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Abstrakt
Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna Harry
Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011).
Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör
centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. Syftet med uppsatsen är att
undersöka om de visuella effekterna har någon narrativ betydelse och funktion inom de två
Harry Potter-filmerna. I uppsatsen används litteraturen till att skapa ett analysverktyg som
inkluderar en undersökning av effekternas form och syfte, samt en narrativ analys av de
visuella effekterna. Uppsatsen avslutas med slutsatsen att båda Harry Potter-filmerna är
beroende av visuella effekter, samt att effekterna har en avsevärd betydelse för filmernas
narrativa förmåga och utveckling.

Nyckelord: VFX, Digitala visuella effekter, Postproduktion, Narrativ, Dieges, CGI,
Perceptuell realism
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1.0 Inledning
“All that matters is if the audience will believe it on the screen.” - Harrison
Ellenshaw, Matte Painter i Rymdimperiet slår tillbaka (1980).
Ända sedan de första filmerna såg dagens ljus har filmskapare strävat efter att ge åskådare
uppfattningen av att deras filmsekvenser är verklighetstrogna. När publiken introducerades
inför visuella filmeffekter så började sekvensernas verklighetsuppfattning ifrågasättas och
kritiseras. Utöver att åskådare uttryckte problem med filmernas verklighetstrogenhet så
framförde filmkritiker också påståenden om att visuella effekter inte hör hemma i
filmberättande utan bara fungerar som publikattraktion och “spectacle” (Prince 2012, s. 37).
I takt med den teknologiska utvecklingen blev de digitala verktygen mer sofistikerade och
tillgängliga. Filmskapare började använda mer verklighetstrogna visuella effekter för att ge
åskådarna ett trovärdigt intryck av filmscenerna (Dinur 2017, s. 12). När filmskapare formar
sekvenser med många effekter utgår de ofta från den fysiska världen och formar sedan
övertygande digitala världar genom att följa de fysiska lagar som människor är vana vid
(Prince 2012, s. 32). Medie- och kommunikationsforskaren Julie Turnock förklarar att
filmeffekter också kan vara för perfekta och inte överensstämma med hur saker ser ut i
verkligheten. Ett mer verklighetstroget intryck kan förverkligas om de som arbetar med
digitala visuella effekter funderar över hur objektet egentligen skulle sett ut på riktigt, menar
Turnock (2012, s. 162).
De digitala visuella effekterna börjar först ta mycket stor plats i framgångsrika science
fiction- och actionfilmer som Jedins återkomst (1983), Terminator 2 - Domedagen (1991)
men fortsätter senare till fantasyfilmer som Avatar (2009) och Harry Potter-filmserien (Prince
2012, s. 20). Allt fler filmsekvenser har idag visuella effekter i sig jämfört med 20 år tillbaka.
Inom Harry Potter-filmserien hade filmen Harry Potter och Fenixordern (2007) 1400 bilder
med effekter, medan Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011) hade 1200 stycken. I
jämförelse så hade den första filmen Harry Potter och de vises sten (2001) totalt 600
effektbilder (Serrabassa Vilar 2018). Den fråga som uppstår är om de visuella effekterna som
påträffas i fantasifilmer som Harry Potter, har någon berättarfunktion och inverkan inom den
klassiska dramaturgiska modellen? På vilket sätt påverkar effekterna den framställda
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filmvärlden och de regler som finns där?
Begreppet digitala visuella effekter eller VFX berör hur filmskapare manipulerar eller
förfinar filmens bilder digitalt i post-produktion. Detta är ett hantverk inom bildproduktion
som grenar ut i flera skilda arbetsområden, som kan kräva specifika kunskaper och tekniker,
inom allt från storyboarding till animation. Innan det hade utvecklats sofistikerade datorer
och mjukvaror, vilka möjliggjorde att effekter kunde skapas digitalt, var filmskapare tvungna
att utföra effekter praktiskt, exempelvis explosioner. Under denna period behövde de alltså på
inspelningen spränga något på riktigt, vilket både var farligt men också opraktiskt. I nutid har
filmskapare istället teknik som gör det möjligt att skapa dessa explosioner digitalt i datorn,
där talangfulla effektartister animerar och manipulerar bilder utan säkerhetsrisker för
filmteamet (Dinur 2017, s. 7).
1.1 Bakgrund
Innan de digitala visuella effekterna började användas och tillämpas allt mer frekvent i filmer,
var det vanligare att sekvenser och effekter gjordes för hand. Denna procedur innebar att
mycket av det filmskaparna gjorde var praktiskt, exempelvis att produktioner målade på glas
och använde sig av stop-motion samt andra optiska filmtrick, vilket går att spåra ända tillbaka
till Georges Méliès film Resan till månen från 1902 (Dinur 2017, s. 16).
Det är ett faktum att de digitala visuella effekterna har haft stor påverkan på Hollywood som
industri. Filmindustrins utveckling har möjliggjort att de visuella effekterna också har erhållit
mer utrymme i berättandet, speciellt i filmer som förverkligats genom digitala
datorgenererade bilder (Venkatasawmy 2013, s. 3). Dr Rama Venkatasawmy, lektor inom
kommunikation och media vid University of Newcastle, menar att filmer som Avatar (2009)
var utmärkande och banbrytande med att influera det digitala filmskapandet i Hollywood.
Venkatasawmy förklarar att 2000-talet utmärkte sig rejält genom filmreleaser som förlitade
sig i hög grad på användningen av visuella filmeffekter. Venkatasawmy (2013, s. 1) menar att
filmer som gjorts med överväldigad fokus på fantastiska visuella effektbilder istället för
dialog och karaktärsuppbyggnad, främst blivit ihågkomna som visuellt tilltalande crowd
pleasers (publik-tillfredsställare). Filmer som varit fyllda med effekter har historiskt sett
också blivit kategoriserade inom det som kallas för high-concept (Wyatt 1994 s. 8).
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Begreppet handlar om en form av filmskapande som grundats på ekonomiska och
institutionella styrkor. När filmer inom high-concept skapas är det viktigare att berättelsen är
enkel att förstå än att idén är unik. Filmer inom high-concept exempelvis science fictionfilmen Stjärnornas krig (1977) eller musikalen Grease (1978), ska vara marknadsföringsbara
både vid pitchen till studion och till biobesökarna (ibid s. 8).
De filmer som har haft störst andel effekter och högst budget har oftast varit mest ekonomiskt
framgångsrika, förklarar Venkatasawmy (2013, s. 4). Under 2011 blev Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2 den mest inkomstbringande filmen, med en vinst på över 1 miljard
dollar världen över (Subers 2011). Inom Harry Potter-filmserien så kommer den på andra
plats i totalt antal effektbilder efter Harry Potter och Fenixordern. Med 1200 stycken så har
den alltså dubbelt så många i jämförelse med den första i serien (Serrabassa Vilar 2018). Tim
Webber som är Chief Creative Officer för den brittiska filmstudion Framestore, berättar att
Harry Potter-serien utgjorde startskottet för VFX-industrin i Storbritannien. Webbler
förklarar att filmserien skapade stadigt återkommande arbeten för brittiska filmstudios, till
följd av filmernas framgång (Pulver 2014).
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur visuella effekter används i Harry Potter-filmserien.
Uppsatsen har avsikten att studera om effekterna har någon narrativ betydelse och funktion.
Undersökningen görs för att belysa hur effekter används för att förstå deras potentiella
möjligheter och begränsningar som berättarverktyg.
Det är av värde att undersöka om effekterna påverkar berättandet och formandet av
filmvärlden, eftersom de tar stor plats i bildberättandet. Även om effekter används frekvent i
moderna filmer är majoriteten av dem osynliga för åskådare. Detta område förtjänar att bli
uppmärksammat och arbetet vill därför belysa en betydande del av filmskapandet. Uppsatsen
vill också ge läsare insikter i hur filmskapare kan förhålla sig till användningen av effekter i
sina egna kreativa filmprojekt. Arbetet kommer lägga sin grund i ett tekniskt perspektiv och
koncentreras med följande frågor:
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•

Har de digitala visuella effekterna någon funktion inom dieges och narrativ eller är de
enbart visuellt tilltalande i Harry Potter och de vises sten och Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2?
•

Vad ger effekterna för information till åskådaren?

•

Hur påverkas filmberättelsens verklighetstrohet av de digitala effekterna?

