondenter 
har genomgående varit väldigt tillmötesgående. Alla intervjusituationer har av oss uppfattats som 
avslappnade och positiva där respondenterna har försökt ge så utförliga och eftertänksamma svar som 
möjligt trots att de vid vissa tillfällen har uppfattat frågorna som lite svåra att svara på.   
 
Vi har ställt frågor där vi har bett respondenterna definiera uttrycket visuella effekter och vid vissa 
tillfällen även specialeffekter där det har framkommit att deras definition av visuella effekter endast 
innefattar digital teknik. Vi har även ställt frågor om hur och till vilken grad effekter används inom 
den svenska filmbranschen, fördelar och nackdelar med detta och vem som tar beslut kring vilka 
effekter som anses nödvändiga att använda i ett filmprojekt.  
 
Då vi har intervjuat sex olika respondenter ger denna undersökning endast en fingervisning om hur 
den svenska filmbranschen ställer sig till vår frågeställning eftersom dessa sex respondenter inte 
representerar hela branschen utan enbart sig själva och sina respektive bolag.  
 

1.4.1 Intervjuer 
 
Intervjuer ger en djupare förståelse för ämnet och möjligheten att sätta en mänsklig röst på 
forskningen23 men svårigheten är att göra ett urval som är rättvisande. Att göra intervjuer kan kräva 
stor förkunskap för att man ska kunna göra dessa urval rätt och förbereda en frågeställning. Det är 
viktigt att veta konkret vad man vill få ut av intervjun för att ställa relevanta frågor. Vi ville göra 
intervjuer på plats i så stor utsträckning som möjligt. Att närvara fysiskt ger en större inblick då man 
kan läsa av kroppsspråk, tystnader och subtila tecken. I några enstaka fall där vi inte kunnat träffas 
personligen har vi gjort intervjuer över telefon. I alla intervjusituationer har vi varit två stycken 
forskare, en som har lett intervjun och en som har tagit upp anteckningar och studerat respondenten.  
 
Vi kommer att intervjua tre bolagsföreträdare från tre olika produktionsbolag som alla producerar 
olika typer av svensk film samt tre företrädare för två statliga finansiärer. Vi ville få en bild av hur 
                                                
22 Dalen, Monica, 2007, “Intervju som metod” 
23 Dalen, Monica, 2007, “Intervju som metod” 
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digitala och fysiska effekter24 uppfattas och används inom svensk filmbransch. Vi kommer be om 
deras definitioner av visuella effekter/specialeffekter, om användandet och om deras inställning till 
användandet av effekter för att kartlägga hur det ser ut inom svensk filmbransch idag. 
 
Vi har inför studien ställt frågor till bekanta branschaktiva effektmakare och attributmakare som 
jobbar mycket med effekter inom film, såväl fysiska som digitala. Vi valde att skicka mail till dem för 
att dels hinna få svar från alla och även för att de skulle opåverkat kunna ge sin definition av 
begreppen. Vi valde i ett tidigt stadie att göra dessa intervjuer för att få mer information kring 
begreppen som från start visade sig vara svårdefinierade. 
 
Våra intervjuer finns dokumenterade genom ljudupptagningar och anteckningar. Inför våra intervjuer 
ställdes vi inför några etiska beslut25, det var viktigt för oss att informera våra respondenter om vad 
vår forskning handlar om och i vilket syfte den genomfördes. Alla våra respondenter fick denna 
information och gav sitt samtycke. En annan etisk aspekt är kravet på information där vi tydligt 
informerade om hur vi skulle gå tillväga, vad som förväntades av dem som respondenter och att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsom utan att vi lägger vikt vid det samt att vi spelar in 
intervjuerna i anteckningssyfte. Sist men inte minst informerade vi våra respondenter om att de skulle 
vara anonyma i vår forskning enligt kravet på konfidentialitet.  
 

1.4.2 Urval 
 
Vårt urval av respondenter grundar sig i att försöka nå en bredd trots få respondenter och därför har vi 
valt att intervjua produktionsbolagsföreträdare och finansiärer för några av de större 
produktionsbolagen och statliga organ som har några långfilmer i bagaget. De producerar olika typer 
av film vilket ger oss en fingervisning om hur branschens användande av effekter ser ut. De 
branschaktiva effektmakare vi har intervjuat jobbar med antingen fysiska eller digitala effekter och i 
vissa fall alla typer av effekter.  
 
I vårt urval av filmproduktionsbolag och finansiärer ville vi täcka en så bred mångfald som möjligt 
och valde därför produktionsbolag som gör väldigt olika film. Allt från högbudgetfilm till smalfilm26, 
kriminalfilm eller visuellt starka filmer. Detta gör att vi trots få respondenter åtminstone kan få en 
fingervisning om hur branschen fungerar och ser ut idag. Av hänsyn till anonymitetsprincipen27 
kommer vi inte att gå in på detaljer. 
 

1.5 Teoretiskt underlag 
 
Bakom produktionen av en långfilm står bland annat produktionsbolag och finansiärer, det dessa har 
gemensamt är att de bör inneha det kapital och således den makt som krävs för att inneha en dominant 

                                                
24 Se bifogad ordlista 
25 Dalen, Monica, 2007, “Intervju som metod” 
26 Se bifogad ordlista 
27 Olsson, H. och Sörensen, S. (2008). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 



 
  

Sida 20 av 43 

position inom produktionen.28 Från och med att 2013 års filmavtal från Sveriges Filminstitut trädde i 
kraft är det enbart produktioner som har en etablerad producent (en producent som har producerat 
minst två långfilmer, två dramaserier eller en av varje) som kan söka produktionsstöd från SFI29. 
Detta gör att icke etablerade producenter behöver gå ihop tillsammans med en etablerad producent för 
att på så sätt kunna ta del av statliga medel och att den icke etablerade producenten således står 
utanför maktfältet som finns mellan etablerade produktionsbolag och finansiärer eftersom de är 
beroende av någon inom maktfältets gränser. 
 
Enligt Pierre Bourdieu30  finns det två fält inom produktionen av kultur där den ena, den externa 
hierarkeringsprincipen baseras på antingen kommersiell succé eller på social berömmelse, det vill 
säga antingen en film som säljer mycket och drar många besökare eller filmer som utmärker sig på 
exempelvis festivaler. Här ges företräde åt regissörer/producenter som är väl etablerade och igenkända 
i folkmun.  
 
Den interna hierarkeringsprincipen å andra sidan främjar ibland regissörer/producenter som inte ännu 
känns igen av den breda skaran men som anses erkända av kollegor eller andra inom branschen. Detta 
kan liknas vid smalfilm som riktar sig till en mer nischad publik och förväntas nå framgång internt 
inom en mindre publik snarare än kommersiell framgång och man tummar inte på innehållet utifrån 
vad den breda publiken vill ha.  
 
