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Abstract 

 

Bakgrund: Förändringar är vanliga och speciellt rörande olika tekniker och innovationer. 

Bakgrunden till denna uppsats ligger i ett intresse rörande dessa förändringar och har här 

inriktats på innovationen att skapa illusionen av tre dimensioner i film eller som jag har valt 

att kalla den: 3D-formatet.  

 3D-formatet har återkommit under olika perioder under flera års mellanrum. Den återkom 

igen under 2000-talet och jag undrar ifall den kan tänkas stanna kvar den här gången. Men 

mitt intresse ligger också i hur innovationen har förändrats i utseende och användning under 

åren.  

 

Syfte: Mitt syfte är att undersöka 3D-formatet som attraktion inom filmmediet och dess 

förändring över tid samt dess möjliga framtid. Och att undersöka hur det nya 3D-formatet 

(som jag kallar: det digitala 3D-formatet) har påverkats av tekniska och ekonomiska 

omständigheter.  

 

Frågeställningar: (1) Är 3D-formatet en attraktion, (2) Kan 3D-formatet som attraktion och 

dess utveckling inom filmen jämföras med ljudet och färgen när de introducerades, (3) Vilka 

utvecklingsmöjligheter kan 3D-formatet tänkas ha i framtiden, och (4) På vilket sätt 

medverkar tekniska och ekonomiska omständigheter i det digitala 3D-formatets utveckling? 

 

Teori: Den valda teorin är Tom Gunnings cinema of attraction utifrån två av hans artiklar: 

The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde och An Aesthetic if 

Astonishment: Early Film and the (In)Credulous Spectator. Jag har även för att ytterligare 

bygga på cinema of attraction använt mig av delar ur antologin The Cinema of Attractions 

Reloaded där olika filmforskare använder och förklarar begreppet utifrån filmerna närmare 

2000-talet.  

 För den tekniska och ekonomiska aspekten har jag valt Brian Winstons teori för 

teknologiska förändringar i samhället kopplat till teknologideterminism och Robert C. Allen 

och Douglas Gomery diskussioner i sin bok Film history: Theory and practice angående både 

tekniska och ekonomiska aspekter inom innovationers förändringar. 

 



Linn Rydahl  HT2010 
 

Metod: Min metod består främst Søren Kjørups diskussioner utifrån sannolikheter och 

skillnader mellan historia och nutid. Därefter förklaras också hur mitt sökande av artiklar har 

skett samt att jag i min analys fokuserar på hur 3D-formatet används i filmerna, dess genrer 

och användande av slogans (taglines).  

 

Material: Materialet har bestått av facklitteratur av bland annat Ray Zone, Richard Misek, 

Steve Neale samt tidningsartiklar och intervjuer med människor inom filmindustrin samt ett 

”smörgårdsbord” av filmer för analysen av hur de använder 3D-formatet.  

 

Resultat: 3D-formatet är fortfarande en attraktion men den följer inte längre Gunnings teori. 

Numera är 3D-formatet invävt i narrationen genom att kameran och skådespelarnas agerande 

följer med i 3D-formatets rörelse. Innovationen pausar därför inte längre berättelsen för att 

visa sin attraktion. Däremot under de tidiga perioderna under 1950-talet och 1980-talet är 

närmare cinema of attraction som Gunning har förklarat begreppet.  

 3D-formatet följer både ljudet och färgens utveckling till vis del. Färgen är den innovation 

som 3D-formatet mest påminner om. Precis som färgen, som använde sig av färgen för att 

skilja mellan verklighet och dröm, har 3D-formatet även tagit del av detta berättargrepp. 

Möjligheten finns att 3D-formatets spridning ut i andra medier, precis som färgens spridning 

till televisionen, kan hjälpa 3D-formatet i dess väg att bli en standard inom filmmediet. Dock 

är 3D-formatet fortfarande låst i sin visuella attraktion och används mer för att visuellt 

underhålla än för att visuellt berätta.  

 Det är både tekniska och ekonomiska omständigheter som samarbetat för att få 3D-

formatet att återkomma i ett digitalt format. Ingen av dem kunde enskilt få fram innovationen. 

Vikten ligger på de tekniska omständigheterna i och med digitaliseringen som sker hos 

biograferna, men digitaliseringen i sig styrs både av tekniska och ekonomiska val och 3D-

formatet är främst en ekonomisk hjälp för biograferna att göra digitaliseringen. 3D-formatet är 

därmed mer en ekonomisk hjälp än en teknisk utbyggnad av filmmediet.  

 

Nyckelord: 3D-format, Stereoskopisk 3D, färgen, ljudet, attraktion  
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Förord 

 

Jag vill passa på att tacka de människor som hjälpt mig med min uppsats. 

 

Framför allt vill jag tacka de personer som tagit sig tid att svara på mina intervjuer, både i 

enkätform, muntligt och i vissa fall även svarat på mina senare följdfrågor, för att bygga upp 
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1. Inledning 

 

“The move from silent movies to sound was the first revolution in the 

history of cinema,” says longtime advocate Ben Stassen. “We’re on the 

verge of the second one: the transition from 2-D to 3-D.”1 

 

En ”ny” innovation dök för några år sedan upp inom filmbranschen: stereoskopisk 

film även kallad 3D-formatet. Innovationen var ”ny” i den bemärkelsen att den 

egentligen inte alls var ny i filmbranschen. 3D-formatet har funnits med inom 

filmbranschen sedan den rörliga filmen inleddes under slutet av 1800-talet. 

 3D-formatets första guldålder varade några år under 1950-talet och den andra 

varade några år på 1980-talet. När den dök upp igen under 2000-talet kom den i en 

digital förpackning och har ännu inte mattats av som dess tidigare guldperioder. Har 

3D-formatet nått tillräckligt långt i sin utveckling att den kommer att bli en standard 

inom filmmediet? Det är inte en fråga man kan svara på i dagsläget utan någonting 

som framtiden får visa. Däremot kan man diskutera ifall 3D-formatet kan blir en 

standard och ifall användandet av den som teknik har utökats till ett berättargrepp för 

filmmediet. Både ljudet och färgen tog tid på sig innan de hade funnit sin plats inom 

filmmediet. Ljudets väg till standard var dock betydligt mycket kortare än färgen 

vars betydelse inom filmmediet skiftade mellan åren. Följer 3D-formatet en 

utveckling som kan likna den ljudet och färgen följde?  

 Utifrån dessa frågor började mitt sökande men allt eftersom har funderingarna 

formulerats om och fokuserar på vilken plats som 3D-formatet har inom filmmediet. 

Är det ett verktyg, en gimmick/attraktion eller en tillfällig ekonomisk resurs för 

biograferna när de börjar tappa åskådare? 

 3D-formatet har många gånger används för att slänga olika föremål i åskådarens 

ansikte. Någonting lite extra för att attrahera åskådaren och med detta har 3D-

formatet förvandlat en film till en större show, i stil med en attraktion på ett nöjesfält. 

Det gäller att roa och bryta upp narrationen i filmen för ett ögonblick.  

 

Vi befinner oss mitt i en innovationsförändring och jag har valt att fördjupa mig i 

3D-formatet som det är på biograferna och utforskat dess plats inom filmmediet. Var 

                                                 
1 ”3-D: Fad or Future”, Empire, Nr. 234 December 2008, s. 45 
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det kommer ifrån och var det kan tänkas ta vägen. Innan filmmediet introducerades 

användes 3D-formatet i bildkonsten och var en vanlig företeelse på Europas 

nöjesplatser i såkallade ”stereoview peep shows”2. Är 3D-formatet dömt att vara en 

attraktion som påminner åskådarna om nöjesfältets tillfälliga överraskningar? Eller 

har 3D-formatet, precis som filmen, utvecklats från dess tidiga dagar och blivit något 

mer likt ett berättargrepp, ett verktyg, för att hjälpa filmens narration? 

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka 3D-formatet som attraktion utifrån Tom 

Gunnings begrepp cinema of attraction. Jag vill undersöka ifall 3D-formatet har börjat 

vidareutvecklas bort från attraktionsbegreppet och var denna utveckling kan tänkas leda. Har 

den börjat bli ett berättargrepp inom filmmediet? Går den mot att bli en standard? Jag har 

också för att få en bild över vad som styr en utveckling valt att betrakta tekniska och 

ekonomiska omständigheter, dessa har jag dock begränsat till dagens 3D-format som kommit 

under 2000-talet vilket jag valt att kalla det digitala 3D-formatet.  

 Jag har valt att kalla det format och inte teknik av den anledningen att 3D-teknik kan 

missförstås och tros anspela på animerade specialeffekter. 3D-format skapar istället illusionen 

att filmen är i tre dimensioner: längd, bredd och djup.  

 

Jag kommer att utgå ifrån fyra frågeställningar. Utifrån dessa kommer jag diskutera och 

jämföra 3D-formatets förändring som attraktion med den förändring som ljudet och färgen 

gick igenom när de introducerades på marknaden och blev standard inom filmbranschen. Jag 

kommer också i dessa frågeställningar begrunda var 3D-formatet kan vara på väg. Ifall den 

håller på att standardiseras precis som ljudet och färgen eller endast kommit tillbaka i 

filmbranschen för några år. Ljudet och färgen började som attraktioner och utvecklades sedan 

till att vara en standard inom filmbranschen. Dessa två innovationers utveckling ger en bra 

grund för hur en innovation kan utvecklas. Utifrån ljduet och färgens historia kan man 

betrakta hur långt 3D-formatet utvecklats och vad som kan behövas för att 3D-formatet ska 

standardiseras.  

 

Jag har behövt begränsa mig och har därmed valt att i de två första frågeställningarna, som 

främst berör historia, diskutera hela 3D-formatets historia. Detta eftersom jag inte vill 

                                                 
2 Zone, Ray. Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film 1838-1952. (Lexington: The University Press of 
Kentucky, 2007) s. 19 
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koncentrera mig på en utveckling mellan ett par filmer under några år utan istället försöka se 

en utveckling under en längre period. Detta bör också kunna ge ett tydligare svar på den 

förändring 3D-formatet kan ha och kan komma att genomgå. 

 Den tredje frågeställningen kommer att fokuseras på 3D-formatets tänkbara framtid och 

hur den utifrån historien kan utvecklas vidare. Och sista frågeställningen som fokuserar på 

tekniska och ekonomiska omständigheter har jag valt att förhålla mig till dagens 3D-format, 

dvs det digitala 3D-formatet. Detta främst av begränsningar i mitt insamlade material.  

 Att fokusera på tekniska och ekonomiska omständigheter är en medveten begränsning 

inom de ämnesområden som kan påverka en utveckling. Detta med reservation för att det i 

vissa lägen kan ha funnits andra omständigheter som förändrat eller kommer att förändra 

utvecklingen. Richard Misek som diskuterar färgen menar att faktorer inom en historisk 

utveckling inte är ett skeende av några enstaka motivationer med olika grad av inflytande. 

Istället är alla beroende av varandra och fungerar i en sorts matris vars orsakssammanhang är 

utspridda åt diverse olika håll. Och det enda sättet att förstå denna mångsidighet är att 

fokusera mer på ett par motivationer än att fokusera på alla.3  

 Det är av betydelse att man förstår vad jag menar med tekniska omständigheter eftersom 

3D-formatet upplevt ett antal olika förändringar inom området ”tekniska metoder” för att 

betrakta 3D. De två främsta är anaglyfiskt 3D med de rödgröna glasögonen och polariserad 

3D med silverskärm och polariserade glasögon. Det är dock inte variationen av dessa tekniska 

metoder som är av intresse för denna uppsats utan 3D-formatet i sig. Precis som man betraktar 

ljudet och färgen som en enskild teknik även om sättet att skapa dem är olika (exempelvis 

handmålning, toning och tintning). På samma sätt kommer 3D-formatet betraktas som en 

enskild teknik att skapa illusionen av att en platt duk egentligen är tre dimensionell oberoende 

hur man gått till väga för att skapa den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Misek, Richard. Chromatic Cinema. (Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010)  s. 47  
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1.2 Frågeställningar 

Jag kommer utgå ifrån dessa fyra frågeställningar: 

 

1. Är 3D-formatet en attraktion?  

2. Kan 3D-formatet, utifrån attraktionsbegreppet och dess utveckling inom filmen, 

jämföras med ljudet och färgen när de introducerades?  

3. Vilka utvecklingsmöjligheter kan 3D-formatet tänkas ha i framtiden?  

4. På vilket sätt medverkar tekniska och ekonomiska omständigheter i det digitala 3D-

formatets utveckling?  

 

De första två kommer fokusera på 3D-formatets historia och den tredje kommer vara en 

diskussion om 3D-formatets framtid. Den sista frågeställningen är den som kommer fokusera 

enbart på det digitala 3D-formatet och nutiden.  

 

1.3 Begreppsförklaring 

Följande är en lista på olika begrepp och tekniker inom 3D-formatet och även färgen.   

 

Stereoskopisk 3D: allmänt namn för 3D-formatet från dess början till nutid. Begreppet 

betyder att man ser i stereo.  

 

Digitalt 3D-format: en mer allmän betydelse för den digitala 3D-våg som kom under 2000-

talet. Där använder sig tekniken av digitala projektorer och filmkameror vid framställningen 

och visningen av 3D-film.  

 

Anaglyfisk 3D: syftar främst tekniken som använde sig av rödgröna filter och sågs med 

rödgröna glasögon. Det röda filtret sågs inte av ögat som hade det gröna filtret framför sig och 

tvärt om. Anaglyfisk 3D användes främst under den tidiga perioden i 3D-formatets historia 

eftersom filterna kunde skapa en bra svartvit 3D-bild. Däremot fungerade det inte lika bra i 

färg.  För ett bildexempel på hur denna teknik fungerar se bilaga 1.  

 

Polariserad 3D: Fungerar till skillnad från anaglyfisk 3D genom att glasen är slipade på olika 

sätt beroende på ögat. Filmens två lager ger ifrån sig två olika ljus som vänster respektive 

höger öga uppfattar var för sig vilket skapar illusionen av djup. Denna teknik kom under 
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1950-talet och fungerade bra för färgfilmer. Dock behövdes en silverduk för att ljuset skulle 

fångas upp bättre i den mörka biosalongen. Det är även tekniken man i dagens biografer 

använder för att visa filmer i 3D-format. För ett bildexempel på hur denna teknik fungerar se 

bilaga 1. 

 

Sekventiell 3D (även kallad ”shutter glasses”): Är den tekniken som dagens tv-apparater 

använder sig av där både TV och glasögonen är aktiva och växlar mellan bilder. Det vill säga 

när TV-apparaten visar bild för vänster öga gör glasögonen det svart för höger öga och tvärt 

om.   

 

Autostereoskopisk 3D: Är när det inte behövs några glasögon utan effekten blir automatiskt. 

Den kan jämföras med de bilder man vinklar och får se olika bilder beroende på hur kortet är 

vinklat.  

 

Tinting: Genom tintning doppade man filmen i olika färgbad för att ge en sekvens en nyans 

av olika färger. Denna färgnyans blir stark och jämn över hela bildens vita partier.  

 

Toning: Till skillnad från tinting blir de vita partierna i bilden utan färg medan de skuggorna 

och mellanpartierna i bilden blir färgade.  

 

2. Material 

Mitt material består av artiklar från olika tidningar, både svenska och utländska, samt diverse 

bloggar från olika filmforskare. Förutom de böcker jag använt för den historiska delen har jag 

också tagit del av artiklar från hemsidor och tidningar som både diskuterar 3D-formatets 

historia men även dess nuvarande läge under 2000-talet samt människors tankar och 

funderingar om framtiden.  

 Det artiklarna fokuserar på förutom historiska återblickar är tekniska förändringar av 

biografer, ekonomiska kostnader som exempelvis glasögonen och filmernas kvalité, och 

användandet av 3D-formatet utifrån tekniken samt det visuella aspekter. Bloggarna diskuterar 

istället 3D-formatet utifrån olika filmforskarnas syn på den nya tekniken. Hur den kan komma 

att förändra filmindustrin och filmmediet, men även hur ett antal filmskapare har använt sig 

av 3D-formatet och ifall detta har varit en fördel eller en nackdel. Jag har även tagit del av 

intervjuer för att öka min förståelse för 3D-formatets dåtid, framtid och nutid samt de tekniska 

och ekonomiska aspekterna för min sista frågeställning. Dessa intervjuer har fokuserats på 
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personer inom filmindustrin. Dessa är främst journalister, forskare och några från olika 

filmbolag. Intervjuerna har främst fokuserat på nutid och framtid, det vill säga frågeställning 

tre och fyra, eftersom böckers information inom detta område varit svag och därför har jag 

valt att ta hjälp av intervjuer för att öka min förståelse på dessa områden.  

 

Jag har även tagit del av ett samlat ”smörgårdsbord” av filmer för att kunna referera till 

direkta förändringar mellan olika filmer för mina frågeställningar. För äldre filmer har denna 

sökning skett utifrån artiklar och böcker samt sökningar efter filmklipp på internet. Andra 

filmer, exempelvis de som har kommit under 2000-talet har jag själv sett på biografer. 

Filmerna har jag hittat främst från den litteratur som jag använt och artiklar angående 3D-

formatet. Jag har därför utifrån mitt samlade material av böcker och artiklar utifrån dem sökt 

upp de filmer som nämns för att finna bra exempel på filmer till min analys. Min analys är 

fokuserad på att dels se hur 3D-formatet används i filmerna utifrån ett narrativt perspektiv. Är 

3D-formatet narrativt fokuserat eller är deras plats som attraktion tydligare? Därefter har jag 

också valt att se på vilka genrer som är vanligast samt hur 3D-formatet lyfts fram i filmernas 

slogans (taglines).  

 Jag har valt att inte välja ett specifikt antal filmer eftersom min undersökning är tänkt att 

vara bredare och inte fokuserad på hur 3D-formatet förändrats från film till film utan hur den 

förändrats från period till period. Förutom 3D-formatet, som den stora mängden filmer 

kommer beröra, har jag även sett närmare på ett antal filmer som varit betydelsefulla för 

ljudet och färgen. Dessa filmer kommer nämnas i historiestycket och vissa av dem kommer att 

betraktas närmare under analysen och diskussionen.  
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3. Teori och tidigare forskning 

 

3. 1 Tom Gunnings begrepp Cinema of Attraction 

Uttrycket cinema of attraction introducerades av Tom Gunning och André Gaudreault under 

året 1985 och är här fokuserad på Tom Gunnings två artiklar. Den första artikeln var The 

Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde och den andra var An 

Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In) Credulous Spectator. Uttrycket cinema of 

attraction karakteriserar filmmediets tidiga fas som fokuserade på att presentera 

osammanhängande visuella attraktioner. Moment som mer fokuserar på att vara spektakel än 

att ha narration.  

 

I believe that the relation to the spectator set up by the films of both 

Lumiére and Méliès (and many other filmmakers before 1906) had a 

common basis, and one that differs from the primary spectator relations 

set up by narrative film after 1906. I will call this earlier conception of 

cinema, “the cinema of attractions.” I believe that this conception 

dominates cinema until about 1906-7.4 

 

Gunning diskuterar främst hur cinema of attraction var ledande under filmmediets tidiga 

period innan narrationen började dominera inom filmmediet efter 1906-07. Men även om han 

är fokuserad på den tidiga filmen påpekar han också att cinema of attraction inte försvinner 

helt när narrationen tar över ”but rather goes underground […] as a component of narrative 

films, more evident in some genres (e.g. the musical) than others.”5 Men den är här inte 

dominerande som den var i filmens tidiga skede utan istället samarbetar den med narrationen. 

“It provides an underground current flowing beneath narrative logic and diegetic realism, 

producing those moments of cinematic dépaysement6 beloved by the surrealists.”7 Han gör 

även kopplingen till nöjesfält och karnevaler med vilka han refererar till som såkallade 

                                                 
4 Gunning, Tom. “The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde”, Film and Theory: 
An Anthology, red. Robert Stam och Toby Miller. (Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2000) s. 230 
5 Gunning, Film and Theory: An Anthology, s. 230 
6 Kan översättas som: desorientera eller förändra i scenbilder 
7 Gunning, Tom. “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)Credulous Spectator”, Film Theory & 
Critiscism, red. Leo Braudy och Marshall Cohen. (Oxford, Mass.: Oxford University Press,  uppl. 7, 2009) s. 744 
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“Spielberg-Lucas-Coppola cinema of effects”.8 Han fördjupar sitt begrepp ytterligare i sin 

senare artikel:  

 

The aesthetic of attraction addresses the audience directly, sometimes, 

as in these early train films, exaggerating this confrontation in an 

experience of assault. […] The spectator does not get lost in a fictional 

world and its drama, but remains aware of the act of looking, the 

excitement of curiosity and its fulfillment. Through a variety of formal 

means, the images of the cinema of attractions rush forward to meet 

their viewers.9 

 

Med andra ord syftar Gunnings cinema of attraction på något som underhåller åskådaren för 

stunden utan direkt koppling till narrationen i historien genom att ”attackera” eller ”slunga 

sig” mot åskådaren i stil med attraktioner på ett nöjesfält. Men han är också noga med att 

poängtera att möjligheten att lyckas med denna effekt av attraktion beror helt på hur lång tid 

det tar innan åskådaren blir utmattad. Effekterna kan inte vara långdragna eller närvarande 

under en hel långfilm utan bör komma med jämna mellanrum för att inte trötta ut åskådaren.  

