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Abstract 

Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig 

av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av 

Jurassic filmer skapats genom åren. Då CGI användningen har ökat genom åren har 

denna studie grundat sig i detta område och har där med utgått med att ta reda på hur 

Universal Pictures användning av CGI i filmerna Jurassic Park (1993) och Jurassic 

World: fallen kingdom (2018) har förändrats, vad som skiljs åt mellan dem två olika 

filmernas sätt att använda CGI och vilka faktorer som påverkade dinosauriernas realism 

och filmernas verklighetstrogenhet. Denna studies syfte fokuserade även på att öka 

förståelsen för andra filmskapare och hur de bör tänka när de vill ha en realistiskt film 

som använder sig av CGI vare sig det är osynliga eller synliga effekter. 

         Undersökningens metod grundade sig i Anderssons och Hedlings (1999) metod 

för filmanalys. Genom en heuristisk fallstudie analyserades Jurassic Park och Jurassic 

World: fallen kingdom genom de olika principer som nämns för att därmed kunna 

presentera de faktorer som påverkar en films trovärdighet när det kommer till CGI. 

         Filmerna delades upp i två delar, en timme var för sig där det sedan skedde en 

filmanalys. Det som framkom i de båda filmernas analyser jämfördes med varandra för 

att få svar på vad som har förändrats när det kommer till arbetssättet och de nya 

förmågor som framkommit i filmskapandet. 

       Resultatet visade att genom denna studie kunde man konstatera att det som 

påverkade en films trovärdighet kunde vara allt från, färger, kontrast, ljus, klippning, 

ljud, interaktion mellan skådespelare och CGI element, betraktarens chans att få 

analysera själv, och betraktarens emotionella koppling till filmerna de ser men också 

användningen av CGI i filmerna. 
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1.  Inledning 

“These movies amazed and enchanted audiences, but they also did something else. They 

educated audiences and planted in our minds an unprecedented notion: the idea that with CGI, 

anything is possible (Pierson, 2002).” 

 

När jag såg Jurassic Park för första gången blev jag helt förtrollad av hur verkliga 

dinosaurierna var. Den rädsla som byggdes upp när skådespelarna gömde sig för faror och 

spänningen som upplevdes när de befann sig bredvid en levande dinosaurie går inte att 

beskriva. Jag har frågat mig själv över hur de lyckades, fanns det dinosaurier? Som barn var 

detta en stor mystik för mig. Med tiden fick jag sedan veta att detta skapades med hjälp av 

datorer och robotar. Men vi lever med dessa effekter dagligen och ställer oss aldrig frågan, 

hur? Denna fascination är grunden till denna uppsats och därför vill jag gräva mig djupare i 

detta område för att få en bättre förståelse för hur de lyckades få datorgenererade bilder att se 

så verkliga ut och hur de kunde hypnotisera en hel värld med sina effekter. Hur kan 

filmskaparna skapa en helt annan verklighet?  

         Genom denna uppsats vill jag undersöka vilka faktorer det är som påverkar en films 

trovärdighet när det kommer till CGI och vilken realism det är filmerna använder sig av för att 

göra filmen så trovärdig som möjligt. Jag vill därmed göra en fallstudie av Universal Pictures 

filmer Jurassic Park (1993) och Jurassic World: fallen kingdom (2018) och därmed analysera 

hur de anpassat sig efter den teknologi som används till CGI. Så vad krävs det för att skapa 

realistiska datorgenererade bilder som vi betraktare anser som trovärdiga? Jurassic World: 

fallen Kingdom kommer att endast nämnas som Jurassic World och inte fallen kingdom. 

1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att bidra med en djupare förståelse för hur skapandet av 

CGI har utvecklats genom åren i filmerna Jurassic Park och Jurassic World och vad som 

skiljs åt mellan dem olika filmernas CGI. Sedan undersöks vad för processer som krävs för att 

göra Jurassic Park och Jurassic World så realistiska som möjligt, det vill säga vilka faktorer 

som påverkar filmernas realism. Studiens syfte är även att undersöka vilken typ av realism 

som eftersträvas i Jurassic filmerna men även hjälpa animatörer och filmskapare att få en 

bättre förståelse för vad som krävs för att skapa en så trovärdig film som möjligt där CGI 

används. 
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1.2 Frågeställning 

För att undersöka hur CGI används i Universal Pictures första och senaste Jurassic Park film 

kommer en heuristisk fallstudie genomföras för att därmed få mer kunskap om de metoder 

Universal Pictures använde sig av för att skapa de verklighetstrogna dinosaurierna och hur de 

har förändrats över tiden. Fallstudien kommer utgå från följande frågeställningar: 

1. Hur har Universal Pictures CGI-användning utvecklats under 25 års tid? 

2. Vad är det som gör en CGI-film verklighetstrogen för betraktaren? 

1.3 Avgränsningar  

Då det kan finnas flertal orsaker till vad som påverkar en films trovärdighet så har denna 

undersökning avgränsats till enbart två filmer som använder sig av CGI det vill säga, det 

visuella. Studien bortser därmed från annat som kan påverka såsom ljud. Det kan dock 

nämnas men förblir så och kommer inte gå in djupare på det. Studien har även begränsats till 

enbart ett företag som använder sig av datorgenererade bilder. För att ändå få en stor inblick 

till användandet så valdes därmed Universal Pictures då de är en av det största filmstudios i 

dagens filmvärld och där de också har historia i filmskapande och virtuell kinematografi.  

2.  Bakgrund 

För att ge en större inblick i det företag som denna undersökning kommer röra sig om, men 

även det område som fokuset hamnat på så presenteras först ett kapitel om Universal Pictures 

bakgrund, där bland annat starten av Universal Pictures tas upp och även begrepp som är 

relevanta för undersökningen där det mesta är tekniska begrepp. 

2.1 Universal Pictures 

Universal Pictures, även känd som Universal Studios är en amerikansk filmstudio som ägs av 

Comcast. Universal Pictures grundades år 1912 av ett flertal personer bland annat, Carl 

Laemmle och Mark Dintenfass. Universal har släppt många av de bäst sålda filmerna i 

världen såsom E.T (1982), Jurassic Park (1993), Dumma mej 2 (2013), Furious 7 (2015) och 

Jurassic World (2018) (Universal Pictures, i.d).  Dessa filmer är också kända för sitt kreativa 
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användande av effekter såsom visuella effekter (VFX), specialeffekter (SFX) och 

datorgenererade bilder eller som man säger på engelska, computer-generated imagery (CGI). I 

denna undersökning så kommer jag fortsätta använda förkortningen CGI när det behövs.  

2.2 Computer-generated imagery (CGI) 

 “CGI can create realistic visual imagery with effects that are impossible, impractical or 

unaffordable to complete by conventional methods.” (Stamm 2013, s.38)  

 

Computer-generated imagery, även kallat CGI är tillämpningen av datorgrafik för att där 

kunna bidra till bilder inom bland annat videospel, filmer, reklam och simulationer. CGI 

används oftast för att skapa 3D-datorgrafik men används även för tvådimensionella scener. 