Det är alltså beroende av producentens/finansiärens förhållningssätt till den världsliga eller 
kommersiella succén och vad man är villig att “offra”, sett till den konstnärliga visionen, samt vilka 
medel man är villig att använda sig av för att nå framgång som påverkar i vilket “fack” man som 
producent/finansiär hamnar. Den interna och externa hierarkeringsprincipen kan jämföras med den 
“finkultur” och “fulkultur” som har funnits i alla tider, där finkonsten står för underhållningsformer 
som “...åtnjuter borgerskapets alla rättigheter...”31 och fulkonsten, “...den rent kommersiella konsten 
dubbelt nedvärderad såsom både merkantil och >>folklig<<.”32 I filmbranschen står festivalfilmer och 
kommersiellt gångbara filmer inför samma motsättning som ovan.  

 
För att förklara hur olika berättargrepp påverkar filmen har vi valt att använda oss utav boken Att 
skriva för film (2005) av Kjell Sundstedt. Han menar att branschen styr vad publiken ska få se och hur 
det ska uppfattas genom de olika berättargrepp vi använder oss av vid skapandet av filmen. De kan 
använda sig av olika berättargrepp för att manipulera tittaren, för att skapa känslor och 
överdramatisera händelser även med de minsta medel.  
 

“Filmkonsten har så många uttryck, så många berättargrepp som kan användas. Här finns alla 

möjligheter ifrån ljus, ljud, scenografi, musik, koreografi i alla dess former och den intimaste 

närheten till det bredaste panoramat etcetera. Film kan verkligen vara ett allkonstverk.”33 

 

                                                
28 Bourdieu, Pierre, 2000, ”Konstens regler, Det litterära fältets uppkomst och struktur”  
29 http://www.sfi.se/Documents/Filmavtalet/Filmavtalet/2013%20%C3%A5rs%20filmavtal.pdf 
30 Bourdieu, Pierre, 2000, ”Konstens regler, Det litterära fältets uppkomst och struktur”. 
31 Bourdieu, Pierre, 2000, ”Konstens regler, Det litterära fältets uppkomst och struktur”. 
32 Bourdieu, Pierre, 2000, ”Konstens regler, Det litterära fältets uppkomst och struktur”. 
33 Kjell Sundstedt, Att skriva för film, s.32 
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- Kjell Sundstedt, Att skriva för film 
 
I skapandet av en berättelse är både innehåll och formen den skapas i avgörande för hur slutprodukten 
kommer att se ut. Vi kan skilja på dessa begrepp genom att benämna dem som handlingsplan och 
berättarplan. I en handlingsplan fokuseras det på innehållet, det är där berättelsen formuleras. I 
berättarplanen fokuserar vi på hur innehållet i handlingsplanen ska berättas för publiken, innehållet i 
en handlingsplan kan berättas på många olika sätt. Genom att bara ändra små detaljer kan 
helhetsbilden ändras väsentligt. Berättelsen, alltså handlingsplanen är vad den handlar om.  
 

1.6 Tidigare forskning 
 
Den svenska forskning som vi har tagit del av är begränsad till examensarbeten och vi kommer därför 
använda oss av internationell forskning för att bygga på ett, i Sverige, ännu relativt outforskat 
forskningsområde.  
 

“Det finns ingen tradition av att berätta med visuella effekter i Sverige” 

- Johan Gustafsson34 
 VD på Milford Film & Animation 

 
Dagens Nyheter skriver den 10 februari år 2014 om att Sverige är på framkant inom digitala effekter 
men att det mesta exporteras till utlandet då Sverige enligt ovan citerad Gustavsson inte är tillräckligt 
utmanande eller hamnar främst inom reklamfilm35. Gustavsson nämner även att det råder en rädsla 
kring användandet av effekter och han tar som exempel upp filmerna om Arn (2007-2008) där man 
satsade stort på såväl effekter som filmen i övrigt men att filmen inte spelade in sina kostnader. Detta 
menar han stängde många dörrar för effekter i svensk film och skapade en rädsla hos filmskapare att 
använda effekter. 
 
Thorbjörn Eklund skrev 2012 sitt examensarbete om “Vad vill tittaren ha?” där han undersöker om 
filmtittaren föredrar berättelse eller effekter när de ser film36. Hans resultat är att tittaren föredrar en 
bra och genomarbetad berättelse före filmer som fokuserar på det visuella innehållet. Han tar upp tre 
filmer som exempelvis Avatar (2009), Sin City (2005) och Tintin (2011), tre filmer som präglas starkt 
av det visuella innehållet. Som underlag tittade han på och jämförde recensioner och forum för sina 
slutsatser. Gemensamt för alla filmerna är att majoriteten av kommentarerna och recensionerna 
kommer fram till lika resultat: Berättelsen håller inte eller är undermålig men det visuella är 
banbrytande och gör filmen sevärd bara tack vara effekterna. Publiken nöjer sig alltså med en visuell 
kavalkad trots en berättelse som anses dålig. En intressant notering är att en referens i hans avhandling 
är Tom Gunnings forskning “Attraktionernas film: Tidig film, dess åskådare och avantgardet”37 som 
tar upp en växande problematik: I takt med utvecklingen av teknik gör att effekter hamnar i fokus, 

                                                
34  Källén, M. (2014) Svenska effektartister kämpar i motvind i Sverige. Dagens Nyheter, 10 februari. http://www.dn.se/kultur-noje/svenska-effektartister-
kampar-i-motvind-i-sverige/ 
35 Källén, M. (2014) Svenska effektartister kämpar i motvind i Sverige. Dagens Nyheter, 10 februari. http://www.dn.se/kultur-noje/svenska-effektartister-
kampar-i-motvind-i-sverige/ 
36 Eklund 2012 
37 Gunning, Tom, 1995, ”Attraktionernas film: Tidig film, dess åskådare och avantgardet”, i Modern filmteori, 1995:1 
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men är det egentligen detta tittaren vill ha38? Det noterbara här är att denna forskning är från 1995, det 
vill säga innan den digitala revolutionen bröt ny mark inom filmbranschen. Det har alltså sedan en 
lång tid tillbaka uppmärksammats en problematik kring utvecklingen av effekter i film. 
 

Fördelar och nackdelar med analogt kontra digitalt 
 
En kandidatuppsats från Umeå Universitet avhandlade år 2012 just frågeställningen kring att filma på 
analog film eller digitalt medium39. Varför man väljer det ena eller det andra av dessa medium eller 
både och samt eventuella för- och nackdelar som finns med dem. Resultatet av uppsatsen är talande: 
Det går inte att säga att det ena är bättre eller sämre utan i slutändan handlar det om konstnärlig smak 
och vilket arbetssätt som föredras. De olika metoderna har lite olika arbetsrutiner under en produktion 
vilket är att beakta vid beslut om inspelningsmedium men främst handlar det om den konstnärliga 
känslan av bilden. 
 