 

I antologin The Cinema of Attractions Reloaded diskuteras Gunnings attraktionsbegrepp hos 

olika filmforskare med utgångspunkt i en mer närliggande nutid. Pierre-Emmanuel Jaques 

diskuterar hur attraktionen överlevde inom musikalen under 1930-talet. För att förklara 

attraktionen tar han upp följande: 

 

[T]he attraction characteristically and literally “burst in”. Hence, 

attraction is quite similar to pure show. Secondly, attraction affects the 

time construction of film by breaking into the process of storytelling. 

[…] Far from denying its [the attractions] presence, it seeks 

confrontation. By pointing at us, attraction tries to unsettle surprise, 

provoke and even assault us.10 

 

                                                 
8 Gunning, Film and Theory: An Anthology, s. 234 
9 Gunning, Film Theory & Critiscism s.  742-743 
10 Jaques, Pierre-Emmanuel. “The Associational Attractions of the Musical”, The Cinema of Attractions 
Reloaded, red. Wanda Strauven. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006) s. 282  
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Utifrån detta påstående menar Jaques att en attraktion är som en ren show där attraktionen 

bryter med narrationen för att för stunden överraska, provocera och ibland överfalla publiken.  

 Dick Tomasovic vänder blicken till George Lucas och Steven Spielberg som tog en ny 

riktning inom filmmediet. ”[E]ager to quickly surpass their models […] and to propose a 

purely playful, almost fairground cinema, entirely devoted to the only pleasure of the 

shocking images.”11 Tomasovic fortsätter att diskutera attraktionsbegreppet som en möjlighet 

att få en närmare inblick i den nya blockbustern som skapades av filmskapare som Lucas och 

Spielberg, men även filmskapare som James Cameron och Peter Jackson, där attraktionen blir 

placerad tillsammans med narrationen. ”The teenage audience becomes gradually the main 

target of an entertainment which wants to dazzle the gaze, with an audiovisual inflation as 

working principle. The audience wants to get his money’s worth. The art of screenwriting 

loses its rights to the advantage of creation of stunning images…”12 Han fortsätter även 

diskutera hur filmen attraherar åskådaren med dess ”spektakel” av teknologi ”but, at the same 

time, aims at the fantastic element and transfers the attraction of the technology toward the 

diegetic.13” Det var tekniken som lockade åskådarna, inte vad som skulle visas. Man lockades 

av maskinerna.14  

 Genom att attraktionen hade gått under jorden lyfter Warren Buckland upp att den kan ses i  

exempelvis musikaler och ”contemporary blockbusters”15 någonting Gunning också tar upp. 

Dessa filmer visar antingen på specifika musikalsekvenser, ”prolonged action secquences, or 

other moments of spectacle”16.  

 Nicolas Dulac och André Gaudreault diskuterar också att attraktioner har dubbla 

personligheter. ”[I]t is a function of both technological prerogatives and historically precise 

socio-cultural factors.”17 Detta anser de är anledningen till att attraktionen har överlevt även 

efter att narrationen blivit dominant.  

 

Animated digital sequences, avant-garde films, American blockbusters 

or giant-screen technology such as IMAX […]. Given its own power 

                                                 
11 Tomasovic, Dick. “The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”, The Cinema of Attractions Reloaded, 
red. Wanda Strauven. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)  s. 309  
12 Tomasovic, The Cinema of Attractions Reloaded, s. 312. 
13 Ibid, s. 315 
14 Gunning, Film and Theory: An Anthology, s. 231 
15 Buckland, Warren. “A rational Reconstruction of ‘The Cinema of Attractions’”, The Cinema of Attractions 
Reloaded, red. Wanda Strauven. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)  s. 45 
16 Ibid,  s. 47 
17 Dulac, Nicolas och André Gaudreault. "Circularity and Repetition at the heart of the Attraction: Optical Toys 
and the Emergence of a New Cultural Series”, The Cinema of Attractions Reloaded, red. Wanda Strauven. 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)  s. 242 
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to fascinate, even if this appears, in the case of optical toys, 

determined above all by the limitations of the device […], attraction 

can also appear for its own sake in any apparatus.18  

 

Narration gömmer inte attraktioner helt. Istället är narrationen det primära 

systemet av principer och utanför dess ramar av principer finns många olika 

saker. Speciellt attraktioner.19  

 

3.2 Teknologiska och ekonomiska förändringar i samhället 

Förändringar i samhället sker ideligen, vissa är stora medan andra är små. För att få en 

överblick på hur tekniska förändringar sker i samhället har jag betraktat Brian Winstons 

modell av teknologiska förändringar som han i sin artikel: Necessities and Constraints: A 

Pattern of Technological Change.  

 Begreppet teknologideterminism används i Winstons artikel som den blivit förklarad av 

Raymond Williams genom att en ny teknik upptäcks genom forskning och utveckling som i 

sin tur sätter villkoren för de sociala förändringarna och utvecklingen i det nya samhället.20 

”The basic assumption of technological determinism […] is that a new technology – a 

printing press or a communications satellite – ’emerges’ from technical study and experiment. 

It then changes the society or the sector into which it has ‘emerged’. ‘We’ adapt to it, because 

it is the new modern way.”21 Winston diskuterar dock ifall det bör ses på detta sätt. Eftersom 

innovationer är tydligt beroende av marknaden i vilken de inte blir introducerade i förrän den 

mötts av efterfrågan från konsumenterna.22 Med andra ord menar Winston att innovationer är 

framtagna av samhället generellt.23  

 Ur sin modell av teknologisk förändring i samhället anser Winston att det är en balans 

mellan teknik, vetenskap, den sociala sfären och idéer som sker över tid. Vetenskapen skapar 

idéer som blir teknik som ger en prototyp som sedan blir en uppfinning och allt detta sker i 

den sociala sfären.24 Den konkreta uppfattningen är att tekniska förändringar kan ske på två 

olika sätt. Ett: det sker genom sig själv och därigenom förändrar samhället, och två: att det 

                                                 
18 Ibid, s. 242-243 
19 Ibid 
20 Winston, Brian.”Necessities and Constraints: A Pattern of Technological Change”, Film and Theory: An 
Anthology. Ed. Robert Stam & Toby Miller. (Malden, Mass.: Blackwell Publishing Ltd, 2000) s. 102 
21 Ibid,  s. 103 
22 Ibid, s. 104 
23 Ibid 
24 Ibid, s. 106 - 109 
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sker genom att samhället begär dem genom sin egen förändring. ”It is simply to suggest that 

these effects and changes are slow to work their way into society. […] The technologies are 

made to ’fit’ into society by this last transformation.”25 Winston framhäver också det faktum 

att viss teknik har funnits långt innan samhället tog emot den.  

 

En annan bok som fokuserar på teknologiska och ekonomiska förändringar inom film är Film 

history: Theory and practice av Robert C. Allen och Douglas Gomery från 1985. De 

diskuterar hur historisk teknikutveckling oftast är fokuserad på enskilda personer och enskilda 

filmskapare som använder sig av den tekniska utvecklingen på sitt estetiska och visuella sätt. 

”Each technological advancement contains within it a certain potential that is then realized by 

perceptive filmmakers, but what they can achieve artistically is already established by the 

technological parameters available to them.”26 Allen och Gomerys bok fortsätter diskutera 

detta och tar upp forskaren Lewis Jacobs som argumenterar för att Disney tog till sig alla 

tekniska möjligheter som fanns tillgängliga, däribland färg och ljud. Allen och Gomery 

fortsätter och kopplar ihop tekniska förändring med ekonomiska aspekter. ”The innovation 

stage of technological change involves a film altering its past methods of production, 

distribution, and/or marketing because it has determined that the adoption of the invention 

will result in greater long-term profits.”27 Det gäller inte bara att ta till sig en ny teknik utan 

bolagen måste även kontrollera hur de ekonomiska möjligheterna och framför allt framtiden 

ser ut. Kommer denna teknik att ge mer pengar tillbaka än vad vi lägger ut för att skapa och 

genomföra den?  

 

3.3 Tidigare forskning om 3D-formatet, ljudet och färgen 

I detta stycke har jag valt att kortfattat beskriva den facklitteratur jag har tagit del av angående 

3D-formatet, ljudet och färgen. Historien om dessa tre teknologier kommer jag gå igenom 

under stycket historia. Här är genomgången mer konkret och baserad på vad olika författare 

kommit fram till.  

 

3.3.1 3D-formatet 

Facklitteraturen om 3D-formatet är fokuserats kring Ray Zones bok Stereoscopic Cinema and 

the origins of 3-D Films 1838-1952. Boken fokuserar på det tidiga 3D-formatets historia fram 

                                                 
25 Ibid, s. 108 
26 Allen C. Robert och Douglas Gomery. Film History: Theory and Practice. (McGraw-Hill, Inc, 1985) s. 112 
27 Ibid, s. 114 
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till 1950-talet. Den diskuterar främst de olika tekniska metoderna som används för att betrakta 

3D-formatet och hur de förändrats. Förutom denna bok, som endast sträcker sig till 1950-talet, 

har jag också fått ta del av intervjuer och artiklar för att samla information om 3D-formatets 

tid efter 1950-talet.  

 Enligt Ray Zone har stereoskopisk 3D fascinerat människor redan under mitten av 1800-

talet och lockat till att utveckla tekniken vidare. Från början fokuserades den på stillbilder 

men när filmmediet utvecklades försökte olika forskare även förflytta stereoskopisk 3D till 

den rörliga bilden. ”During this period [före cirka 1940] of technological progress for the 

stereoscopic motion picture, there was an aesthetic tug-of-war between the technical and the 

narrative demands of the medium.”28 Ray Zone fortsätter att främst fokusera på den 

teknologiska utvecklingen för stereoskopisk 3D och dess uppfinnare. ”Cinematic storytellers 

employed with varying result the expanded narrative palette that the stereographic motion 

picture presented.”29 Teknikens utveckling under 1970-talet gav nästa period av stereoskopisk 

3D och den tekniska utvecklingen fortsätter in på 2000-talet där det digitala 3D-formatet 

kommer. ”The impulse to capture life and replicate it with movement, color, sound, and three 

dimensions was present at the dawn of photography and motion pictures. This impulse also 

informs subsequent media from television and computers to the internet.”30 Han fortsätter 

med att konstatera: “3-D images present a heightened realism – a visual allure so powerful 

that they can easily overwhelm the story and subvert the narrative.”31 

 

3.3.2 Ljudet 

När det kommer till ljudet är det två böcker som jag har valt. Främst Steve Neales Cinema 

and Technology men också Michel Chions Film, A Sound Art.  

 Neale börjar med att gå igenom historien bakom ljudet och hur det togs över inom filmen. 

Därefter fortsätter han med att diskutera hur och varför filmbolagen i Hollywood började med 

ljudet. ”Sound only entered the industry because Warner Bros. at that time were engaged in a 

programme of enormous expansion and investment, designed to put them up among the ranks 

of the major companies.”32 Det tog dock tid innan resterande filmbolag i Hollywood tog till 

sig ljudet och lät det ta över marknaden. Detta eftersom filmbolagen redan spenderat stora 

                                                 
28 Zone, s. 2 
29 Ibid, s. 2 
30 Ibid, s. 3 
31 Ibid, s. 3 
32 Neale, Steve. Cinema and Technology: Image, Sound, Colour. (London: Macmillian Education Ltd, 1985) s. 
79 
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summor på investeringar under 1920-talet och genom att gå över till ljud skulle nya stora och 

möjligen riskabla investeringar ske igen. Men Hollywood var också rädd för att förlora 

övertaget över marknaden. ”Language difficulties alone were enough to deter it.”33 Neale 

fortsätter med diskussioner kopplade till ekonomi och den förändring som bolagen och 

filmbranschen fick göra när ljudet kom. ”[T]he replacement of live entertainment by sound 

films involved a clear and substantial saving in labour costs.”34  

 Michel Chions bok Film, A Sound Film är uppdelad i två delar: historia och estetisk, varav 

den första delen är mer intressant för mig. ”People found sound redundant with respect to the 

sound they had dreamed of, which had been infinitely richer and more malleable, according to 

each person’s mental construct of it.”35 Han fortsätter och jämför denna effekt med 3D-

formatet idag. Det han fortsätter med att gå igenom är hur ljudet inom filmen utvecklades och 

tog över mer och mer och hur filmandet och tänkandet inför film fick förändras. Chion 

framhäver att även om ljudet blev accepterat visste man också att skådespelare ibland blev 

dubbade och inte lät som man trodde. Dessutom att ljud ibland blev redigerade och 

förändrade. ”This is most striking with the sound cartoon, which not only constitutes a 

carnival of synchronization […] but also makes a spectacle of synch sound as trick effect, as 

deception.”36 

 

3.3.3 Färgen 

Forskningen om färgen har skett på olika håll. Två av dessa forskare är Steve Neale och 

Richard Misek. Neale skrev sin bok 1985 Cinema and Technology: Image, Sound, Colour 

vilket är samma bok som i det föregående stycket om ljudet. Neale ser närmare på färgens 

utveckling som teknik och hur den har spelat en viktig roll inom filmen. Neale lägger främst 

vikten på Technicolor under färgens tidigare skede. När fler bolag började dyka upp på 

marknaden menar han att anledningen låg i televisionens framträdande. ”[T]elevision was the 

beginning to have a major impact on the industry, the point at which colour began more and 

more to be used in films as an attraction.37” Han diskutera också att färg, widescreen och 3D-

format började användas för att förhöja spektaklet hos biograferna, men det var först på 1960-

talet när televisionen också gick över till färg som färgen blev universell inom filmmediet38 

                                                 
33 Ibid 
34 Ibid, s. 88 
35 Chion, Michel. Film, A Sound Film. (New York: Columbia University Press, 2009) s. 17 
36 Ibid 
37 Neale, s. 143 
38 Ibid 
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och därmed blev en norm. Neale påpekar att endast ekonomiska siffror inte kan förklara 

varför en innovation väljs av filmbolagen, istället menar han att realism är en betydelsefull 

orsak. I början av färgens utveckling sågs färg som ett problem för realismen eftersom färg 

ansågs både distraherade och förvirrade.39 Men när televisionen började ta till sig färgen för 

diverse program och inte bara spektakel, som musikaler och fantasi, började användningen av 

färgen förändras. ”Colour acquired instead the value of realism.40” Med andra ord håller 

Neale främst på televisionens framträdande som fick färgen att ta mer plats inom filmmediet. 

Mer om historien bakom färgens utveckling och företagen bakom kommer tas upp under 

historiekapitlet.  

 Den andra boken är skriven av Richard Misek från året 2010: Chromatic Cinema. Misek 

tar som Neale upp historien bakom färgens utveckling och lyfter fram ett antal företag. Dock 

bemöter han färgens utveckling från ett annat håll. Misek går igenom fem olika rubriker i sin 

sammanfattning om färgens genomslag: Den första (1) är simplicity som kan översättas med 

enkelhet: ”Making a film in color was a complex procedure.”41 Under den tidiga 

färgfilmsprocessen behövdes speciella kameror och projektorer. När Technicolor II kom 1922 

kunde färgkopior bli visade i en vanlig svartvit projektor, dock behövdes fortfarande speciella 

kameror och tjänster. ”It was not until the late 1920s, with the development of dye-transfer, 

that Technicolor became a reliable process.”42 Den andra (2) är production and distribution 

costs: produktion och distributions kostnader. Technicolor förblev dyrt, speciellt med den 

service som behövdes. Dessutom behövdes extra ljus när man filmade och den utrustningen 

var dyrare och tog längre tid att montera vilket gav längre schema för filmning samt ökade 

budgetkostnaderna. Det var först på 1950-talet som en lågbudgetfilm hade råd att göras helt i 

färg, och detta på grund av nya filmrullar, lägre kostnader och mindre behov av ljus.43 Den 

tredje (3) är availability: tillgänglighet. Technicolor höll ett stadigt tag om marknaden och de 

hade inte möjlighet att erbjuda utrustning till andra, främst oberoende filmskapare men även 

vissa bolag. ”It was only with the rise of free market in color film in the 1950s that supply and 

demand reached equilibrium.”44 Den fjärde rubriken (4) är verisimilitude: sannolikhet eller 

sken av sanning. För att färgen skulle bli filmens första val behövde den också likna den färg 

som vi betraktar. Detta tog ett antal årtionden innan tekniken var utvecklad och kunde ge 

                                                 
39 Ibid, s. 145 
40 Ibid, s. 144 
41 Misek, s. 45 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 
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realistisk färg.45 Den femte och sista (5) är ideology: ideologi. Där diskuterar Misek att den 

viktigaste frågan inte var ifall färgen var ett sken av sanningen (verkligheten) utan ifall den 

sågs som det. Det var först under 1960-talet som färgen hade nått tillräckligt långt i sin 

utveckling och användes flitigt för inte bara spektakel som den kunde ses som ”cinema’s 

chromatic default”46.  

 

4. Metod 

Min metod har bestått i att förutom böcker även sökt artiklar i tidningar och på internet, samt 

olika filmforskares bloggar för att bygga upp min förståelse för 3D-formatets historia. Jag har 

även sökt filmklipp från tidiga 3D-filmer samt sett 3D-filmer på bio de senaste åren.  

 I min analys har jag valt att analysera filmerna utifrån ett narrativt perspektiv för att se hur 

3D-formatet används i dem. Ifall den används som attraktion, endast för att ge illusionen av 

djup eller för att vara till ett berättargrepp för narrationen. Därefter har jag, utifrån Gunnings 

teori, också valt att fokusera på genrer för att se vilka genrer 3D-formatet främst finns inom. 

Jag har även för att få en bredare bild av hur 3D-formatet används av filmen sett närmare på 

hur filmernas olika slogan (taglines) har används för att fokusera på 3D-formatet. Men detta 

kommer jag återkomma till i analysen och har därför inte valt att ta upp det närmare i detta 

metodstycke.  

 För att ha något att utgå ifrån när det gäller att lägga fram informationen i uppsatsen har 

jag tagit del av Søren Kjørups bok Människovetenskaperna. Detta för att ha en stadig 

bakgrund till hur jag tänkt i mitt informationssökande för att hitta tydliga exempel till vad jag 

kommer fram till. Jag går djupare igenom dessa metoder i nedanstående stycke.  

 

4.1 Att betrakta det förflutna 

Ett av de problemen som finns när man återger historia är att det är ytterst svårt att återge den 

objektivt. För hur man än lägger upp det har ändå den som skriver den en subjektiv 

utgångspunkt och tänker inte alltid lika som nästa person. Därför blir historien vriden på 

något vis och det är upp till historikern som återge den att försöka vrida den så lite som 

möjligt. Det vill säga att inte endast lägga fram exempel som gynnar ens egen utgångspunkt 

utan försöka visa på alla tänkbara vinklar.  

 Nästintill hela min uppsats handlar om att betrakta historia och inför min analys behöver 

jag ge en tydlig grund för de historiska händelserna inom 3D-formatet, ljudet och färgens 
                                                 
45 Ibid 
46 Ibid 
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utveckling som jag sedan stödjer min analys och diskussion på. Därför har det varit viktigt i 

mitt sökande efter historiskt material att ha en grund eller mall att stå på för att få det 

objektivt. Jag har utgått från boken Människovetenskaperna av Søren Kjørup och hans tankar 

om de problem en historiker och en samtidshistoriker möter. Jag har också försökt att få ett 

antal olika källor i mitt historieletande för att säkrare kunna utgå från att det med största 

sannolikhet var på detta sätt. Dessa källor har varit både böcker, artiklar och intervjuer.  