CGI användes i början endast av större filmstudios på grund av datahastigheter och kostnader 

men på grund av den hastigt ökande användningen av teknologi har även mindre företag haft 

möjlighet att utnyttja CGI-programvaran för att producera filmer och spel. Den första 

fotorealistiska datorgenererade varelsen skapades i filmen Jurassic Park (1993) och var en 

revolutionerande inblick till användningen av CGI. Det ledde därmed till virtuell 

kinematografi som slog igenom under 1990-talet. Andra effekter som används i film är sfx 

och vfx. Det är specialeffekter och visuella effekter. Specialeffekter är bland annat rekvisita 

såsom smink, animatroner och pyroteknik. Specialeffekter finns redan när scener spelas in. 

När det kommer till visuella effekter är effekter gjorda med hjälp av en dator efter att 

scenerna i filmen har spelats in. Oftast används visuella effekter när något är svårt att filma 

eller skapa i verkligheten, där tillexempel vissa stunts kan vara för farliga att filma i 

verkligheten (Wright, 2008). 

3.  Tidigare forskning och Teori 
Detta kapitel börjar med att introducera hur CGI började att användas i Hollywood och vad 

CGI har för påverkan i filmerna. Argument om varför CGI används och kritik till detta sätt att 

skapa film kommer även tas upp. Begreppen osynliga och synliga visuella effekter presenteras 

även för att definiera vad för effekter det finns.  

         Detta kapitel fortsätter sedan med att fördjupa sig i Jurassic Parks och Jurassic Worlds 

användning av CGI och hur de har använt sig av de effekter som finns. Det tas även upp vad 
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Universal Pictures använt för metoder för att göra det så realistiskt som möjlig vilket leder till 

nästa avsnitt. Fortsättningsvis tas teorier upp kring vad för realism CGI-filmer är ute efter, vad 

det är som påverkar en datorgenererad bild och vad som ses trovärdigt, vilket sedan sätts i 

relation till denna studies forskningsfrågor och vad som gör CGI trovärdigt för betraktaren. 

Svenska studier har sökts för att göra denna studie mer omfattande och ge en mer global syn 

på hur CGI används i film och hur den kan ses så verklig. Detta resulterade dock med att 

enbart teorier och tidigare forskningar från andra länder kommer att tas upp då detta ämne 

ännu inte forskats om tillräckligt i Sverige.  

3.1 Visuella effekter i film 

 “In the early part of the last decade, the spectacular computer-generated imagery (CGI) being 

featured in Hollywood genre films also became an object of intense fascination, curiosity, and in 

the popular and mass media (Pierson, 2002, s.3).” 

 

Först ansågs det som en risk att använda sig av datorgenererade bilder i sina filmer. Inte 

förrän under 1980 talet började filmskapare våga använda sig av det nya sättet att skapa 

speciella visuella effekter. Filmerna Willow (1988) och The Abyss (1989) var starten som 

påverkade användandet av just dessa effekter. Efter detta slog filmer såsom Terminator 2 

(1991), Jurassic Park (1993) och Toy story (1995) igenom där användandet av datorgenererad 

grafik ökat (McClean, 2008, s.48).  

         Då denna effekt var helt ny för filmbranschen krävdes det mängder av tid men även 

stora kostnader. Manovich tar upp filmen Titanic och i de fyrtio sekunders sekvensen när 

kameran flyger över det datorgenererade skeppet och de människor som fanns på, tog flera 

månader att skapa och kostade totalt 1,1 miljoner dollar (Manovich, 2001, s.153). Detta visar 

att från början när CGI började användas i filmer så var det otroligt tidskrävande att skapa en 

så trovärdig scen som möjligt. 

         För att filmskaparna skulle kunna skapa dessa filmer med datorgenererade bilder 

behövdes det därmed väljas ut scener då man inte hade budgeten eller tiden för att skapa en 

film med CGI i varje scen. Dock fann de lösningen på detta genom att klippa bort från den 

scen med CGI vid en viss tid så betraktaren inte skulle hinna analysera det som visats och 

därmed undvika att bli påkomna att använda effekterna (Prince, 2012, s.6). Filmskaparna ville 

få det de skapat med CGI att smälta in i filmen och att det inte skulle vara uppenbart att det 

inte var verkligt. När vi då ser en bild som vi förväntar oss är verklig, bör något av det första 
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vi märker vara mättnaden som bilden har. Med mättnad så menas det intensiteten hos en färg. 

När en bild har för hög mättnad ser den mer än verklig ut medan en bild med för låg mättnad 

ser mindre verklig ut (Kress & Van Leeuwen, 2006, s.159). Inom industrin där visuella 

effekter används så kan man dela upp dem i två grupper. De synliga och de osynliga 

(Buckland, 1999, s.184). De osynliga effekterna är nittio procent av de effekter som används i 

dagens filmer. Det är bland annat element i omgivningen som filmen utspelar sig i till 

exempel vågorna i James Camerons film Titanic (1997) (Buckland, 1999, s.184).  

         Då det kallas för de osynliga visuella effekterna är det meningen att betraktarna inte ska 

lägga märke till dem. När det kommer till de synliga visuella effekterna kommer vi till den 

första Jurassic Park filmen. Där är det gjort för betraktaren att se dinosaurierna som är gjorda 

av visuella effekter. De synliga effekterna skapas för att kunna framställa något som är 

omöjligt i vår värld men inte i den alternativa värld som filmerna representerar (Buckland, 

1999, s.184). Tack vare den nya tekniken och hur filmskaparna lyckats smälta in CGI i film 

har de lyckats väcka nyfikenheten i människor vilket gynnade de filmer som valt att använda 

CGI (Prince, 2012, s.25).  

         Alla var dock inte glada över denna anpassning av digitala effekter i film. Det fanns de 

som oroade sig över sina arbeten i filmbranschen bland annat dessa som jobbade med smink 

och kostymer (Prince, 2012, s.26). Men som det visat sig idag så behövs de arbetsinsatser 

fortfarande då digitala effekter samarbetar väl med andra visuella effekter som kräver 

rekvisita, smink och kostym. 

         Om vi fortsätter in på dagens samhälle så utsätts vi för dessa effekter dagligen och inte 

enbart i film utan bland annat på internet. Lisa Bode tar upp exempel såsom redigerade bilder 

på hajar som simmar i köpcentrum till kändisar som redigeras till näst intill omöjliga ideal i 

annonser. Dessa bilder kan därmed påverka och manipulera betraktaren och dess potential att 

ge en ny syn på verkligheten (Bode 2018, s.16). Bode argumenterar också emot att CGI inte 

är något som är mindre verkligt. Hon hävdar dock att på grund av en bredare tittarkultur där 

de utsatts för en kombination av produktionsreklam, online-forum och användandet av 

Photoshop skapat orolighet i betraktarens sätt att se på media. (Bode 2018, s.1) Då dagens 

samhälle konstant utsätts för dessa olika versioner av verklighet, hur påverkas vi? Om vi 

utsätts för detta dagligen, blir det inte mindre trovärdigt om vi alltid har på vårt kritiska öga? 