 
 
  

                                                
38 Eklund 2012 
39 Vesterlund, T. (2012). Filmproduktionsprocesser - En jämförande studie om att filma analogt kontra digital (Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB); 
SPB 2012.17). Kandidatuppsats, Umeå Universitet. Umeå: Universitetet. 
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2.  Resultat och Analys 
 
Vi har under våra intervjuer lagt märke till att det finns en viss problematik kring användandet av 
effekter. Det pratas om definitioner av begrepp, brist på kompetens, effekter som berättarstöd, hinder 
och möjligheter med användandet av effekter och ekonomiska aspekter för att nämna några viktiga 
ståndpunkter. Vi har därför valt att redogöra för våra resultat samt analysera detta i olika 
underrubriker för att ge en lättöverskådlig bild för läsaren. En problematik som tidigt uppstod är att 
det saknas en gemensam terminologi när det gäller definitionen av effekter, vi kommer därför inleda 
med våra resultat kring detta. Med begreppet respondenter avser vi de produktionsbolagsföreträdare 
och finansiärer som vi har intervjuat.  
 

2.0.1 Definition av begreppen - vem säger vad 
 

Under våra intervjuer står det klart att det cirkulerar en rad olika tolkningar kring de olika begreppen 
vi använt oss av under vår forskning. Vi har inför frågeställningen i studien insett att även vi författare 
har haft olika tolkningar av innebörden i “visuella effekter” och “specialeffekter” och de 
branschaktiva effektmakare vi har frågat har haft ibland helt olika eller varianter av definitioner av 
begreppen. De menar att visuella effekter och specialeffekter är ett samlingsnamn för digitala och 
fysiska effekter.   
 
Vår definition av visuella effekter och dess undergrupper skiljer sig från respondenternas definition. 
Alla respondenter ser visuella effekter som digitala effekter och specialeffekter som fysiska effekter, 
även om respondenterna i vissa fall är osäkra i sitt svar. Vi har ställt frågor till branschaktiva 
effektmakare som vi vet arbetar med effekter vilka har gett liknande men delvis skilda definitioner. 
En effektmakare gav samma tolkning som övriga produktionsbolagsföreträdare och finansiärer och 
resterande vill påstå att specialeffekter och visuella effekter går ihop som ett begrepp. Vi ställde 
frågan om hur visuella effekter definieras av våra respondenter med en följdfråga om hur de definierar 
specialeffekter i de fall där det senare nämnda begreppet uteslöts ur respondentens första svar. 
 

“Alltså, vi delar ju upp det i SFX40 och VFX41 och ibland går ju de ihop...” 
- Producent 3 

 
Trots skillnaden mellan branschaktiva effektmakare och våra branschaktiva respondenter har de 
bolagsföreträdare och de finansiärer vi intervjuat haft såpass snarlika definitioner av begreppen kring 
effekter, att dessa går att sammanställa till en gemensam definition trots att den skiljer sig från de 
aktiva effektmakarnas definition. Det väcker även frågan om varför det ser ut så.  
 
De resultat vi har samlat in kring definitionen av effekter och dess kringbegrepp visar på en 
problematik som kan leda till kommunikationsproblem. Frågan kring varför de som aktivt jobbar med 
effekter har en annan definition än de som är beslutsfattande kring användandet av dem väcktes hos 

                                                
40  Se bifogad ordlista 
41  Se bifogad ordlista 
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oss. När vi jämför respondenternas olika svar, både bolagsföreträdare, finansiärer och branschaktiva 
effektmakare så ser vi just detta, att produktionsbolagsföreträdares olika definitioner av effekter 
skiljer sig nämnvärt från effektmakarnas och även förståelsen kring de olika begreppen som innefattas 
under effekter. Det finns en stor fara i just denna oklarhet då det kan uppstå kommunikationsproblem 
om det pratas om ett begrepp där de olika parterna har helt olika bilder av vad samtalet innebär. 
 

Eventuella konsekvenser 
 
Vi kan urskilja en problematik i att yrkesaktiva i branschen, finansiärer såväl som producenter inte har 
samma referensramar och delar definitioner av begrepp som används i filmbranschen. Vi tror att detta 
kan leda till svårigheter med att kommunicera filmiska kvaliteter, arbetsprocesser eller ekonomiska 
beslut. 
 
Det finns en möjlighet att filmer begränsas då regissörens bristande kompetens kring effekter leder till 
att denne inte vet vad som kan skapas eller vill skapa ett innehåll som är orealistiskt för produktionen 
att genomföra. Det finns också en problematik i att ta beslut kring något som inte innebär samma sak 
för de olika parterna. Att besluta om att använda sig utav en viss teknik men inte veta den exakta 
innebörden kan innebära oförutsedda kostnader, ett oönskat resultat och vidare skapa konflikter som 
sätter käppar i hjulet för produktionen.  
 
Risken för missförstånd är dock inte tillräckligt stor för att man ska vilja slå larm och kalla till 
krismöte, men det är viktigt att vara medveten om att det råder en osäkerhet kring begreppen och är 
man det minsta osäker så bör man kontrollera för att undvika eventuella problem som kan uppstå vid 
missförstånd. 
 

2.0.2 Kompetens 
 

“Jag är amatör på området… 

…specialeffekter är det fysiska och visuella effekter är det datoriserade, tror jag” 

- Producent 1 
 
Genom de intervjuer som vi gjort kan vi avläsa en generell problematik kring filmskapares bristande 
kompetens avseende effekter inom film.  
 
Våra respondenter talar om att det saknas kunskap hos regissörer, kring vilka kvaliteter 
effektskapande i film kan ge både konstnärligt och ekonomiskt sett, det kan i sin tur leda till problem 
för producenter och efterproduktionsbolag som ska förstå vad regissören vill ha eftersom deras 
uppgift är att ge stöd för regissörens visioner om filmen.  
 
Om då regissör och producent föreställer sig begreppen för effekter inom film på olika sätt och inte 
har kunskap om de tekniska bitarna kan konflikter och kommunikationsproblem uppstå, att de talar 
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förbi varandra. De bolagsföreträdare som vi intervjuat säger entydigt att de själva saknar en djupare 
kunskap kring området effekter i film. 
Vissa tar till sig den insikten när de planerar och budgeterar för effekter och tar då hjälp av kunniga, 
oftast efterproduktionsbolag som har den kunskap de eftersöker. 
 

“Gamla tekniker faller i glömska...  

...det är ovanligt att folk gör det trots att det är jävligt billigt, och bra” 

- Producent 3 
 

Flera respondenter nämner även att de gamla arbetssätten med effekter “in camera”42 glöms bort trots 
att de uppfattas som bra och billiga. En tydlig tendens vi såg hos våra respondenter var föreställningen 
om att det som i deras mening kallas specialeffekter är billigare än digitala effekter. Det genomsyrade 
hälften av våra intervjuer, både att det är billigare och lättare att planera samtidigt som resterande hälft 
påstår motsatsen.  
 

“Varken regissören eller producenten har den tekniska kompetensen att göra bedömningen...” 