 Det finns två problem som jag har och kommer stå inför. Eftersom jag både betraktar 

historien och nutiden är jag därmed historiker och samtidshistoriker. Dessa båda medför egna 

problem. En historiker jobbar med spår för att förstå det förflutna och har inte möjlighet att 

hämta nya källor genom exempelvis intervjuer. Medan en samtidshistoriker inte har 

möjligheten att se var någonting kan leda. En historiker kan se att A + B ledde till C medan en 

samtidshistoriker endast kan betrakta A + B och diskutera vad C kan bli. Eftersom jag även 

kommer att diskutera 3D-formatets tankbara utveckling kan jag endast basera min diskussion 

på sannolikheter utifrån det materialet jag har. Jag kan med andra ord aldrig komma med ett 

konkret svar på samma sätt som en historiker skulle kunna. En samtidshistoriker kan endast 

bli tagen på allvar ifall hans påståenden stöds av välgrundade exempel.  

 Därför har jag även tagit del av Kjørups diskussion om att finna sannolikheter när ett svar 

inte kan ges direkt. Kjørup diskuterar detta i sitt retorikkapitel genom att tydliggöra att man 

når en sannolikhet genom att stöda sig på exempel. ”Man kan hämta exempel från historien, 

från litteraturen eller från egna upplevelser – eller man kan helt enkelt finna goda 

jämförelser”.47 Jag har valt att börja min undersökning med att gå igenom den historia som 

ljudet, färgen och 3D-formatet har för att bygga en välgrundad förståelse, därefter kommer jag 

att analysera hur 3D-formatet används i ett antal olika filmer och även jämföra användandet 

med ljudet och färgens egna förändringar. Utifrån detta och teorin bör jag kunna få en bild på 

hur 3D-formatet har utvecklats och hur denna utveckling liknar den som ljudet och färgen 

genomgick. Därifrån bör diskussioner med slutsatser dras för hur 3D-formatets framtid kan 

komma att se ut.  

 

4.2 Artikel- och filmsökning 

Sökningen efter artiklarna har främst skett på internet från diverse svenska och utländska 

tidningar. Jag har även letat på bloggar tillhörande personer som har koppling till filmmediet 

                                                 
47 Kjørup, Søren. Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. (Lund: 

Studentlitteratur, 1996), s. 208 
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främst forskare. Förutom sökningen på internet har jag också letat i tryckta tidningar efter 

artiklar rörande 3D-formatet. Främst har det varit i filmtidningar även här både svenska och 

utländska, men några artiklar har varit i andra tidningar som exempelvis Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter. Jag har försökt få information från många olika källor för att tydligare få 

en objektiv bild av händelser. Dessa artiklar är inte endast samlade för att ge information för 

dagens digitala 3D-format utan ett antal av dem ser också tillbaka på 3D-formatets historia 

och hjälper mig i min historiska undersökning genom att ge fler källor.  

 Mina sökord på internet har på olika sätt berört förkortningen 3D eller filmer i 3D-

formatet. Jag har lagt till diverse ord och meningar för att styra sökningen något. Exempelvis: 

”3D på väg att slå igenom”, ”ny 3D våg kan förändra filmen” eller endast använt mig av 

ytterligare ord i stil med: ”tredimensionell” och ”3D-film”. Jag har använt mig av sökmotorn 

Google men också databasen Retriver som söker i olika svensktryckta tidningar.  

 

5. Historia 

Som tidigare nämns är historia viktig för min uppsats och jag har därför valt att lägga 

historiedelen innan analysen för att kunna referera tillbaka under analysens gång. Jag har valt 

att dela upp historiedelen i tre delar: 3D-formatet, ljudet och färgen. Ljudet och färgens 

historia kommer jag endast beskriva tills det att de gick över till att bli normer och kommer 

inte ge lika många exempel på filmer som jag däremot gör angående 3D-formatet. Jag har 

också valt att lyfta fram olika tankar om varför ljudet och färgen togs emot.  

 Delen om 3D-formatet har fått större utrymme av den anledningen att det är på denna 

innovation som fokuset är störst på i min uppsats Jag har också valt att ibland lyfta fram hur 

filmerna använder sig av 3D-formatet, men detta har främst begränsats till den tidiga perioden 

av 3D-formatet och enstaka filmer.   
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5.1 3D-formatet 

Jag har valt att dela upp 3D-formatets historia i två delar för att göra det tydligare var det 

digitala 3D-formatet kommer in i historien.  

 

5.1.2 3D-formatet fram till 2000-talet 

Att betrakta bilder i tre dimensionellt har funnits långt innan filmmediets uppkomst och när 

filmmediet kom fanns visionen att göra film i 3D-format också. Experimenten var många, 

men de utforskade oftast samma sak: att slänga objekt emot eller bort från åskådaren.48  

 Bröderna Lumières film Tåget anländer till stationen (L’Arrivee d’un train à La Ciotat, 

1895) kom 1895 och det sägs att bröderna även experimenterade med 3D-formatet i början av 

1900-talet och gjorde en ny version av Tåget anländer till stationen. Tyvärr är datumet för 

filmen okänt men diskussionen angående det placerar den antingen året 1903 eller 193649. 

Zone går igenom olika källor när denna film kan ha kommit. Dels tar han upp R. M. Hayes 

som daterar filmen 1903 och säger: ”[I]t was ’filmed in Stereoscopic Lumiere (dual 35mm 

printed single strip anaglyphic)’ and that it ‘was released in France in 1903 but never shown 

theatrically in the U.S.’”50 

 Den andra källan som Zone tar upp är författaren Limbacher som nämner både åren 1903 

och 1935 baserad på dels vad han själv skrivit: ”’In 1903,’ Limbacher writes, ’stereoscopic 

movies were shown at the Paris Exposition under the guidance of Franch movie pioneers, 

Auguste and Louis Lumiere.’”51 Den andra källan som Limbacher tar upp är en fotnot från 

boken Auguste and Louis Lumiere: Letters, Inventing the Cinema som berättar att ”Louis 

Lumiere had a persistent interest in 3-D images. On November 3, 1900, he took out a patent 

for stereoscopic moving images but it was not until 1936 that he organized public screenings 

of 3-D films.”52 Utifrån den tidiga versionen i 2D-format kan man föreställa sig hur Lumières 

film i 3D-format kan ha sett ut. Ett tåg som anländer till stationen och människor som kliver 

på. I 3D-format skulle dock bilden få ett djup och tåget kommer i sin tur närmare åskådaren. I 

en intervju om 3D-formatet säger Louis Lumière: ”my work has been in the direction of 

scientific research. I have never engaged in what is termed ’production’”.53 Man får intrycket 

                                                 
48 Zone, 75 
49 Ibid, s.141 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid, s. 143 
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av att Lumière inte var intresserad av att chocka publiken med filmen i 3D-format utan istället 

av att utforska tekniken.  

 Under 1920-talet växte filmindustrin och fokuset på tekniska innovationer låg främst på 

ljudet och färgen. Dock fortsatte olika uppfinnare att komma med olika patent på 3D-

projektorer och tekniker för dess visning. Den första långfilmen i 3D-format var The Power of 

Love (1922) och den visades på The Ambassador Hotel Theater i Los Angeles. Filmen 

använde sig av dubbelremsa54 med anaglyfiskt tryck för visningen där rödgröna glasögon 

behövdes för att se 3D-formatet.55 Två tidningar, Popular Mechanics och Scientific American, 

beskrev att visningen gjordes med två projektorer och att två filmrullar visades på dunken på 

samma ställe.56 Tidningen Popular Mechanics rapporterade också att de som var inbjudna till 

visningen bestod av 200 forskare, filmexperter och journalister.57 Med andra ord var 

visningen inte öppen för allmänheten utan en speciell visning för människor inom 

filmbranschen. 

 Det fortsatte att komma ett fåtal filmer, främst kortfilmer, i 3D-formatet under 1920-talet. 

Dock var både höga kostnader och hotet från den stora depressionen ett hinder för filmbolaget 

att helhjärtat satsa på 3D-formatet58. Trots detta fortsatte det att komma ett fåtal filmer även 

under 1930-talet. En av dessa var en kortfilm som skulle kunna anses som en dokumentär på 

hur 3D-formatet fungerar. Audioscopiks (1935) som Metro-Goldwyn-Mayer studio släppte i 

januari 1936.59 Filmen är i dubbelremsa och släpptes i anaglyfiskt tryck. Filmen använder sig 

av en berättarröst och öppnar med följande replik: ”You’ve heard talking pitcures and seen 

pictures with color. Now, for the first time, we combine sound and color with the third 

dimensions.”60 Filmen fortsätter med en ung kvinna som under berättarröstens förklarande 

visar hur de rödgröna glasögonen används. Därefter följer en rad olika sekvenser i anaglyfiskt 

3D-format. “[I]t used many of the identical motifs, including a baseball player and a girl on a 

swing, and closed with the perennially exciting shot of a man raising a gun at the 

spectators.61” Filmen fortsätter i olika varianter att slänga saker mot åskådaren samtidigt som 

berättarrösten förklarar och framför allt lockar till att åskådarna skulle göra sig redo för 3D-

                                                 
54 Egen översättning av dual-strip 
55 ”Technical Specifications for The Power of Love”, Hemsida Internet Movie Database, 
http://www.imdb.com/title/tt0013506/technical (Kontrollerad 2011-01-15) 
56 Zone, s. 112 
57 Ibid, s. 110 
58 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
59 Zone, s. 143 
60 Ibid, s. 144 
61 Ibid 
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formatets attacker. ”In a 1939 article in the Society of Motion Picture Engineers Journal, J. A. 

Norling wrote that ‘Audioscopiks was one of the most successful shorts ever made’ and that 

its ‘success is a sure indication of public acceptance’ for wearing red and green spectacles in 

viewing a film.”62  

 Det var också under 1930-talet som tekniken för polariserad 3D uppfanns. Edwin H. Land 

fick patentet den 18 juli 1933. “The inventor explained polarizing filters to the public by 

comparing them to a picket fence. If one attempted to hurl sticks through the picket fence, 

only those oriented on the same axis as the pickets would pass through.” Precis som pinnar 

endast kommer igenom ett staket i rätt vinkel. På samma sätt fungerar ljuset i polariserad 3D 

där glasögonen släpper in det ljus som är i rätt vinkel för höger eller vänster öga. Bildexempel 

på hur både polariserade glasögon och anaglyfiska glasögon fungerar kan ses i bilaga 1. 

Glasögonen släpper in olika delar av ljuset beroende på ögat. Dock behövdes det silverdukar 

för att reflektera ljuset och även bättre projektorer för att få mer ljus.  

 

There was little or no demand on the part of audiences for 

technological innovation and cost conscious exhibitors saw no reason 

to invest in the new projection equipment which 3-D, widescreen, and 

other exhibition technologies would require.  

 

However, the falling off of this habitual audience in the post-war years 

prompted a search for novel forms of presentation and led to the 

reintroduction of many of these earlier technologies.63 

 

Väldigt få filmer kom under 1940-talet i 3D-formatet men på 1950-talet däremot kom den så 

kallade guldåldern för 3D-formatet. Dessa filmer tog efter Lands teknik och använde sig av 

dubbelremsa med polariserade glasögon. Polariserad teknik gjorde det möjligt att se 

färgfilmer i 3D-formatet, eftersom anaglyfiska glasögon inte släppte igenom färg. Det var 

också under denna tid som televisionen hotade biograferna med att locka bort åskådarna. 

 Filmen Bwana – djävulen (Bwana Devil, 1952) räknas som den filmen som drog igång 

guldåldern för 3D-formatet på 1950-talet och har ibland misstagits för att vara den första 

filmen i 3D. Dock var Bwana – djävulen den första filmen i 3D-formatet som var i färg. Bild 

                                                 
62 Ibid, s. 146 
63 Belton, John. "Technology and Innovation", The Oxford History of World Cinema, red. Geoffrey Nowell-
Smith, (Auckland, Mass. : Oxford University Press, 1996) s. 265 
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på de polariserade glasögonen som Bwana – djävulen använde kan ses i bilaga 2. Bwana – 

djävueln blev en stor succé som slog rekord i biopublik och hade tjänat ihop runt 95 000 

dollar under sin första vecka.64 Bwana – djävulen är ett äventyr som utspelar sig i Kenya där 

man försöker bygga järnväg men möter två människoätande lejon. Reklamen för filmen hade 

även den blivit filmad i 3D-format och riktade sig till publiken med slogans som utlovade 

bland annat: ”a lion in your lap”.65  

 Året efter Bwana – djävulen kom filmen Vaxkabinettet (House of Wax, 1953) från Warner 

Bros. som också använde Natural Vision och polariserade glasögon. Vaxkabinettet har ett 

antal scener som lyfter fram attraktionen. Bland annat en brand, spelande med en pingisboll 

samt en cancan dans. En artikel från hemsidan till tidningen Cinefantastique har skrivit om 

Vaxkabinettet och lyfter fram en författare för en bok om skräckfilmer: 

 

Denis Grifford, in A Pictorial History of Horror Movies, complains 

that 3-D “diminished the horror,” creating a “rounded reality that was 

curiously unreal. The shocks came not from tangible horror but from a 

small ball, pin-ponged out of the screen directly at your nose.”66 

 

Den riktiga attraktionen i filmen är illusionen av ett djup och de långa tagningarna med ett 

djupfokus som får en att inbilla sig att man blickar in i en värld som faktiskt existerar i 

duken.67   

 Fler filmer som var omtalade under 1950-talet var bland annat Invasion från Mars (It 

Came from Outer Space, 1953) och Skräcken i den Svarta Lagunen (Creature from the Black 

Lagoon, 1953). Skräcken i den Svarta Lagunen var den första filmen i 3D-format som 

spelades in under vatten.  

 

In the 1950s 3-D relied upon Polaroid filters rather than the 

anaglyphic format. And it became associated with exploitation genres, 

such as the horror film (House of Wax, 1953; Creature from the Black 

                                                 
64 Zone, s. 185 
65 Belton, John. "Technology and Innovation", The Oxford History of World Cinema, red. Geoffrey Nowell-
Smith, (Auckland, Mass. : Oxford University Press, 1996) s. 265 
66 Biodrowski, Steve ”House of Wax (1953) – A Retrospective” Hemsida Cinefantastique Online, publicerat den 
9 december 2007, http://cinefantastiqueonline.com/2007/12/retrospective-house-of-wax-1953/ (Kontrollerat 
2011-01-15) 
67 Ibid 
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Lagoon, 1954), science-fiction films (It Came from Outer Space, 

1953), and Westerns (Hondo, 1953).68 

 

Även Disney följde med i vågen av 3D även om det endast förblev ett antal kortare animerade 

filmer som Melody (1953) och Kalle Anka och Jumbo (Working for Peanuts, 1953)69. Filmen 

Melody visades senare på Disneyland som en del i en föreställning kallad 3D Jamboree.70 

Även Alfred Hichcock gjorde en film i 3D-formatet som heter Slå nollan till polisen (Dial M 

for Murder, 1954) dock (påpekar Jasper Sharp som bland annat är curator inom film) att 

denna film sällan visas i dess 3D-format.71  

 Edward H. Land försökte under 1950-talets våg att uppmuntra filmindustrin:  

 

This space [3D] can be thrown away, as a passing novelty. Or the 

industry can determine to use the space, the solid realism of the new 

dimension, as a true addition to the medium they have created. This 

would be our best assurance that people will be wearing glasses after 

the novelty has worn off; they will be enjoying themselves, carried 

away by realism of the art.72 

 

3D-formatet var dock inte långvarig och hade mattats av efter 1955 av diverse tänkbara 

anledningar. Den första kan ha varit tekniska. En 3D film bestod av två filmrullar som 

behövde visas i perfekt synk med varandra. Ifall de inte var i synk kunde de skapa 

ansträngning för ögat och huvudvärk.73 En annan anledning var kostnader för att behålla 

tekniken i god form. Ifall den inte var det kunde det skapa samma fysiska besvär som osynk 

mellan rullarna.74 En tredje anledning som Tana Wollen tar upp i antologin Future Visions: 

New Technologies of The Screen var widescreen.  

                                                 
68 Belton, John. "Technology and Innovation", The Oxford History of World Cinema, red. Geoffrey Nowell-
Smith, (Auckland, Mass. : Oxford University Press, 1996) s. 266 
69 Hayes, John. ”’You see them with Glasses!’ … A Short History of 3D Movies”, Hemsidan Widescreen 
Movies, senast ändrad 15 november 2009, http://widescreenmovies.org/WSM11/3D.htm (Kontrollerad 2011-01-
06) 
70 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
71 Sharp, Jasper. ”Cinematism, Realism, and Spectacle part 4: 3D or not 3D?” Blogg Jasper Sharp writer & film 
curator, publicerad den 20 maj 2010, http://jaspersharp.com/blog/news/2010/05/3d-or-not-3d/ (Kontrollerad 
2010-07-31)  
72 Zone, s. 186 
73 Alicki, Niklas. ”Nu i 3D – En reportageserie i två delar”, CINEMA Nr. 7 2010, s. 41 
74 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
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There were often problems in aligning projection and in cheaper 

productions some of the scenes were badly shot. Audiences tended to 

blame the resulting eyestrain and headaches on the special glasses that 

had to be worn which in turn caused problems for the cinema 

managers.75 

 

Hon beskriver 3D-formatet som Hollywoods ”heliga gral” under 1950-talet men att 

Hollywood behövde fatta ett beslut. Skulle man fortsätta med 3D-formatet som gav fysiska 

besvär eller testa widescreen som inte gav några besvär. Hollywood valde det senare 

alternativet och 3D-formatet föll bort från marknaden. Det var därmed widescreen och inte 

3D-formatet som gav nytt liv till Hollywood.76 

 Precis som under 1930-talet dök det under 1960-talet upp ett fåtal filmer upp som använde 

sig av 3D-formatet. Bland annat kom avantgarde filmen The Mask (1961) i anaglyfisk 3D och 

filmen var svartvit. Den använde sig av både 2D-format och 3D-format och var en skräckfilm 

om en arkeolog som hittade en mask. Var gång huvudpersonen tog på sig masken hade 

åskådarna blivit tillsagda att ta på sig glasögonen. Filmen presenterades med reklam som 

”This is the mask! You will be given one on entering the theatre. You will be told when to 

look through it.”77 I 3D-formatet visas bland annat spindlar, eld och dansande händer som 

kommer ut mot åskådaren.  

 Även om det kom ett antal filmer under 1960- och 1970-talet var störst mängd av dem 

inriktade mot porrindustrin som exempelvis Champangegaloppen (1975), Flesh of 

Frankenstein (1973) och Four Dimensions of Greta (1975).  

 Det var först på 1980-talet som nästa, något mindre, guldålder för 3D-formatet kom. 

Anledningen kan enligt visa bero på att videokassetterna hotade biograferna.78 Det var också 

under 1980-talet som man gick ifrån dubbelremsa till en remsa.79 Den första filmen som kom 

på vågen var Comin’ at Ya! (1981) som var en western och året efter kom filmen Parasite 

(1982). Andra filmer i 3D-format var främst uppföljare till redan välkända blockbusters, bland 

annat Hajen III (Jaws 3D, 1983), Fredag den 13:e del 3 (Friday the 13th Part III, 1982) som 
                                                 
75 Wollen, Tana. ”The Bigger the Better: From CinemaScope to Imax”, Future Visions: New Technologies of the 
Screen. Red. Philip Hayward och Tana Wollen. (London: British Film Institute, 1993) s. 11 
76 Ibid 
77 ”Taglines for The Mask”, Hemsida Internet Movie Database, http://www.imdb.com/title/tt0055151/taglines 
(Kontrollerad 2011-01-15) 
78 Alicki, Niklas. ”Nu i 3D – En reportageserie i två delar”, CINEMA Nr. 7 2010, s. 41 
79 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
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öppnade för 1 000 silverdukar i USA80 och Huset som Gud glömde 3 (Amityville 3, 1983). 

Alla tre var skräckfilmer och Fredag den 13:e del 3 sades kunna skapa illusionen av djup och 

av föremål som pekade ut från duken mot åskådaren.81 

 Men inte heller denna guldålder var långdragen. Även om tekniken hade blivit förbättrad 

var ändå filmer i 3D-formatet besvärliga för biograferna och dyra för filmbolagen. Samtidigt 

förlorade publiken intresset i de billiga glasögonen som hade varit standard i 30 år.82  

 Vågen mattades av från vanliga biografer men däremot tog bolaget IMAX upp 3D-

formatet. IMAX specialiserade sig på stora dukar och god kvalité. Deras salonger var stora 

och de satsade på en speciell visningskontext med högupplösning och widescreen. Mer än 

trettio filmer i 3D-formatet har producerats sedan 1986 och 115 IMAX biografer med 3D-

format har byggts runt om i världen med silverdukar och projektorer.83 Enligt IMAX egna 

hemsida finns det sedan september 2010 470 IMAX biografer varav 348 är för kommersiell 

användning och 122 för institutionellt användande.84  

 Även om också 1980-talets våg av 3D-formatet sakta minskade precis som vågen på 1950-

talet hängde 3D-formatet kvar tack vare IMAX. ”Through the late ’80s and ’90s, IMAX 

theaters and certain theme park locations added dozens of new projects to their repertoire. 