Bode tar då upp filmproducenten Martin Scorsese. Hans filmer de senaste två decennierna har 

förlitat sig på digital komposition, färggradering, redigering och datorgenererade element men 

även han talar om sin oro som handlar om problemet som kommer med CGI. Han undrar om 

dagens yngre generation ens tror på något som visas på skärmen (Bode 2018, s.2).  
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3.2 Jurassic Park & Jurassic World effekter 

I filmen Jurassic Park (1993) så används både analoga och digitala effektteknologier. För att 

skapa Jurassic Park tog det mer än två år med hjälp av ett dussin designers, animatörer och 

programmerare (Manovich, 2001, s.201). De dinosaurier som finns i filmen är en blandning 

av animatroniska modeller, människor i dräkter och digitala animationer (Prince, 2012, s.5). 

Som nämnts tidigare så valdes det ut specifika scener som skulle innehålla CGI då det var allt 

för dyrt att förlita sig på CGI. (Corridor Crew, 2019). 

         Även om Jurassic Park ses som en CGI-film så finns det enbart femtio datorgenererade 

scener i filmen (Prince, 2012, s.26), och där de resterande scenerna är som tidigare nämnts, 

animatroniska modeller eller människor i förklädnad. De animatroniska modellerna är byggda 

med motorer och kablar för att kunna röra sig i liknande rörelsemönster som en dinosaurie. 

Det är enbart två scener i filmen Jurassic Park som använder sig av enbart CGI material 

(Prince, 2012, s.27). Trots detta så är det de digitala animationerna som betraktarna av filmen 

kommer att minnas.               

         För att kunna skapa dinosaurierna i Jurassic Park krävdes det att filmskaparna 

undersökte hur dinosaurierna såg ut och hur de rörde sig. Teorierna som redan finns om 

dinosaurier behövdes därmed undersökas och även se vad forskningen hade att bidra till deras 

film. Genom denna undersökning kunde de få information såsom om skelettuppbyggnad, 

ytstruktur, färg och rörelsemönster för att göra det så verklighetstroget som möjligt. Då de 

ville ha en så realistisk film som möjligt och lovade sina tittare en film de aldrig skådat förut, 

krävdes det att det skedde en så detaljerad undersökning som möjligt så att betraktaren skulle 

förundra sig över realismen i filmen och tvivla över sin kunskap om vad som är verkligt 

(McClean, 2008, s.49). Med hjälp av studier kring förutsättningarna för dinosauriers 

rörelsemönster kunde man skapa mycket mer trovärdiga dinosaurier eftersom deras rörelser 

då kunde animeras på ett sätt som efterliknar det som finns i den värld de forskat om, vilket då 

bidrog till en bättre och "verkligare" illusion. Med Jurassic Park visade därmed Hollywood 

hur man kan nyttja sig av att använda sig av datorbaserad filmskapande (Prince, 2012, s.12). 

         När det kommer till trovärdigheten i Jurassic Park filmerna så är det ingen som ser 

dinosaurierna som verkliga, men tack vare de trovärdiga effekterna så gör det att betraktaren 

kan uppskatta det dem ser och inte ställa sig frågan om det är verkligt eller inte. Jurassic Park 

filmen är inte baserat på något som finns i vår värld just nu och kan därmed inte klassas som 

en dokumentärfilm eller liknande. Dock är det inte helt en fantasifilm utan element i filmen 
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baseras på något som har funnits (Buckland, 1999, s.143). Man kan se detta som att filmen 

visar oss en annan värld som liknar vår. 

         Ett fokus som man bör tänka på när man studerar den första Jurassic Park filmen är hur 

de använde sig av global belysning, det vill säga hur ljuset studsar på ytor i en film och på de 

datorgenererade objekten. Under nittio-talet när filmen skapades fanns det små möjligheter 

för Universal Pictures att skapa denna globala belysning på sina dinosaurier, så hur lyckades 

de då göra det så realistiskt? Om vi diskuterar scenen där T-Rex rymmer från sin inhägnad 

och attackerar bilen så såg Spielberg till att scenen spelades in på natten. Då de mörkaste 

delarna i filmen är becksvarta behövde de enbart fokusera på en enda ljuspunkt. Den andra 

lösningen som de gjorde var att se till att det regnade under scenen och därmed kunde de 

skapa ett speglande ljus. Då filmen redan var mörk behövde man enbart spegla på den 

ljuspunkt man valt i början, för att därmed kunna skapa illusionen om en realistisk T-Rex. 

(Corridor Crew, 2019). 

         I den nya Jurassic World filmen ser man att skådespelarna inte är i någon fara. Om 

interaktionen inte fungerar så bryts spänningen i filmen. Då dinosaurierna i Jurassic World 

var för det mesta CGI kan detta ha en påverkan på hur skådespelarna samspelade med det som 

är gjort med hjälp av CGI.  I Jurassic World kunde man även vara mer kreativ med CGI då 

teknologin och kunskapen om CGI ökat genom åren. De som arbetade med CGI kunde 

därmed göra vad de ville och gå ut över gränserna och testa sin fantasi. Då även kostnaderna 

har gått ner och fler personer utbildat sig inom specialeffekter i film så kunde därmed fler 

scener använda sig av CGI tack vare den nya kunskapen och kostnaderna för dessa effekter 

minskat (Corridor Crew, 2019). 

         När vi nu tagit upp det som påverkat Jurassic Parks trovärdighet där fokuset hamnat på 

de effekter och lösningar filmskaparna använt sig av för att skapa den trovärdighet de var ute 

efter har vi ändå inte tagit upp något om samspelet mellan skådespelare och de 

datorgenererade bilderna. Hur är det för dem att låtsas springa från något som egentligen inte 

finns där? Trovärdigheten ökar när samspelet mellan skådespelare och CGI fungerar. 

Dinosaurier finns inte i vår värld vi lever i just nu, så det vi ser i filmen är inte baserat på den 

realism vi lever i utan något vi tror. Trots det så har Jurassic Park lyckats att få betraktarna att 

tro på det dem ser.  

         Det som skiljer sig från den första Jurassic Park filmen och Jurassic World är 

interaktionen mellan skådespelarna och de visuella effekterna (Buckland, 1999, s.189). 
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3.3 Realism i CGI-film 

 “Each realism has its naturalism. That is, a realism is a definition of what counts as real. A set of 

criteria for the real, and it will find its expression in the right, the best, the most natural form of 

representing that kind of reality, be it a photograph, digital or otherwise, or a diagram. This is not 

to say all realisms are equal (Kress & Van Leeuwen, 2006, s.158).” 