- Producent 2 
 

Om både producenter och regissörer saknar kunskap om effektskapande är det inte så konstigt att det 
är svårt att optimera användandet av effekter för att nå den bästa lösningen utifrån de förutsättningar 
som finns. Vi noterar att respondenterna, trots att de inte påstår att, utan snarare tror sig veta att det är 
så, har olika åsikter om vilka typer av effekter som är billigast att arbeta med. Vi finner det intressant 
att respondenterna ger såpass motsägande svar att även om de, i vissa fall, känner sig säkra i sina svar 
så skapar just dessa motsättningar i svaren en osäkerhet för vårt resultat. Det känns därför rimligt för 
oss att anta att det finns en stor brist kring effekter och att de används i såpass liten grad att det inte är 
värt att lägga något djupare fokus på kunskap. 

 

2.0.3 Effekter som berättarstöd/för att berätta med.  
- Även Analogt vs. Digitalt 

 
Vi nämner i kaptiel 1.6 att i Eklunds uppsats om huruvida publiken föredrar effekter eller en stark och 
bra berättelse och han kommer, som nämnt, fram till att publiken verkar föredra en bra berättelse 
framför effekter. Det gäller även våra respondenter. De anser personligen och tror även att publiken 
som de själva, föredrar en bra berättelse framför effekter. Alla uttrycker att effekter i film bör 
användas som ett kraftfullt verktyg att föra fram och berätta en historia. Att använda effekter som det 
enda tilltalande i en film, det som fyra av sex respondenter anser vara en effektfilm, anser 
respondenterna inte vara givande varken som betraktare eller som filmskapare. De ser till och med ner 
på det och anser det vara fult. 

 
                                                
42 Se bifogad ordlista 
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“Effektfilm för mig är när effekterna tar över… ..Jag skulle tycka att det var tråkigt att producera en 

film som blir kallad för en effektfilm.” 

- Finansiär 3 
 
Gemensamt för alla respondenter är att de talar om användandet av effekter i film så avser de osynliga 
effekter med syfte att förstärka berättandet. För att förklara osynliga effekter kan vi enklast beskriva 
vad vi menar med synliga effekter. Stora effekter är stora element i bilden eller historien som skulle 
varit helt annorlunda utan dem, som exempel en hel karaktär gjord med mask eller CGI eller världar 
som är kraftigt avvikande från verkligheten. De osynliga effekterna är det som förstärker den redan 
befintliga bilden såsom hål efter pistolskott, extra eld i explosioner eller bygga på delar av en stad för 
att förstärka känslan av staden. Alla respondenter pratar om de ovan kategoriserade osynliga 
effekterna som bra verktyg för att förstärka berättandet. Ingen pratar om de synliga effekterna annat 
än när vi kommer in på vårt egna begrepp “effektfilm” och ställer frågan om vad det begreppet 
betyder för dem. Under den delen av intervjun lyfter respondenterna fram exempel som Avatar (2009) 
och Sagan om Ringen (2001). Ett fåtal av dem uttrycker ett intresse av göra filmer av den karaktären 
men påpekar samtidigt att det krävs ett riktigt “hjärteprojekt” för att de ska orka driva ett sådant 
projekt, ett projekt som drivs av en enorm passion. De påpekar att produktionskostnaden för en sådan 
film är väsentligt dyrare än en “normal” svensk produktion och därför kan ta upp till flera år att 
finansiera. Ingen av de intervjuade är negativt inställd till att producera sådana filmer men de trycker 
på vikten av effekterna, oavsett film, inte ska tar fokus från historien.  
  

“När jag hör ordet effektfilm får jag dåliga vibrationer” 

- Producent 3 
 
Skälet till denna reaktion kan förstås i att våra respondenter påpekar vikten av berättelsen i första 
hand. När vi talar om ”effektfilm” förstår vi det som att detta uppfattas som negativt och att de inte 
har som önskan om att deras filmer ska etiketteras som ”effektfilmer”, vilket med respondenternas 
utsagor tolkas som att effekterna får företräde framför historien, det vill säga det filmiska berättandet. 
Att göra en film, som enligt deras mening, fokuserar mer på effekter än historien anses ge ett dåligt 
resultat och är inget som de vill medverka till. 

 
Fördelar och nackdelar med analogt kontra digitalt 

 
En fråga som ständigt återkommit sedan introduktionen av den digitala tekniken är diskussionen kring 
om det är analogt eller digitalt filmskapande som gäller, vad som är bäst eller som erhåller högst 
kvalitet. Vi bad respondenterna att lyfta fram fördelar respektive nackdelar med endera tekniken. Alla 
var tydliga i sina svar, det är dels väldigt olika från projekt till projekt så det är svårt att ge ett 
heltäckande svar, men att det definitivt handlar om vad som ger bäst resultat för filmen kontra 
kostnad. Där kan tilläggas att eventuell bristande kompetens kan leda till att många tekniker väljs bort 
då man är inte är insatt i hur de fungerar och väljer då beprövade metoder som man känner till. Där 
faller många äldre tekniker bort då man helt enkelt inte har kunskap om dem medan det talas brett i 
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medier och branscher om de digitala teknikerna som tack vare det vinner mycket mark. Ingen lägger 
någon större vikt i vilket arbetssätt som skulle vara bättre eller sämre utan det ses som olika arbetssätt. 
Man använder olika tekniker för olika stilar och för att få olika  resultat. 
 

2.0.4 En handfull manus med effekter 
 
För att få en bättre uppfattning om de bakomliggande orsakerna till huruvida det görs filmer med 
effekter eller ej så frågade vi våra respondenter om hur många manus de får in eller tar sig an som 
innehåller effekter i en större omfattning. Det visar sig vara ganska få manus som kommer in till 
produktionsbolagen som innehåller mycket effekter. Det faller sig naturligt att det inte görs så många 
filmer med mycket effekter om det inte inkommer sådana manus. Vidare kan man då fråga varför det 
inte kommer in manus av den typen. Viktigt att nämna här är att vårt underlag inte utreder huruvida 
det skrivs manus av den karaktären eller inte. Det är en frågeställning för fortsatt forskning. 
 
Det är dock viktigt att påpeka att när vi intervjuade en finansiär fick vi veta att de hade under senare 
tid börjat få in fler ansökningar som uppvisade mycket effekter varför resultatet här går isär. Detta 
område ligger utanför vår forskning men det öppnar upp för frågor om huruvida det har skett en 
förändring i filmlandskapet och om effekter är på väg att på allvar ta sig in på marknaden. 
 
Vi tror att en del av anledningen till att det inte finns så många manus innehållande mycket effekter 
har att göra med tradition i berättandet. Alla våra respondenter trycker på vikten av en bra berättelse 
och att utformandet av den är sekundärt.  
 