Many of these films were educational documentaries, but some adapted popular mainstream 

franchises into new adventures.85” Bland annat visades filmer som Honey, I Shrunk the 

Audience (1994), Jim Henson’s Muppet-Vision 3D (1991) och senare strax före nästa 3D-våg 

James Camerons dokumentär Ghost of the Abyss (2003).  

 

5.1.2 Det digitala 3D-formatet 

I USA började den tredje guldåldern av 3D-formatet i november 2005 med filmen Lilla 

Kycklingen som släpptes i digitalt 3D-format till åttiofyra biografer som hade tekniken att visa 

den. Samtidigt gick den ut på resterande biografer i 2D-format.86 Det är vad Ray Zone skriver 

i sitt stycke om det digitala 3D-formatets framträdande. Dock kan man gå något år tillbaka 

                                                 
80 Zone, s. 3 
81 Biodrowski, Steve, ”Friday the 13th, Part 3 in 3-D – Retroperspective Review”, publicerad den 13 februari 
2009. http://cinefantastiqueonline.com/2009/02/friday-the-13th-part-3-in-3-d-a-retrospective-review/ 
(Kontrollerad 2011-01-15) 
82 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
83 Zone, s. 3 
84 Corporate Overview. http://www.imax.com/corporate/ (Kontrollerad 2011-01-06) 
85 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
85 Zone, s. 3 
86 Zone, s. 4 
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tack vare IMAX biografer när det gäller det digitala 3D-formatet nämligen till filmen 

Polarexpressen (2004)87. Den gick upp på IMAX biografer i digitalt 3D-format samtidigt som 

andra biografer tog emot den i 2D-format. ”Despite the IMAX 3D screens only comprising a 

tiny fraction of the overall number, the IMAX theaters managed to account for a full quarter 

of Polar Express’ box office recipts. Studios quickly began to see the lucrative potential in 

modern 3D filmmaking.88” I och med detta började andra företag konkurrera om 3D-formatet 

och fokuserade på bättre polariserad 3D och främst digitalt 3D-format.  

 Det var nu nästa guldålder för 3D-formatet anlände och denna gång följde den efter den 

digitala tekniken. Det var också nu som hemmabion och den illegala nedladdningen hotade 

biograferna. Denna våg bestod främst av animerade filmer, bland annat Pixars Upp 

(Up,2009), Coraline (2009) och Bolt (2009) som också inledde de digitala projektorerna och 

3D-formatet på SF bios biografer i Sverige. Thomas Runfors berättar hur installationen 

skedde: 

 

Vi installerade våra första digitala projektorer med 3D-utrustning till 

premiären den 6/2 2009 av Disneyfilmen ”Bolt”. Det handlade om åtta 

projektorer; tre i Stockholm, två i Göteborg och en i vardera Malmö, 

Uppsala och Umeå.89 

 

Den riktiga boomen kom dock när James Camerons redan omtalade film Avatar (2009) gick 

upp på biograferna i slutet av året. ”Avatar gick upp på biografer, som i sin tur utrustades med 

helt nya 3D-projektorer. Hittills [sommaren 2010] har ungefär 600 000 svenskar gått och tittat 

på Avatars sammanlagt tolv 3D-kopior, vilket är 100 000 fler än de som såg på filmen i 2D – 

och då gick den i tvådimensionella versionen ändå upp i 42 kopior.”90 Berättelsen hade 

Cameron haft i tanken redan från 1994 men tekniken att göra filmen fanns ännu inte.91  

 

For Cameron […] there’s absolutely no turning back. In his mind, 2-D 

is dead and binocular 3-D […] will gradually replace conventional 

movies as the medium of choice. More than 2,000 cinemas in the US 
                                                 
87 ”Technical specifications for Polarexpressen”, Hemsida Internet Movie Database, 
http://www.imdb.com/title/tt0338348/technical (Kontrollerat 2011-01-07) 
88 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
89 Uppföljning av tidigare intervju genom mail den 12 januari 2011 med Thomas Runfors, SF Bios 
Informationschef, muntlig källa 
90 Alicki, Niklas. ”Nu i 3D – En reportageserie i två delar”, CINEMA Nr. 7 2010, s. 41 
91 Dyer, James. ”James Cameron’s Avatar", Empire Nr. 240 juni 2009, s. 94-95 
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are already converted and ‘3-D-ready’. All that remains is for the rest 

to follow suit and it’s big, tentpole stereo projects like Avatar – the 

longest and most ambitious 3-D film made thus far – that will prove 

the tipping point.92 

 

Hur det än går med 2D-formatet fortsatte 3D-formatet att växa sig större under 2010. Under 

2009 hade de svenska biograferna börjat installera om till digitala projektorer och 3D-tillägg. 

Thomas Runfors beskriver det på följande sätt:  

 

[D]et pågår ett paradigmskifte inom filmbranschen att filmerna ska 

distribueras digitalt istället för den traditionella analoga kopian. […] 

Sen ligger lönsamheten i om man kan göra något mer med det 

digitala som exempelvis 3D.93  

 

För att få en bättre kvalité på bilden har biograferna och filmindustrin bestämt sig för att gå 

över till digitala format. Detta har i sin tur gjort möjligheten till att ta emot 3D-formatet större.  

 Den nya tekniken har förbättrat den visuella upplevelsen och den stora återbäringen hos 

biograferna rättfärdigar den utgift biograferna lägger ner på att uppdatera till projektorer som 

kan visa 3D-formatet.94 Fler filmer dök upp under 2010 och de fortsatte att komma i både 3D- 

och 2D-kopior. Bland annat kom Tim Burtons Alice i underlandet (Alice in Wonderland, 

2010), DreamWorks Toy Story 3 (2010) där de också lanserade de två första delarna i 3D-

formatet innan den tredje filmen hade premiär, Clash of the Titans (2010), Berättelsen om 

Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen (2010) och Disneys Tron: Legacy (2010).  

 Tekniken för att göra om äldre filmer till 3D-formatet och lansera dem på nytt finns också 

och både Peter Jackson och George Lucas pratar om att komma ut med Sagan om Ringen 

(The Lord of the Ring, 2003) och Stjärnornas Krig (Star Wars, 1977) samt deras uppföljare i 

3D-format. ”As digital 3-D cinema evolves, simplified production and exhibition of 

stereoscopic motion pictures promises to become an enduring component of the twenty-first-

century entertainment landscape. The alluring possibility of a new visual grammar for 

stereoscopic motion pictures presents itself once again.95”  

                                                 
92 Ibid 
93 Intervju den 12 november 2010 med Thomas Runfors (ca. 1 tim), SF Bios Informationschef, muntlig källa 
94 Schedeen, Jesse. “The History of 3D Movie Tech”, Hemsidan IGN Entertainment Gear, publicerad 23 april 
2010, http://gear.ign.com/articles/108/1085907p1.html (Kontrollerat 2011-01-06) 
95 Zone, s. 190 
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5.2 Ljudet 

Visionen om att kombinera ljud och film har funnits ungefär lika länge som filmmediet i sig. 

Däremot har teknikerna för att göra detta möjligt varit många med olika stor succé. De två 

största teknikerna var sound-on-disc och sound-on-film. Den första spelades med en 

grammofon gjord av Thomas Edison i början av 1900-talet96 och var ett genomförbart system 

under 1920-talet.97 Det andra systemet, sound-on-film, spelade in ljudet direkt på filmen. Det 

var också detta system som skulle överleva och bli en standard under 1930-talet.   

 

Hollywood took its first step towards conversion in the 1926-7 season 

when Warner Bros. and Fox Film began wiring their theatres for 

sound. Both studios hoped to earn an extra profit by investing in new 

technology.98  

 

Inget av dessa två filmbolag trodde på talfilmer utan använde sig av tekniken för musiken. 

Warner Bros. ville ge biografägarna en ersättare för orkestrarna som spelade live på 

biograferna och kom med filmen Don Juan (1926) som endast hade inspelad musik men inget 

tal. Fox Film följde 1927 med journalfilmer vilket blev en stor attraktion.99 Warner Bros. 

använde sig av tekniken sound-on-disc till sin film100 medan Fox Film använde tekniken 

sound-on-film101.  

 Det stora genombrottet för ljud i film kom ut under åren 1927-28 när Warner Bros. släppte 

sin andra film Jazzsångaren (The Jazz Singer, 1927) som både innehöll sångnummer och en 

del prat. Totalt har filmen nio sångnummer varav talsekvenserna är ungefär två stycken, 

förutom det är filmen en stumfilm med textrutor.  

 

The success of The Jazz Singer proved that sound could come off 

well if presented as a full-fledged feature film with lipsync acting. 

                                                 
96 Neale, 63 
97 Dibbets, Karel. "The Introcution of Sound", The Oxford History of World Cinema, red. Geoffrey Nowell-
Smith, (Auckland, Mass. : Oxford University Press, 1996) s. 211 
98 Ibid 
99 Schatz, Thomas. "Hollywood : The Triumph of the Studio System", The Oxford History of World Cinema, red. 
Geoffrey Nowell-Smith, (Auckland, Mass. : Oxford University Press, 1996) s. 221 
100 Neale, 73 
101 Dibbets, The Oxford History of World Cinema, s. 211 
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As soon as this fact was recognized, the other Hollywood studios 

rushed to convert to sound.102  

 

Varför filmbolag skyndade till tekniken när de väl såg att den fungerade och lockade 

åskådarna beror på att de kunde spara in på kostnaderna att hålla med en orkester på 

biograferna. Runt året 1930 hade de flesta av biograferna i USA fått ljud och Hollywood hade 

slutat producera stumfilm.103 Det var också nu som de flesta filmbolagen också valde sound-

on-film tekniken istället för sound-on-disc. Medan biografer i USA var nästan helt ombytta 

till ljud på tidigt 1930-tal dröjde det omkring tre år till för resten av världen. För den tecknade 

filmen var ljudets revolution endast ytterligare en extra förmån för synkronisering. Disney och 

musikaler “gave rise to far-reaching developments in techniques of recording and (post-

)synchronization.”104 Hollywoods musikaler blomstrade från 1929105 och Disney förgyllde 

också små mästerverk som Skeleton Dance (1928) och Tre små grisar (Three Little Pigs, 

1933).  

 Från det att ljudet fått grepp inom filmen började en period av experiment och test. Man 

behövde hitta nya sätt att filma och nya arbetare (med ljudet som expertis) behövdes. 

Sekvenserna i filmerna hade en tendens att bli längre i och med dialogerna. Allteftersom 

utvecklingen gick framåt genom spelfilmer och tecknade filmer blev också ljudet bättre med 

större kapacitet och möjligheter.  

 

Under ljudets upptrappning på film fanns det positiva och negativa aspekter med den nya 

tekniken som i vissa fall oroade några länder mer än andra. Tekniken hade funnits innan den 

slog igenom. Redan innan 1900-talet började uppfinnare sätta samman ljud och film. Varför 

dröjde det tills 1920-talet för ljudet att börja slå igenom hos filmbolagen?  

 

Merritt Crawford[…] claim that had it not been for ‘very limited 

resources, and had electronic amplifiers been available to Lauste 

[som jobbade med Edison], commercialization of sound pictures 

might well have gotten stared a decade before they actually did.106  

 

                                                 
102 Ibid 
103 Ibid, s. 212 
104 Marks, Martin. "The Sound of Music", The Oxford History of World Cinema, red. Geoffrey Nowell-Smith, 
(Auckland, Mass. : Oxford University Press, 1996) s. 250 
105 Ibid 
106 Neale, s. 77 
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Förutom detta anser forskare som Douglas Gomery att ljudet endast kom till filmindustrin 

eftersom Warner Bros. investerade och satsade på expanderingen för att komma upp i nivå 

med de stora filmbolagen.107 En annan förklaring är dock att filmindustrin kände sig hotad av 

radion som spred ut sig i hemmen.  

 Det fanns även problem med förstärkning av ljudet för att fylla salongerna och 

synkronisering mellan ljudet och filmen (med sound-on-disc systemet). När dessa problem 

blivit lösta kunde ljudet bli en betydelsefull del i den kommersiella filmen. Tyvärr fanns dessa 

problem kvar länge då filmbolagen själva inte hade forskningsmöjligheter. Det var endast 

individuella entusiaster som strävade efter att förbättra tekniken. En tredje anledning var 

Första Världskriget som generade en stor efterforskning inom kommunaktionsteknik.108  

 Förutom fördelen med att biograferna kunde spara in pengar på att slippa ha orkestrar i 

salongerna var det stora summor som behövdes för investeringen av ljudet.  

 

The adoption of sound would have required completely re-

equipping studios and theatres; the adoption of new shooting 

and directing techniques; risking stars and actors untried in 

anything other than silent screen acting; and the abandonment of 

an aesthetic that had proved both popular and profitable.109  

 

Där fanns också i Hollywood en rädsla att förlora den dominanta plats inom filmmediet man 

förvärvat under Första Världskriget. Stumfilmer kan visas i alla länder över hela världen, men 

en talfilm däremot blir en fånge i sitt eget språk.110 I och med att ljudfilmen blev dominant 

delades även filmmarknaden på sig beroende på språk. Den genren som höll ihop marknaden 

var dock musikalen som inte hundra procent förlitade sig på talet utan använde sig av musik- 

och dansnummer. Den kunde bli sedd i hela världen utan översättning. Däremot var 

översättningen ett måste för resterande genrer och dubbningen av filmer introducerades 

1932111 medan textning blev ett alternativ som mindre länder tog efter av ekonomiska skäl.  

                                                 
107 Ibid, s. 79 
108 Ibid, s. 77 
109 Ibid, s. 79 
110 Dibbets, The Oxford History of World Cinema, s. 213 
111 Ibid, s. 214 
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 Åskådare hade blivit färre i och med radions genombrott och ljudet var tänkt att locka 

tillbaka åskådarna till biograferna.112 Med ljudet kom förutom musikalen även en annan typ 

av genre: komedin med kvick dialog.113  

 Den stora förändringen när ljudet kom var dock hur filmen togs emot och betraktades. 

Ljudet förändrade inte bara filmen utan också filmens presentation och dess relation till 

åskådaren.114 Istället för att ha varit en attraktion med många sammanliggande medier som 

levande musik och uppträdanden i biosalongen blev det istället ett enda medium där publiken 

bara kom för att betrakta det som visades på duken.115   

 

Without the mediation of live orchestra, the thrill of watching, a 

movie was transformed from a communal happening between 

four walls into an exclusive relation between the film (-maker) 

and the individual viewer.116 

 

Det fanns även en annan vinkel på ljudets intrång i filmmediet. Ljudet kritiserades för att vara 

överflödigt. Det var inte samma ljud som man hade drömt om.117 Även om man tog avstånd 

från ljudet i början tog det inte lång tid förrän man accepterade det och började se det som 

norm. “Once the talking film really found its bearings and unplugged its ears, the realist 

tendency seems to have prevailed; audible ordinary speech and real voices became the rule 

(sometimes brutally so).”118  

 

5.3 Färgen 

Precis som ljudet har även färgen funnits innan dess att den blev standard. Den första 

versionen av färg inom filmindustrin var handmålning, tintning och toning. Handmålning som 

funnits redan i slutet av 1800-talet119 försvann efter hand eftersom det blev dyrt för 

produktionen och istället satsade man på tintning och toning. Dessa båda tekniker användes 

flitigt under 1920-talet men i och med ljudets intågande försvann dem. ”Widespread tinting 

and toning began to die out after (or possibly even slightly before) the rise of sound in the late 

                                                 
112 Hayward, Susan. Cinema Studies: The Key Concepts. (New York, Mass.: Routledge, tredje uppl. 2006) s. 359 
113 Ibid 
114 Dibbets, The Oxford History of World Cinema, s. 214 
115 Ibid 
116 Ibid 
117 Chion, s. 17 
118 Ibid, s. 48 
119 Hayward, s. 86 
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1920s. The first sound films remained untinted because the addition of color dyes interfered 

with their optical soundtracks.”120   

 Trots detta problem kom lösningen 1929 av Eastman Kodak som gjort för-tintade 

filmrullar.121 Dock fortsatte ljudfilmerna att vara utan färg och många forskare har begrundat 

detta. Steve Neale anser att med ljudets genombrott hade filmindustrin fått en ny estetisk 

orientering som valde prägel av sanning istället för retorik.122  

 Richard Misek tar upp att Tom Gunning lyfter fram två andra alternativ. “His first 

explanation is that ‘maybe there’s a rather similar sense of making sure people are listening, 

rather than distracting them with colour … of concentrating on one dominant channel of 

meaning or sensation at a time’.”123 Gunning lyfter fram att istället för att förvirra åskådaren 

med två olika uttryckssätt valde filmskaparna att endast satsa på ett, ljudet, eftersom det vid 

detta tillfälle var viktigast på marknaden. Hans andra alternativ är följande: ”[T]he primary 

thing in the classical era becomes the story with dialogue – maybe this becomes so dominant 

that colour becomes marginalized and associated with the spectacular”.124 Gunning lyfter här 

fram att färgen tydligare var en teknik för spektakel och attraktioner än en teknik för att föra 

berättelsen framåt.  

 

Även om färgen fick ta ett steg tillbaka i och med att ljudet blev en standard under 1920-talet 

var den inte bortglömd. Mellan 1926 och 1932 gjordes över trettio filmer som hade en eller 

fler färgsekvenser. Majoriteten av dessa var musikalnummer.125 Genombrottet för färgen var 

främst tack vare företaget Technicolor. Redan under 1920-talet användes Technicolors olika 

projektorer men det var först med deras tredje projektor som filmindustrin började ta till sig 

tekniken.  

 Eftersom stora förändringar redan skett för filmbolagen för ljudets standardisering var man 

inte lika villig att göra stora förändringar igen för färgens skull.126 Technicolor lanserade nya 

projektorer med jämna mellanrum i sina försök att få fart på bolagens användande av färg. I 

och med att tinting och toning försvann kunde man inte lägga till färgen i efterhand. Därför 

behövde man redan i för-produktionen besluta ifall man ville göra filmen i färg eller inte. 

                                                 
120 Misek, s. 24 
121 Ibid 
122 Neale, s. 119 
123 Misek, s. 24 
124 Ibid 
125 Belton, The Oxford History of World Cinema, s. 260 
126 Misek, s. 25 
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 Det fanns också ekonomiska kostnader att tänka på för att göra en färgfilm. Technicolor 

var inte billiga. Förutom filmrullarna behövdes specifika kameror och personligt support från 

Technicolor för inspelningen. ”Producers needed to choose which films would benefit most 

from color. Their initial choice was to use color primarily for musicals. Of the 18 films to 

include Technicolor in 1929, 14 were musicals; of the 29 films to include it in 1930, 25 were 

musicals.”127 Under denna tid fungerade inte färgen som något narrativt för filmen. Dess 

användning för att skifta mellan verklighet och dröm hade ännu inte kommit.128   

 Under 1930-talet var det svåra tider för Technicolor men efter besvärliga förhandlingar 

med Disney gick de in i ett avtal som ledde till Disneys många korta färgfilmer, bland annat 

Blommor och träd (Flower and Trees, 1932). Detta ökade också intresset för färg trots att 

färgen endast fanns med i spelfilmer som hade minst 90 minuter av Technicolor. Det var 

också nu som Trollkarlen från Oz (1939) kom och berättarsättet att visa verkligheten i svartvit 

och drömmen i färg. Färgen kunde användas för att tydligt skilja mellan två verkligheter eller 

skillnader i filmens värld.   

 Färgens väg mot norm var inte lika enkel som ljudets men Technicolor ville inget hellre än 

att se att färgen blev en standard. De såg det främst som ett sätt att öka deras marknad. Istället 

för att färg endast användes till enstaka filmer skulle färgen som standard öka deras 

inkomster. ”By the early 1930s, color was already being used for certain types of films over 

others: mainly musicals, but also some histories, fantasies, westerns, and films which 

variously included or combined these generic elements.”129  

 Detta fortsatte in på 1940-talet där många komedier fick färg. Däremot förblev 

dokumentärer, thrillers, journalfilmer och krigsfilmer svartvita. Technicolor hade även hållit 

ett fast grepp om sitt monopol på färg genom att noga skriva regler för hur färgen skulle 

användas i filmen. De skulle användas både realistiskt och för narrationen i filmen.130 

Technicolor fick det svårare under 1950-talet när Kodak kom med en billigare färgrulle och 

snart hade monopolet krossats. Det var också nu som regissörer fick fria händer för hur de 

använde färgen utan att en konsult från Technicolor la sig i. Det problemet hade dock inte 

Europa när färgen kom.  