 

De visuella effekterna, det vill säga de datorgenererade bilderna som används i filmerna idag 

blir mer och mer trovärdiga. När man hör ordet CGI så tänker många på fantasivärldar, något 

som skapats som inte finns i den värld vi lever i. Dock har CGI blivit så utvecklat att ibland 

kan man inte urskilja vad som är på riktigt och inte. Prince antyder att på grund av den väl 

utvecklade realismen i CGI så kan vi skapa mer realistiskt material och inte så mycket av det 

fantasitemat CGI kopplas ihop med (Prince, 2012, s.57). Prince fortsätter dock med att 

diskutera användningen av visuella effekter och att det inte påverkar realismen i filmen utan 

allt handlar om hur filmskaparna lyckats få en väl berättande film där filmens visuella effekter 

inte har en stor påverkan (Prince, 2012, s.223). Om en film är dåligt skriven och presenteras 

dåligt, kan inte någon visuell effekt rädda den. Författaren Tom Gunning tas även upp i Prince 

bok där han citerar Gunning med:  

 
” I believe we distort our experience of films if we try to assign the effect of realism – or even 

the sensation of physical presence – exclusively to the photographic or confine the artificial to 

‘special effects’” (Prince, 2012, s.32). 
 

Realism i film kopplas till att återskapa den perfekta illusionen av den befintliga världen i 

bland annat ljud och färg (Manovich, 2001, s.185). Varför tog det då så lång tid för 

Hollywood att börja använda sig av CGI-filmer? Svaret är att dessa filmer krävde flera 

månaders arbete för några sekunder och den höga kostnaden kunde bara de stora företagen 

betala. Det är konstant talat om att denna realism är annorlunda jämfört med optiskt baserade 

bildteknologier såsom fotografier och film, då de inte är kopplade till den befintliga världen vi 

lever i nu (Manovich, 2001, s.184). Manovich skriver även om att dagens 3D-datoranimering 

har mycket mindre fotorealism än vad som tidigare skapats (Manovich, 2001, s.201). Typiska 

datorgenererade bilder är oftast för skarpa, geometriskt utseende och onaturligt rena vilket 

påverkar dess trovärdighet. Detta syns tydligt när man placerar det som är datorgenererat 

bredvid ett verkligt fotografi. Dock är detta något som Jurassic Park lyckades med när de 

skulle sammanföra verkliga scener med CGI. 
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De behövde därmed nedgradera sina datorgenererade element till den nivå filmen var på det 

vill säga, sänka kvaliteten av filmen till den imperfektion som kornigheten tillför. (Manovich, 

2001, s.201–202). 

         Manovich fortsätter att tala om liknelser han finner med datorgenererade bilder och 

renässansmålningar då han menar att de båda använder samma teknik vilket är att skapa en 

illusion av djup eller existens (Manovich, 2001, s.184).  Manovich citerar även André Bazin 

från boken, what is cinema: “total and complete representation of reality” (Manovich, 2001, 

s.185). Han fortsätter förklara att den syntetiska datorgenererade bilden inte är en 

representation av vår verklighet utan det är en verklig representation från en helt annan 

verklighet (Manovich, 2001, s.202). Manovich ger en ny syn på hur man kan koppla det 

syntetiska fotot och det traditionella fotot, han fortsätter att påstå att om ett traditionellt foto 

alltid riktar sig tillbaka till gamla event som skett, så pekar syntetiska foton mot framtida 

event (Manovich, 2001, s.203). 

         För att kunna skapa den realism de var ute efter krävdes det att upplösningen inte var för 

hög då den datorgenererade bilden skulle ha mer tydliga detaljer än vad filmen hade vilken 

skulle vara en uppenbarhet och förstöra den sömlösa kombinationen mellan verklig film och 

datorgenererat material (Manovich, 2001, s.202). Målet är att betraktaren ska uppfatta en 

digitalt skapad varelse som verklig (Manovich, 2001, s.199). Manovich sammanfattar den 

datorgenererade tekniken som för perfekt och för hyperverklig. Den datorgenererade bilden 

kan ha oändlig upplösning och oändlig användning av detaljer. Den kan även nå gränser där 

en människa eller kamera inte kan nå (Manovich, 2001, s.202). För att citera Manovich sätt att 

se på detta så påstår han: 
 

“From the point of view of human vision, it is hyperreal. And yet, it is completely realistic. The 

synthetic image is the result of a different, more perfect human, vision. (Manovich, 2001, 

s.202).” 

 

Även i Pat Powers artikel Animated Expressions (2009), så tar hon upp bland annat sin syn på 

3D-animation. Idén om att imitera verkligenheten genom konst med hjälp av realism och 

naturalism är dagens primära ethos inom 3D animationens kultur och teknologi. (Powers, 

2009, s.108).  

 
“CGI is intrinsically detrimental to cinematic realism and is eroding viewer immersion in screen 

fiction (Bode 2018, s.1).” 
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Film kritikern André Bazin använder termen ’Pseudorealism’ som riktar sig till att lura 

betraktarens öga men även betraktarens sinne (Bazin, 1967, s.12). Bazin tas även upp i 

Bucklands bok och de olika typerna av realism i film. Den ontologiska realismen, som återger 

objekt som de är i vår värld, dramatiska realismen som inte gör någon åtskillnad mellan 

skådespelarna, dekorationerna och bakgrunderna, och sedan den psykologiska realismen som 

ger betraktaren en uppfattning som aldrig är helt förutbestämd (Buckland, 1999, s.185–186). 

Det som Jurassic Park filmen kanske främst specificerar sig inom är den ontologiska 

realismen. Jurassic Park använder sig dock av alla tre olika realismer för att få deras 

dinosaurier att se så verkliga ut som möjligt. Buckland tar upp Spielbergs dinosaurier när det 

kommer till realism i film. Han menar, vad är det som fascinerar oss över dessa dinosaurier? 

Ett svar på detta är att de helt enkelt inte är enbart fantasi utan har kunnat existera i en 

potentiell värld (Buckland, 1999, 177). Buckland tar även upp Stephen Heaths teori, 

“Together with Heath’s theory of suture, that digital cinema continues the practices of realism 

and illusionism” (Buckland, 1999, s.189). Enligt Heaths teori så är realism inte något annat än 

en effekt av åskådarens fantasi och dess relation till bilder (Buckland, 1999, s.186).  
 

“...the digital imaging apparatus reproduces the world through human mediation, since the final 

image is the sum of a mathematical language, of man-made rule sets (Surman, 2003, s.11´).” 

 

Datorgenererade bilder är skapta av människor med hjälp av teknologi. Vi människor vet vad 

som anses verkligt. Det kan därmed påverka det som skapas i de filmer som använder sig av 

datorgenererade bilder. Att få CGI elementen att samarbeta med vår värld det vill säga hur vår 

värld fungerar med bland annat gravitation. Som det nämnts tidigare är Surman säker på att 

realism i film används för att imitera en verklighet (Surman, 2003, s.27). Vare sig det ses som 

den värld vi lever i eller en potentiell värld som efterliknar vår. 