Att det inte finns någon berättartradition i Sverige gällande filmer med mycket effekter är dock inte 
riktigt sant, vi ser bland annat Ronja Rövardotter (1984) och Bröderna Lejonhjärta (1977) som 
exempel på filmer som inte hade kunnat genomföras utan effektskapande. Vår uppfattning efter denna 
forskning är dock att effekter idag används främst i form av de osynliga effekterna och en viss typ av 
förenkling av arbetet som exempelvis att göra en fejkmage istället för att låta någon genomgå en 
graviditet. Det är förhållandevis enkla effekter som berör verkliga saker och händelser. I berättelser 
som Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta finns det dock element som inte går att realisera i 
verkligheten, det finns inga drakar eller vildvittror, såvitt vi känner till, och därför kan man inte filma 
dessa som de är utan måste “fuska” med effekter.  
 

2.0.5 Budgetberäkning 
 

“Det borde vara billigare med vfx då det sitter en eller två nissar och jobbar  

och det tar inte upp teamtid på plats” 

- Finansiär 1 
 

Till följd av att ekonomi kan vara ett hinder tas det upp att det ibland kan vara svårt att beräkna 
budgeten gällande digitala- och fysiska effekter. Hälften av våra respondenter anser att det är billigare 
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och enklare att arbeta med fysiska effekter än digitala effekter mycket tack vare att det är lättare att 
beräkna i budget. Redan i manus kan man utläsa vilka effekter som kommer att behövas under 
inspelningen och då är det lättare att förutse kostnader. Att det finns detaljerade kostnadsberäkningar 
underlättar för den eller de som bryter ned manuset i scener och inspelningstillfällen. Det underlättar i 
tidsplaneringen av inspelningsschemat, vilket medför att kostnader för riggning, planering, repetition 
med skådespelare etcetera kan kostnadsberäknas och att det är det lättare att förutse 
inspelningskostnader.  
 
Respondenterna påpekar att då digitala effekter skapas i efterproduktionsfasen uppstår det ibland mer 
oförutsedda kostnader, då framförallt gällande osynliga digitala effekter där man ibland behöver 
korrigera det filmade materialet för att det ska fungera i filmen. Exempelvis att det är loggor som 
måste “suddas bort” som man inte visste fanns i bild innan en scen spelats in eller det krävdes mer 
arbete för att få till det resultat man önskar än planerat.  
 

“Jag tror det börjar som ett artistiskt beslut men i slutändan blir det ett ekonomiskt.” 

- Finansiär 2 
 
En av de oförutsedda konsekvenser som respondenterna nämner är att budgeten för efterproduktion 
kan vara svårbedömd och att inspelningsledningen ibland prioriterar kostnader under 
inspelningsperioden, vilket gör att det ekonomiska utrymmet för bearbetningen minskar då 
inspelningen blir dyrare än planerat. Detta gör man för att man behöver pengarna nu och då tar man 
från den post som ännu inte kostar för att sedan försöka fylla upp den igen med extra finansiering eller 
i värsta fall börja stryka saker ur efterproduktionen. Det kanske inte finns pengar kvar till att sudda 
bort en logga och som följd måste man stryka hela den bilden eller rent av den scenen. Detta kan som 
exempel vara extra skotthål eller att en sprängd bil vars eld skulle förstärkas ännu mer inte är möjlig 
att genomföra och man får då behålla den lilla eld som kanske bara spelades in som referens och 
scenen faller då platt framför åskådaren istället för att imponera. Till skillnad mot fysiska effekter där 
man redan på förhand vet om kostnaden och det är en redan avklarad post i budgeten. 
 
Även om det lever en bild av att fysiska effekter är billigare än de digitala är det ändå de digitala 
effekterna som används mest i Sverige, enligt våra respondenter. Vår uppfattning är att det också är 
dem som det läggs mest fokus på att utveckla. Den digitala eran är trots allt ganska ung och därav är 
kostnaderna ännu höga. Man kan tydligt se priset för elektronik och teknik sjunker varje år vilket i sin 
tur leder till att kostnaderna för digitalt efterarbete sjunker. Viktigt här är att komma ihåg att 
arbetsmängden ökar då fler delar flyttar till efterproduktionen så det blir nödvändigtvis inte en lägre 
slutsumma. 
 

 2.0.6 Hinder och möjligheter 
 
Gemensamt för våra respondenter är att de alla ser möjligheten att förstärka hur historien berättas i 
film och att lyfta fram regissörens vision genom användandet av fysiska och digitala effekter. 
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Gemensamt är också att de skulle vilja arbeta mer med dessa tekniker och en av våra respondenter 
uttrycker sig såhär på frågan om hur mycket effekter som används vid filmskapande i Sverige: 

“Jämfört med USA, pyttelite, men mer än man tror, tror jag” 
- Producent 1 

 
På frågan om varför det inte används mer återkommer svar om kompetens och ekonomi som hinder 
och förklaring till det låga användandet.  
 
Våra respondenter ser en stor möjlighet i att använda effekter för att förstärka berättelsen och påtalar 
en vilja om att arbeta mer med effekter i sina produktioner. Det är intressant att flertalet av våra 
respondenter vill använda sig mer av effekter men säger sig inte ha möjligheten. Det verkar därför 
rimligt att anta att det saknas resurser för att producera den typen av film som åtminstone en del av 
filmbranschen skulle vilja arbeta mer med. Vi kommer återigen tillbaka till resonemanget kring 
huruvida kompetens och ekonomiska förutsättningar påverkar att det inte görs sådan här film idag.  
 

2.0.7 Beslutsgången, vem bestämmer till vilken del effekter används inom 
filmskapande? 
 

Beslutsfattandet kring vem som tar beslut om vilka effekter som kommer genomföras under 
inspelningen varierar en aning enligt våra respondenter. De flesta säger att det är ett beslut som tas i 
samråd mellan producent, regissör och effektmakaren. Någon säger att det är till störst del regissörens 
beslut då denne står för visionen i projektet. 
 
Trots att en av våra respondenter säger att det är till störst del regissörens beslut anser vi att 
producenten har en oerhört viktig roll i sammanhanget. Producenten är i och med sin arbetsuppgift 
ansvarig för finansieringen och om det inte finns finansiering som täcker alla de kostnader som 
regissörens vision kräver kommer nedskärningar på visionen behöva tas. Detta leder oss återigen in på 
de eventuella ekonomiska hinder som kan uppstå.  
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2.1 Övriga reflektioner 
 
En problematik som vi har noterat när vi har tittat på de största och tillika statliga finansiärerna är 
deras statistik av långfilm och dess genre. För att läsa av mönster över tid ville vi jämföra intervjuer 
med statistik av vilken typ av film som görs, men statistiken innehåller brister. En sådan brist uppstår 
när man söker långfilmstöd hos SFI via deras hemsida då det bara finns ett begränsat val av genre att 
välja bland. Vi undersökte även regler för stöd hos ytterligare en filmfinansiär, Film i Väst (FiV) där 
samma brist återfinns.  

 Bild 3 - Utdrag från SFIs ansökningsformulär. 
 