 Dock hjälpte inte detta mot att öka färgen inom alla genrer. De som redan använde sig av 

färgen fortsatte medan de andra förblev svartvita. Med den skillnaden att övergången mellan 

                                                 
127 Ibid, s. 28 
128 Ibid 
129 Ibid, s. 36 
130 Ibid, s. 37 
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svartvit till färg inte längre skedde inom en film utan mellan filmer. En regissör kunde göra en 

färgfilm för att senare göra en svartvit.  

 Det var också en fråga om ekonomi ifall man skulle använda sig av färg eller svartvit. 

Hitchcock valde för Psycho (1960) att göra den svartvit av ett antal anledningar. Dels var det 

en lågbudgetfilm, sen skulle rött blod i duschen varit ett problem för den amerikanska 

censuren och för det tredje ansåg Hitchcock att filmen ”will have so much more impact in 

black and white”.131 

 Svartvit hade länge setts som verkligheten inom filmen. Det var färgen som var det 

orealistiska. Att använda färg i film ökade stadigt från året 1935 till 1955. Den accelererade 

främst under det tidiga 1950-talet när färgfilm sammanlagt var ungefär 50 procent av filmerna 

som producerades i USA.132 En annan anledning till att övergången till färg blev dominant 

under 1950- och 1960-talet var televisionen, dock är det osäkert hur stor betydelse 

televisionen egentligen hade. Det finns tydliga tecken på att Hollywood försökte sig på olika 

nya tekniker för att öka intäkterna under televisionens framväxt på 1950-talet. Hollywood 

kunde dock även få mer pengar genom att sprida filmerna till televisionen.”[A]s film 

companies began to distribute their films on television, which in the mid-1950s was still 

black-and-white, the marginal benefit of using color for a time actually declined. Meanwhile, 

television networks were not in a hurry to initiate the expensive process of switching to color 

broadcasting unless there were clear economic benefits to be gained.”133  

 Det var först under mitten av 1960-talet när televisionen hade gått över till färg som färgen 

inom filmmediet blev universellt världen över.134 Det var också genom att televisionen gick 

över till färg som Neale menar att färgens betydelse förändrades i och med att färgen i 

television började användas för nyheter och andra program.135 Den blev därmed en standard.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Ibid, s. 43 
132 Neale, s. 143 
133 Misek, s. 47 
134 Neale, s. 143 
135 Ibid, s. 144 
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6. Analys 

Jag har valt att dela upp min analys i två delar. Den första fokuserar på attraktionsbegreppet 

och kommer dra jämförelser mellan 3D-formatet, ljudet och färgens användande. Den andra 

delen fokuserar på tekniken och ekonomins omständigheter för det digitala 3D-formatet där 

intervjuerna kommer lyftas fram för att förklara olika anledningar till dessa omständigheter.  

 

6. 1 Attraktionsbegreppet 

Jag har valt att även dela upp attraktionsbegreppet i två delar: ”attraktionen betraktad inifrån” 

och ”attraktion betraktad utifrån”. Detta för att analysen ska bli strukturerad och enklare att 

följa.  

 I den första underrubriken kommer jag fokusera på hur attraktionen används i filmerna. Är 

den fokuserad på att vara attraktion eller mer på att vara narrativ? Jag kommer även till vis del 

lyfta fram liknande användning med ljudet och färgen. I den andra underrubriken har jag valt 

att se på filmen utifrån. Det vill säga vilka genrer 3D-filmerna har fokuserats på och även hur 

deras slogans (taglines) fokuserat på 3D-formatet. Jag har också valt att inte följa en 

kronologisk ordning när jag diskuterar filmerna utan istället följa en viss typ av användning 

av attraktionen igenom olika filmer.  

 

6.1.1 Attraktionen betraktad inifrån 

Det finns tre framträdande varianter i hur 3D-formatet används i filmer. Den första är att 

använda illusionen för att slänga, chocka eller attackera åskådaren med diverse olika ting. Den 

andra versionen är att ge ett djup i bilden och den tredje för att skapa ett berättargrep som 

gynnar narrationen i filmen.  

 

I kortfilmen Audioscopiks från 1935 ”utsätts” åskådaren för 3D-formatet. Filmen i sig har 

ingen narration och är istället uppbyggd av en mängd sekvenser som visar hur 3D-formatet 

kan chocka åskådarna. Egentligen är det inte en film som visas upp utan en teknik vars enda 

fokus är att visa de ”attackerande” effekter som man kan uppnå genom att använda 3D-

formatet. Exempelvis är en sekvens en bild på en lucka varifrån en stege kommer 

uppskjutande rakt i åskådarens ansikte. En annan sekvens är av ett par som bråkar i en bar. 

Kvinnan börjar med att kasta en kniv mot mannen för att sedan själv duka bakom en pall när 

mannen börjar kasta saker mot henne. Dessa saker kommer direkt mot kameran och därmed 

direkt mot åskådaren. En tredje sekvens är av en pojke med slangbella som berättaren 
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konstaterar kan skjuta av ett ögonbryn på en termit. Pojken lyfter slangbellan, siktar mot 

kameran och skjuter av. Skottet får också extra hjälp av en ljudeffekt för öka attraktionens 

närvaro och skrämma åskådaren. 

 Filmen Vaxkabinettet från 1953 är en narrativ berättelse som följer skulptören Jarrod som 

ställer ut vaxdockor på en vaxkabinett i New York. Hela filmen använder sig av 3D-formatet 

och skapar främst ett djup, men den använder det också till sin fördel för visa på attraktionen. 

Dessa scener är inte helt utanför narrationen men åskådaren blir påmind om att de är åskådare. 

En scen som främst är talande är när en karaktär står i en grupp människor och börjar bolla 

med en pingisboll som är fastknuten vid ett pingisracket. Med blicken rakt mot åskådaren 

förvarnar han för den kommande bollen: ”Careful, sir. Keep your head down or I’ll tap you on 

the chin.” Han slår bollen mot kameran, vilket resulterar, tack vare 3D-formatet, med att han 

slår den rakt i ansiktet på åskådarna. Därefter vänder han sig om till ett par bakom sig och 

försöker slå av kvinnans blomma från hennes hatt. Han återvänder snart till kameran igen och 

förklarar att det sitter någon med popcorn där. Han ber denne stänga munnen och ta det lugnt 

för han siktar mot popcornen. Något som inte kan vara en förklaring mot någon i filmen 

eftersom de står på en gata där vagnar rullar förbi. Istället är det ett avbrott i filmens berättelse 

och istället ett fokus på attraktionen i 3D-formatet.  

 Liknande attraktioner, trots med viss skillnad, kan ses i filmer som Skräcken i den Svarta 

Lagunen från 1954. Under slagsmålscenen under vattnet hamnar en dykare i händerna på 

monstret. Dykares vän försöker komma till undsättning. Man ser hur denna vän simmar emot 

kameran hållande i en harpun och när han är en bit ifrån kameran skjuter han av rakt mot den. 

Samma agerande sker strax efteråt när monstret försöker fly bort från dykarna. Till skillnad 

från Vaxkabinettet har dykaren i Skräcken i den Svarta Lagunen inte enbart följt narrationen i 

filmen för att hjälpa sin vän utan han har också skjutit rakt emot åskådaren vilket i 3D-

formatet blir en ännu starkare upplevelse. Utifrån narrationen sköts skottet emot monstret, 

något som åskådaren vet eftersom man strax innan fick se en helbild för att få förklarat för sig 

var denne dykare med harpunen befann sig i förhållande till sin vän i monstrets grepp. Men 

trots detta blev åskådaren själva placerade mellan monstret och dykarens harpun av den 

tänkbara anledningen att skottet skulle vara en attraktion för åskådaren. I 3D-formatet kom 

harpunen dessutom ännu närmare åskådaren. Dock är skillnaden den att kamerans placering 

och i och med den även attraktionen narrativt berättigande i denna film.  

 Filmen Pirahna 3D från 2010 handlar om att en äldre art av pirayor som attackerar en 

strand med badgäster. I en scen på flykt undan dessa mordiska pirayor greppar en vakt som 

försöker mota bort dem en propeller från en båt i närheten. Innan han stoppar ner den i vattnet 
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för att hålla undan fiskarna lyfter han den i rikting mot kameran medan den våldsamt snurrar. 

I 3D-formatet ger detta ett sken av att propellern läggs i ögonhöjd med åskådaren. Vakten 

sänker strax propellern och skriker åt de badande ungdomarna att komma upp ur vattnet. 

Kameran byter läge och placeras ovanför vakten samtidigt som bitar av fisk flyger upp emot 

den rakt i åskådarens ansikte. Även om agerandet att döda fiskarna med propellern är en 

acceptabel narration i filmen är anledningen att hålla propellern mot kameran i några sekunder 

för länge är en tydlig attraktion trots att attraktionen göms i narrationen.  

 Att använda 3D-formatet för att attackera åskådaren kan ske på olika sätt. Filmen Avatar 

från 2009 både attackerar åskådaren samtidigt som den inte gör det. Exempelvis under en 

actionsekvens med helikoptrar blir åskådaren placerad mitt i kriget. Kameran intar 

helikopterns vinkel när missiler flyger förbi. Åskådaren ser därmed missiler som flyger över 

deras huvuden samtidigt som de är medvetna om att de intagit en plats mitt i filmens centrum 

och därmed står mellan missilerna och dess mål.  

 I en scen i början av Avatar vaknar huvudkaraktären Jake upp på ett rymdskepp. Han 

upptäcker ett par vattendroppar som tyngdlöst hänger ovanför honom. Kamerans fokus ligger 

på Jake men när han upptäcker dropparna byter fokuset från hans ansikte till dem. För 

åskådarna befinner sig dropparna mitt ute i biosalongen framför deras ansikten. Det blir dock 

inte lika framträdande som exempelvis en nål som sticker upp genom en tygbit rakt i 

åskådarens ansikte som i Coraline och Spegelns hemlighet från 2009 eftersom fokuset i 

Avatar flyttas i samarbete med skådespelarens agerande. Jakes fokus ändras samtidigt som 

kameran ändras för att visa vad det är han upptäcker. Samma fascination som Jake finner i att 

se tyngdlösa droppar får även åskådaren. Nålen i Coraline och Spegelns hemlighet däremot är 

något som kommer plötsligt. Även om personen sitter och syr vid det tillfället är det ändå 

osammanhängande eftersom filmen går igenom sitt intro och därmed inte visat för åskådaren 

var man befinner sig och varför. Detta blir en tydligare attraktion än den hos Avatar som 

gömmer sig i narrationen.  

 

Efter att ha betraktat ett antal filmer i 3D-format utifrån denna variant av användande kan man 

också se mot hur ljudet och färgen används.  

 Ljudet i Jazzsångaren från 1927 är inte med hela tiden utan endast när karaktärer sjunger 

och i två dialogscener. Dock är den ena dialogscenen mellan två sångnummer och kan anses 

ha kommit med av den anledningen att det var lättare att behålla ljudet mellan sångerna än att 

klippa bort det. Eftersom filmen inte är helt i ljud utan endast under främst sångnummer är 

inte hela filmen en teknisk attraktion. Istället blir attraktionen de sekvenser där ljudet hörs. 
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Däremot är dessa av betydelsen för narrationen eftersom filmen är en musikal, men de kunde 

lika gärna ha sjungits på plats i biosalongerna. Jazzsångaren lyfter istället fram tekniken att se 

och höra samtidigt och blir därmed en attraktion för sin tid när detta var ytterst ovanligt.  

 Andra variationer av ljudet är exempelvis ur filmen Sherlock Holmes från 2009, men 

effekten har garanterat används i fler filmer. I början hamnar Holmes i ett slagsmål och en 

pistol går av. Under några sekunder försvinner det vanliga ljudet och istället hör åskådaren 

endast pipet från när örat upplevt ett riktigt högt ljud. Detta får åskådaren att leva sig in i 

filmen och den händelsen karaktären upplever. Dessa effekter är främst synliga i krigsfilmer 

där enstaka ljud lyfts fram genom att andra ljud och bakgrundsljud tystas ner. Det kan vara 

klicket av en mina som går av, en granat som studsar eller ett maskingevär som skjuter i 

slowmotion.  

 I en indisk film Tid av glädje, tid av sorg (Kabhi khushi kabhi gham, 2001) använder man 

ljudet av en åsksmäll under ett spänt samtal mellan en far och en son. Varje gång fadern säger 

någonting som negativt berör deras relation hörs ett åsksmäll samtidigt som man får se sonens 

ansiktsuttryck i chock. Detta visar åskådaren hur betydelsefullt samtalet är och kan både ses 

som en attraktion i och med att ljudet inte har en tydlig narrativ betydelse, samtidigt som den 

hjälper narrationen i att poängtera betydelsen i samtalet.  

 För färgen blev användandet något annat. Genom att de använde tinting och toning lyftes 

ofta enskilda färger fram. I Pansarkryssaren Potemkin från 1925 efter myteriet som har skett 

ombord hissas en flagga. Denna flagga är röd och sticker ut från den annars svartvita filmen. 

Även om färgen under denna tid oftast lyfte fram känslor och inställningar lyfter Misek fram 

att anledningen var att: ”Eisenstein harnesses the sensual power of the flag’s redness to 

glorify and elicit a sense of pleasure in the rise of Communism”.136 Flaggan lyfter fram 

glädjen i Kommunismens intåg i form av den röda färgen samtidigt som den följer narrationen 

i filmen. Däremot framträder ändå färgen som attraktion av en teknik eftersom resterande film 

är svartvit.  

 Trollkarlen från Oz från 1939 drar uppmärksamheten till färgen även om den är motiverad 

för narrationen. Genom repliker och namn som ”the yellow brick road” som hänvisar till den 

gula färgen på vägen Dorothy ska följa till ”the Emerald City”, det vill säga den 

smaragdfärgade staden. Även ”the ruby slippers” pekar på färgen på de röda skorna Dorothy 

har på sig. Misek beskriver inte Trollkarlen från Oz som en symfoni, även om den är en 

musikal, utan en kakafoni av färger. ”Vivid colored jostle for attention, boldly declaring their 

                                                 
136 Misek, s. 23 
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presence textually as well as visually”.137 Den gula vägen, de röda skorna och den 

smaragdgröna staden är alla tre av betydelse för narrationen. Däremot finns det en häst i 

smaragdstaden som ändrar färg. Dorothy pekar ut hästen och kommenterar att hästar hemma i 

Kansas inte byter färg. Det finns ingen narrativ betydelse för att hästen byter färg i filmen mer 

än att lyfta fram färgerna.  

 Filmen Sin City från 2005 är främst en svartvit film men använder sig av färger för att lyfta 

fram egenskaper eller föremål. Bland annat bär karaktären Dwight röda skor medan en annan 

karaktär har rött läppstift. Skurken är helt gul vilket får honom att sticka ut i den annars 

svartvita filmen. Användningen av färgen framhäver personligheter hos varje karaktär och blir 

en visuell attraktion för åskådaren även om den som narrativ betydelse inte är speciellt stor.   

 

Den andra varianten som 3D-formatet ger är illusionen av ett djup i bilden som kan användas 

för att få åskådaren att leva sig in i filmen. Denna illusion finns i alla filmer men i vissa är den 

mer framträdande än i andra.  

 Bröderna Lumières film Tåget anländer till stationen var en av de första filmvisningarna 

under den perioden som Gunning menar domineras av attraktionen inte narrationen. Lumières 

3D-version av denna film kan beroende på olika forskare ha kommit under denna period, 

under året 1903, som en teknisk attraktion som lockar åskådarna. Eller under året 1936 när 

narrationen var dominerande. Men under 1936 var filmen fortfarande en attraktion för det nya 

3D-formatets teknik. Louis Lumière lyfter fram i intervjun Zone tar upp att Lumières arbete 

endast är av vetenskaplig forskning och att han aldrig varit engagerad i begreppet produktion. 

Med andra ord var bröderna Lumière medvetna om att deras film i 3D-formatetet inte var 

narrativ utan endast gjord för att pröva en teknik. Tåget anländer till stationen är inte en film 

som fokuserar på narration om man betraktar den 2D-version som bröderna gjorde 1895. Ett 

tåg anländer till en station, stannar och de väntande människorna på perrongen kliver på tåget. 

Vi vet inte varför tåget kommer in på stationen, vilka som står på tåget eller vad som händer 

när de kliver på tåget. Filmen består av en händelse. En osammanhängande visuell attraktion i 

och med att det var en av de första filmsekvenserna människor såg. När bröderna senare 

gjorde om den i 3D-format blev den, oberoende året den kom, en teknisk attraktion. I Tåget 

som anländer till stationen i 3D-format fick åskådaren känslan av att betrakta ett djup, likt ett 

dockhus eller ett akvarium, istället för att se en platt rörlig bild.  

                                                 
137 Ibid, s. 31 



Linn Rydahl  HT2010 
 

 
Sida 39 av 67 

 Filmen Avatar är likt ett fönster in i en annan värld. Steven James Snyder som är journalist 

på TIME Techland beskriver filmen på följande sätt:  

 

Avatar wanted me to feel all the dimensionality of Pandora – the 

heights and the depths and the space around things. And James 

Cameron made it work. Much the same will probably be true 

for Tron, which has been created with 3D in mind, using the technique 

to give us a sense of distance, depth and weight in a virtual world.138 

 

Filmen Avatar förgyller känslan av att den utspelar sig på en annan planet. Åskådaren både 

möts av bilden som ibland sträcker sig ut i biograferna och samtidigt kan åskådaren se in i en 

annan värld. Djupet är likt ett fönster in i en annan värld. Även om åskådaren vet att planeten 

Pandora i filmen inte är verklig men genom att se filmen i 3D-format som åskådaren själv 

betraktar verkligheten. Känslan av realism blir större och filmen kan enklare accepteras. När 

karaktären flyger – flyger även åskådaren.  

 Även filmer som Vaxkabinettet och Fredag den 13:e del 3 gav båda en känsla av djup för 

att stärka vyer och scener även om de också använde 3D-formatet för att attackera åskådarna.   

 Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen som kom i slutet av 

december 2010 använder inte 3D-formatet för något annat än djupet. Ingenting slängs emot 

åskådaren, istället är filmen en tavla åskådaren betraktar på avstånd. Djupet fungerar endast 

på ett håll, till skillnad från Avatar som både har ett djup in i duken och ett djup ut i 

biosalongen.   

 

Den tredje varianten som är mer vanlig i ljudet och färgen är när en teknik används för att 

speciellt hjälpa narrationen, likt ett berättargrepp. En beskrivning av detta är bland annat när 

innovationen används för att bryta mellan olika verkligheter eller miljöer i filmen. Filmen 

Störst är kärleken (A Matter of Life and Death, 1946) utspelar sig både på jorden och i 

himlen. På jorden är filmen i färg medan den är svartvit i himlen.  

 Filmen The Mask från 1961 handlar om en ung forskare vid namn Barnes som hittar en 

mystisk ansiktsmask. När han tar på sig masken upplever han drömliknande hallucinationer. 

Åskådarna hade innan filmen blivit instruerade att när Barnes blev tvingad att ta på sig 

                                                 
138 Snyder, Steven James. ”Toy Story 3: The Mounting Case Against 3D?” Hemsidan TIME: Techland 
publicerad den 24 juni 2010 http://techland.time.com/2010/06/24/toy-story-3-the-mounting-case-against-3d/ 
(Kontrollerad 2011-01-18) 
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masken av en förvriden röst som sa: ”Put the mask on, NOW!” skulle även åskådarna ta på 

sig 3D-glasögonen. Åskådarna själva får följa med i ”mask-påtagningen” och därmed uppleva 

en större visuell upplevelse. Åskådarna är inte endast en betraktare utan en medverkare. De 

får följa med i Barnes äventyr och tvingas precis som han ta på sig en mask för att se en 

visuell, drömlik upplevelse där spindlar hängs framför kameran eller händer utan kropp 

dansar en enkel dans framför kameran. 3D-formatet blir lik en brytning mellan verklighet och 

dröm eftersom det endast används i drömlandskapet medan 2D-formatet som inom filmen är 

en standard är verkligheten för Barnes.  

 Även filmen Tron: Legacy från 2010 använder denna brytning likt ett berättargrepp. 