2.0 Teori
2.1 Tidigare forskning
I Erik Sjöstrands examensarbete Filmteknikens digitala utveckling och dess inverkan på
visuella effekter i film: Fallstudie Jurassic Park och Jurassic World (2015) vid Högskolan
Dalarna, menar författaren att syftet med visuella effekter inte förändrats mycket på grund av
teknikutvecklingen och att effekterna i helhet driver berättandet framåt i Jurassic Parkfilmserien. Som tillägg och utveckling av den sortens undersökning Sjöstand gjorde så
kommer denna uppsats däremot inkludera ytterligare faktorer och perspektiv i
analysverktyget för att besvara och skapa förståelse för forskningsfrågorna.
2.1.1 Problemet med digitala visuella effekter
En av de största orsakerna till att detta område fortfarande blir uppmärksammat och
undersökt är på grund av diskussionen kring spektakulära effekter. Flertalet av de filmkritiker
och forskare som yttrar sig påstår att de visuella effekterna sätter stopp och underminerar
narrativet och att effekterna enbart är där för att vara en publikattraktion eller “spectacle”
(Prince 2012, s. 37).
VFX-konsulten Shilo T. McClean (2007, s. 36) förklarar att effekter skapas och formas för att
åstadkomma de mest fotorealistiska och trovärdiga bilderna för diegesen. Ibland kan de
däremot distrahera åskådare som försöker identifiera och hitta det osynliga istället för att
engagera sig i berättandet (ibid, s. 36). McClean (2007, s. 10) understryker att kritiker
underskattar och undervärderar de visuella effekternas förmåga och potential när de säger att
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effekter är utomordentliga spektakel som enbart hör hemma i ett begränsat antal genrer.
Professorn Stephen Prince (2012, s. 37) förklarar att det främst är filmer inom genrerna
science-fiction, action och fantasy som kritiseras för sina visuella effekter.
McClean (2007, s. 36) skriver att majoriteten av författare som tar upp problemet med det
spektakulära anser att effekterna stör berättandet och att de bara finns där för att dra
uppmärksamheten till de nya filmteknikerna. Docenten Andrew Darley (2000, s. 104) anser
att denna sortens effekt-användande är inte stödjer narrativet och att effekternas enda
funktion är att imponera åskådare och skapa en kroppslig stimulus i deras ögon.
Professorn Aylish Wood (2002, s. 370) som forskar om visuella filmeffekter kallar denna
problematisering för “The Great Divide of Spectacle versus Narrative”. Wood (ibid, s. 371)
förklarar att relationen mellan klassiskt filmberättande och effekt-användandet är som en
spänning mellan narrativ och tilldragande bilder. Wood (ibid, s. 373) menar att effekter
huvudsakligen är en publikattraktion men att de också har komponenter som hjälper till att
forma narrativet. Prince (2012, s. 39) menar, precis som Wood, att det finns ett förhållande
mellan narrativet och de spektakulära inslagen i film. Det spektakulära kan bidra till
narrativet, men också vara självständiga idéer som formar redskap för den samtida kulturens
stil (ibid, s. 39). Prince (ibid, s.39) lyfter fram att dessa spektakulära inslag skapar en
dragningskraft till filmen, men de kan också ge åskådare ett negativt intryck av filmen om
effekterna inte går ihop och interagerar med berättandet. Prince (ibid, s. 37) menar att filmer,
genom alla tider, har attraherat sin publik genom att utlova upplevelsen av spänning och
dramatik.
Av alla de teoretiker och kritiker som nämns så är det främst filmprofessorn Malcolm Turvey
som Prince inte delar åsikter med. Enligt Turvey (2008, s. 99) så har tvivel på människans
synförmåga haft en stor roll inom filmteori. Prince (2012, s. 39) förklarar att det som Turvey
kallar för “the lure of visual skepticism” är en tradition som anser att åskådare bara blir lurade
av visuellt spektakulära bilder. Enligt Turvey (2008, s. 101) finns det ingen betydelse att
förstå den vardagliga människans perceptuella intryck av bilder eftersom det finns brister i
människans synförmåga. Prince (2012, s. 39) menar att det i så fall inte går att lita på de
egenskaper som utgår från synen och att det då blir svårt att se filmtittare som aktiva. Digitala
verktyg som används idag har formats av egenskaper från människans syn och de visuella
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effekterna har i sig varit forskningsverktyg till utvecklingen av visuell vetenskap, förklarar
Prince (ibid, s. 40). För att effektartister ska kunna återskapa kamerans- och ögats optiska
egenskaper så måste de digitala verktygen grundas på erfarenhet inom synforskning, menar
Prince (ibid, s. 40).
2.2 Digitala effekter i film
För att beskriva vilken sorts effekt som använts i filmsekvenserna så kommer uppsatsen, i
första delen av analysen, följa en lista från VFX-handledaren Eran Dinurs bok The
Filmmaker's Guide to Visual Effects: The Art and Techniques of VFX for Directors,
Producers, Editors, and Cinematographers (2017). Den är utformad för att klassificera
vanligt förekommande digitala effekter i film.
2.2.1 Effektsorter
Dinur förklarar att fix-it shots är några av de mest förekommande arbetsuppgifterna för VFXartister. De uppstår när något blev fel eller inte gick att göra på inspelningsplatsen, som
handskas med efteråt. Exempel på dessa scenarion är skakiga bilder, felstavade gatuskyltar,
borttagning av smuts och fläckar eller ansiktsrynkor (Dinur 2017, s. 22).
Set extensions är effekter där filmskaparna utökar, byter ut eller integrerar nya element i en
befintlig bild. Hela miljön kan förändras, exempelvis genom att förlänga stadsgator eller att
placera berg och träd i bakgrunden (ibid s. 29). Crowd tiling ger illusionen av att det fanns en
större folkmassa på inspelningsplatsen, exempelvis publiken i en fullsatt konsertsal. Effekten
grundar sig i att göra flertalet kopior av en mindre mängd människor, som befann sig på plats,
och placera dem på skilda avstånd (ibid s. 31).
Action elements innefattar effekter som exempelvis explosioner, eldsvådor, blod och
liknande. Vanligtvis undviker filmskapare att exempelvis avfyra vapen med riktiga
pistolskott på inspelningen, eftersom det kan medföra säkerhetsrisker för människorna på
inspelningsplatsen samt vara mycket kostsamt. Det finns i dessa fall flertalet fördelar med att
istället forma effekterna med hjälp av VFX-artister i postproduktion (ibid s. 32).
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Rig removal & period cleanup är ofta förplanerade effekter där VFX-artisterna städar upp det
som inte hör hemma i filmen. Rig removal är exempelvis kameraoperatörer, sladdar och
stuntmän som syns i bild. Period cleanup är däremot borttagning av saker som inte passar in i
filmens epok, exempelvis antenner, moderna lampor eller bilar i bakgrunden (ibid s. 28).
Enligt den prisbelönte VFX-regissören Zoran Perisics bok Visual effects cinematography
finns det också en vanligt förekommande effektsort som kallas för CGI. För denna effektsort
har VFX-artister med hjälp av datoranimation applicerat textur, ljussatt och implementerat
effekten genom digitala verktyg (Perisic 2000, s. 8).
2.2.2 Effekternas syfte
För att undersöka effekternas underliggande syfte och användning så kommer uppsatsen att
utgå från 6 av de 8 kategorierna som VFX-konsulten McClean delar in filmeffekter i. En
effekt kan passa in under flera kategorier beroende på hur den används i filmen.
2.2.2.1 Osynliga effekter
Den första effektkategorin Invisible omfattar de osynliga och riktigt svåridentifierade
filmeffekterna, sådana som inte syns men som ofta tar upp en stor del av bilden. VFXartisterna som skapar dessa har som mål att åskådare inte ska kunna upptäcka dem. VFXartisterna vill med denna effektsort upprätthålla den tänkta upplevelsen av filmens dieges
(McClean 2007, s. 77). Kategorin har därför en nära koppling till rig removal, period cleanup
samt set extension-effektsorterna.
2.2.2.2 Sömlösa effekter
Den andra kategorin är den McClean kallar för Seamless, där effekterna är marginellt enklare
att identifiera jämfört med de osynliga, men där de fortfarande försöker smälta in och bygga
filmens dieges. Exempelvis blir effekterna tydliga om bilderna innehåller objekt och platser
som bara existerade under en viss epok, därav omöjligt att återskapa i nutid, utan digitala
effekter (ibid s. 84). Kategorin utgörs vanligtvis av effektsorterna crowd tiling, action
elements och set extensions.
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2.2.2.3 Överdrivna effekter
Exaggerated är överdrivna effekter som sticker ut på det sättet att de inte längre håller sig
inom fysisk verklighet. Dessa effekter är kognitivt osannolika, men de kan fortfarande vara
perceptuellt verkliga. Exempelvis så kan de synas i ‘världen går under’-filmer, där tittare
förstår att det som händer i filmen inte är rimligt i verkligheten (ibid s. 85). Effekterna inom
kategorin Fantastical försöker övertyga åskådaren att de är visuellt trovärdiga men otroliga i
jämförelse med vår värld. Filmer som använder denna kategori har ofta som mål att utvidga
filmvärlden genom att integrera fantasifulla berättarelement (ibid s. 91).
2.2.2.4 Surrealistiska och hyperrealistiska effekter
Surrealist-kategorin är en variant på Fantastical-kategorin, där berättarfunktionen ofta
grundar sig i att med metaforer skapa förklaringar och visualiseringar av filmkaraktärernas
känslomässiga tillstånd, tankegångar och drömmar (ibid s. 94). HyperRealist-kategorin
innefattar de digitala effektprocesser som grundar sig i att skapa datorgenererade bilder med
högsta möjliga perceptuella realism. HyperRealist är en effektkategori som främst påträffas i
animerade filmer eftersom den utgör animerade bilder. Det mest omtalade fenomenet inom
denna kategori är det som kallas för the uncanny valley som förklarar problemet som uppstår
när en datoranimerad människa ger intrycket av att inte vara verklighetstrogen (ibid s. 100).
2.3 Narrativ
Mitt urval av filmscener att undersöka är baserat på att följa den klassiska dramaturgiska
modellen, som skapar ordning och en röd tråd i berättandet. Till en början kommer premissen
och inledningen, där åskådaren blir presenterad till filmens karaktärer och de konflikter som
finns (Nationalencyklopedin 2018-10-31). Sedan följs detta upp av en fördjupande, stegrande
mittdel som intensifieras av att filmens karaktärer ställs inför klurigare och mer invecklade
problem (ibid). Slutligen så övergår den mittersta delen till en höjdpunkt som sedan låter
berättelsen sakta ner och visa åskådarna en upplösning och avslutning på berättelsen (ibid).
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Vid studier om narrativets form och funktion så talar man om det som kallas narratologi,
förklarar professorn Gerald Prince (1982, s. 4). Inom narratologin ligger fokus på att
undersöka vilka egenskaper som skiljer berättelser åt och vad deras funktion är (Prince 1982,
s. 5). Målet är att beskriva och förklara egenskaperna som formar och skapar funktioner för
narrativen (Prince 1982, s. 163). Vissa filmer lyckas skapa mening i sitt narrativ och andra
inte. Meningslösa narrativ riskerar att inte accepteras eller mottas väl av människor, speciellt
om det saknas en tydlig poäng i berättelsens presentation. En berättelse bör förklara eller
representera något som både är ovanligt och av relevans för mottagaren, men också något
som är värt att berätta och inte för uppenbart, menar Prince (1982, s. 159).
2.3.1 Narrativa analyser
Sociologen Anna Johansson menar att narrativa analyser och berättaranalyser bör bedrivas
från skilda utgångspunkter och perspektiv (2005, s. 20). Uppsatsen utgår från psykologerna
Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilbers modell för narrativa analyser. Modellen består av två
dimensioner som resulterar i fyra skilda analyser. I första dimensionen avlägsnas antingen en
del eller så avläses berättelsen som en helhet. I den andra dimensionen noteras textens
innehåll eller form. När fokus ligger på innehållet i första dimensionen analyseras frågor som
exempelvis vad hände i händelseförloppet och varför? Fokus kan också vara på att avläsa de
underliggande symboliska betydelserna, motiven eller egenskaperna som identifieras i
filmens bilder. När fokus däremot ligger på att avläsa formen i andra dimensionen är det mer
intressant att analysera berättelsens struktur, sammanhang, metaforer eller ordningen av
händelseförlopp. Modellen består av fyra analyser som ställts upp utifrån de två
dimensionerna. Den första analysen är helhetsperspektiv med fokus på innehåll och den andra
är helhetsperspektiv med fokus på form, vilken analyserar berättelsens intrig eller struktur.
Slutligen presenteras analyserna del-innehåll och del-form (Johansson 2005, s. 288).
Analyserna som kallas för del-innehåll och del-form är av stor betydelse för uppsatsen
eftersom de är anpassade till att undersöka särskilda delar av bilden, exempelvis specifika
effekter i bakgrunden. Analysen som kallas för helhetsperspektiv med fokus på innehåll är
exempelvis mest central för att undersöka om effekterna i helhet har någon bidragande
innebörd i scenen.
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2.4 Dieges
Den franske professorn och narratologen Gérard Genette skapade termen dieges och förklarar
att den refererar till det universum som omsluter berättelsen (Remigius 2010, s. 679). Enligt
den tyske författaren Bunia Remigius (2010, s. 691) har majoriteten av teoretiker definierat
dieges som den fiktiva världen i filmen där alla berättelsens händelser och karaktärer tar
plats. Professorn Bo G. Jansson förklarar också begreppet dieges som den värld som beskrivs
i berättelsen. Jansson (2002, s. 34) menar att varje dieges har skilda ramar och regler som ska
följas, exempelvis så måste en icke fiktiv berättelse förhålla sig till lagarna och ramarna som
finns i verkligheten. Den fiktiva berättelsen kan däremot beskriva en värld som är en ren
motsats till verkligheten, med lagar som bara gäller där (ibid, s. 34).
2.5 Perceptuell realism
Innan filmindustrin fick tillgång till de digitala och precisa datorverktygen som existerar idag,
var det vanligt att filmskapare var tvungna att klippa tidigt från effektbilder. De gjorde detta i
hopp om att gömma tydliga skarvar i materialet, berättar universitetsprofessorn Stephen
Prince (2012, s. 6). Tack vare den utveckling som influerat filmindustrin, är det enligt Prince
(ibid, s. 6) möjligt att låta effektbilder visas med mycket längre varaktighet, eftersom
sekvenserna i modern tid ofta har mindre skarvar. Prince (ibid, s. 5) förklarar att den stora
fördelen med digitala visuella effekter är att de kan justeras oändligt mycket och möjliggöra
för otroligt verklighetstrogna tillägg för filmens dieges.
Filmkaraktärer och figurer kan framställas inom film som att de är perceptuellt realistiska,
speciellt om de har en trovärdig interaktion med de verkliga skådespelarna från
inspelningsplatsen. Prince (ibid, s. 33) menar att ett av de största målen med digitala visuella
effekter är att skapa denna upplevda realism, där tittaren ska övertygas om att effekterna är
verkliga inom berättelsens ram. Ju mer omfattande perceptuell realism en filmscen har, desto
större chans är det att tittarna tror på det som händer i scenen (ibid, s. 33).
Prince beskriver ett problem som uppstår när filmskapare har försökt att förena filmat
material med animerade stop-motion sekvenser. Prince (ibid, s. 34) menar att den stora
krocken uppstår vid rörelse, exempelvis då riktiga skådespelare har normal rörelseoskärpa
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medan stop-motion figurerna inte har någon oskärpa alls. Detta ska enligt Prince (ibid, s. 34)
göra att intrycket av perceptuell realism försvagas eftersom de två bilderna skiljer sig
perceptuellt. Den ena bilden kommer uppfattas som hackig och därmed försvinner
sammanhållningen, på samma sätt som vid fenomenet the uncanny valley (ibid, s. 34). Prince
(ibid, s. 34) understryker att perceptuell realism håller en central del inom digitala visuella
effekter eftersom begreppet är starkt knutet till de mål som VFX-artister har, vilket är att
skapa så trovärdiga filmsekvenser som möjligt.
Ett exempel på när filmskapare försökt uppnå en så perceptuellt verklig värld som möjligt
kan ses i den surrealistiska spegelscenen från Christopher Nolans film Inception (2010). I
scenen följer åskådarna huvudkaraktärerna Ariadne och Cobb när de utforskar, formar och
experimenterar med de fysiska lagarna i drömvärlden. Nolan var väldigt beslutsam med att
filmen skulle använda sig av så mycket verkliga inslag, scenbilder och rekvisita som möjligt,
berättar Prince (ibid, s. 26). Nolan bestämde sig för att utöka filmens fiktiva värld med
digitala effekter genom att föra samman effekterna tillsammans med de verkliga
inspelningsplatserna i Paris samt skådespelarna. Prince (ibid, s. 26) beskriver att målet var att
skapa bilder som upplevs vara så perceptuellt realistiska som möjligt, genom att blanda
fysiska effekter med digitala visuella effekter. Genom att blanda de digitala och fysiska
bildinslagen så skapas det en större perceptuell realism, vilket också kan ses i filmer som The
Wolf of Wall Street (2013) och Mad Max: Fury Road (2015).