På SFIs ansökningsformulär kan man som genre för den produktion man avser att söka stöd för endast 
välja på Action, Dramakomedi, Drama, Komedi, Thriller och Övrigt43. Dessa valbara genrer behöver 
inte nödvändigtvis innehålla många effekter medan exempelvis sci-fi genren med största sannolikhet 
har många sådana inslag. Sci-fi-filmer får dock sökas under kategorin “Övrigt” eftersom en sådan 
genrebeteckning saknas. För oss ger det en missvisande bild över vilka typer av filmer som får 
produktionsstöd utan att det går att söka sci-fi-filmer separat, eller kommer det in så få sådana manus 
att de kategorierna är överflödiga? När det gäller FiV ansökningsformulär för stöd saknas krav på att 
kategorisera i genre och därför finns ingen möjlighet att söka statistik den vägen. Att kategorier som 
exempelvis sci-fi och fantasy saknas reser frågan om vilka filmer som ingår i kategorin övrigt.44. Det 
reser frågetecken samt gör oss nyfikna kring hur stort mörkertalet är, hur många filmer söks som 
hamnar under övrigt eller de andra kategorierna som kanske egentligen skulle haft en egen kategori. 
Går det överhuvudtaget att fastställa ett svar kring vilka alla de filmgenre som söks är? Vi har inte 
kunnat hitta underlag för exempelvis sci-fi-filmmanus som det söks filmstöd för. Det är alltså en brist 
i underlaget som vi gärna sett ett svar på. 
 
 
Ser man till biografstatistiken från SFI så kan vi läsa av att den genretyp av film som toppar listorna 
de senaste fem åren är storfilmer som Avatar, flera filmer ur Harry Potter-serien (2001-2011), och 
The Hobbit (2012) samt vissa barnfilmer. I kategorin barnfilmer räknar vi in datoranimerade filmer 
som exempelvis Toy Story 3 (2010). Det alla dessa filmer har, enligt vår definition, gemensamt är en 
stor representation av effekter, både fysiska samt digitala. Det kan även noteras att en del svenska 
filmer ligger högt upp och också konkurrerar med de stora hollywoodfilmerna. 

                                                
43 SFIs långfilmsformulär http://193.10.144.137/konsulent/produktions_0.cfm  
44 FiVs långfilmsformulär http://www.filmivast.se/upload/FiV/Ans%C3%B6kan%20l%C3%A5ngfilm%202009%20FIV.pdf  
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Något Eklund inte tar upp i sina slutsatser i Vad vill tittaren ha? är att trots att filmpubliken verkar 
föredra en bra berättelse framför filmer med mycket effekter så säljer trots allt de sistnämnda filmerna 
otroligt bra och det är de filmerna som lockar flest biobesökare. Som läsare vill vi veta varför det är 
så, vilka sambanden är. En problematik i Eklunds avgränsning är att recensionerna enbart kommer 
från svenska tidningar medan kommentarerna från forum inte specificeras huruvida det är bara 
svenska eller internationella kommentarer så vi får som läsare anta att det är internationella 
kommentarer. Därför finner vi det rimligt att anta att han blandar två olika avgränsningar som korsar 
varandra och vi känner att det skapar en osäkerhet inför hans analys. 
 
Samtidigt som våra respondenter talar om hur de skulle vilja använda sig mer av effekter inom 
filmskapandet ser vi hur Sveriges största filmpris Guldbaggegalan har tagit bort den relativt nya 
kategorin “Bästa visuella effekter”.45 Det får oss att ifrågasätta vad för slags signaler som sänds ut till 
de filmskapare som vill arbeta mer med denna typ av teknik. Om effektskapandet i film är en 
filmteknik på framfart i den svenska filmbranschen är det konstigt att inte prisa den som är duktig på 
sitt jobb.  
 
 
 
 
 
  

                                                
45 http://www.moviezine.se/artikel/15828-ta-tillbaka-guldbaggen-for-visuella-effekter 
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3. Slutsats 
 
Genom detta försök till kartläggning av det svenska filmlandskapets användande av effekter kan vi 
som producenter ta med oss denna insikt när vi väljer att jobba med filmprojekt som innehåller till 
små eller stora delar effekter. Genom förståelsen av att det råder vissa otydligheter bland begreppen 
kan vi anpassa vår kommunikation kring detta och vara extra observanta på om motparten vi arbetar 
med verkar förstå oss eller inte, likväl som att vi förstår dem. Med vetskapen om i vilken grad effekter 
används idag så får vi en förförståelse för vad effektmakare och efterproduktionsbolag är vana att 
jobba med och kan tänkas få in för beställningar. Det kan även leda till att en noggrannare dialog hålls 
med dessa för att försöka skapa en rättvisare kalkyl och beställning av effekt. Får man då tydligare 
bud från de som offererar effekterna bör hela projektets budget bli mer korrekt och därav minskar 
risken av att det drar iväg med kostnader på slutet. Det bör rimligtvis även bli lättare att planera in 
förarbetet med arbetet med fysiska effekter inför en inspelning och under samt tidsåtgången för 
efterarbete. 
 
Gör vi ett överslag av vilken typ av effekter som används är det tydligt att det främst görs osynliga 
effekter. Mycket förstärkningar av bilder och sudda bort element i bilden som stör berättandet. 
Gällande synliga effekter är det främst per vår definition osynliga effekter (rök, dimma, eld, 
förstärkning av element, pistolskott/hål och så vidare) som används, inte så mycket synliga effekter 
som icke existerande karaktärer och världar. 
 
Om våra respondenters svar och vår analys samt diskussion känns upprepande är det för att samma 
svar återkommer om och om igen. På de flesta av våra intervjufrågor kommer respondenterna tillbaka 
till samma slutsatser, deras egna svar återupprepas i olika former men som i grund och botten säger 
samma sak. 
 
De övergripande och avslutande slutsatser vi kommit fram till inom vår forskning är dessa: 

● Det råder en bristande kompetens hos såväl regissörer som hos produktionsbolagsföreträdare 
och finansiärer kring begreppen och användandet av effekter.  

● Den ekonomiska aspekten ligger till stor grund för vilka effekter som används och tillika inte 
används. Det skulle användas mer effekter om mer pengar fanns att tillgå. 

 
Våra resultat visar på att effekter främst används som ett medel för att förbättra den befintliga bilden i 
svensk filmindustri, det vi tidigare har refererat till som osynliga effekter. Det verkar vara berättelsen 
och regissörens konstnärliga vision som avgör vilken typ av effekter som används samtidigt som det 
uttryckligen saknas ekonomiska förutsättningar och kompetens kring tekniken.  
 
Att producera en film som innehåller många effekter skulle kräva en större budget än vad svenska 
långfilmer idag har att tillgå. Det skulle krävas längre tid för att finansiera ett sådant projekt än en 
normal svensk långfilm.  
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Då det hela tiden blir billigare att göra saker digitalt, både som liten filmskapare som stor så ställer vi 
oss frågan: Kommer kostnadsoptimeringen av den digitala arbetsprocessen slutligen att konkurrera ut 
de fysiska/analoga arbetsmetoderna? 
 