Filmen är inspelad i både 2D-format och 3D-format varav den är uppdelad med att 2D-

formatet är verkligheten (vår värld) och 3D-formatet är datorns värld. Filmen börjar med att 

tydligt förklara att filmen är i båda formaten och förklarar att scenerna är ”intended to be seen 

that way”. Detta tyder mer på att filmskaparna medvetet gjort valet att ha båda formaten 

istället för att det råkade bli det under inspelningen. Det ger också 3D-formatet bemärkelsen 

att den inte endast är en attraktion utan ett verktyg för att fördjupa filmens berättelse. Filmen 

uppmanar dock inte, likt The Mask, åskådarna om att ta på och av sig glasögonen utan ber att 

glasögonen är på hela tiden. Detta för att det ändå inte gör någon skillnad för 2D-scenerna 

eftersom de polariserade glasögonen släpper igenom alla färger lika bra. Filmen börjar utspela 

sig i den verkliga världen, den ”platta” världen, och därefter hamnar karaktären Sam i datorns 

värld som är i 3D-format. Dessutom används neon mer i datorns värld för att hänvisa till 

datakomponenterna. Det är mycket blått, orange, vitt och mörka färger som avgränsar 

varandra likt en dröm. Filmtidningen CINEMA skriver i sin recension om Tron: Legacy 

följande:  

 

3D-effekterna är inte påtagliga saker i stil med att saker flyger om 

huvudet på dig, eller petar dig i ögat, de är mer till för att skapa en 

rytm åt ”the grid” [datavärlden].139 

 

Till skillnad från The Mask blir inte åskådarna inte lika involverade i berättelsen i Tron: 

Legacy eftersom de inte behöver ta på sig glasögonen mer än en gång. Däremot har Tron: 

Legacy precis som Avatar ett djup för att åskådaren ska känna att de upplever någonting och 

inte endast betraktar någonting.  

                                                 
139 Hemsida CINEMA ”Tron:Legacy (3D)”, inlägg publicerat den 17 december 2010, 
http://www.cinema.se/recensioner/recension-tron-legacy-3d (Kontrollerat 2011-01-16) 
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 Filmen Coraline och spegelns hemlighet är en stop-motion från 2009 och använder 3D-

formatet som ett verktyg men på ett annorlunda sätt. Filmskaparna försökte precis som i Tron: 

Legacy ge en skillnad till de båda världarna. Men Coraline och spegelns hemlighet använder 

3D-formatet under hela filmen och istället försökte de få känslan av att hennes alternativa 

verklighet var normal medan hennes riktiga verklighet var vriden och konstig. ”The 

compositions match in 2-D, but the 3-D depth cues evoke a different feel for each room.”140 

Med andra ord gjorde 3D-formatet att denna känsla av vridenhet ökade för åskådaren än vad 

den gjorde för de som såg den i 2D-format. 3D-formatet används mer för att öka känslor hos 

åskådaren att saker är fel eller obekväma. Därmed ge en känsla åt en hel film istället för att 

förändra en verklighet till skillnad från en annan.  

 

Trollkarlen från Oz använder precis som Tron: Legacy och The Mask berättargreppet att 

tydligt visa på skillnader mellan dröm och verklighet eller mellan två olika verkligheter. 

Dorothys verklighet är svartvit medan landet Oz är i färg. Dock påpekas detta i filmen att 

denna skillnad finns med olika variationer som namn, platser och hästen som ändrar färg. The 

Mask, Tron: Legacy och Coraline och spegelns hemlighet påpekar aldrig skillnaden för 

karaktärerna eller åskådaren. Det är aldrig någon som säger ”detta är i 3D” under filmernas 

gång. Det är någonting åskådaren ser och märker.  

 Filmen Kafka från 1991 är nästan helt i svartvit tills dess att huvudkaraktären går igenom 

en dörr och filmen blir i färg för den del av filmen som är i science fiction. Detta märker inte 

karaktären utan fortsätter sin resa som innan. Däremot kan en replik som nämns precis efter 

att det har blivit färg anses påpeka detta för åskådaren. ”The yellow floor” säger en man när 

Kafka frågar efter vägen, dock får man inte se det gula golvet.  

 

Alla dessa varianter av 3D-formatet är baserade på dess koncept att ge illusionen av ett djup i 

bilden. Det är detta djup som används olika beroende på variant. Antingen används det mot 

åskådaren eller in mot duken som ett fönster eller dockhus in i en annan verklighet. I Avatar 

placerar djupet åskådaren mitt i filmen och i Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och 

skeppet Grynningen är det endast ett fönster.  

 Alla tre varianter är av betydelse för narrationen. Även om 3D-formatet attackerar 

åskådaren har utveckling gått från att bryta upp narrationen för ögonblicket, likt pingisbollen i 

Vaxkabinettet, till att attraktionen sker inom narrationen och är till vis del berättigande när 

                                                 
140 Bordwell, David. “Coraline, cornered”, Hemsida David Bordwell’s website on cinema, publicerad den 23 
februari 2009, http://www.davidbordwell.net/blog/?p=3789 (Kontrollerad 2011-01-16) 
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utkasten görs mot åskådaren. Missilerna i Avatar kommer inte för att det är spännande att se 

dem i 3D-formatet, de hade kommit även i 2D-formatet eftersom vissa filmer, likt Avatar eller 

Pirahna 3D, väljer att placera kameran i händelsernas centrum. Exempelvis Skräcken i den 

Svarta Lagunen använder sig av den inuti sin narration. Dykaren i Skräcken i den Svarta 

Lagunen simmar inte endast mot kameran för att det är en attraktion för åskådaren att se det i 

3D-formatet. Han simmar för att det är av betydelse för narrationen att han simmar mot 

slagsmålet längre fram.   

 3D-formatet har främst, utifrån de filmer som gåtts igenom, används som en extra effekt 

även om denna effekt är inbyggd i narrationen. Däremot är både The Mask och Tron: Legacy 

en skillnad i 3D-formatets användning eftersom de båda skapar någon eget som är av vikt för 

narrationen. De förstärker inte endast som 3D-formatet annars gör. Istället visar de en tydlig 

gräns mellan verklighet och dröm.  

 

6.1.2 Attraktionen betraktad utifrån 

Film är mer än det som sker på biograferna eller i filmerna. Hur de lockar med slogans eller 

vilka olika genrer filmerna placeras i hör också till hur åskådaren uppfattar filmen. Ljudet och 

färgen höll sig till musikaler och komedier i början. Ljudet hade lättare att komma in i fler 

genrer medan färgen endast användes ifall den kunde bidra med något extra i filmen, vilket 

främst var i komedier, musikaler, historiska äventyr och westerns. Ljudet däremot skapade i 

sig två egna genrer nämligen musikalen och komedin med kvick dialog medan andra som 

slapstickkomedin försvann.  

 

För att få en överblick på vilka genrer som 3D-formatet har fokuserats på under åren har jag 

valt att göra ett diagram baserat på ett urval av 40 stycken filmer. Urvalet är taget utifrån de 

filmer som jag nämnt i den historiska delen samt ett antal som varit omnämnda under 2009 

och 2010.  

 Istället för att hamna i en diskussion hur man kan dela upp olika filmer i olika genrer 

eftersom många filmer i vissa lägen innehåller tre olika genrer har jag valt att slå ihop några 

av dem i min tabell. Jag har bland annat valt att slå ihop skräck med thriller och animation 

med komedi. Jag har också valt att slå ihop action, äventyr och western eftersom de påminner 

mycket om varandra. Vilka genrer de olika filmerna tillhör har jag utifrån Internet Movie 

Database fått ett förslag om och sedan utifrån handling valt den genre som enligt min åsikt 
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främst passat för filmerna. De filmer som är medräknade i tabellen och vilken genrer de valts 

till är uppskrivet i bilaga 3.  

 

Tabell 1. Ett urval av filmer i 3D-format redovisad utifrån genre och fyra tidsperioder.  

 Dokumentär Drama Skräck/ 
Thriller 

Action/ 
Äventyr/ 
Western 

Animation/ 
Komedi 

1895-1949 2 1    

1950 - 1979   5 2 4 

1980 -2003 1  4 1 2 

2004 – 2010*   2 6 10 

Antal** 3 1 11 9 16 

Andel*** 7,5 % 2,5 % 27,5 % 22,5 % 40 % 

 

* Digital 3D-format 

** Antal filmer 

*** Andel % av filmerna, n=40141 

 

Utifrån den lilla mängd film som urvalet består av kan man utläsa att den dominerande genren 

för den digitala 3D-perioden är animation/komedi. Detta kan dels bero på att animerad film är 

mycket lättare att göra i 3D-format. Dessutom berättar Jeffrey Katzenberg, som är vd för 

DreamWorks Animation, i en intervju med tidningen Bloomberg Businessweek att alla filmer 

som DreamWorks kommer göra från och med Draktränaren (2010) kommer att bli gjorda i 

3D. 142 Detta kan förklara anledningen till varför dessa är ett större antal än resterande genrer 

från 2004 och framåt. Att använda 3D-formatet i animerade filmer höjer tittarupplevelsen och 

gör det lättare för åskådaren att leva sig in i det som sker i filmen. Detta kan vara både positivt 

och negativt eftersom det ofta är mot barnfamiljer de animerade filmerna fokuserar och 

någonting som är smått skrämmande i 2D-format kommer i 3D-format bli mer skrämmande.  

 Genrerna dokumentär och drama däremot är små procentdelar och hamnar utanför. Utifrån 

tabellen kan man utläsa att 3D-formatet i dess nuvarande form inte är intressant att använda 

för den typen av film.  

                                                 
141 Filmerna som ingick u urvalet för tabell av filmer i 3D-formatet angående genre kan ses i bilaga 3 
142 Grover, Ronald ”DreamWorks Bets on 3D” Hemsida Bloomberg Businessweek publiserad den 24 mars 2010, 
http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/mar2010/db20100324_264334.htm (Kontrollerad 2010-
09-04) 
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 Stefan Nylèn som är redaktör på filmtidningen CINEMA lyfter fram att ”den romantiska 

komedin kommer aldrig att slå i 3D. Likväl kommer aldrig Martin Scorsese eller Woody 

Allen göra 3D”143. Med andra ord kan man anse att regissörer som redan gör dramer använder 

sig av andra varianter av berättargrepp för att hjälpa narrationen och 3D-formatet i dess 

nuläge inte är en nödvändig komponent för dem. 

 Tabellen visar också att under hela tidsperioden från 1950-talet och framåt har 

skräck/thriller och action/äventyr tillsammans varit större med ungefär 10% än antalet 

animation/komedier. Däremot var skräck/thriller populärare under 1950- och 1980-talet än 

vad action/äventyr var, dessa filmer kom upp i popularitet efter 2004 samtidigt som 

skräck/thriller genrer sjönk.  

 Utifrån det begränsade urvalet kan man se att 3D-formatet i dess nuvarande form lämpar 

sig för action/äventyr och animation. Förklaringen skulle kunna vara att monster inte längre är 

den stora dragningskraften för filmer som de var på 1950-talet. Istället lockar action och 

äventyr mer. Även om äventyret är orealistiskt till vis del är det ändå mer realistiskt än 

monster. En annan förklaring kan vara att medan skräck är mer fokuserad på en viss publik 

har action/äventyr en sprid målgrupp. Skräck drar till sig vuxna och ungdomar och ibland 

beroende på variant av skräckfilm en vis grupp. Däremot kan ett action/äventyr dra till sig 

både barnfamiljer, ungdomar och vuxna. Det är av vikt att åskådarna kan leva sig in i filmen. 

Filmen blir som en verklighetsflykt i några timmar då åskådaren får chans att glömma sitt liv 

och endast koncentrera sig på filmen. I 3D-formatet blir åskådaren snabbare placerad mitt i 

filmen, mitt i äventyret.  

 Mats Karlsson som är redaktionschef på MovieZine anser 3D-formatets plats i fler genrer 

styrs av: ”om det blir en standard om några år, huruvida det blir 3D för alla genrer, men om 

inte så är det de visuella genrerna som man kommer satsa på, animerat, action, science fiction, 

äventyr, thriller. Drama och komedi är de genrer som hittills har klarat sig utan 3D och 

framtiden får utvisa vad man planerar för dem”.144 

 

För att få människor att se filmerna behövs reklam. Detta sker med olika varianter som 

exempelvis trailers eller affischer. Både trailers och affischer behöver lägga vikten på 

någonting som är av stor vikt för filmen.  

 Dessa är såkallade taglines eller slogans som man på svenska kan översätta dem till. Jag 

har valt att se närmare på slogans från olika 3D-filmer för att se hur de fokuserar på 3D-

                                                 
143 Intervju den 6 december 2010 med Stefan Nylèn, redaktör för filmtidningen CINEMA, muntlig källa 
144 Intervju den 24 november 2010 med Mats Karlsson, redaktionschef på MovieZine.se, muntlig källa 
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formatet. Använder 3D-formatet slogans som en attraktion för att locka publiken? En 

attraktion som påminner om den på nöjesfält där man gör reklam om svärdslukare, en stark 

man eller kvinnan med skägg. De olika slogans har jag hittat på Internet Movie Database 

under vardera films kategori ”taglines”. Jag har för detta valt att istället för att ta en film i 

taget och diskutera dess slogan skriva in dem i en tabell (tabell 2) för att lättare få en översikt. 

 

Tabell 2. Ett urval av 3D-filmers slogans 

Fokus på attacker 

Bwana – djävulen (1953) ”A lover in your arms!” 

Invasion från Mars 
(1953) 

“A helicopter’s churning blades whirl inches from your head!” 
“Amazing Sights Leap at You in 3-DIMENSION” 

  
 

Fokus på 3D-format 

Vaxkabinettet (1953) ”You’ve never been scared until you’ve been scared in 3-D” 

Hajen III (1983) ”The third dimension is terror” 

Fredag den 13:e del 3 
(1982) 

”A new dimension in terror… there’s nowhere to hide. We dare 
you to try” 

Parasite (1982) “The first futuristic monster movie in 3-D” 

Clash of the Titans 
(2010) 

“The Clash Begins in 3D” 

Saw 3D (2010) ”In Mind-Blowing 3D” 
”In eye-popping 3D” 

Pirahna 3D (2010) “This Summer 3D Shows Its Teeth” 

  
  
Fokus på narration 

The Mask (1961) ”Look through the mask...if you can't take it...take it off!” 

Skräcken i den Svarta 
Lagunen (1953) 

”Clawing Monster From A Lost Age strikes from the Amazon's 
forbidden depths!” 

Avatar (2010) ”Enter the World” 

Berättelsen om Narnia: 
Kung Caspian och 
skeppet Gryningen (2010) 

”Take the voyage. Live the adventure. Discover Narnia like 
you've never seen it before.” 

Toy Story 3 (2010) ”No toy gets left behind” 
”The great Escape” 

Tron: Legacy (2010) ”The Game Has Changed” 
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Den första gruppen som jag valt att kalla ”fokus på attacker” är det endast två filmer som jag 

anser fokuserar på 3D-formatets illusion att attackera åskådaren. Filmernas slogans attraherar 

åskådaren genom att locka med ”a lover in your arms” eller en helikopters blad som surrar 

direkt ovanför ens huvud. Med dessa slogans bygger man upp åskådarens förhoppningar om 

att se ett spektakel eller en attraktion. Man kommer bli attackerad och eftersom det är 3D-

format kommer denna attack ske ut i salongen. Det är endast Invasion från Mars som i sin ena 

slogan tydligt påpekar att detta kommer ske för att det är tre dimensioner. De andra två 

slogans är däremot mer intresserade av att lyfta fram att filmen kommer närma sig åskådaren 

men inte vilken teknik som används för detta.  

 Den andra gruppen ”fokus på 3D-format” har ett större fokus på 3D-formatet. De första tre 

filmerna fokuserar på att känslan och sinnet kommer att få en större upplevelse. Slogans som 

”The third dimension is terror” pekar både på 3D-formatet och att detta kommer öka den 

upplevelse av skräck som Hajen III kommer med. Det är lika med den slogan som 

Vaxkabinettet använder. Ingenting liknande har upplevts menar den och detta pågrund av att 

3D-formatet är nytt.  

 Parasite lyfter fram att filmen är en framtida monsterfilm som dessutom är i 3D. 3D-

formatet få lika stor betydelse som det faktum att filmen är en framtidsfilm och en 

monsterfilm. Clash of the Titans däremot ger mer en känsla av att filmen inte har börjat förrän 

den ses i 3D-formatet. Fokuset ligger på 3D-formatet i både Clash of the Titans, Saw 3D och 

Pirahna 3D. Det är inte filmens narration i Pirahna som visar tänderna utan det är 3D-

formatet. Saw fokuserar på liknande sätt på tekniken, dock kan ”eye-popping” och ”mind-

blowing” också, utifrån det faktum att filmen är en skräckfilm vars föregångare bland annat 

skurit av kroppsdelar, tolkas med att kroppsdelar kommer att slängas emot åskådaren. 

Däremot kommer denna film slänga dem emot åskådaren i 3D-format som i sin tur är en ”eye-

popping” eller ”mind-blowing” effekt för åskådarna.  

 Den tredje gruppen är ett urval av filmer i 3D-formatet vars slogan inte direkt hänvisar till 

det faktum att de är i 3D-format. The Mask lyfter istället fram att masken är något du ser 

igenom och klarar du det inte kan du ta av den. Detta är dels en koppling till 3D-glasögonen 

men det är en ännu tydligare koppling till huvudkaraktären i filmen som hittat en mask. 

Filmen Skräcken i den Svarta Lagunen använder också en slogan som både pekar på filmens 

berättelse mer än på det faktum att de använder 3D-format. Däremot skulle mycket väl 

”forbidden depths” kunna peka på 3D-formatets djup men det kan lika gärna betyda lagunens 

djup. Avatar och Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen har båda 

varsin slogan som mer pekar på deras olika historier. I Avatar får åskådaren möta en helt ny 
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värld på en helt ny planet och i Narnia är det inte samma platser åskådaren möter som denne 

mött i de tidiga filmerna. Men deras slogan kan ändå peka på 3D-formatet. Med Avatars 

”Enter the World” kan syfta till att med 3D-formatet kommer åskådaren närmare in i filmen 

och dess verklighet. Medan Narnias slogan ”Discover Narnia like you’ve never seen it 

before” kan syfta till att de tidiga filmerna inte var i 3D-formatet men denna är och ger en ny 

upplevelse för åskådaren. Ett nytt sätt att se Narnia på.  

 Toy Story 3 och Tron: Legacy däremot två filmer vars slogan inte ens pekar eller ens svagt 

syftar till 3D-formatet. Deras fulla uppmärksamhet är på narrationen i de olika filmerna. ”No 

toy gets left behind” syftar på hur leksakerna i Toy Story 3 måste fly från ett dagis och 

kommer inte lämna någon leksak kvar. Tron: Legacys slogan ”The Game Has Changed” 

syftar mer till att spelet i Tron som åskådaren minns från den tidiga filmen har ändrats eller att 

karaktärernas utgångspunkt har förändrats i jämförelse med karaktären i första filmen. Man 

kan dock dra en lång koppling till 3D-formatet i Tron: Legacy men det är tveksamt om det är 

det första man tänker när man ser eller hör dess slogan. Att säga att spelet har förändrats kan 

betyda att filmen i sig är väldigt förändrad från den första filmen från 1980-talet. Denna 

förändring har 3D-formatet spelat en viss del i att förändra.  

 Det man kan se utifrån denna tabell är dock att en förändring till viss del har skett även för 

de olika slogans som filmerna använder. En större mängd av dagens film lyfter inte fram att 

en attraktion kommer slängas ut mot åskådaren. Att istället lyfta fram känslan av 3D-formatet 

som skräckeffekt eller att filmen är i 3D är lika vanligt som att inte nämna formatet alls och 

bara fokusera på narrationen.  

 

Ljudet och färgen hade liknande slogans under sin tidigare period. Följande är ett mycket 

mindre urval från några filmer därifrån:  
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Tabell 3. Ett urval av hur slogans användes för ljudet och färgen 

Ljudet 

Jazzsångaren (1927) “See him---and hear him sing!” 

Anna Christine (1930) “Garbo Talks!” 

Diktatorn (1940) “Chaplin talks . . while You Laugh ! His greatest comedy since 
‘Shoulder Arms’ and ‘the Gold Rush’ !” 

 
 

 

  
Färgen 

Trollkarlen från Oz 
(1939) 

“Metro-Goldwyn-Mayer's Technicolor Triumph” 

Störst är kärleken (1946) “Neither Heaven nor Earth could keep them apart!” 

 

Precis som 3D-formatet började ljudet och färgen med liknande slogans som lyfte fram 

antingen tekniken som Trollkarlen från Oz gör med ”Technicolor Triumph” som hänvisar till 

färgteckningen som kan jämföras med 3D-formatets slogan från Hajen III - ”The third 

dimension is terror”. Båda visar på tekniken och endast tekniken som har skapat något för 

filmen. Färgen var dock svår att hitta fler slogans som hänvisade till tekniken färgen. Störst är 

kärleken visar däremot hur övergången har skett. Likt den hos 3D-formatet som, med det 

digitala 3D-formatet, tappade fästet och istället fokuserar man på berättelsen och narrationen 

vilket man kan se med den slogan från Störst är kärleken från 1946.  