3.0 Metod och material
Undersökningen bygger på användning av befintligt material från två moderna, effektintensiva äventyrsfilmer från samma filmserie. De två filmerna tillhör det urval av filmer som
genom filmhistorien har haft störst antal effektbilder (Serrabassa Vilar 2018). Filmskaparna
till de två Harry Potter-filmerna som undersöks i denna uppsats har implementerat minst 600
till 1200 digitala effektbilder i sina berättelser. Undersökningen kommer fullföljas genom att
utföra filmanalyser med inriktning på den tekniska dimensionen. Analyserna kommer utföras
genom bildanalyser med fokus på narrativ, utifrån den klassiska dramaturgiska modellen.
I ett arbetsområde där teknikutvecklingen går snabbt framåt finns det ett värde i att förhålla
sig till relativt ny litteratur och publikationer som tar upp nutida kunskaper och observationer
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om ämnet. Uppsatsen kommer främst utgå från böckerna Digital Storytelling: The Narrative
Power of Visual Effects in Film (2007) av Shilo T. McClean och Digital Visual Effects in
Cinema: The Seduction of Reality (2012) av Stephen Prince.
Genom att analysera filmsekvenser i detalj kommer uppsatsen följaktligen förhålla sig till att
använda en kvalitativ metod. Hade analyserna gjorts med en kvantitativ metod, där ännu fler
filmer och sekvenser inkluderats, hade det lett till att analysen och texten blir alldeles för
omfattande. I filmanalyser går det att se på filmmediet som en text, där själva texten i sig går
att läsa av, vilket kommer göras i denna uppsats (Andersson och Hedling 1999, s. 3).
3.1 Tillvägagångssätt
Bildanalyserna kommer vara kopplade till filmens narrativ, varav narrativa analyser kommer
utföras utifrån psykologerna Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilbers modell som förklaras i
sociologen och genusforskaren Anna Johanssons bok Narrativ teori och metod: med
livsberättelsen i fokus (2005). I den narrativa analysen kommer uppsatsen fokusera på att
identifiera hur de visuella filmeffekterna bidrar till filmens handling. Uppsatsen strävar efter
att ta reda på om de digitala effekterna har en narrativ funktion i scener som är centrala för
narrativet i filmerna. Därmed kommer en återkommande fråga i analysen vara om effekten i
bilden bidrar till narrativet?
Undersökningen kommer att gå till på följande sätt:
•

Först presenteras en kort synopsis som förklarar händelseförloppet i filmscenen.

•

Sedan undersöks och identifieras vilka sorters effekter som finns i filmsekvensens
bilder. I detta stadie undersöks också effekternas form och om de är perceptuellt
realistiska.

•

Detta följs upp med att dela in effekterna i respektive kategori som de tillhör. Detta
görs för att undersöka effekternas syfte.

•

Slutligen utförs en avslutande narrativ analys av effekterna, antigen från innehållets
helhet eller också från specifika delar. Det är i detta stadie som undersökningen
presenterar slutsatser om effekternas narrativa inverkan.
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3.1.1 Analysverktyg
Eftersom undersökningen riktar in sig på att analysera vad de visuella filmeffekterna har för
inverkan på filmens narrativ, blir det viktigt att forma en teoretiskt grundad analysmodell som
kan besvara frågorna. Detta nyformade analysverktyg kommer först användas för att markera
vilka sorters digitala filmeffekter bilderna innehåller. Detta kommer följas upp med att
undersöka vilken form och kategori filmeffekterna passar in i. Målet är att undersöka
effekternas användningssätt, syfte och slutligen deras narrativa förmåga.
Analysverktyget är uppdelat i tre teoretiska delar. I den första delen identifieras de effekter
som använts i sekvensen. I den andra delen undersöks vad själva syftet är med effekterna i
filmsekvenserna. I första delen av analysen kommer fyra utvalda effektsorter, beskrivna av
VFX-handledaren Eran Dinur, att undersökas extra noga: fix-it shots, set extensions, crowd
tiling samt action elements. I den andra delen av analysen kommer jag utgå från fyra av
McCleans effektkategorier: Invisible, Seamless, Exaggerated och Fantastical. Dessa
effektsorter och kategorier förekommer ofta i film och är därför relevanta att undersöka. I den
tredje delen kommer den narrativa analysen utföras med utgångspunkt från två skilda
analyser från Johanssons bok. Den första kallas för helhetsperspektiv med fokus på innehåll
och den andra analysen kallas för del-innehåll.
3.2 Urval
Den första filmen som valts ut för denna undersökning är Harry Potter och de vises sten av
Chris Columbus. Den andra utvalda filmen är Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 av
David Yates. Det skiljer 10 år av filmskapande mellan filmerna och de båda hör till samma
effektfyllda filmvärld. Eftersom uppsatsen grundar sig i att undersöka visuella effekter är två
effektfyllda filmer relevanta undersökningsobjekt. VFX-konsulten McClean (2007, s. 134)
menar att användandet av digitala visuella effekter har varit väsentligt vid förverkligandet av
det narrativ och den fiktiva världen som Harry Potter-filmerna utspelar sig i. Eftersom det
totalt sett är dubbelt så många effektbilder i den sista Harry Potter-filmen jämfört med den
första, skapar detta en intressant kontrast i vilken grad filmskaparna har använt sig av
effekterna. Genom att redovisa dokumentation och produktionsmaterial kommer
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undersökningen att erhålla ytterligare förklaringar och medel för att visa uppbyggnaden av
filmernas effekter, vilket kommer att vara av vikt för analysen.
De scener som undersöks utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen, där
det finns en inledning, mitt och avslutning. Alla scenerna har på något sätt en anknytning till
någon av dessa tre huvuddelar i berättandet. De två Harry Potter-filmerna skiljer sig avsevärt
i själva handlingen, men de består fortfarande av dessa väsentliga delar. För att tydligare visa
likheter och skillnader mellan filmerna så kommer dessa scener att ställas mot varandra
baserat på den narrativa strukturen. Analysen kommer i kronologisk ordning gå från
inledande scener ur den första filmen och fortsätta med motsvariga centrala scener ur den
andra filmen.
Del av

Harry Potter och de vises sten

berättelsen

Harry Potter och Dödsrelikerna:
Del 2

Etablerande

Harry och Dudley möter den

Voldemort kastar en signal mot

scener

burmesiska pytonormen

himlen

Harry inträder tågplattformen 9 ¾

Harry, Ron, Hermione och

Avbrutna flyglektionen på innergården bankvalvet
Fördjupande

Harry, Ron och Hermione upptäcker

scener

den trehövdade hunden

Harry, Ron, Hermione och draken

Harry och Ron räddar Hermione från

Duellen mellan Snape och

trollet

McGonagall

Avslutande

Harry, Ron och Hermione inträder den

Räddningen från The Room of

scener

tredje underjordiska kammaren

Requirement

Harry blir omringad av professor

Harry duellerar Voldemort

Quirrell och Voldemort
Avtrappning

Hogwarts Express åker från stationen

Harry återvänder till tågplattformen
9¾

Figur 1: Tabell över utvalda filmscener.
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3.3 Metodkritik
Det analysverktyg som har utformats i denna uppsats har som mål att genom teoretisk grund
kunna ge svar på hur effekter har formats, vad deras syfte är och om de ger något bidrag till
filmens narrativ. För att överhuvudtaget kunna genomföra denna undersökning, krävs en viss
kompetens eller tidigare erfarenhet av film- och effektarbete. Analysverktyget är teoretiskt
möjligt att applicera i undersökningar som utgår från andra typer av material, men det är inte
säkert att slutsatserna blir lika klara. Undersökningen hade kunnat utgå från filmer, vilkas
effekter är så perceptuellt realistiska att de inte går att identifiera. I ett sådant fall hade det
varit svårt att analysera och värdera effekterna. Därför är metoden främst anpassad till
filmmaterial där det med större säkerhet går att identifiera och värdera effekterna.