         Det som de flesta forskare inom detta ämne har gemensamt är att fokuset hamnar på 

samarbete. Vare sig det är mellan CGI och filmscenerna där kameravinklar och 

efterbearbetning av filmen stärker filmens trovärdighet, eller CGI och de skådespelare som 

vistas med elementen och dess interaktion mellan varandra. 
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4.  Metod 
För att då kunna besvara forskningsfrågorna kommer en heuristiskt fallstudie genomföras där 

utvalda scener ur Jurassic Park och Jurassic World kommer studeras genom en filmanalys 

där fokuset kommer hamna på de effekter som används i dessa scener, hur samarbetet är 

mellan skådespelare och CGI element samt ljus och vinklar. Det kommer även att analyseras 

var skådespelarna befinner sig i bild och hur detta kan påverka trovärdigheten i filmen. Även 

deras relation till det som skapats med hjälp av CGI. Det största fokuset hamnar på 

dinosaurierna i filmerna då dessa är tydligast att analysera. Detta kommer sedan att jämföras 

mellan de olika filmscenerna för att dra en slutsats om vad som skiljer sig mellan de olika 

filmerna och vad som gör CGI verkligt i vardera film.  

4.1 Tillämpning av metod 

“Case Study. The detailed examination of a single example of a class of phenomena, a case study 

cannot provide reliable information about the broader class, but it may be useful in the 

preliminary stages of an investigation since it provides hypotheses, which may be tested 

systematically with a larger number of cases (Abercrombie & Longhurst, 1984, 34).” 

 

Fallstudiemetoden valdes för att få en djupare förståelse för det område som undersöks i 

denna studie. I boken fallstudien som forskningsmetod skriven av Sharan B. Merriam så 

nämner Merriam att fokuset ligger på själva processen och inte resultatet. Man ska upptäcka 

och inte bevisa (Merriam, 1994, s.9). Vidare i Merriams bok så tas det även upp om olika 

sorters fallstudier.  Där nämns det fyra olika fallstudieinriktningar, de parikulariska, 

deskriptiva, heuristiska och induktiva. Den inriktning som valts för denna studie är den 

heuristiska. När man gör en heuristisk fallstudie är målet att förbättra läsarens förståelse av 

det område som studeras (Merriam, 1994, s.27). Det ska kunna ge en ny syn på det man 

undersöker. Som då i denna studie är en djupare förståelse för användningen av CGI i 

Universals filmer Jurassic Park och Jurassic World, samt vilka faktorer som påverkar 

trovärdigheten i en film som använder CGI. 

         När vi väljer att använda oss av den kvalitativa metoden fallstudie så är det oftast vårt 

eget speciella intresse i området själv som får oss att vilja veta mer. Fallstudien som 

forskningsform är beroende av det man känner till om det område man forskar om. Även där 

är tidigare teorier viktiga för ens forskning (Merriam, 1994, s.70). Där en kvalitativ 
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undersökning sker är forskaren oftast en del av undersökningen och kommer därmed nära den 

situation som undersöks, till skillnad mot den kvantitativa metoden där det är en distans 

mellan forskaren och det som studeras (Ahrne & Svensson, 2017, s.24).  

         När det kommer till fallstudier så anses det som ett generellt öppet sätt att undersöka 

sina studier, men när en fallstudie sker är det enbart ett fåtal fall som undersöks men studeras 

under en längre tid (Stake, 1995, s.7). För att en fallstudie ska bli så bra som möjligt bör den 

undersökas noggrant, man ska reflektera den information man får samt kunna se sitt fall från 

olika synvinklar och inte enbart se det från ett håll. Även om man valt ett ämne som man själv 

är intresserad av ska man ha med sig ett eget kritiskt öga. 

         En fallstudie kräver att en datainsamling sker för att kunna samla fakta om det ämne 

man forskar om. Detta sker redan innan man börjar sin undersökning. När man har valt ett 

område att forska om tar man reda på bakgrunder, kopplingar till andra fall och sitt eget första 

intryck om ämnet man ska undersöka. Men som Stake nämner så kommer de tidiga intrycken 

förfinas och bytas ut (Stake, 1995, s.49).  Något som denna undersökning är ute efter är inte 

enbart om att få kunskap om hur det är i nuet utan få ny kunskap som kan användas mer 

effektivt i framtiden (Bell, 2014, s.42) När en fallstudie sker så ger det forskaren en möjlighet 

att studera ett avgränsat problem under ett begränsat tidsutrymme (Bell, 2014, s.23). 

         Men när det kommer till fallstudier som metod finns det delade åsikter om 

fallstudier är en bra eller dålig metod att anpassa sig efter. Som kritik kan nämnas Bent 

Flyvbjerg och hans bok, fem missförstånd om fallstudieforskningen (2003).  

         Ett argument som Flyvbjerg tar upp är att enligt andra forskare inom detta område, så 

anses inte fallstudier lämpliga för fullfjädrade forskningsprojekt. Andra menade också att 

fallstudier är subjektiva och ger därmed för mycket utrymme för forskarens egna tankar 

(Flyvbjerg, 2003, s.185). Han menar att i forskningsmetoden fallstudie så finns det alltså fem 

missförstånd till varför denna metod ibland ses som icke lämplig som forskningsmetod. Detta 

tas upp som ett citat enligt följande: 
 

”Missförstånd nr 1. Allmän, teoretisk (kontextoberoende) kunskap är mer värdefull än konkret, 

praktisk (kontextberoende) kunskap. Missförstånd nr 2. Man kan inte generalisera på grundval 

av ett enskilt fall. Fallstudier kan därför inte bidra till vetenskaplig utveckling. Missförstånd nr 3. 

Fallstudien är mest användbar för att generera hypoteser, dvs. i det första stadiet av en hel 

forskningsprocess, medan andra metoder passar bättre för hypotesprövning och teoribyggande. 

Missförstånd nr 4. Fallstudien har en bias i riktning mot verifikation, dvs. den har en tendens att 

bekräfta forskarens förutfattade mening Missförstånd nr 5. Det är ofta svårt att sammanfatta och 
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utveckla allmänna påståenden och teorier på grundval av specifika fallstudier (Flyvbjerg, 2003, 

s.185).” 

 

Han fortsätter med att förklara att det är teori, reliabilitet och validitet som är det som kan 

diskuteras när det kommer till åsikter om fallstudier (Flyvbjerg, 2003, s.185). Flyvbjerg tar 

upp forskaren Hans Eysenck och hur fallstudien som metod ändrades i Eysencks ögon. Han 

citerar,” sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual 

cases - not in the hope of proving anything, but rather in the hope of learning something!” 

(Eysenck, 1976, s.9). 
         

”Precis som andra bra hantverkare kan forskaren inte göra mer än att använda sin erfarenhet och 

intuition för att bedöma huruvida de tror att ett visst fall är intressant i den paradigmatiska 

kontexten och huruvida de kan anföra kollektivt acceptabla skäl för valet av fall (Flyvbjerg, 

2003, s.197).” 