 Ljudet däremot lade mer vikt på vad tekniken ledde till. Jazzsångaren som lyfter fram det 

faktum att man kan höra honom sjunga och inte bara se honom. Detsamma gäller från Anna 

Christine och Diktatorn där man samtidigt som man lyfter fram att filmen har tal även lyfter 

fram att redan kända skådespelare pratar. Ser man åren som detta utspelar sig under går färgen 

snabbare över till att fokusera på berättelsen medan ljudet tar längre tid på sig, precis som 3D-

formatet som fortfarande dras mellan olika fokuseringar.  

 

De paralleller som kan dras mellan genre och slogans och de olika attraktionernas varianter är 

att det är främst skräckfilmer som fokuserar på slogans rörande 3D-formatet och det har hållit 

i sig även om det är fler action/äventyrsfilmer som kommit i jämförelse med skräckfilmerna 

under det digitala 3D-formatets tid. Man skulle kunna se det som att skräckfilmer likt Saw 

3D, Pirahna 3D som är mer av spektakelfilmer som vill fokusera på tekniken, 3D-formatet, 

och vill locka åskådarna av den anledningen. Medan filmer som Avatar, Narnia och Tron: 

Legacy mer fokuserar på sin berättelse. Problemet blir dock i det faktum att dessa tre filmer 
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också räknas in i blockbusterkonceptet eller spektakelfilmer eftersom de är action och 

äventyr. Men utifrån attraktionerna i filmerna är fokuset hos de tre senare filmerna mer mot 

djupet och berättargreppet medan Saw 3D och Pirahna 3D fokuserar mer på att skrämma 

åskådaren genom attacker med 3D-formatet.   

 

6.2 Tekniska och ekonomiska omständigheter 

Efter att ha gått igenom både hur 3D-formatet används i filmer och utanför filmer i genre och 

slogans är det sista jag kommer analysera de tekniska och ekonomiska omständigheter som 

det digitala 3D-formatet mötts av. Denna information har främst kommit från de intervjuer jag 

utfört och därför kommer ett antal citat att användas.  

 

Alla dessa tre vågor, eller guldåldrar, av 3D-formatet kan förklaras med olika hot mot 

biografens verksamhet som lockade bort besökarna till att bli användare av filmmediet på 

annat sätt. Under 1950-talet bestod hotet av televisionen som spred sig. Publiken, istället för 

att klä upp sig och gå ut, stannade hemma och underhölls av televisionen. Biograferna och 

filmbolagen svarade med filmer som Bwana – djävulen och Vaxkabinettet för att locka 

tillbaka besökarna och hålla igång intäkterna. Under 1980-talet kom videon som återigen kan 

ha varit ett hot för biograferna som drog igång med en andra våg av 3D-format med filmer 

som Hajen III och Parasite.  

 Dagens hot ligger i hemmabion, video-on-demand och främst den illegala nedladdningen. 

De två första styrs främst av DVD-marknaden eftersom få filmer når dessa medier innan den 

har nått biograferna. Den illegala nedladdningen däremot handlar främst om ett utbud av 

filmer som ligger före biografernas och oberoende den varierande kvalitén i dessa kopior 

lockar de ändå bort besökarna från biograferna. Mats Karlsson från MovieZone anser att det är 

en naturlig reaktion från filmbolagens sida att ”försöka stävja piratnedladdningen genom att 

det blir automatiskt svårare att hitta en bra kopia av en 3D-film att ladda ner.”145 Andreas 

Krona från NewInCome lyfter även fram denna anledning men säger också: ”Om man ska 

vara ärlig kommer 3D-filmen också kopieras snart så piracy argumentet kommer hålla i några 

år till sen är det inget argument längre.”146 Andreas Krona tror dock främst på att anledningen 

är att ”man vill skapa en större upplevelse och locka till biograferna.”147 Andra belyser istället 

att problemet ligger i att besökarna börjat tröttna på biograferna som är gammalmodiga. ”Man 
                                                 
145 Intervju den 24 november 2010 med Mats Karlsson, redaktionschef på MovieZine.se, muntlig källa 
146 Intervju den 10 december 2010 med Andreas Krona, försäljningschef för NewInCome AB i sammarbete med 
ColorCode 3-D, muntlig källa 
147 Ibid 
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behöver blåsa liv i det [biograferna] igen, göra något som tvingade folk till biograferna. Något 

nytt. Därav en tredje våg av 3D”, menar Stefan Nylèn från filmtidningen CINEMA.148 

 

SF Bio AB däremot lyfter fram en annan komponent till återkomsten av 3D-formatet. Det 

sker en digitalisering inom filmmediet och främst hos biograferna. Thomas Runfors berättar 

att det har tagit tid för Hollywood att komma överens om vilken digital standard filmindustrin 

borde satsa på eftersom intresset varit stort från många olika tillverkare och företag. Denna 

standard äger också en kopieringssäkerhet för att filmerna inte ska hamna i orätta händer och 

spridas över internet.  

 Digitaliseringen hos SF Bio AB började under 2009 inför premiären av Bolt och har sedan 

dess ökat. Genom att byta ut det gamla analoga systemet tjänar man in pengar på 

distributionskostnader eftersom filmkopior på rullar kostar mycket pengar att ta fram. 

Digitaliseringen gör att bilden blir helt stilla och repor och bubblor som dyker upp efter ett tag 

försvinner helt. Kvalitén ökar med andra ord. Dock kostar det mycket pengar att köpa in och 

installera en digital projektor och biograferna har egentligen inget val i att vägra att 

digitalisera eftersom Hollywood förr eller senare kommer sluta skicka analoga kopior av 

filmerna.  

 Thomas Runfors menar att: 

 

Biografägarna tjänar egentligen inga direkta pengar på 

digitaliseringen. Vi kan inte ta ett högre biljettpris bara för att filmen 

är digital, det bryr sig inte kunden om. Utan man försöker hitta 

lösningar där filmbolagen är med och betalar för den här 

konverteringen till det digitala.149 

 

Åskådaren märker inte ifall filmen är digital eller inte och därför kan inte biograferna höja 

priset på biljetterna med invändningen att filmen är digital. För att tjäna in pengarna på 

digitaliseringen behöver därmed biograferna fokusera på någonting annat som åskådarna kan 

vilja betala extra för. En extra upplevelse helt enkelt. Både Thomas Runfors på SF Bio AB 

och Mats Karlsson från MovieZine lyfter fram detta som en anledning till att 3D-formatet 

återkommit.  

                                                 
148 Intervju den 6 december 2010 med Stefan Nylèn, redaktör för filmtidningen CINEMA, muntlig källa 
149 Intervju den 12 november 2010 med Thomas Runfors (ca. 1 tim), SF Bio ABs Informationschef, muntlig 
källa 
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 3D-formatet har inte endast kommit av sig själv utan istället kommit med digitaliseringen. 

För att visa 3D-format behövs en extra 3D-tillsats till biograferna samt silverduk och 

glasögonen. Thomas Runfors säger att det inte är någon katastrof för biograferna ifall 3D-

formatet försvinner från filmerna efter man då endast tar bort 3D-tillsatsen. Ifall 3D-formatet 

kommer hänga kvar och kanske även bli en standard är Runfors tveksam:  

 

Vi rider fortfarande lite på nyhetens behag. Ljudet och färgen var 

också det. Folk gick och såg en film bara för att det var ljud eller för 

att det bara var färg. Folk blir rätt snabbt trötta så det är upp till 

filmskaparna att leverera bra film. Är det 3D måste det finnas 

någonting som får folk att vilja betala de här extra 30 kronorna. […]  

 

Det handlar väldigt mycket om effekter. Actionfilmer är bra just med 

biljakter, slagsmål och även animerat går att göra i 3D. […] Det blir 

lite effektsökeri om man har en film med Mikael Persbrandt, vad ska 

han göra i 3D?150 

 

3D-formatet har en lång historia och ser man mot den kan man anse att 3D-formatet endast är 

en tillfällig attraktion eller gimmick på biograferna för att locka tillbaka åskådarna och dra in 

lite extra pengar. Det var först när tv-apparaterna gick över till färg som färgen blev 

dominerande. Mats Karlsson på MovieZine svarade på frågan ifall 3D-formatet var en 

gimmick eller på väg att bli en norm:  

 

Nej, det är ingen gimmick. Jag ser det som ett naturligt steg i 

utvecklingen med digitalisering av biograferna. Jag har ofta jämfört 

3D-utvecklingen med ljudets framfart på 20-talet. Det känns nytt, 

främmande och onödigt, men likväl är det något som är här för att 

stanna. Visserligen inte lika revolutionerande som ljudet, men det blir 

svårt att försöka bromsa den tekniska utvecklingen.151 

 

Han menar att ljudet var en revolution för filmen som öppnade upp många dörrar. Bland annat 

öppnade den upp för nya genrer som musikalen. Färgen däremot har aldrig varit lika 

                                                 
150 Ibid 
151 Intervju den 24 november 2010 med Mats Karlsson, redaktionschef på MovieZine.se, muntlig källa 
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revolutionerande utifrån aspekten att den öppnade upp något nytt i filmen. Den behövde 

komma in genom ett antal genrer och bli accepterad som naturlig innan den kunde accepteras 

som realistisk.  

 James Cameron som med sin film Avatar fick igång det digitala 3D-formatet lyfter fram i 

en intervju med Variety att film är en illusion och filmskaparna försöker få fantasin så verklig 

som möjligt. ”This sensation of truthfulness is vastly enhanced by the stereoscopic illusion. 

[…] When you see a scene in 3-D, that sense of reality is supercharged. […] So creatively, I 

see 3-D as a natural extension of my cinematic craft.”152 För Cameron är 3D-formatet inte 

endast en gimmick som plockats in för att tjäna pengar i en tid av illegal nedladdning, 

hemmabio och en fallande ekonomi. Istället är det för Cameron ett verktyg för att filmmediet.  

 Även Jeffrey Katzenberg som är vd för DreamWorks anser att 3D-formatet inte är 

någonting som kommer försvinna. ”In fact, his [Katzenberg] point of reference is the 

introduction of Technicolor in the 1930s ‘People thought it was a gimmick, a distraction, but 

five years later all movies were made in colour’.153”  

 Andreas Krona anser mer att 3D-formatet är ett verktyg som kan stärka historier. 

”Filmbranschen kommer ta bort gimmicktypen som finns på 3D-upplevelsen. Bioupplevelsen 

är mer att öppna upp in mot biovärlden. Där gimmicken levt kvar är mer mot 

skräckbranschen, där man hellre skrämmer folk”154, menar han. Andreas Krona jobbar med 

företaget ColorCode 3-D som använder sig av ett liknande system som den äldre anaglyfiska 

metoden för att göra om film och bilder till 3D-formatet. ColorCode 3-D system är uppbyggt 

för att ge en färgbild och inte en svartvit bild. Andreas Krona menar att de vill ge alla en 

möjlighet att se 3D-formatet. ”Man behöver våra glasögon och man behöver koda den”155, 

säger Andreas annars kan man se 3D-formatet var som helst.  

 3D-formatet är redan på väg att lämna biograferna. TV-apparater med 3D finns redan i 

affärerna och sprider sig. NyTeknik rapporterade från den första direktsända 3D-televisionen i 

Sverige som skedde under en tennismatch från Stockholm Open.  

 

                                                 
152 Cohen, David S. ”James Cameron supercharges 3-D : ‘Avatar’ helmer reveals the art & science of stereo” 
Hemsida Variety publicerad den 10 april 2008, http://www.variety.com/article/VR1117983864?refCatId=2868 
(Kontrollerad 2010-09-01) 
153 ”Katzenberg’s 3D Revolution” Hemsida Empire Online, 
http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=804 (Kontrollerat 2011-01-19)  
154 Intervju den 10 december 2010 med Andreas Krona, försäljningschef för NewInCome AB i sammarbete med 
ColorCode 3-D, muntlig källa 
155 Ibid 
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Ny Teknik var på plats vid den historiska händelsen och kan 

konstatera att sport, i alla fall tennis, verkligen erbjuder en ny 

dimension när den sänds i 3d.  

 

Skarp tämligen ljusstark bild med bra flyt och tydlig djupkänsla. 

Spelarna befann sig för det mesta ”bakom” skärmen medan bollar som 

slogs mot kameran såg ut att flyga ut ur bildskärmen.156 

 

3D-formatet är inte längre någonting som håller sig inne på biograferna. Stefan Nylèn från 

filmtidningen CINEMA anser att 3D-formatet är en gimmick. ”När 3D tekniken kommer till 

tv, tv-serier, sportevenemang, eller liknande, kommer biofilmen tvingas att hitta på något nytt 

igen.”157 Enligt NyTeknik var dock dess användning av 3D-formatet främst en attraktion. 

Levererar den mer till spelet eller är den endast medverkande för att ge åskådarna hemma i 

soffan en attraktion var gång tennisbollen kommer emot kameran? Det påminner om 

Vaxkabinetten och dess pingisboll mot kameran. En attraktion precis som den inom 

filmmediet men inom en sporthändelse blir det en attraktion i verkligheten.  

 

7. Diskussion 

Först och främst innebär 3D-formatet ett extra djup i en film. Att det främst har används mot 

åskådarna kan ses som ett tecken på att det ofta har associerats till att vara en attraktion. En 

monsterfilm som redan är ett spektakel kan stärka sina moment av underverk och magi genom 

att använda 3D-formatet. Detta koncept har inte under tiden förändrats eftersom 3D-formatet 

fortfarande till stor del betraktas som en attraktion.  

 Däremot stämmer 3D-formatets attraktion inte hundra procent in i Gunnings begrepp 

eftersom under 3D-formatets tid i filmmediet har det gått djupare in i filmens narration. 

Attraktionen kommer inte längre till ytan på samma sätt som den gjorde i Vaxkabinettet med 

pingisbollen där den pausar filmen för att visa attraktionen. Även om skräckfilmer likt Saw 

3D använder sig av det är 3D-formatet inte fokuset för attraktionen. 3D-formatet gör istället 

attraktionen av blodkaskad större för åskådaren, verkligare och mer grotesk.  

 

                                                 
156 Melin, Jan. “Premiär för direktsänd 3d-television i Sverige” Hemsida NyTeknik publicerad den 21 oktober 
2010, http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article2494367.ece (Kontrollerad 2010-11-03) 
157 Intervju den 6 december 2010 med Stefan Nylèn, redaktör för filmtidningen CINEMA, muntlig källa 
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När en teknisk innovation förändras kan det ske på två olika sätt enligt Brian Winston. 

Antingen sker förändringen genom innovationen själv och därmed förändras samhället eller, 

det andra alternativet, när samhället själv förändras och begär innovationen. Försöker man 

placera in dessa olika förändringar på 3D-formatet kan man upptäcka någonting speciellt.  

 I och med digitaliseringen av biografer som Thomas Runfors berättar om sker en 

förändring i samhället. Denna förändring sker i och med att filmindustrin kommit fram till att 

de måste byta ut de analoga projektorerna och de har nu valt att göra det utifrån en viss digital 

modell. Denna digitalisering sker utifrån anledningen att distributionen av filmerna till 

biograferna världen över kommer dels att bli smidigare men även billigare. Det är därmed en 

ekonomisk fråga också i denna förändring. Därmed passar också Allen och Gomerys 

antaganden om att metoder för distribution behöver förändas för att en teknik ska införas. Ifall 

inte de analoga projektorerna och filmrullarna försvinner och en digitalisering sker skulle 

antagligen inte 3D-formatet återkomma till vanliga biografer (där IMAX biograferna är 

undantaget).   

 Det finns dock ett problem för denna digitalisering eftersom den inte är gratis. Det kommer 

ta lång tid för biograferna att tjäna ihop pengarna för digitaliseringen ifall biljettpriserna inte 

höjs. Men de kan inte höjas enbart för en digital film eftersom det inte spelar någon roll i 

biopublikens ögon. Samhället, dvs filmindustrin, begär därmed en innovation som kan hjälpa 

till att minska den ekonomiska påfrestningen för bolagen. Det är här 3D-formatet kommer in. 

Med ett extra tillägg kan de digitala projektorerna visa ett stadigare 3D-format än det som 

funnits på marknaden förut och eftersom biograferna därmed visar något extra, en större 

attraktion, för publiken kan biljettpriserna höjas.  

 Utifrån denna version tog man in 3D-formatet som en ekonomisk vinning i en redan 

planerad förändring. 3D-formatet skulle förgylla ett antal filmer och locka åskådare till att 

betala omkring 24 % mer för att se dem. Biograferna kan också vilja få tillbaka åskådarna de 

förlorat genom illegal nedladdning, hemmabion och video-on-demand men dessa är inte de 

stora anledningarna när man jämför med digitaliseringen enligt Thomas Runfors och Mats 

Karlsson.  

 

Även om 3D-formatet har utvecklats från att endast attrahera med att attackera eller chocka 

åskådaren är det fortfarande ett ”nöjesåk”. Man försöker med 3D-formatet hjälpa åskådaren 

att leva sig in i filmen. När åskådaren placeras mitt i den händelse som sker är hon mycket 

mer än en betraktare från en avlägsen balkong. Hon ser rakt in i händelserna och i 3D-

formatet är hon mitt i händelsernas centrum. Avatar ger ett tydligt exempel på detta eftersom 
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filmen inte endast öppnar upp dörrarna till en ny värld utan placerar åskådaren i en ny värld. 

De placeras antingen vid sidan av som en stående betraktare eller mitt i ett händelseflöde som 

i helikopterstriden men eftersom djupet i filmen har omringat dem är åskådaren ändå där, mitt 

i filmen. The Mask gjorde försöket att få åskådaren att vara en deltagare i filmen. Istället för 

att sitta lugna i sina stolar skulle de ta på och ta av sig 3D-glasögonen för att följa 

huvudkaraktärens resa i filmen.  

 Enligt Gunning är en attraktion någonting plötsligt och som antingen chockar eller 

attackerar åskådaren. Det är där för några ögonblick, bryter narrationen och där för att 

antingen lyfta fram tekniken eller attraktionen. Detta gör däremot inte dagens 3D-format. I 

Vaxkabinettet, som är ett av de tydligaste exemplen, är pingisbollen en tydlig narrativ 

brytning eftersom karaktären står och diskuterar om han ska försöka träffa en påse popcorn. 

Detta har knappast någonting med filmen att göra. Däremot i Avatar med sin helikopterscen 

eller med dropparna har det istället en viss betydelse för narrationen och 3D-formatets 

effekter stöds av kameran. I helikopterscenen tar kameran sin plats mitt i kriget, inte enbart av 

anledningen att markera effekten av missilerna som skjuter utan istället för att placera 

åskådaren på filmkaraktärens plats. Det vill istället lyfta fram det faktum att någon skjuter på 

det som finns bakom kameran där en filmkaraktär befinner sig. Dropparna i Avatar stöds av 

fokuset i bilden och karaktärens blick. Det är inte endast åskådarna själva som får uppleva de 

svävande dropparna utan det upplever även karaktären. Åskådaren upplever allting, kriget och 

vattendropparna, i filmen tillsammans med karaktärerna. Detsamma gäller Pirahna 3D, till vis 

del. Man kan diskutera länge ifall det är nödvändigt att höja propellern mot kameran eller om 

fiskdelarnas slungande mot kameran är av betydelse för narrationen. Det som har narrativ 

betydelse är det faktum att karaktären i Pirahna 3D tar en propeller och använder den som 

vapen i vattnet. Sen att filmskaparna använde specifika kameravinklar har mer koppling till 

det faktum att filmen är en skräck än att den bryter upp narrationen för att ge en 3D-

upplevelse.  

 Med andra ord har 3D-formatet som narrativt inslag utvecklats under åren. Det är 

fortfarande en attraktion men den används i narrationens flöde. Gunning påpekar att 

attraktionen gick under jorden efter 1909 och som nämns i teorin dök attraktionen upp i 

narrationen och ofta i desorienterade scener som surrealister gillar. Men eftersom scenerna 

ovan visar på att 3D-formatet används i samarbete med narrationen sker inte attraktionen i 

scener av desorientering. 3D-formatet dyker alltså inte upp i scener som bryter mot 

narrationen. Även de olika slogans pekar på att 3D-formatet har utvecklats vidare och inte 

lockar åskådarna med de effekterna man får av formatet. Ett antal filmer, främst skräck, 
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lockar med att filmen är i 3D-format och hoppas att åskådarna blir tillräckligt intresserade för 

att se filmen. Men den stora massan av dagens 3D-filmer fokuserar i sina slogans på 

berättelsen. 3D-formatet har blivit en del av narrationen eftersom åskådarna till stor del 

fortfarande mest lockas av en stark och spännande historia.  