4.0 Analys
4.1 Etablerande scener
4.1.1 Harry och Dudley möter den burmesiska pytonormen (Chris Columbus 2001, Harry
Potter och de vises sten, 00:06:18-00:07:42).
I scenen följer åskådarna filmens protagonist Harry Potter när han, i sällskap med sin kusin
Dudley, besöker ett zoo med kräldjur. Harry får där syn på en pytonorm som är inburad
bakom både glas och räcke. Ormen är skapad digitalt och den kan göra stora rörelser samt
tala, vilket en riktig orm inte kan göra. Scenen utgör en del av den inledande delen av
berättelsen som presenterar karaktärerna och filmvärlden för åskådarna.
Utifrån Eran Dinurs identifierande effektsorter skulle denna sekvens märkas som ett fix-it
shot, eftersom ormen var något som produktionen inte hade kunnat göra på
inspelningsplatsen och istället fick applicera i efterhand. På grund av att ormen är skapad
digitalt identifieras den också som en datoranimation eller en så kallad CGI-effekt.
Innan Harrys kusin Dudley ramlar ner i ormens bur så gör Harry så att skyddsglaset
försvinner. Precis innan presenteras åskådaren med bilder på Harry när han gör ett irriterat
ansiktsuttryck mot sin kusin som klagar. Eftersom Harrys ansikte avslöjar hans tankar om att
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ta bort skyddsglaset till buren så gränsar effekten till att ingå i den surrealistiska kategorin.
Effektens syfte är därmed att visualisera karaktärens tankegångar. På grund av att en verklig
orm exempelvis inte kan blinka som ormen gör i scenen, hamnar effekten i HyperRealistkategorin eftersom effekten påminner om ett gammalt datorspel och inte en äkta orm (bilaga
1). Blinkningen etablerar däremot att ormen kan höra och förstå Harry. Det är flertalet
faktorer som gör att orm-effekten har en mestadels fungerande interaktion med diegesen. Den
första är att det faller en skugga från ormen, den andra är att den förhåller sig till scenens
objekt och hinder, exempelvis att den slingrar sig över räcket. Den tredje är att Dudley följer
den med blicken och den fjärde är att Harry har en tydlig ögonkontakt med ormen när de talar
med varandra.
Från en analys av del-innehåll så hjälper orm-effekten till med att etablera och skapa
förståelse för den magiska världen där Harry är trollkarl och kan tala med ormar. Effekterna i
sekvensen har också en funktion inom exposition som förklarar Harrys relation till Dudley.
Harry ville se skyddsglaset försvinna så att Dudley skulle trilla ner i ormgropen. Sekvensen
etablerar också hur Harry är som karaktär, att varken han eller ormen lärde känna sina
föräldrar, eftersom de båda vuxit upp i ett sorts fångenskap. Den nära icke-fiktiva världen
utvidgas genom effekterna till en helt magisk och fiktiv värld som skapat nya regler och lagar
för diegesen.
4.1.2 Voldemort kastar en signal mot himlen (David Yates 2011, Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2, 00:00:18-00:00:29).
I den inledande scenen följer åskådaren filmens antagonist, trollkarlen Voldemort, när han
stjäl den mest kraftfulla trollstaven i Harry Potter-universumet kallad fläderstaven. Efter att
Voldemort stulit fläderstaven från Hogwarts tidigare rektor Dumbledore ställer han sig över
rektorns grav och kastar en stor, blixtrande åskvigg mot himlen. Sekvensen börjar med en
kort kameraåkning som avslöjar delar av miljön som omringar Voldemort. I efterföljande
bild, syns karaktären stå på en gräsplätt med vad som liknar skuggor från träd i bakgrunden.
Denna följs upp med en helbild över hela blixten och miljön (bilaga 2).
Först kan effekten set extension identifieras genom att miljön bakom karaktären är inlagd i
post-produktion. Vattnet, kullarna, bergen, de mörka molnen och möjligtvis även träden är
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alla delar av den digitala målningen (matte-painting). Kullarna, bergen och vattnet är det som
kallas för live-action background plates. Dessa är ofta filmade på helt skilda platser, som inte
är möjliga att åka och filma på tillsammans med skådespelare och läggs senare in digitalt
istället för den ursprungliga studiomiljön (Perisic 2000, s. 4f).
Månskenets ljus som reflekteras i vattnet samt det grumliga vädret i horisonten är redigerade
och applicerade ovanpå på det befintliga bildmaterialet för att motivera ljussättningen på
Voldemort och för att sammanföra helhetsintrycket av en nattscen (bilaga 3). När Voldemort
sedan viftar fläderstaven mot himlen så har en ljusstråle lagts in i efterhand. Denna signal
liknar en kombination av en blixt och en strålkastare och kan identifieras som en action
elements-effekt. I förbindelse med effekten lyser också hela markområdet upp, vilket visar
hur filmfotots ljussättning samverkar och skapar en väl integrerad effekt som bidrar till ett
mer verklighetstroget intryck (bilaga 4).
Den mest invecklade effekten i sekvensen är däremot en fix-it shot effekt som syns i
Voldemorts ansikte. Utöver att ha applicerat digitala texturer och ådror i skådespelaren Ralph
Fiennes ansikte så har VFX-artisterna från den brittiska filmstudion MPC också genom
datoranimation ersätt hans näsa med en digital mask över ansiktet.

Figur 2 (MPC 2005, Den digitala nedbrytningen av karaktären Lord Voldemort exemplifieras i bakom-scenerna
material från den fjärde filmen Harry Potter och Den flammande bägaren).