Vi bedömer utifrån denna uppsats resultat att det nödvändigtvis inte behöver vara så. Valet kommer 
alltid att handla om den konstnärliga kvalitén och känslan i ett verk, känslan av analogt kontra digitalt. 
Även intresset av att arbeta analogt lever ännu kvar, känslan av att jobba med fysiska ting lockar ännu 
många. Dock kommer det fysiska/analoga arbetssättet få det tufft att överleva ur en ekonomisk 
synvinkel när de digitala blir så pass mycket billigare att det börjar bli svårt att motivera det dyrare 
alternativet i en bransch där varje slant är viktig. 
 
Det verkar råda en viss brist i kunskap kring just effekter inom film, hur såväl begreppen används som 
teknikerna i fråga, hur de kan användas och vad det kostar att använda sig utav olika tekniker. Vår 
uppsats är dock inte heltäckande för den svenska filmbranschen utan bör utläsas som en fingervisning 
eller en indikation om hur filmklimatet eventuellt ser ut idag. 
 
Frågan om vem som har ansvaret för att inneha den kompetensen och vem som ska utbilda dessa 
personer dyker snabbt upp hos oss. Är det enbart intresset för effekter som ska leda till kunskap och 
fortbildning inom ämnet eller ska ämnet tas upp redan under utbildningen? Om kunskap om 
användandet av klassiska filmknep kan leda till en slutprodukt med bättre resultat och/eller mindre 
kostnader är det högst relevant att kunskapen förmedlas redan från ett tidigt skede i a-funktionens46 
roll.  
 
Utifrån den insikten bedömer vi att det finns ett behov av att förstärka utbildningarna hos de olika 
filmskolorna i landet. Att lära ut mer om just effektmakeri och efterproduktion, både de gamla fysiska 
effekterna som görs på plats och de digitala som görs i efterhand. En utvidgning av förståelsen för 
dessa effekter tror vi efter denna forskning att i det långsiktiga perspektivet skulle gynna branschen 
både ekonomiskt och konstnärligt. Det är även rimligt att anta att det skulle förbättra arbetsmiljön för 
producenter som kan känna en större trygghet i deras kalkyleringar och planeringar. Tillika för 
efterproduktionsbolagen som får in mer genomtänkta och rationella beställningar och kan lägga mer 
fokus på utförandet av sitt arbete än dialog med beställaren om vad som är bra eller dåligt. Till 
skillnad från idag då många verkar vara aningen osäkra i sina uträkningar. Vi tror att en ökad 
kompetens inom området kan åtminstone delvis minska risken för att oförutsedda kostnader i 
framförallt efterproduktionen uppstår. Ökad kompetens tror vi också kan hjälpa till med en 
djupgående planering inför vad som kan tänkas behöva korrigeras i efterproduktionen. 
 
Vår kartläggning visar på att alla produktionsbolagsföreträdare använder sig av effekter i någon form. 
Få av dem använder synliga effekter som att skapa nya väsen eller världar men vissa lägger till 
stadsdelar för att förstärka ett bildspråk. Alla använder osynliga effekter i form av hål från pistolskott, 
extra eld och rök, sudda bort bitar av en bild som inte ska vara med, exempelvis en logga eller vajer. 
Inställningen till användandet av effekter är för alla respondenter genomsyrande positiv. De ser 
effekter som ett bra verktyg för att förstärka berättandet men också något som inte för ta överhand 

                                                
46 Se bifogad ordlista 
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över kvalitén i berättelsen. De betonar likväl att det inte får ta fokus från berättandet och någon 
nämner att de inte vill att deras film ska hamna under vår fabricerade kategori effektfilm. 
 
Vi kan utläsa en motsättning i respondenternas svar då de flesta nämner att de gärna skulle vilja 
använda sig av mer effekter i sitt arbete men samtidigt så är de noga med att påpeka att för mycket 
effekter kan ta fokus från berättelsen och stjälpa filmen. Vissa svarar även att viss typ av film, där 
effekterna är en central del av filmen och då lätt tar över fokus från handlingen, är filmer som de tar 
avstånd ifrån. Det är filmer som de anser vara dåliga ur kvalitetssynpunkt, ej tekniskt. Respondenterna 
ser alltså gärna mer användning av effekter i svensk film men de är också rädda för att de ska ta över 
för mycket. Vi drar en snabb slutsats att denna rädsla kombinerat med en viss okunskap kan hämma 
användandet av effekter i film. 
 
Vi har efter denna forskning kommit fram till att vi ursprungligen och personligen delvis föredrog att 
se specialeffekter och visuella effekter som samma sak och hellre dela upp det efter fysiska effekter 
och digitala effekter. Eftersom innebörden av begreppen kring effekter skiljer sig inom branschen 
känner vi att det finns ett behov av att konkretisera vad de olika begreppen står för. Begreppen skiljer 
aningen mellan respondenterna och de yrkesverksamma effeketmakarna, respondenterna sins emellan 
har ganska snarlika tolkningar, och på det stora hela ser vi att den kortsiktigt bästa lösningen är att 
hålla kvar vid den bilden. Det vill säga att låta specialeffekter betyda all form av fysisk effekt, ”in 
camera” och visuella effekter ses som digitala effekter. Vår spaning på den internationella marknaden 
stärker denna bild av vardagligt användande av begreppen även om yrkesutövarna uttrycker sig lite 
mer specifikt. 
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Bilaga 1 - Ordlista 
Vissa begrepp skrivs med svensk titel/engelsk titel med anledning av att begreppen används på båda språk. 
 
A-funktion - Ansvarsroll inom den yrkeskategorin. Exempelvis en A-fotograf har huvudansvaret för 
fotot i filmen (kan på engelska även kalla DoP - Director of Photography)  
 
Animation - Syftar till film som animerats i 3d-progam (Toy Story, 1995) eller 2d (Lejonkungen, 
1994) eller med stop motion (Wallace and Gromit, 1994) 
 
Animatronics - Är mekaniskt och/eller elektriskt skapade grundstommar till varelser eller ting  
 
CGI (Computer Generated Image) - Grafik och bildinnehåll skapat i datorprogram.  
  
Digital compositing - Är en efterbearbetningsprocess där man lägger ihop flera filmade element till 
en sammansatt komposition/bild. 
 
Dockor / Puppets - Karaktärer, djur eller väsen som görs som dockor. Exempelvis Team America: 
World Police (2004), eller förslagsvis en fe som inte görs digitalt och inte kan göras av en 
skådespelare som är för stor rent fysiskt.  
 
Green screen - Man filmar sitt motiv/objekt mot en grön bakgrund som sedan suddas ut i datorn och 
ersätts med en annan bild. Finns även bl.a. Blue screen och Red screen. 
 
In camera - Betyder att något är med i bild. I detta fall görs effekterna direkt på plats framför 
kameran och resultatet syns i realtid för kameran. 
 
Live-action - Engelsk branschterm för vanlig spelfilm innehållandes levande människor och djur till 
skillnad från animation. 
 