 

Utifrån dessa varianter känns inte 3D-formatet som någonting som skulle kunna stanna kvar 

inom filmmediet förutom i vissa genrer, antagligen främst de visuella genrerna. Vad skulle ett 

drama ha för användning av 3D-formatet? Känner åskådaren ett behov att befinna sig mitt i 

rummet under ett förhör eller bredvid matbordet under en familjemiddag? Det skulle dock 

kunna ge en stark upplevelse i en film där en karaktär blir skjuten på gatan och han faller rakt 

i åskådarens famn. Men frågan är om romantisk komedi som utspelar sig i en tåghytt behöver 

3D-formatet? Vad är det 3D-formatet skulle ge denna scen? En närvaro? Ett djup? 

 

Ljudet och färgen började som attraktioner. Det faktum att man kunde höra inspelad musik 

tillsammans med filmen i Jazzsångaren var en stor attraktion på sin tid. Men det gick ändå 

relativt snabbt för ljudet att bli en standard. Desto bättre tekniken blev desto bättre kunde man 

synkronisera ljudet med bilden och man lärde sig hur man skulle spela in för att få bra ljud. 

Även om ljudet började inom specifika genrer som komedier och musikaler spred den sig 

snart till resterande genrer. Men precis som man idag, när man tycker 3D-formatet är 

överflödigt, ansåg man att ljudet var överflödigt när det kom. Behövdes det verkligen? Kunde 

man inte lika gärna föreställa sig det själv? Man föreställde sig det antagligen bättre.  

 Färgen däremot fick kämpa något längre än ljudet för att visa att den behövdes. Främst fick 

den precis som 3D-formatet fokuseras på visuella genrer och genombrottet kom när 

televisionerna gick över till färg.  

 Det som däremot både ljudet och färgen rätt snabbt skapade var ett berättargrepp. För att 

bli standard behöver en teknik ge någonting till filmmediet. Hjälpa filmmediet med 

berättandet på ett sätt som oftast inte går med någon annan teknik. När de väl funnit det 

verkar standarden komma av sig själv även om tekniken ibland inte verkar ge någonting åt en 

specifik film. Ljudet kunde ta över textrutorna och leda narrationen framåt och det gör ljudet 

än idag. Färgen däremot började med att ge sken åt känslor likt den röda flaggan i 

Pansarkryssaren Potemkin och därefter till att hjälpa till att visa uppdelningen mellan en 

verklighet och en annan. Man skulle kunna fundera på vad färgen egentligen bidrar med för 

berättargrepp i dagens film, förutom när den används som i Sin City eller liknande filmer. När 
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färgen väl visat sig som ett berättargrepp accepterades den som naturlig och realistisk 

eftersom vi ser i färg.  

 

Det finns dock tecken på att berättargrepp inom 3D-formatet också. Innan jag börjar diskutera 

det vill jag återgå till Brian Winstons teori om teknisk förändring. Det är rätt tydligt att 3D-

formatet själv inte fick igång digitaliseringen av biograferna och att 3D-formatet med stor 

säkerhet kom som en begäran efter att denna digitalisering hade påbörjats. Främst som 

ekonomisk hjälp för digitaliseringens kostnader men säkert också för att locka tillbaka 

biobesökarna med tre dimensioner.  

 Hittills stämmer Winstons teori rätt bra och att 3D-formatet har utvecklats för att passa 

filmindustrin (samhället). Det har inte bara plockats in som det varit utan har placerats in i hur 

filmmediet fungerar idag. Men detta skulle också betyda att det är samhällets förändring som 

begärt och ändrat 3D-formatet för att passa till att locka åskådare till biograferna under 

digitaliseringen. Det skulle betyda att 3D-formatet inte själv utvecklas utan endast följt den 

begäran som biograferna och filmbolagen har.  

 Det är här som den teorin inte helt passar i mitt kommande exempel. 3D-formatet har i få 

exempel även visat ett berättargrepp. Det intressanta är att den redan under 1960-talet med 

The Mask visade detta berättargrepp. Däremot verkar det som det på något vis ”glömdes” bort 

och dök inte upp förrän i Tron: Legacy. Berättargreppet är det samma som färgen använde när 

det började komma in på marknaden under 1930-talet. Nämligen att tydligt avskilja en 

verklighet mot en annan. När Trollkarlen från Oz gjorde det genom svartvit och färg fanns det 

både hos åskådarna och hos filmskaparna en medvetenhet i att dessa båda framställningar 

(svartvit och färg) innebar en viss sanning. Eftersom den svartvita filmen dominerade när 

Trollkarlen från Oz kom var det en självklarhet att verkligheten i filmen skulle vara svartvit 

medan drömmen var i färg. Men färgen var inte helt overklig eftersom både åskådaren och 

filmskaparen vet att människor ser i färg och därför dominerar färgen i vår verklighet. Men 

det är inte vår verklighet det handlar om. Det handlar om filmens verklighet och där hade 

ännu inte färgen börjat dominera. Detsamma gäller för både The Mask och med Tron: Legacy 

som tydligt delar på verkligheten (2D-format) och drömmen/datavärlden (3D-format). Precis 

som i Trollkarlen från Oz känner både åskådarna och filmskaparna till att filmens verklighet 

domineras av 2D-formatet men att 3D-formatet inte är helt okänt. Därför är det 

drömmen/datavärlden som får 3D-formatet. Därmed kan det förklaras varför 3D-formatet 

fortfarande anses vara en attraktion eftersom filmmediet fortfarande domineras av 2D-filmer 

som därmed sätter reglerna för filmens verklighet.  
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 Det är i dessa filmer, The Mask och Tron:Legacy, som 3D-formatet har funnit ett 

berättargrepp och inte endast är en attraktion. Man skulle kunna säga att 3D-formatet lånat det 

från färgen som under sitt tidiga stadium använde sig av berättargreppet. 3D-formatet har 

själv utvecklats och visat hur filmen kan använda sig av berättargreppet. Med andra ord har 

den tekniska förändringen också skett i och med att 3D-formatet förändrades. Dock är inte 

denna förändring konstant eftersom 3D-formatet fortfarande till stor del mer används som 

visuell underhållning än en visuell påbyggnad till narrationen i filmen. Filmer i 3D-format 

kan fortfarande ses i 2D-format. Trollkarlen från Oz skulle förlora en stor narrativ betydelse 

ifall den endast sågs i svartvit. Ännu har det endast kommit en film, Tron: Legacy, som kan 

tänkas förlora något narrativt i och med att den endast ses i 2D-format. Skillnaden är dock att 

skådespelarna i Tron:Legacy aldrig påpekar att filmen är i 3D-format på samma sätt som 

skådespelarna gör i Trollkarlen från Oz. Därför skulle Tron:Legacy möjligen kunna ses för en 

någorlunda visuell upplevelse även i 2D-format även om verkligenheten och datavärlden får 

en större klyfta mellan sig i och med att de ses i 2D- respektive 3D-format. Coraline och 

Spegelns Hemlighet däremot fick i 2D-format inte samma känsla av vridenhet som den fick i 

3D-format, därmed kan man tycka att den skulle förlora lite av känslan som narrationen 

försöker skapa ifall den endast sågs i 2D-format.  

 

Det som fattas nu är att se ifall 3D-formatets förändring kommer fortsätta och därmed 

förändra filmindustrin (samhället) också. Ifall det händer hade det blivit en variation av Brian 

Winstons teori genom att samhället börjar förändras och begär en innovation som i sin tur 

förändras på ett eget vis och förändrar samhället ytterligare.  

 För att denna förändring ska ske behöver 3D-formatet bli en standard. Någonting som i 

dagens läge är omöjlig att ge ett svar på. Utifrån det jag har diskuterat kan man dra slutsatsen 

att 3D-formatet endast kommer att stanna kvar inom de visuella genrerna tills dess att 

åskådarna och filmbolagen inte längre ser någon nödvändighet i att ha kvar det. Eftersom fler 

filmer fortfarande använder sig av 3D-formatet som attraktion är detta mer troligt. Hade fler 

filmer, likt The Mask och Tron:Legacy visat tydligare tecken på att använda 3D-formatet som 

ett berättargrepp skulle det kunna ge kopplingar till att 3D-formatet är på väg mot en standard. 

Men i dagsläget är inte det fallet utan 3D-formatet är fortfarande, även inbäddad i narrationen, 

en visuell attraktion i sig.  

 Det man skulle kunna tänka sig är att fler filmer inom de närmaste åren kommer följa 

Tron: Legacys användande av 3D-formatet. Av dessa skulle främst animerade filmer kunna 

hjälpa i riktning mot en standard. Animerade filmer använder 3D-formatet i stil med Avatar 
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och Narnia men eftersom den stora massan av animerade filmer som kommer är i 3D-format 

kan man tänka sig att några av dem kommer utforska det ännu mer och inte bara som visuellt 

attraherande teknik. Historien har dock visat att tecknade filmer varit i spetsen för en ny 

teknisk standard vid flera tillfällen. Disney var kvick med att använda sig av både ljudet och 

färgen. Tron: Legacy är dessutom en Disneyproducerad film. Både ljudet och färgen leddes av 

en viss genre på sin väg mot att bli standard. Det är möjligt att 3D-formatet leds av två genrer: 

animation och action/äventyr. Det är också möjligt att 3D-formatet behöver televisionens 

hjälp för att bli en standard precis på samma sätt som färgen använde sig av den. Den hjälpen 

skulle dessutom kunna vara på väg i och med att tv-apparater redan säljs och bland annat 

sportsändningar har redan börjat visas i 3D-format. Utifrån sändningen av tennismatchen är 

dock 3D-formatet mer en attraktion utifrån Gunnings bemärkelse som tydligt ska attrahera 

åskådarna i soffan med flygande bollar.  

 Vad framtiden kommer att leda 3D-formatet är dock som sagt svårt att reda ut och ge ett 

svar på. Även om 3D-formatet håller sig kvar inom filmmediet i och med att digitaliseringen 

underlättar för att göra och visa 3D-film är den fortfarande mer en visuell attraktion. Ifall den 

fortsätter där The Mask och Tron:Legacy börjat kan den mycket väl göra det färgen gjorde: att 

ändra om den dominerande 2D-formatets verklighet inom filmmediet till at bli en 3D-

dominerande verklighet istället som realistiskt speglar vår. Dock har 3D-formatet fortfarande 

en lång väg kvar innan den kan accepteras som en standard och möjligheten finns att 3D-

formatet svalnar och försvinner innan dess.    

 

8. Slutsats 

3D-formatet är fortfarande en attraktion, dock inte i den benämningen som Gunning menar. 

Den har istället blivit en del av det narrativa berättandet och avbryter inte filmens flöde för att 

visa sina attraktioner. Attraktionerna finns inom det narrativa men inte som 

osammanhängande och desorienterade scener. Istället stöds de av både kameraplacering, 

kamerarörelse och karaktärernas beteende i filmen. Men trots detta är de ändå något extra för 

filmen. Dels för att locka åskådarna till den men även för att hjälpa biograferna med den 

ekonomiska kostnaden i digitaliseringen.  

 Betraktar man hur 3D-formatet kan jämföras med ljudet och färgen kan den jämföras 

främst med färgen eftersom de båda innovationerna är visuella medan ljudet hade enklare att 

ta sin plats som ett tydligt berättargrepp med exempelvis dialoger som innan varit på 
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textrutor. 3D-formatet har också följt färgens väg i sitt utvecklande av ett berättargrepp 

nämligen att markera verklighet och dröm på samma sätt som färgen tidigare gjort.  

 Ifall 3D-formatet kommer gå samma väg som båda dessa och bli en standard är svårt att 

säga. Eftersom den redan sprider sig till televisionen finns möjligheten att den kan gå mot en 

standard men faktum kvarstår att den fortfarande är mer en attraktion och kan ta tid på sig för 

att bli en standard eftersom den som standard måste nå alla genrer. Den kan hinna försvinna 

innan dess för att åskådare tröttnar och filmbolag letar nya tekniker.  

 Det är främst tekniska omständigheter som har medverkat i 3D-formatets utveckling, det 

vill säga digitaliseringen, men denna har även haft ekonomiska omständigheter. Dels att det 

kommer bli billigare för filmbolagen att distribuera filmerna ifall de är i digitalt format och 

dessutom hotas biograferna av att fler åskådare ser film på andra ställen. Man vill locka 

tillbaka åskådarna och samtidigt tjäna extra för att kunna betala digitaliseringen. Med andra 

ord har de tekniska och ekonomiska omständigheterna samverkat med varandra och på det 

sättet fått 3D-formatet att återkomma.  

 

9. Vidare forskning 

Det man främst skulle kunna forska vidare om inom 3D-formatet är hur det sprider sig bort 

från biograferna och in i andra medier i samhället. Genom att se mer på den spridningen kan 

man få en tydligare bild av hur 3D-formatet utvecklar sig i vårt samhälle.  

 Man skulle också, vilket hade varit intressant för min del efter att ha lagt grunden för 

översikten, att med djupare analys jämföra ett par filmer från de olika perioderna. Ett 

alternativ är att jämföra Tron: Legacy med filmer från ljudet och färgen för att se hur stadigt 

berättargreppet är i Tron: Legacy.  

 Eftersom jag avslutar med en rätt öppen diskussion om var 3D-formatet kan vara på väg är 

en vidare forskning även att låta det gå ett antal år för att få svar på vad som hände med 3D-

formatet och därefter diskutera varför det blev som det blev. Eftersom jag endast kunna utgå 

ifrån den fördjupning jag valt i det digitala 3D-formatet kan svaret på varför 3D-formatet gå 

den vägen det går även finnas någon annanstans.  
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10. Källförteckning 

 

10.1 Referenser 

 

Filmer nämnda i uppsatsen (ej medräknade är de i genre tabellen som syns i bilaga 3): 

Alice i underlandet (Alice in Wonderland, Tim Burton, 2010) 

Anna Christie (Clarence Brown, 1930) 

Audioscopiks (Jacob Leventhal och John Norling, 1935)  

Avatar (James Cameron, 2009) 

Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen (The Chronicles of Narnia: 

The Voyage of the Dawn Treader, Michael Apted, 2010)  

Blommor och träd (Flower and Trees, 1932) 

Bolt (Byron Howard och Chris Williams, 2009)  

Bwana – djävulen (Bwana Devil, Arch Oboler, 1952)  

Champangegaloppen (Vernon P. Becker, 1975) 

Clash of the Titans (Louis Leterrier, 2010) 

Comin’ at Ya! (Ferdinando Baldi, 1981)  

Coraline och Spegelns hemlighet (Coraline, Henry Selick, 2009) 

Diktatorn (The Great Dictator, Charlie Chaplin, 1940) 

Don Juan (Alan Crosland, 1926)  

Draktränaren (How to Train Your Dragon, Dean BeBlois och Chris Sanders, 2010) 

Flesh of Frankenstein (Paul Morrissey och Antonio Margheriti, 1973)  

Four Dimensions of Greta (Pete Walker, 1975) 

Fredag den 13:e del 3 (Friday the 13th Part III, Steve Miner, 1982)  

Ghost of the Abyss (James Cameron, 2003) 

Hajen III (Jaws 3D, Joe Alves, 1983) 

Honey, I Shrunk the Audience (1994) 

Hondo (John Farrow, 1953) 

Huset som Gud glömde 3 (Richard Fleischer, Amityville 3, 1983) 

Invasion från Mars (It Came from Outer Space, Jack Arnold, 1953)  

Jazzsångaren (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927)  

Jim Henson’s Muppet-Vision 3D (Jim Henson, 1991)  

Kafka (Steven Soderbergh, 1991)  
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Kalle Anka och Jumbo (Working for Peanuts, Jack Hannah, 1953) 

Lilla Kycklingen (Chicken Little 3-D, Mark Dindal, 2005) 

Mask, The (Julian Roffman, 1961)  

Melody (Ward Kimball och Charles A. Nichols, 1953)  

Pansarkryssaren Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925) 

Parasite (Charles Band, 1982) 

Pirahna 3D (Alexandre Aja, 2010) 

Polarexpressen (The Polar Express, Robert Zemeckis, 2004) 

Power of Love, The (Nat G. Deverich och Harry K. Fairall, 1922) 

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)  

Sagan om Ringen (The Lord of the Rings, Peter Jackson, 2003) 

Saw 3D (Kevin Greutert, 2010) 

Sherlock Holmes (Guy Ritchie, 2009) 

Sin City (Frank Miller och Robert Rodriguez, 2005) 

Skeleton Dance, The (Walt Disney, 1928) 

Skräcken i den Svarta Lagunen (Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, 1953) 

Slå nollan till polisen (Dial M for Murder, Alfred Hitchcock, 1954)  

Stjärnornas Krig (Star Wars, George Lucas, 1977)  

Störst är kärleken (A Matter of Life and Death, Michael Powell och Emeric Pressburger, 

1946) 

Tid av glädje, tid av sorg (Kabhi khushi kabhi gham, Karan Johar, 2001) 

Tre små grisar (Three Little Pigs, 1933) 

Toy Story 3 (Lee Unkrich, 2010) 

Trollkarlen från Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939) 

Tron: Legacy (Joseph Kosinski, 2010) 

Tåget anländer till stationen (L’Arrivee d’un train à La Ciotat, Auguste Lumière och Louis 

Lumière, 1895)  

Upp (Up, Pete Docter och Bob Peterson, 2009) 

Vaxkabinettet (House of Wax, Andrè De Toth, 1953)  
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Bilaga 3 – Lista på filmer för urvalet av filmer i 3D-format för genretabell 

 

1. Tåget anländer till stationen (L’arrivèe d’un 

train à La Ciotat, årtal okänt) - dokumentär 

2. The Power of Love (1922) - drama 

3. Audioscopiks (1935) - dokumentär 

4. Bwana - djävulen (Bwana devil, 1952) - 

äventyr 

5. Vaxkabinettet (House of Wax,1953) - skräck 

6. Invasion från Mars (It Came from Outer 

Space, 1953) - skräck 

7. Skräcken i den Svarta Lagunen (Creature 

from the Black Lagoon, 1953) - äventyr 

8. Melody (1953) – animation, familj 

9. Workning for Peanuts (1953) – animation, 

familj 

10. Slå nollan till polisen (Dial M for Murder, 

1954) - thriller 

11. The Mask (1961) – skräck, thriller 

12. Champangegaloppen (1975) - komedi 

13. Flesh of Frankenstein (1973) - Skräck 

14. Four Demensions of Greta (1975) - komedi 

15. Comin' at Ya! (1981) - western 

16. Parasite (1982) - skräck 

17. Hajen 3 (Jaws 3D, 1983) - thriller 

18. Fredag den 13:e del 3 (Friday the 13th 

part 3, 1982) - skräck 

19. Huset som Gud glömde 3 (Amityville 3-D, 

1983) - skräck/thriller 

20. Honey, I shrunk the Audience (1994) - 

komedi 

21. Muppet-Vision 3D (1991) – komedi, familj 

22. Ghost of the Abyss (2003) - dokumentär 

23. Lilla Kycklingen (Chicken Little 3-D, 2005) 

– animation, komedi 

 

24. Polarexpressen (The Polar Express, 2004) 

– animation, familj 

25. Upp (Up, 2009) – animation, komedi 

26. Coraline och spegelns hemlighet 

(Coraline, 2009) – animation, familj 

27. Bolt (2008) – animation,  komedi 

28. Avatar (2009) – action, äventyr 

29 Alice i underlandet (Alice in Wonderland, 

2010) - äventyr 

30. Toy Story 3 (2010) – animation, komedi 

31. Clash of the Titans (2010) – action, äventyr 

32. Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och 

Skeppet Gryningen (The Chronicals of Narnia: 

The Voyage of the Dawn Treader, 2010) - 

äventyr 

33. Tron: Legacy (2010) – action, äventyr 

34. Resan till Jordens Medelpunkt (The 

Journey to the Center of the Earth, 2008 – 

action, äventyr 

35. Dumma Mej (Despicable Me, 2010 – 

animation, komedi, familj 

36. Saw 3D (2010) - skräck 

37. Piranha 3D (2010) - skräck 

38. Som Hund och Katt: Kitty Galores Hämnd 

(Cat & Dogs: The Revenge of Kitty Galore, 

2010) – komedi, familj 

39. Draktränaren (How to Train your Dragon,  

2010) - animation/äventyr/komedi 

40. Ice Age 3: Det våras för Dinosaurier (Ice 

Age 3: The Dawn of the Dinosaurs, 2009 – 

animation, familj 

 

Totalt: 40 st filmer
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