Bortsett från Voldemorts näsa och signalen ingår resterande effekter inom effektkategorin
Invisible, där vattnet och bergen tillsammans med det reflekterade månskenet smälter ihop
och ger intrycket av att allt är en och samma bild. Signalen och Voldemorts näsa och huvud
kategoriseras som överdrivna effekter som liknar något verkligt, men som inte är kognitivt
sannolika. På grund av att CGI-effekten i Fiennes ansikte kombineras med så kallade visual
cues (bildinslag) i form av rynkor, ådror och andra mänskliga ansiktsdrag så ger effekten ett
perceptuellt verklighetstroget intryck. Detsamma gäller för miljön som omringar karaktären.
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Utifrån analysen som kallas för helhetsperspektiv med fokus på innehåll, är effekternas
huvudsakliga funktioner att skapa en inledning för berättelsen, presentera samt etablera
karaktären och miljön som den befinner sig i. Genom att effekterna skapar en mörk miljö runt
Voldemort så ger det åskådaren information om att onda krafter börjar närma sig skolan
Hogwarts och därmed Harry Potter. Effekten av den mörka miljön hjälper också till med att
etablera rädslan mot de mörka trollkonsterna och den okända fienden. Genom att manipulera
ett människoansikte till att påminna om en orm och ett monster, så ger det ett skräckinjagande
intryck för åskådarna. Effekterna hjälper senare till att visa kopplingen mellan Harry och
Voldemort, att de båda kan tala med ormar, vilket åskådarna lärde sig om Harry i första
filmen. Scenen etablerar och berättar för publiken att Voldemort är den onda antagonisten
som nu har fått tag på Dumbledores äldersstav. Den berättar också att han är närvarande och
på väg.
4.1.3 Harry inträder tågplattformen 9 ¾ (Harry Potter och de vises sten, 00:34:2900:35:49).
Scenen visar hur Harry förbereder sig för att ta sats och springa genom tegelväggen på King’s
Cross Station för att ta sig till Hogwarts Express-tåget vid tågplattformen 9 ¾.
Scenen kan delas upp i två delar där den första delen utgör Harrys förberedelse och den andra
delen då Harry precis går genom väggen och kommer fram och ser tåget.
I den första delen så presenteras åskådarna med en halvbild på Harry framifrån (bilaga 5).
Perspektivet ger intrycket av att kameran sitter på hans bagagevagn och följer med genom
hela förloppet. Vid en första granskning ser bilderna nära perceptuellt verkliga ut, där allt
sker i ett flöde, utan skarvar. I den andra delen när Harry väl går genom väggen blir effekten
inte utstående eftersom ljussättningen på Harry förändras i samma ögonblick som när han når
väggen. Tack vare ljuset och hans skugga så skapas en nära osynlig övergång i kombination
med effekten (bilaga 6). Delen där Harry tar sats och springer, är troligtvis filmad i studio
framför en green screen, eftersom det fortfarande finns så kallat grönt färgspill runt hans
glasögon avslöjar det effektens ursprung (bilaga 7). Ännu en faktor som gör att det går att
identifiera set extension effekten, är att Harry har en skarpare kant runt honom och mindre
rörelseoskärpa i förhållande till bakgrunden. Detta ger intrycket av att sekvensen inte helt
stämmer överens med verkligheten. Däremot är det enbart slutet av sekvensen som effekten
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blir utstående. Det är främst detta som också gör att effekten kategoriseras som överdriven
istället för sömlös. Effekten passar in under dessa kategorier eftersom det i verkligheten inte
är möjligt att springa genom en vägg, men filmen gör det perceptuellt acceptabelt för
åskådarna.
Utifrån analysen helhetsperspektiv med fokus på innehåll möjliggör effekterna en färd mellan
en miljö i narrativet till en annan, en så kallad förflyttning inom filmvärlden. Om
filmskaparna istället bara gjort ett klipp från den ena stationen till den andra så hade också
förståelsen för hur karaktärer förflyttar sig inte blivit lika tydlig. Genom att skapa illusionen
av att karaktärerna tar sig genom tegelväggen förstår åskådarna att detta är sättet som
trollkarlar och andra väsen kan transportera sig inom filmens värld. På grund av att Harry
måste interagera med effekten gör det att han blir introducerad inför en av huvudkaraktärerna
Ron, som också ska till samma tågplattform.
Utifrån analysformen del-form ger denna sekvens den tydliga etableringen, att åskådaren nu
följer med och får ta del av den helt magiska delen av Harry Potter-världen, där vanliga
människor inte vistas. Filmen Harry Potter och de vises sten har flera av dessa korta och
effektiva etablerande sekvenser som ligger i sådan ordning och struktur att åskådaren stegvis
och i takt med Harry får veta och lära sig mer om diegesen och dess regler, miljöer och
karaktärer.
4.1.4 Harry, Ron, Hermione och bankvalvet (Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2,
00:17:13-00:19:34).
De tre huvudkaraktärerna bestämmer sig för att bryta sig in i ett bankvalv tillhörande
antagonisten Bellatrix, för att få tag i en horrokrux. Dessa är fiktiva föremål inom Harry
Potter-filmerna som är formade av svart magi. När Harry, Ron och Hermione tagit sig in i
valvet så märker de att alla objekt som finns i rummet har en besvärjelse över sig, som gör att
det skapas tre nya kopior av varje sak de rör vid.
Sekvensen som undersöks här utgör det som händer inuti bankvalvet. Där inne så följer vi
huvudkaraktärerna när de försöker hitta horrokruxen. Karaktärerna lyser sin väg framåt med
sina stavar. Trollstavarna utgör en av de mest förekommande effekterna i den första delen av
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scenen. Ljuset från stavarna ingår i effektsorten action elements, där effekten är helt
integrerad med karaktärerna och deras omgivning. Det är troligtvis en kombination av små
LED-lampor på stavarna tillsammans med digitalt ljus, som möjliggör den välintegrerade och
perceptuellt trovärdiga effekten. Ljuseffekten som applicerats ovanpå stavarna passar in i den
sömlösa kategorin, eftersom syftet med stavarna är att smälta in och bygga filmens dieges
samt etablera att trollstavar är fysiskt möjliga.
I den senare delen av scenen börjar alla silverfat och skatter kopiera sig själva och ta upp mer
plats i rummet. Dessa objekt identifieras som effektsorterna CGI, crowd-tiling och action
elements. Varje silverfat eller bägare har däremot en skugga under sig, vilket hjälper till att
skapa ett verklighetsintryck. Detta är gjort på ett sätt som liknar skuggan på stationens vägg
när Harry kommer fram till Hogwarts Express i den första filmen. Valvets bägare, fat och
skinande objekt blir allt fler och fler genom sekvensens gång. Vid denna tidpunkt blir det
också tydligare att majoriteten av dessa bägare, fat och skålar är datoranimerade (bilaga 8).
Det är också tydligt från bild till bild att dessa animerade objekt har blivit försatta med
rörelseoskärpa digitalt, men enbart på ett par objekt i taget. Rörelseoskärpan är där för att
göra effekten mer välintegrerad och sömlös. De själv-kopierande objekten passar främst in i
kategorierna Fantastical och Exaggerated. Syftet med dem är att introducera objekt som inte
finns i den verkliga världen, men som är kognitivt osannolika. I bankvalvet dras fortfarande
karaktärerna och objekten nedåt av gravitationen, vilket gör att åskådare kan begripa
situationen utifrån den verkliga världen och att effekten blir mer perceptuellt realistisk.
Utifrån analysen del-innehållsperspektiv har de förtrollade själv-kopierande objekten en
väsentlig roll, vilken är att skapa dramatik och spänning. Utöver det så är dessa effekter också
viktiga för att skapa hinder och problematik för huvudkaraktärerna, en situation de måste
klura sig ur för att ta sig närmare slutmålet. Trollstavarnas effekt har som funktion att lysa
upp och möjliggöra så att karaktärerna kan se sig omkring i den mörka underjordiska miljön.
Från ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll, så möjliggör effekterna för ytterligare
information till åskådaren om de omständigheter som gäller i banken Gringotts. De objekt
som finns i rummet är främst effekter och dessa är där för att skapa förvirring för
karaktärerna när de letar efter horrokruxen. När Harry slutligen tagit sig genom svärmen av
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skålar, silverfat, bägare och andra objekt i rummet får han tag i horrokruxen. Den är knuten
till det centrala målet som protagonisterna har, att förstöra alla Voldemorts horrokruxer och
göra honom svagare, eftersom horrokruxerna utgör delar av hans själ.
4.1.5 Avbrutna flyglektionen på innergården (Harry Potter och de vises sten, 00:58:2901:02:41).
Denna scen visar de nya Hogwarts-elevernas första lektion i att lära sig flyga på kvastar. I
scenen följer åskådarna eleven Neville när han av misstag sätter sig på sin kvast och flyger
iväg ur kontroll. Neville krockar därefter med skolans stenvägg och faller till marken.
Läraren Hooch avbryter lektionen efter att hon upptäckt att Neville brutit sin handled. Eleven
Malfoy stjäl en viktig personlig kula från Neville och flyger iväg från lektionen. Trots att de
fått strikta regler från Hooch, att inte flyga mer, följer ändå Harry efter Malfoy. Väl uppe i
luften ber Harry honom att ge tillbaka kulan, men istället kastar Malfoy iväg den. Harry tar
sats, flyger efter kulan och fångar den.
Scenen börjar med en helbild som visar Hogwarts innergård, borgen, spelplanen och det
berglandskap som omringar slottet (bilaga 9). Spelplanen är datoranimerad, medan bergen
och delar av borgen är skilda background plates-bilder som målats ihop digitalt till en set
extension-effekt. När Harry följer efter Malfoy och när han försöker fånga kulan så används
samma sorts effekt. Däremot är det bara den första bilden i scenen som ger mer perceptuellt
realistiskt intryck. Eftersom det inte går att se allt bortom Hogwarts i detalj blir det enklare att
acceptera och missa eventuella skarvar i den första bilden. Även om bilderna där Malfoy och
Harry flyger inte ser perceptuellt verkliga ut så finns det åtminstone fortfarande en interaktion
mellan skådespelarna och effekterna (bilaga 10, 11).
Att flyga på kvastar är något som anses vara normalt inom filmens dieges, men för vanliga
åskådare är det något fantasifullt varav kategorin Fantastical passar in för denna sekvens.
Däremot hamnar CGI-effekten, av att Neville faller till marken, i Exaggerated-kategorin
eftersom den är utstående. Neville-sekvensen skulle också kunna läggas under HyperRealistkategorin. När exempelvis Neville är datoranimerad hamnar sekvensen i the uncanny valley
eftersom den ger intrycket av att inte alls vara verklighetstrogen.
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Ur ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll så ger effekterna i scenen åskådaren
möjligheten att följa med karaktärerna på en flygtur ovanför Hogwarts innergård. Sekvensen
etablerar hur kvastarna fungerar och på samma gång möjliggör den utvecklingen av
konflikten mellan Harry och Malfoy. Konflikten och allvaret förstärks av att de är högt uppe i
luften, vilket har förverkligats genom effekterna.
Utifrån analysen del-innehållsperspektiv så har effekterna möjliggjort att handlingen och
Harrys karaktärsutveckling fortsätter. Exempelvis så etablerar scenen tidigt att det finns onda
och goda karaktärer i diegesen, att Harry vill sina klasskompisar gott och att Malfoy är
provocerande i sin natur. Sekvensen påverkar också händelseförloppen i handlingen,
exempelvis att Harry senare blir utvald till sitt elevhems spelarlag, på grund av att han
fångade kulan. Scenen ger också åskådaren kännedom om Harrys egenskaper och hur han
ställer sig till sina kamrater.
4.2 Fördjupande scener
4.2.1 Harry, Ron, Hermione och draken (Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2,
00:20:32-00:23:35).
Efter att ha blivit påkomna för inbrottet i bankvalvet väljer de tre huvudkaraktärerna att fly
genom att hoppa på en drake och flyga med den bort från bankens väktare och vättar som
jagar efter dem. I den andra delen av scenen följer åskådaren med karaktärerna när de är utom
fara och hoppar av draken. De landar i en sjö bortom storstaden och försöker simma i land.
I den första delen av scenen presenteras åskådaren till bilder där Hermione kastar besvärjelser
mot väktare och mot kedjan som håller draken fången (bilaga 12). Dessa effektbilder är helt
och hållet fix-it shots med en väldig mängd action elements som ska ge intrycket av att de
verkligen blir jagade och anfallna. Precis som i filmens första scen finns det en tydlig
interaktion mellan trollstaven och ljuset som lyser upp karaktärerna. Interaktionen med
draken ger också ett mer perceptuellt realistiskt intryck eftersom karaktärernas skuggor faller
över drakens rygg. Dessutom stämmer deras rörelser och rörelseoskärpa överens med draken,
vilket gör att det ser ut som om de faktiskt hänger på dess datoranimerade rygg.
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I början av flyktsekvensen utgör datoranimation majoriteten av alla effekter, exempelvis när
draken sprutar eld på bankens väktare och samma sak gäller när draken senare bryter sig
genom bankens tak (bilaga 13). När karaktärerna är på taket kan också effektsorterna set
extension och rig removal identifieras. När de hänger på draken har filmskaparna filmat
karaktärerna när de sitter på en rörlig stallning, i studion. Därefter har VFX-artister städat upp
och ersatt allt det som inte hör hemma i filmen, exempelvis sladdar och ställningar som
ursprungligen synts i bild.
Från ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll ger effekterna, i den första delen av
sekvensen, en spänning i berättandet. Effekterna hjälper också till med att förmedla
karaktärernas avsikter i scenen. Harry, Ron och Hermione har som mål att fly från banken
och att ta sig vidare med att hitta och förstöra alla Voldemorts resterande horrokruxer.
Väktarna och vättarna vill ta fast dem, varav de attackerar och kastar sina besvärjelser mot
huvudkaraktärerna.
Utifrån analysen och perspektivet del-innehåll så framkommer andra sidor av karaktärerna
fram genom effekterna. När exempelvis Hermione kastar en trollformel som slår sönder
kedjan som håller draken fången så gör hon det inte bara för att ta sig själv och sina två
vänner därifrån. Tidigare i scenen så hör vi Hermione uttrycka missnöje mot hur bankens
vättar behandlar draken, varav effekten av att släppa den fri också återkopplar till att berätta
om Hermiones avsikter och hennes vilja att göra andra gott. När draken också klättrar och
flyger ut ur banken så förstår vi att draken uttrycker sin frihet genom sitt kroppsspråk,
eftersom den inte skakar av sig sina räddare.
I den andra delen av scenen har de tre huvudkaraktärerna flugit bort från staden hoppat av
draken och ner i vattnet. På väg mot ytan får Harry upp syner och tillbakablickar (flashbacks)
i huvudet. Bilderna och effekterna i denna del kombineras för att illustrera de intryck och den
mentala kontakten som sammankopplar Harry med Voldemort, protagonisten och
antagonisten. Effektbilderna ger åskådarna information och ledtrådar på vad som sker i nutid
och vad som är nästa steg i huvudkaraktärernas uppdrag. Tittaren presenteras med bilder på
horrokruxer som förstörs samt uttrycksfulla reaktionsbilder på Voldemort.
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Figur 3 (BaseBlack 2011, En digital nedbrytning av effekten exemplifieras i bakom-scenerna material från
Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2).