 

Så vad är det som är fördelen och nackdelen med att använda sig av denna typ av metod? 

Flyvberg tar upp fördelen med fallstudier då tack vare denna metod kan forskare 

komma extra nära verkliga livssituationer och därmed pröva synpunkter direkt i vad 

som sker i praktiken (Flyvbjerg, 2003, s.198).  Fortsättningsvis tas nackdelen med 

fallstudier upp. Nackdelen med fallstudier men även andra kvalitativa studier är att de 

enligt Flyvberg, tillåter mer utrymme för en forskares subjektiva bedömning än andra 

metoder tillåter (Flyvbjerg, 2003, s.198).  

4.2 Bildanalys 

Min analys som denna undersökning kommer använda sig av är bild och filmanalys. För att få 

en förståelse för vad dessa två innebär har de delats upp i varsin kategori. I vad som menas 

med en bildanalys så tolkas detta som stillbilder där olika perspektiv analyseras. I Anders 

Björkvalls bok den visuella texten, nämner han hur betydelser kan uttryckas på olika sätt. Han 

menar att betydelser kan uttryckas både verbalt och med bilder och tar därmed upp liknelser 

mellan bilder och text då bilder skapar betydelser på nästan samma sätt som verbalspråk 

genom grammatiken (Björkvall, 2019, s.17) För att anknyta detta till metodavsnittet kan 

paralleller dras mellan hur man analyserar en bild eller en film i detta fall. Det viktiga är var 

på en bildyta som olika element är placerade. Om något är placerat på ett specifikt ställe i en 

bild har det en betydelsepotential (Björkvall, 2019, s.23). När då en analys genomförs bör det 
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ske noggrant då varje element i det man undersöker kan ha en specifik betydelse och varför 

föremålet eller elementet just befinner sig på den platsen. Trepunktsvyn är också något som 

kan komma till hands när man analyserar en bild. Det finns tre olika vyer i en bild man bör 

separera när man analyserar en bild. Till exempel föremålet som står framför allt annat, 

föremålet som är bakom det första föremålet men också helhetsbilden (Kress & Van 

Leeuwen, 2006, s.159). Med hjälp av dessa vyer kan man därmed dra nya och olika paralleller 

med vad deras placeringar har för betydelse. 

4.3 Filmanalys 

En filmanalys är en analys av rörliga bilder, det vill säga en film. Det finns flera sätt att 

analysera en bild på för att få fram de punkter som är krävande för en så trovärdig och verklig 

bild som möjligt. Med trovärdig menas det som vi associerar med den värld vi lever i just nu. 

Det som kan påverka detta är bland annat,  kontextualiserande, representationen, belysningen, 

djupet och ljusstyrkan. När man gör en filmanalys observerar man en film noggrant och 

därmed undersöker sitt objekt. Med hänsyn till analysens syfte och omfattning så bekantar en 

sig med filmen, dess tillkomst, dess historiska kontext, dess stilmedel och dess tematiska stoff 

(Andersson & Hedling, 1999, s.8) När en valt att göra en filmanalys är det oftast så att en inte 

är ute efter att skapa ny kunskap utan att mer bevisa en viss analysmodells utmärkthet, det vill 

säga hur bra metoden är på att få fram data (Andersson & Hedling, 1999, s.8). Kritik har 

riktats mot denna sorts analys där ett uttalat anti-teoretisk rörelse hävdat att forskaren enbart 

är intresserad av filmen själv och att man kan förstå en film utan att använda sig av teorier 

eller reflektion. Dock menar Andersson och Hedling att det inte är en konstruktiv hållning i 

detta. Teoretisk förståelse och reflektion är något viktigt, men aldrig för dess egen skull 

(Andersson & Hedling, 1999, s.9).  

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning vilket är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, i.d). Då denna studie använder sig av en filmanalys 

som metod så har dessa principer inte behövt tagits upp men är värda att nämnas.  

         Däremot har upphovsrättslagen använts då denna studie tagit avstånd från att använda 

bilder från de nämnda filmer i denna studie för att undvika copyright (Riksarkivet, i.d). 
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5.  Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under film och bildanalysen av 

Jurassic Park och Jurassic World filmerna. De scener som har valts ut är de scener med mest 

dinosaurier där det finns fler möjligheter att analysera materialet. Materialet har fördelats till 

ett fåtal scener för varje timme i filmen. 

5.1 Jurassic Park 

Jurassic Park filmen är två timmar och sex minuter. Filmen har därmed delats upp i två delar 

som kommer att analyseras var för sig och sedan sammanfattas. Första timmens CGI utspelar 

sig nitton minuter in i filmen och handlar om den första bilden med dinosaurier och 

människor tillsammans. Den andra scenen som valts ut under den första timmen utspelar sig 

fyrtioåtta minuter in i filmen där den första interaktionen sker mellan människor och 

dinosaurie. Den andra timmens scener utspelar sig en timme och 2 minuter in i filmen och 

handlar om när de befinner sig i turistbilarna under en stormig natt och T-Rexen rymmer från 

sin inhägnad och den sista utvalda scenen utspelar sig en timme och fyrtiosju minuter in i 

filmen där när karaktärerna befinner sig i ett kök och dinosaurier försöker att äta upp dem.  

5.1.1 Första timmen av Jurassic Park 

Första bilden där skådespelare och dinosaurier befinner sig tillsammans sker nitton minuter in 

i filmen. Det är en rundtur där ägaren av parken, John Hammond (Richard Attenborough), 

visar vad som finns på ön. Den kameravinkel som används riktar sig på Alan Grant (Sam 

Niell) och Ellie (Lara Dern) och hur de blickar ut över något som chockar dem. En minut 

senare panorerar kameran ut mot ön och man kan då bevittna en dinosaurie som går förbi 

dem. Denna scen varar i sju sekunder och bryts sedan för att gå tillbaka till skådespelarna.  

Scenen zoomas ut och nu befinner sig alla personer och dinosaurien sig i samma bild. 

Dinosaurien befinner sig i den bakre delen av bilden och skådespelarna framför. Kameran 

zoomar ut och fler dinosaurier syns i bakgrunden. Detta är första scenen där allt är 

datorgenererat förutom skådespelarna. Där är dinosaurierna de synliga effekterna och 

bakgrunden är de osynliga effekterna (Buckland, 1999). Placeringen av skådespelare och 

dinosaurier är densamma som tidigare. Scenen utspelar sig på dagen vilket gör att solen 
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fungerar som ljuskälla. Denna scen med enbart CGI varar sex sekunder som längst och byter 

sedan till enbart skådespelarna. Sedan snabbt tillbaka till dinosaurierna, Detta går fram och 

tillbaka men bilden är inte på dinosaurierna längre än fyra sekunder efter den första scenen. 