Maskning (digitalt) – Att ”maska en bild”/”lägga en mask”. Att rita ut ett mönster som klipper ut 
bilden och gör allting utanför masken/mönstret transparant. Den digitala motsvarigheten till att klippa 
ut saker i en bild. 
 
Masker / Mask - Mask och smink där man sminkar upp eller förvränger en kropp. Exempelvis att 
man gör någon äldre eller yngre än vad skådespelaren är eller lägger till brännskador i ett ansikte. Det 
kan också vara ett monster som inte finns att hitta på riktigt, till exempel en varulv. 
 
Mattemålningar / Matte paintings - Glasmålningar mot placeras framför kameran för att bygga på 
en befintlig miljö. Görs idag främst digitalt i datorn. 
Se exempel på mattemålningar: http://www.shadowlocked.com/201205272603/lists/the-fifty-greatest-matte-paintings-of-all-
time.html 
 
Miniatyrer / Miniatures - Modellbyggnader eller miljöer i mindre skala då en fullstor skala skulle bli 
för kostsamt eller avancerat.  
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Modellskepp - Samma som miniatyrer, man bygger ett litet modellskepp och filmar istället för att 
bygga ett i fullstor skala. 
 
Optiska effekter / Optcial illusions - Se perspektivförskjutning 
 
Perspektivförskjutning / Forced perspectiv - Även kallat trickfilmning. Man utnyttjar optiska 
illusioner för att lura kameran och publiken med skalor. Till exempel att man ställer någon nära 
kameran och någon en bit bort från kameran. På så vis kommer den nära kameran att uppfattas som 
större gentemot den som står en bit bort. En välbekant metod är lutande tornet i Pisa där folk håller 
upp sina händer mot tornet och låtsas att du håller upp det, i rätt vinkel ser det trovärdigt ut då det 
skapar en illusion av det. 
 
Smalfilm / Indie film - Film vart handling eller genre ofta riktar sig till en väldigt nischad publik eller 
som är väldigt konstnärligt utmanade och kanske inte alltid når ut till en bredare publik. 
Läs mer: http://www.kb.se/dokument/aktuellt/audiovisuellt/201-230wahlbergsmalfilm.pdf (s. 204) 
 
Specialeffekter / Special effects - Alla effekter som sker i och framför kameran, även kallat, fysiska, 
analoga effekter eller SFX. 
 
Trickfilmning - Se perspektivförskjutning. Är ett gammalt samlingsord för flera av de olika 
analoga/fysiska effekter som gjordes i eller framför kameran. Begreppet används idag mest med 
syftning till perspektivsförskjutning. 
 
Visuella effekter / Visual Effects - Alla effekter som skapas i dator i efterhand. Även kallat digitala 
effekter eller VFX 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Vad	  är	  din	  arbetstitel? 
Vem	  är	  du?	  

 
Vad	  innebär	  den	  i	  produktionen	  av	  en	  långfilm?	  
 
Kan	  du	  definiera	  vad	  visuella	  effekter	  innebär	  för	  dig? 
(Förklara	  sedan	  vår	  definition	  av	  visuella	  effekter	  och	  effektfilm)	  
 
Hur	  mycket	  tror	  du	  att	  visuella	  effekter	  används	  inom	  svensk	  filmbransch?	   
Varför	  tror	  du	  att	  det	  är	  så?	  På	  vilket	  sätt	  används	  det? 
 
Jobbar	  ni	  med	  visuella	  effekter	  i	  era	  produktioner?	   
Varför/Varför	  inte?	  eller	  Hur	  kommer	  det	  sig?	  
 
Vilken	  typ	  av	  film	  tror	  du	  att	  den	  svenska	  publiken	  vill	  se? 
Samma	  som	  alltid/förändring?	   
Varför/Varför	  inte?	  Hur	  tror	  du	  det	  kommer	  det	  sig?	  
 
Vad	  är	  din	  syn	  på	  visuella	  effekter	  som	  filmskapande?	  
 
Ser	  du	  några	  fördelar	  med	  att	  arbeta	  med	  visuella	  effekter? 
Ser	  du	  några	  nackdelar	  med	  att	  arbeta	  med	  visuella	  effekter? 
 
Finns	  det	  några	  hinder	  som	  du	  ser	  med	  att	  arbeta	  med	  visuella	  effekter? 
Finns	  det	  några	  möjligheter	  med	  att	  arbeta	  med	  visuella	  effekter?	  
 
Hur	  mycket	  (tror	  du?)	  procentuellt	  sett	  budgeteras	  i	  era	  filmer	  till	  visuella	  effekter?	   
Finns	  det	  möjlighet	  att	  få	  utdrag?	  
 
När	  du	  hör	  ordet	  effektfilm,	  vad	  tänker	  du	  på	  då? 
Kan	  du	  ge	  några	  exempel	  på	  sådana	  filmer? 
 
Hur	  skulle	  du	  definiera	  effektfilm	  vs.	  en	  film	  som	  innehåller	  visuella	  effekter?	   
Finns	  det	  någon	  skillnad,	  vad	  är	  den	  i	  så	  fall?	  
 
Hur	  ser	  du	  på	  att	  göra	  effektfilm? 
 
Var	  i	  fältet	  (rita	  upp	  fältet	  kultur/Bergman,	  konstfilm	  och	  kommersiell	  film)	  skulle	  du	  placera	  effektfilmer?	   
Skulle	  du	  vilja	  arbeta	  mer	  eller	  mindre	  med	  visuella	  effekter	  inom	  era	  produktioner? 
Hur	  kommer	  det	  sig?	  
 
Hur	  många	  manus	  får	  du/ni	  in	  som	  räknas	  som	  effektfilm? 
 
Hur	  många	  av	  dessa	  bedömer	  ni	  är	  bra/genomförbara? 
Av	  dessa,	  vad	  ligger	  bakom	  att	  ni	  väljer	  att	  göra	  respektive	  inte	  göra	  dessa	  filmer? 
 
Vem	  (regissör,	  producent,	  produktionsbolag	  etc.)	  gör	  bedömning	  av	  vilka	  visuella	  effekter	  som	  behövs/anses	  
növändiga	  av	  konstnärliga	  skäl	  eller	  ekonomiska	  skäl? 
Hur	  resonerar	  filmmakare	  i	  allmänhet	  om	  visuella	  effekter?	   
Konstnärligt?	  Ekonomiskt?	  Tekniskt	  genomförbart?	  Publikförväntningar?	  Genreanpassning?	   
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Frågor som vi ställt till våra bekanta och yrkesverksamma inom effektmakeri: 
 
Hur skulle DU definiera/beskriva dessa kategorier:  
1. Analoga effekter  
2. Digitala effekter  
3. Visuella effekter  
4. Specialeffekter  
 
5. Effektfilm (DIN egen definition, vad skulle Du kalla effektfilm?)  
 
Skulle du vilja döpa om/ändra någon kategori? 
 
 