För att åstadkomma den perceptuellt realistiska, sömlösa effekten av att Harry befinner sig i
den miljö han gör så har VFX-artisterna från VFX-studion BaseBlack ersatt bakgrundsmiljön
med hjälp av digitala verktyg. Bilderna ovanför ytan innehåller främst effektsorten set
extension. Effekter syns i varje bild av flashback-sekvensen, de utgör därmed en stor del av
bildytan. Bilderna i flashback-sekvensen visar ett skeende där horrokruxer krossas och en
antagonist som uttrycker smärta. Dessa effekter sker narrativt inom Harrys och Voldemorts
huvud, vilket gör att de ingår i kategorin kallad Surrealist, eftersom syftet med dem är att
visualisera och förklara karaktärernas känslomässiga tillstånd och tankegångar.
4.2.2 Harry, Ron och Hermione upptäcker den trehövdade hunden (Harry Potter och de
vises sten, 01:05:30-01:06:22).
Medan de tre huvudkaraktärerna Harry, Ron och Hermione är på väg upp för trapporna så
flyttar trappan sig, de blir rädda och går in genom den närmsta dörren. De befinner då sig på
den tredje våningen, där elever inte får vistas. Plötsligt kommer vaktmästarens katt och de
springer av panik iväg och gömmer sig bakom en dörr för att inte upptäckta. De märker sedan
att de har hamnat i samma rum som en stor trehövdad hund, som de av misstag väcker genom
att inträda kammaren. Hunden är en datoranimerad effekt.
Effekten kategoriseras inom Fantastical och Hyperrealist. Den utstående animationen hamnar
i the uncanny valley eftersom effekten inte är perceptuellt realistisk. Hunden finns där för att
illustrera en fiktiv och fantasifull varelse som är skräckinjagande både för åskådarna och för
karaktärerna (bilaga 14).
Utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll så framkallar hunden en nyfikenhet hos
huvudkaraktärerna, något som fördjupar och utvecklar filmens narrativ. Karaktärerna listar ut
att hunden skyddar en magisk sten som någon är ute efter. De vill ta reda på vem som är ute
efter stenen. Utan hunden hade det inte funnits något hinder för karaktärerna. Den utgör något
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som karaktärerna vill ta sig förbi, vilket gör dem ännu mer nyfikna. Effekten bidrar till att
karaktärerna utvecklar ett samarbete med varandra och delar med sig av nya ledtrådar och
idéer för att lösa gåtorna. Hermione konstaterar exempelvis att hunden vakar över något.
Huvudkaraktärerna bestämmer sig för att tillsammans söka efter svaret på vad det är.
4.2.3 Duellen mellan Snape och McGonagall (Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2,
00:35:47-00:37:45).
De tre huvudpersonerna Harry, Ron och Hermione anländer till Hogwarts, genom en
underjordisk passage. Där möter de andra elever i hemlighet för att få hjälp med att hitta och
förstöra de återstående horrokruxerna, som de tror ska finnas i slottet. Den nuvarande rektorn
Snape samlar skolans elever i den stora salen. Han meddelar att de elever och lärare som
stöttar Harry kommer att bestraffas. Plötsligt träder Harry fram ur elevsamlingen tillsammans
med sina följeslagare. Snape riktar sin trollstav mot Harry men istället kliver professorn
McGonagall framför Harry och motar bort Snape med besvärjelser. Hon får Snape att backa
och slutligen flyga ut genom den stora salens fönster.
Action elements och CGI är effektsorterna som tar mest utrymme i sekvensen. Snape och
McGonagalls magiska besvärjelser är formade genom datoranimation i post-produktion,
detsamma gäller för elden i lampetterna längs salens väggar (bilaga 15). Fantastical,
Exaggerated och Seamless är effektkategorierna som ingår i scenen. Eld-effekten bidrar till
att bygga upp diegesen och syftet är att illustrera livligheten i salen. Ljuset från elden
reflekteras däremot inte mot skådespelarna, vilket är en faktor som gör att sekvensen inte blir
lika perceptuellt realistisk.
Utifrån perspektivet och analysen del-innehåll så är besvärjelsernas narrativa funktion att
uttrycka den goda sidans förbittring mot Snape och de mörka krafterna som närmar sig
Hogwarts. Effekterna i scenen är där för att överdriva och huvudsyftet är att förstärka dramat
mellan karaktärerna. Snape kastar inte besvärjelser tillbaka mot McGonagall, utan försvarar
bara sig själv. När han avleder besvärjelserna så riktas dem vidare och träffar de två onda
dödsätarna som står bakom honom. Detta är en mycket liten detalj som med hjälp av
effekterna visar att Snape egentligen inte ville göra de goda McGonagall och Harry illa,
därför väljer han också att fly från platsen för att ingen mer ska skadas.
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4.2.4 Harry och Ron räddar Hermione från trollet (Harry Potter och de vises sten,
01:13:03-01:15:29).
Professor Quirrell kommer inspringande in i Hogwarts stora sal och skriker att ett troll
befinner sig i fängelsehålan. Eleverna blir ombedda att gå till sina studenthem, men Harry
och Ron springer istället för att varna Hermione som låst in sig på tjejernas toalett. När de
kommer fram så konfronteras de av ett stort, digitalt animerat troll som attackerar dem.
Effekten ingår i Fantastical, Exaggerrated och Hyperrealist-kategorierna. Precis som den
trehövdade hunden och Nevilles flygtur är denna effekt inte perceptuellt realistisk och
trovärdig. Sekvensen har åldrats, speciellt för nutidens åskådare som är vana vid sömlösa
effektbilder, tydliga texturer och välintegrerade fiktiva objekt. Det digitala trollet smälter inte
in i miljön, exempelvis reflekteras inte blixtens ljus på trollet, vilket gör att det blir utstående
(bilaga 16). Interaktionen mellan trollet, karaktärerna och rummet ger scenen mer dramatiska
och spännande inslag, exempelvis när trollet slår sönder alla toalettbås med sin klubba.
Denna effektfyllda sekvens med trollet bidrar till narrativet genom att huvudkaraktärernas
relation med varandra förstärks. Detta exemplifieras när Harry och Ron oroar sig över att
Hermione är i fara eftersom hon inte vet om att ett troll befinner sig i skolan. Trollet gör att
karaktärernas hjältemod och goda vilja framförs till åskådarna. Detta är centralt för
huvudkaraktärerna och deras avsikter i filmen. Genom att analysera effekterna i scenen ur ett
del-innehållsperspektiv så blir det tydligt att trollet utgör ett hinder och problem för
huvudkaraktärerna, något som de måste ta sig ur. Utan trollet hade det inte blivit lika tydligt
hur modiga karaktärerna är, vad deras intentioner är och deras utveckling hade sett
annorlunda ut.
4.3 Avslutande scener
4.3.1 Harry, Ron och Hermione inträder den tredje underjordiska kammaren (Harry
Potter och de vises sten, 02:04:47-02:06:56).
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Efter att ha passerat den trehövdade hunden oskadda samt trasslat sig ur de strypande
växterna så kommer huvudpersonerna Harry, Ron och Hermione fram till den tredje
kammaren. Där inne presenteras åskådaren till en svärm av magiska, flygande nycklar samt
en dörr som leder vidare från kammaren. Harrys uppdrag är att flyga och välja rätt nyckel, så
att karaktärerna kan gå vidare.
De flygande nycklarna är datoranimerade objekt och bilderna på när Harry flyger är inlagda i
post-produktion. De flygande nycklarna och Harry har sedan lagts över bakgrundsbilderna
med rummet och hans vänner, för att skapa en interaktion och sömlös effekt att de befinner
sig på samma plats (bilaga 17). Effekternas syfte kan kategoriseras som Fantastical och
Exaggerated. De erhåller denna indelning genom att inkludera fantasifulla inslag som är
kognitivt otroliga. Det finns varken flygande nycklar eller kvastar i verkligheten.
Det finns däremot en tydlig interaktion mellan effekterna, exempelvis när Harry viftar bort
nycklarna för att klargöra sikten framåt. Det finns också en skugga på marken som hjälper till
att etablera flygningen. Denna scen är från ett berättarperspektiv otroligt lik bankvalv-scenen
från Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2. Nycklarna täcker bilden helt och hållet, precis
som de förtrollade objekten gör i bankvalvet. Harrys interaktion med de datoranimerade
objekten påminner också mycket om den scenen.
Genom analysen del-innehåll utgör nycklarna ett problem och hinder för huvudkaraktärerna.
Precis som tidigare hinder ska dessa också ge intrycket av att vara farliga och livshotande för
karaktärerna. Effekterna i scenen är inte där för att vara utstående, utan för att visa en kamp.
Harry får här användning av sina kvast-färdigheter som etablerades i flyglektionsscenen. I
denna sekvens sätts däremot Harrys förmågor på spel i ett okontrollerat scenario. I jämförelse
med scenen i bankvalvet så är animerade objekt inte lika utstående. Scenen lägger större vikt
vid att karaktärerna ska nå sitt mål än att fokusera på fascinationen över effekterna. Likt de
fördjupade scenerna i filmen uttrycker sekvensen ett intryck av spänning och äventyr.
4.3.2 Räddningen från The Room of Requirement (Harry Potter och Dödsrelikerna: Del
2, 01:00:34-01:03:11).
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Medan attacken mot Hogwarts pågår får åskådaren i denna scen följa de tre huvudpersonerna
när de söker efter en av de sista horrokruxerna i ett stort rum på Hogwarts kallat the Room of
Requirement. Harry hittar horrokruxen, men konfronteras då av Malfoy och hans anhängare
Goyle och Blaise. De är ute efter Malfoys trollstav, som Harry för tillfället är i besittning av.
En strid utbryter med besvärjelser som kastas fram och tillbaka mellan grupperna. Ron
kommer plötsligt springande i panik, jagad av ett gigantiskt eldmonster som Goyle skapat.
Alla sex karaktärerna försöker fly från elden och monstret. Harry, Ron och Hermione flyger
från elden med kvastar, men upptäcker att Malfoy och Blaise fortfarande är fast i eldhavet.
De vänder tillbaka och räddar dem precis innan hela rummet brinner upp. När karaktärerna
sedan tagit sig ut ur rummet så förstör Harry horrokruxen och skadar därmed Voldemort.
Effektersorter som kan identifieras i scenen är exempelvis action elements i form av
karaktärer på kvastar, som sedan kombineras med datoranimerade set extension miljöer
(bilaga 18). Syftet med effekterna i scenen är att vara överdrivna. På grund av
interaktionsproblem mellan effekt och karaktär så kategoriseras inte effekterna i sekvensen
som sömlösa. Detta blir tydligare exempelvis när de räddar Malfoy med sina kvastar, där
majoriteten av bildobjekten i rummet är fiktiva.
Genom att analysera scenen ur ett helhetsperspektiv går det att konstatera att effekterna
främst används till att göra skeendet i berättelsen mer spännande. Goyle, som skapade
eldmonstret, faller ner och brinner upp mitt i sekvensen. Detta visualiseras mycket kortfattat
för att förtydliga hur livsfarlig och kraftfull elden är. Trots faran så bestämmer sig ändå Harry
för att de alla tre borde flyga tillbaka och rädda sina motståndare, vilket de också lyckas med.
Precis som flyglektion-scenen i Harry Potter och de vises sten så hjälper effekterna till att
beskriva Harrys karaktärsdrag. Trots att Malfoy och hans gäng vill Harry och hans vänner
illa, vänder huvudkaraktärerna ändå tillbaka för att rädda dem. Utan dessa scener med Malfoy
hade karaktärsdragen och utvecklingen inte blivit lika tydliga i de två filmerna. Däremot är
båda filmernas scener fyllda med datoranimerade effekter som är överdriva och mycket