Såsom Prince nämner i sin undersökning om film som använder sig av CGI så undviker 

filmskaparna att visa de effekter som finns (Prince, 2012). Kameran är riktad närgånget mot 

skådepelarna för att visa att de stirrar på det dem ser. Dinosaurien smälter in i bakgrunden 

men skiljer sig från skådespelarna när det kommer till skärpa då dinosaurierna och 

bakgrunden är i oskärpa. Det är filmat så att betraktaren ska se hur stora dinosaurierna är 

jämfört med människorna. De minimerar människorna så blicken hamnar på dinosaurierna. 

Denna användning av kameravinklar indikerar på ett medvetet sätt att visa skådespelarna och 

dinosaurierna och föra dem samman i en potentiell värld där inte allt är fantasi, precis som 

Buckland menar när han diskuterar realism i film. 

        Fyrtioåtta minuter in i filmen så åker skådespelarna på en till visning runt parken där en 

av dem ser något bortom kamerans bild. Det gör att Dr. Grant lämnar den säkra bilen och 

därmed följer de andra efter. Ljudet av en dinosauries jämmer tar uppmärksamheten och 

kameran befinner sig i marknivå där endast gräset är ovanför. Då panorerar kameran mot en 

dinosaurie, en Triceratops som ligger på marken. Dr. Grant börjar därefter att röra vid 

dinosaurien. Även Ellie rör vid dinosaurien för att undersöka den. Denna dinosaurie är tydligt 

en animatronisk robot som skådespelarna kan röra vid. Man kan se hur tydlig texturen på 

dinosaurien är och ögonen kan även röra på sig. Man kan även se vätska från näsa och mun 

från dinosaurien vilket stärker realismen. Skådespelarna befinner sig framför, bakom och 

bredvid dinosaurien för att tydligt visa att den verkligen finns där. Med hjälp av dessa vyer 

kan man därmed dra nya och olika paralleller med vad deras placeringar har för betydelse 

(Kress & Van Leeuwen, 2006). Även denna scen är några minuter lång vilket stärker 

interaktionens trovärdighet och stärker även Bucklands teori om att trovärdigheten ökar när 

samspelet fungerar (Buckland, 1999, s.189). Här befinner sig fokuset på interaktion mellan 

dinosaurie och skådespelare. Det är en animatronisk robot så det blev lättare att matcha 

dinosaurien med verkligheten. Ingenting i omgivningen eller dinosaurien sticker ut, allt har 

anpassat sig till varandra och smälter samman med varandra. Denna dinosaurie är något de 

kan både se och röra vid och interaktionen blir mer verklig. 
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5.1.2 Andra timmen av Jurassic Park 

Andra timmens scen som analyseras är den scen som utspelar sig på natten där de är i totalt 

mörker och kraftiga regnskurar. De enda ljuskällorna är månen, blixtar och strålkastarna från 

bilarna. Då det var så pass mörkt i filmen behövde de endast fokusera på specifika ställen det 

de ville skulle synas (Corridor Crew, 2019). För att undvika att kombinationen mellan verklig 

film och datorgenererat material försämrade kvalitén av miljön i filmen så var det tvungna att 

få dinosaurien att smälta in. De såg till så att mättnaden i både filmen och de datorgenerade 

elementen matchade (Kress & Van Leeuwen, 2006). Som Manovichs teori om datorgenererat 

material i film så är det allt för perfekt och därmed skulle det skilja sig från det verkliga i 

filmen. Genom regn och mörker skapas en grynighet över filmens kvalité och därmed smälter 

allt samman på ett trovärdigt sätt (Manovich, 2001). 

         I denna scen börjar det med att stärka stämningen med ljud då det enda man hör är det 

upprepande ljudet av något stort och tungt som tycks skaka marken. Ljudet har en stor 

påverkan i filmen men som inte kommer diskuteras i denna studie. Det upprepande ljudet 

visualiseras sedan i takt med vattenringar som sprider sig i ett vattenglas vilket ytterligare 

förstärker känslan av att det är något oerhört stort och tungt som rör sig och får marken att 

skaka. Lex Murphy (Ariana Richards) och Tim Murphy (Joseph Mazello) är Johns barnbarn 

och befinner sig också på rundturen och de stirrar ut genom bilen. En minut senare ser man 

hur en T-Rex äter upp en get, dock ser man endast huvudet och bilden är väldigt mörk så man 

ser enbart konturen av dinosaurien och texturen där ljuskällorna träffar vilket är ryggen och 

ljuskällorna är troligen från bilarna som skådespelarna sitter i. Då och då slår blixten ner och 

dinosaurien lyser upp vilket gör att för en liten sekund ser man hela dinosaurens utseende. 

Genom att använda sig av nattens mörker behövdes enbart få ställen av dinosaurien lysas upp 

och därmed mindre arbete för filmskaparna. Även denna dinosaurie är en animatronisk robot 

men illusionen av att denna dinosaurie är verklig stärks av mörkret, enbart delar av kroppen 

visas åt gången såsom huvudet eller ett ben och det snabba klippningarna mellan dinosaurien 

och skådespelarna. De använder sig av mörkret för att minska ställen att ljussätta tack vare 

mörkret (Corridor Crew, 2019). De klipper snabbt mellan de olika perspektiven för att 

undvika att betraktaren ska få en lång stund att betrakta dinosaurien och dess detaljer. 

Gennaro (Martin Ferrero) springer iväg och man ser hur stängslet går sönder och faller sedan 

ner mot marken. T-Rexen går därmed ut mellan bilarna. Blixtar slår fortfarande ner så man 

skymtar hur verklighetstrogna texturerna är på dinosaurien. Denna dinosaurie är CGI och 

första scenen varar i elva sekunder. Efter detta ser man från den bakre bildens perspektiv hur 
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bilstrålkastarna lyser upp dinosaurien och hur den passerar skådespelarna. Man kan hela tiden 

skymta delar av dinosaurien och det har nu skiftat tillbaka från en CGI dinosaurie till en robot. 

Skillnaden mellan dessa två är då dinosaurien börjar att knuffa på den främre bilen vilket 

flyttar på hela bilen. Trovärdigheten att dinosaurien finns där stärks.  

Perspektivet förflyttas mellan barnen i den främre bilen samt dinosaurien utanför. Då slår 

dinosaurien igenom huvudet på bilens tak och den är då i kontakt med barnen i bilen. De har 

endast en glasskärm mellan varandra. Dinosaurien fortsätter att kunna röra vid objekt såsom 

bilen och glasskärmen. Scenen byts sedan till munnen och främre delen av ansiktet på 

dinosaurien som sticker ner genom bilens tak och barnen som ligger längst bak i bilen. Scenen 

byts senare till att se hela dinosaurien och sen till den bakre bilen där vi betraktar vad som 

händer i den främre bilen. Då barnen i den främre bilen attackeras så försöker Dr. Grant och 

Malcolm (Jeff Goldblum) i den bakre bilen att distrahera dinosaurien. T-Rexen börjar då att 

jaga Malcolm. Detta perspektiv är att Malcolm är framför och dinosaurien bakom och de 

springer mot betraktarens vy. Kameran skakar då dinosaurien springer mot Malcolm och 

betraktaren av filmen. Scenen är endast några sekunder lång tills den byter till en annan scen. 