framstående för åskådaren. Spänningen och livsfaran i scenen gör också att karaktärernas
goda gärning mot Malfoy och Blaise blir förstärkt. Exempelvis förstår de att deras
motståndare inte kommer klara sig ut ur rummet på egen hand, vilket förtydligas genom valet
av effekter.
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4.3.3 Harry blir omringad av professor Quirrell och Voldemort (Harry Potter och de
vises sten, 02:13:33-02:20:24).
I en av de avslutande scenerna går Harry in i den sista kammaren. Där inne blir han
konfronterad av professor Quirrell, som omsluter en ring av eld runt om dem. Harry är sedan
fast där inne med Quirrell och en mystisk, främmande röst. Professorn ber Harry ställa sig
bredvid honom, för att se in i spegeln. I en tidigare scen får Harry reda på att spegeln är
förtrollad och att den visar ens högsta önskningar. Quirrell och den mystiska rösten beordrar
Harry att titta in i spegeln och berätta vad han ser. Harry ser att han plötsligt kommit i
besittning av de vises sten, ett förtrollat föremål med egenskapen att förlänga liv. Harry ljuger
för Quirrell att han inte har den, varav den mystiska rösten uttrycker misstro mot Harry.
Quirrell drar av sin turban och avslöjar vem rösten tillhör. På baksidan av Quirrells huvud
gömmer sig Voldemorts ansikte (bilaga 19). Voldemort försöker övertala Harry att ge honom
stenen men Harry avvisar honom, varav Voldemort beordrar Quirrell att döda Harry. När
Quirrell sedan attackerar Harry så tar han skada och faller i bitar. Scenen avslutas med att en
skepnad flyger ut ur kammaren.
De visuella effekterna introduceras vid avslöjandet av Voldemorts ansikte. Effekten
förverkligas med hjälp av ansiktsrörelser från skådespelaren Richard Bremmer och
datoranimation. Voldemorts ansikte kategoriseras som en fantasifull, Fantastical-effekt.
Jämfört med de efterföljande bilderna i sekvensen, är den från spegelns perspektiv mest
sömlös. Denna bild är inte lika tydlig då det är damm och andra partiklar i kompositionen
som täcker och distraherar åskådaren från eventuella skarvar i implementeringen. Det är
främst texturen i ansiktet, exempelvis rynkor och ådror som stöttar effektens trovärdighet,
men animationen är fortfarande utstående. Effekten i ansiktet är inte verklighetstrogen precis
som resterande effekter i scenen, exempelvis när Quirrells ansikte och kropp faller i bitar
eller när Voldemort avlägsnar sig från kammaren (bilaga 20).
Genom analysen del-innehållsperspektiv bidrar ansiktet på baksidan av Quirrells huvud till
att förklara och slutligen presentera filmens antagonist för åskådarna. Närbilden på ansiktet
och CGI-effekten samverkar för att skapa en uppmärksamhet till antagonistens närvaro. Hade
åskådarna blivit presenterade inför Voldemort i en helbild hade karaktären inte uppfattats
som lika skräckinjagande och viktig i berättelsen.
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Ur ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll så ger effekterna i scenen först en tydlig
förklaring till vem den mystiska rösten tillhör. Konfrontationen mellan Harry och professorn
etablerar sedan den mörka sidans vilja att hjälpa Voldemort återuppstå. Detta uttrycks tydligt
i attacken mot Harry, att de som tjänar Voldemort omedelbart offrar sig själva för att stödja
honom. När Voldemort i slutet passerar genom Harry och ut ur kammaren så uttrycker
effekten hans ilska och förlust. Effekterna används därmed i ett symboliskt syfte för att
utveckla konflikten mellan karaktärerna på den onda och den goda sidan i filmen.
4.3.4 Harry duellerar Voldemort (Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2, 01:44:1301:50:16).
Medan slutstriden på Hogwarts pågår för fullt så konfronteras Harry av filmens antagonist
Voldemort och hans orm Nagini. Deras duell går från skolans salar till dess trappor och torn
för att slutligen avslutas på gården precis utanför. De båda drar besvärjelser mot varandra,
vilket gör att de magiska krafterna möts på mitten. Ormen Nagini jagar samtidigt Hermione
och Ron inne i skolan. När ormen precis ska gå till attack så kommer Neville och halshugger
Nagini, den sista horrokruxen. När den förstörs så lyckas Harrys besvärjelse slutligen
överrumpla Voldemort (bilaga 21).
Varje bildruta i denna scen inkluderar någon eller en kombination av effektsorterna CGI, set
extension och action elements. Exempelvis utgör action elements alla besvärjelser, eld och
splitter. CGI-bilderna utgör Voldemorts ansikte, Hogwarts-slottet, explosioner och Nagini.
Set extensions lägger sedan grunden för landskapet och delar av bakgrunden.
Effekternas syfte är att förstärka den centrala i konflikten i narrativet, att Voldemort vill
förgöra Harry som står i hans väg. Däremot är effekterna tydligt överdrivna för att
dramatisera och förstärka intrycket av att detta är filmseriens sista strid och avslutning.
Därför passar effekterna främst in i kategorierna Exaggerated och Fantastical. Det som gör att
majoriteten av set extension effekterna är perceptuellt verklighetstrogna är att det finns en
motiverad interaktion och sammanhållning mellan skådespelare, effekter och ljussättning.
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Ur ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll så bidrar effekterna till att möjliggöra och
förverkliga slutstriden på Hogwarts samt att förstärka Voldemorts död. När besvärjelserna
möter varandra, i duellen mellan Harry och Voldemort, identifieras en symbolisk koppling till
den goda och onda sidan liknande både scenerna med Malfoy och avslutningsscenen med
Quirrell i Harry Potter och de vises sten.
4.4 Avtrappning
4.4.1 Hogwarts Express åker från stationen (Harry Potter och de vises sten, 02:28:3002:30:35).
Som en avtrappning på den första filmen följer åskådaren med när huvudpersonerna Harry,
Ron och Hermione går på Hogwarts Express. Åskådaren följer Harry när han tar farväl av
halvjätten Hagrid och inträder tåget för att åka hem. På stationen ger Hagrid ett fotoalbum till
Harry med bilder på honom tillsammans med sina föräldrar. Tåget avgår sedan från stationen
tillbaka mot London.
Scenen innehåller två effektbilder som är framträdande och centrala för berättandet. Den
första är en närbild på själva fotoalbumet som Harry får av Hagrid. Effekten utgör rörliga
bilder som placerats ovanpå en bit papper. Effektsorten kallas för screen inserts och är vanligt
förekommande när exempelvis TV-apparater eller mobilskärmar visas i bild. Innehållet på
skärmen ersätts med andra bilder av VFX-artister i post-produktion (Dinur 2017, s. 27).
Screen inserts-effekten återfinns i tidigare delar av filmen, exempelvis när karaktärerna läser
tidningen eller när eleverna talar med de levande tavlorna vid trapporna.
Fotoalbumets narrativa och stilistiska användningsområde kategoriseras inom en av
McCleans effektkategorier som kallas för Documentary. Syftet med Documentary-effekter är
främst att förklara bakgrundsinformation eller förtydliga något i filmen (McClean 2007, s.
73f). Filmsekvensen som visas i fotoalbumet är en kombination av kategorierna Documentary
och Seamless. Effekten passar in i dessa kategorier eftersom den återberättar något om
filmkaraktärens bakgrund samtidigt som den är sömlöst integrerad.
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Eftersom bilderna på fotoalbumet enbart utgör ett kort segment i scenen så kommer det
analyseras utifrån ett del-innehållsperspektiv. Effekten presenterar åskådaren med ytterligare
insikt om Harrys karaktär och hans familj. Filmsekvensen i fotoalbumet visar hur mamman
och pappan håller upp Harry och poserar glatt framför kameran. Effektbilden utgör en av de
få gångerna i filmen som åskådare får en illustration över Harrys föräldrar. Sekvensen
påminner åskådarna om att Harrys föräldrar inte är vid liv, att Voldemort mördade dem, men
att de räddade Harry från Voldemorts attack.
Den andra effektbilden i scenen utgör helbilden som visar tåget avgå från stationen med
bergslandskapet och Hogwarts i bakgrunden (bilaga 22). Tåget och delar av stationen är
grundmaterial så kallade live-action background plates, som har expanderat stationen med
hjälp av bildinslag i bakgrunden, precis som i början av flyglektionsscenen. Det strålande
solljuset i himlen och den datoranimerade bilden av Hogwarts i fjärran är exempel på
byggstenar som formar bilden. Set extension-effekten kategoriseras som en kombination av
Fantastical samt Seamless eftersom det är en fantasy-baserad miljö med ett gigantiskt magiskt
slott som är framträdande i bakgrunden. Det strålande solljuset förstärker scenens positiva
och upplyftande intryck samtidigt som Hogwarts framträder i fjärran. Eftersom tåget
placerats i förgrunden och skolan i bakgrunden är den narrativa funktionen att symbolisera
slutet på läsåret, att filmen är över samt att karaktärerna lämnar den magiska världen.
4.4.2 Harry återvänder till tågplattformen 9 ¾ (Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2,
01:55:00-01:58:00).
Efter att slutstriden på Hogwarts är över så avrundas filmen med att ta med åskådaren 19 år
framåt i tiden, tillbaka till King’s Cross tågstationen. Denna gång är det inte Harry, Ron och
Hermione som ska bestiga Hogwarts Express, utan det är deras barn som ska iväg på sitt
första år på Hogwarts. Scenen börjar med att Harry och hans son tar sats och springer genom
tegelväggen tillsammans, för att ta sig till tågplattformen 9 ¾ (bilaga 23).
Den mest tydliga effekten som går att identifiera när att karaktärerna tar sig in i den nya
miljön är att VFX-artisterna har klippt ut Harry och hans son med hjälp av green screen
teknik. Sekvensen visar två skilda helbilder över hur de två karaktärerna först går genom och
sedan när de kommer ut på andra sidan tegelväggen. Detta skiljer sig rejält från en liknande
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helbild i Harry Potter och de vises sten där en person precis går förbi i förgrunden när
karaktärerna går genom väggen. Detta är gjort för att dölja skarvar, eftersom effekten i den
filmen inte var lika detaljerad och sömlös. Filmskaparna har i Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2 valt att visa helheten, utan att dölja effektanvändandet eller klippa bort
från det.
Den näst tydligaste effekten syns efter att Harry och hans son tagit sig genom väggen och
börjat gå mot tågvagnen. Plötsligt flyger en datoranimerad fågel förbi. Denna liknar ett
pappersflygplan som flyger lättsamt förbi karaktärerna. Det finns i denna sekvens en
interaktion liknande den som identifierades i orm-scenen från Harry Potter och de vises sten.
Interaktionen förstärks av att karaktärerna följer det flygande datoranimerade objektet med
blicken. Det finns däremot bildrutor där blickriktningarna inte helt stämmer överens med
fågelns flygbana, vilket gör sekvensen betydligt mindre verklighetstrogen. Planets syfte och
användning i filmen kan klassas inom effektkategorin Fantastical. Denna kategorisering
passar in eftersom effekten påminner om ett vanligt pappersflygplan, men som istället är
magiskt och flyger i en bana som inte överensstämmer med pappersflygplan i verkligheten.
Ur ett helhetsperspektiv utgör effekterna magiska skeenden och flygande objekt vars
narrativa bidrag är att fascinera de blivande Hogwarts-eleverna och ge dem en inblick i
magins möjligheter.

5.0 Slutdiskussion
− Har de digitala visuella effekterna någon funktion inom dieges och narrativ eller är de
enbart visuellt tilltalande i Harry Potter och de vises sten och Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2?
Huvudfrågan i uppsatsen har en stark anknytning till Woods problematisering ”The Great
Divide of Spectacle versus Narrative” eftersom den söker svaret på om effekter bara finns
med i filmer för att vara spektakulära. Undersökningen visar att de visuella effekterna i
filmerna definitivt inte bara är där för att vara spektakulära och locka åskådare, som de
tidigare forskarna, professorerna och kritikerna kan tycka om fantasy- och blockbuster-filmer.
Min ställning till problemet lutar sig bort från Darley och istället mot Princes och McCleans
teorier, som säger att digitala visuella filmeffekter utgör en väsentlig roll inom
filmberättandet.
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Efter varje analys blev det alltmer uppenbart att de visuella effekterna utgör en viktig och
nödvändig del av de två filmernas berättarfunktion. Det är först nu i efterhand som det blivit
påtagligt mer klart att de digitala visuella effekterna som används i filmerna Harry Potter och
de vises sten och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 har en väsentlig betydelse för deras
narrativa förmåga. Utifrån mina analyser menar jag att fantasyfilmer som de som ingår i
Harry Potter-filmserien är beroende av att använda visuella effekter för att förverkliga
händelserna och utvecklingen i narrativet. Filmerna är framförallt beroende av att använda
visuella effekter eftersom de handlar om en fiktiv och magisk värld. Utan effekterna hade
Harry Potter-filmerna inte kunnat se ut eller berättas på det sätt som de gör. Effekterna lägger
därmed grunden för narrativets förverkligande och öppnar upp dörren till filmens magiska
dieges.
− Vad ger effekterna för information till åskådaren?
För att en effekt ska ge intrycket av att bidra till berättandet så måste det finnas en motivation
till att den tar plats i bild och att den ger information till åskådaren. I de båda filmerna ger
effekterna väsentlig information om filmvärlden, dess karaktärer och händelseförlopp. I den
första filmen, Harry Potter och de vises sten, används effekterna främst till att introducera
åskådarna till filmens magiska dieges och för att skapa förståelse för hur de skilda
karaktärerna är. Sekvenserna i den filmen utgör främst en berättarstruktur som stegvis
etablerar, förklarar och leder Harry framåt i filmvärlden. Effekterna gör att åskådaren får
information om karaktärernas färdigheter, egenskaper vilken relation de har till varandra och
vad deras avsikter är.
I den sista filmen, Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2, används frekvent till att förstärka
och skapa spänning i det som berättas. I dessa sekvenser har filmskaparna lyckats forma
effekterna till att vara både visuellt tilltalande men också viktiga byggstenar för
bildberättandet. Effekterna i den sista filmen är också mer överdrivna jämfört med den första
filmen, däremot används dessa effekter fortfarande för att förstärka narrativa detaljer,
exempelvis filmkaraktärernas uttryck. Det är genom effekterna som filmskaparna berättar om
karaktärernas inre, deras karaktärsdrag, illustrerar deras tankegångar, uttryck, känslomässiga
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tillstånd och samtidigt skapar mening i narrativet. Effekterna hjälper också till att ge intryck
för åskådarna, exempelvis om scenen är mörk och skrämmande eller ljus och inbjudande.
Båda filmerna innehåller effekter som hjälper till att skapa hinder för karaktärerna, som i sin
tur gör att de utvecklas och interagerar med varandra för att ta sig vidare. Effekter används
också som lösning för att möjliggöra karaktärernas transport från en plats i filmvärlden till en
annan, vilket ger berättelsen utvecklingsmöjligheter. Effekterna används dessutom för
symboliken god mot ond, men också för att skapa förvirring.
− Hur påverkas filmberättelsens verklighetstrohet av de digitala effekterna?
De tekniker som möjliggör de digitala effekterna var inte lika sofistikerade och utvecklade
under tidsperioden när Harry Potter och de vises sten producerades. Det är en av faktorerna
och orsakerna till att sekvenserna är mer perceptuellt realistiska i den sista Harry Potterfilmen, trots att majoriteten av scenerna inkluderar datoranimerade inslag. När effekterna ser
mer verkliga ut blir de också svårare att identifiera. Om effekter inte är verklighetstrogna
finns risken att åskådaren inte får inlevelse i berättelsen, vilket försämrar filmens narrativa
förmåga. Den narrativa förmågan försämras främst av utstående, överdriva effekter som
bryter filmens föreställningsvärde, vilket är en av de största begränsningarna som visuella
effekter har. Effektsorterna action elements och CGI ger mer sällan ett verklighetstroget
intryck jämfört med set extension- och crowd tiling-effekter, vilket syns i båda filmerna.
Däremot har filmskaparna i Harry Potter och de vises sten gjort precis som Prince beskriver
och klippt bort eller försökt dölja tydliga skarvar i effektarbetet. I den sista filmen hade de
dessutom bättre teknik och mer sofistikerad processorkraft tillgänglig, vilket gjorde det
möjligt för filmskaparna att visa längre händelseförlopp.
Det som filmskapare främst bör lägga sitt fokus på är att forma meningsfulla narrativ som har
en poäng och relevans för publiken. Det är av värde att redan i planeringsstadiet ställa sig
frågan om det verkligen är nödvändigt att använda visuella effekter för att förverkliga filmens
berättelse? Om effekterna är nödvändiga och motiverade kan filmskaparna använda sig av
tekniker som hjälper till att göra sekvenserna mer verklighetstrogna. För att åstadkomma en
mer perceptuellt realistisk fiktiv filmvärld kan filmskapare ha som mål att interaktionen
mellan skådespelare och effekt ska stämma överens. Exempelvis kan det hjälpa att
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blickriktningar möts, att rörelseoskärpan är densamma för alla bildobjekt och slutligen att ljus
samt reflektioner som applicerats på bildinslag har en god korrelation med omgivningen.
Filmskapare kan också skapa en mer perceptuellt realistisk dieges genom att föra samman
och blanda det fysiska bildmaterialet från inspelningen med visuella effekter för att förstärka
illusionen.
5.1 Slutord
Min avslutande synpunkt är att visuella effekterna utgör en central del i filmskapandets
utveckling. De är oundvikliga och krävs för att på ett verklighetstroget sätt visualisera de
osannolika, fiktiva världarna och karaktärerna som ingår i narrativet. Det är enligt mig viktigt
att filmskapare förstår sig på skilda sorters berättarverktyg. I filmklippning är det exempelvis
sällan dolda och osynliga klipp som identifieras av åskådare. Detsamma gäller för
perceptuellt realistiska, sömlösa effekter som sällan blir uppmärksammade jämfört med
otroliga och överdrivna effekter. Förhoppningsvis kommer detta att förändras i framtiden. En
utvecklingsfråga som uppstått av att göra en analys inom detta forskningsområde är om
effekternas narrativa förmåga också skiljer sig mellan genrer. Eftersom uppsatsen avgränsat
sig till fantasyfilmer, hade det varit intressant att undersöka hur effekter används i andra
filmgenrer.
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Potter och de vises sten, 01:06:10)

Bilaga 15 (Warner Bros. 2011, Harry Potter och

Bilaga 16 (Warner Bros. 2001, Harry Potter och de

Dödsrelikerna: Del 2, 00:37:30)

vises sten, 01:14:01)

Bilaga 17 (ibid, 02:06:14)

Bilaga 18 (Warner Bros. 2011, Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2, 01:02:20)

Bilaga 19 (Warner Bros. 2001, Harry Potter och de

Bilaga 20 (Warner Bros. 2001, Harry Potter och de

vises sten, 02:16:43)

vises sten, 02:19:30)
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Bilaga 21 (Warner Bros. 2011, Harry Potter och

Bilaga 22 (Warner Bros. 2001, Harry Potter och de

Dödsrelikerna: Del 2, 01:49:45)

vises sten, 02:30:24)

Bilaga 23 (Warner Bros. 2011, Harry Potter och
Dödsrelikerna: Del 2, 01:55:20)
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