I den scenen krossar dinosaurien ett dass som Gennaro gömmer sig i och splitter flyger 

överallt. Det tar endast 4 sekunder för dinosaurien att bita tag i Gennaro och sedan gå iväg 

med honom. Dinosaurien kommer sedan tillbaka och försöker återigen att flytta på bilen. 

Detaljer som andedräkt som syns i kylan och pupiller som vidgar sig har fokuset under denna 

scen. Det sista man ser av dinosaurien i denna scen är endast delar av kroppen och aldrig en 

helhetsbild. Scenen avslutas med att dinosaurien ryter mot betraktaren och lyses upp av 

blixtar. 

         Ytterligare en scen som bör analyseras är när Lex och Tim samlats i matsalen. De ser då 

en skugga av en dinosaurie och att den närmar sig. De skyndar sig in i köket och då ser man 

andedräkten av dinosaurien på glaset som är på köksdörren. Dinosaurien kommer fram och 

man ser hur ögonen vidgas. Denna scen fortsätter med att Lex och Tim gömmer sig runt 

köksbänkarna då ytterligare en dinosaurie samlas i köket. Båda dinosaurierna kan röra vid 

objekt som befinner sig i köket vilket stärker trovärdigheten. Dinosaurierna skiftar från att 

vara en människa i dräkt till en robot. Senare ser man att det även är CGI då det skiljer sig 

från de tidigare dinosaurierna samt filmens kvalité då dinosaurierna har en starkare kontrast 

än de övriga föremålen i rummet. Detta nämner Kress & Van Leeuwen tydligt att om en bild 

har för hög mättnad blir mer än verklig, vilket resulterar i att denna dinosaurie skiljer sig 

tydligt från miljön den befinner sig i (Kress & Van Leeuwen, 2006). Denna dinosaurie byts 

sedan ut då den springer in i ett skåp och tar sönder det. Barnen lyckas sedan låsa in en av 
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dinosaurierna i ett kylrum och springer sedan därifrån. Interaktionen som sker mellan Lex, 

Tim och dinosaurierna övertygar betraktaren att de befinner sig i samma rum. 

         Filmen avslutas sedan med att alla skådespelare möts i receptionen och där blir de 

jagade av den sista dinosaurien från köket. Det finns ytterligare en dinosaurie som omringar 

skådespelarna. Kameran skiftar med att ha personerna framför och bakom dinosaurierna. 

Sedan kommer en T-Rex och biter ihjäl en av de mindre dinosaurierna. I denna undersökning 

så gjordes denna analys i Adobes program Premiere Pro. Där kan man se frame för frame i en 

film. Där finner man ett fel i en bild-frame. Där så försvinner den lilla dinosaurien ur munnen 

på T-Rexen. Sedan får man för första gången på länge en helbild på T-Rexen där den står 

ensam kvar i bild och ryter sedan upp mot himlen. Detta är en CGI dinosaurie och denna scen 

varar inte mer än fem sekunder. Därefter ser man hur alla människor åker ifrån byggnaden 

och bort från ön.  

         En sammanfattning av denna films uppdelning av dinosaurier och CGI. Första timmen 

av filmen hade enbart fem minuter av dinosaurier. I helhet så fanns det runt femton minuter av 

dinosaurier i filmen, men endast sex av dessa minuter var CGI.  

5.2 Jurassic World 

Jurassic World filmen är två timmar och åtta minuter. Även denna film har delats upp i två 

delar som kommer att analyseras var för sig och sedan sammanfattas. Under första timmens 

scener börjar analysen några sekunder in i filmen där scenen utspelar sig i vattnet och 

fortsätter upp på land med en T-Rex, nästa scen utspelar sig trettioen minuter in i filmen och 

handlar om hur skådespelarna ska fånga in en dinosaurie och scenen efter detta är femtiosju 

minuter in i filmen och där skådespelarna ska ta blod från en T-Rex. Under andra timmens 

scener så börjar den första scenen en timme och arton minuter in i filmen och utspelar sig 

under en auktion där dinosaurier ska säljas och den sista scenen är en timme och femtiosju 

minuter in i filmen där man ser dinosaurier bland människor i den värld vi lever i. 

5.2.1 Första timmen av Jurassic World 

Jurassic World inleds med att första scenen utspelar sig under vatten. Ovanför ytan är det natt 

och starkt regn. Två personer sitter i en slags ubåt som dyker ner mot botten. Vattnet är 

becksvart och den enda ljuskällan är strålkastare från ubåten. Vattnet är grumligt så det enda 

som syns är det som befinner sig i strålkastarens ljus. Kameran befinner sig framför ubåten 

och en blixt slår ner vilket resulterar i en stor skugga av en dinosaurie bakom ubåten. Sedan 
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ser man hur den stora skuggan närmar sig ubåten och när den är näst intill bakom dem så lyser 

strålkastarna upp dinosaurien och man kan då börja skymta detaljer. Efter detta så byts scenen 

till ovanför ytan och arbetarna som befinner sig på ön tappar kontakten med de som befinner 

sig under ytan. Arbetarna på ön försöker få kontakt med personerna under vattnet. Därefter 

kan man se hur träd skakar och flyttar på sig bakom en av arbetarna på ön. Då han har ryggen 

vänd mot de skakande träden ser han inte detta. Blixten slår då ner och man ser en stor 

dinosaurie bland träden. Några sekunder senare slår blixten ner igen och dinosaurien är 

närmare och går mot arbetaren. Åtta sekunder senare så ser arbetaren dinosaurien och blixtar 

slår ner flertal gånger så man ser dinosaurien tydligt. Den ryter mot arbetaren så man kan se 

tydliga detaljer på dinosaurien och även detaljer i munnen. Det som verkar vara en T-Rex 

börjar jaga arbetaren då han springer mot en helikopter. T-Rexen knuffar bort ett elskåp som 

står i vägen och gnistor slår omkring dinosaurien. T-Rexen går även framför ett par 

strålkastare vilket lyser upp hela kroppen vilket inte visas så mycket av då denna scen utspelar 

sig i mörkret. När de fortsätter att springa så springer de bort från alla ljuskällor och det enda 

som lyser upp är strålkastare från helikoptern som svävar ovanför dem. Arbetaren är nästan 

hela tiden i ljuset medan dinosaurien får ljuset på kroppen då och då. Här använder de sig av 

mörkret för att endast behöva fokusera på fåtal ytor som de ska ljussätta. Vilket underlättar 

arbetet inom CGI (Corridor Crew, 2019). Majoriteten av scenerna är vinklade så att arbetaren 

och dinosaurien springer mot betraktaren, det vill säga att vi bara ser deras framsida. Dock så 

kommer scenbytet från att man är precis intill dinosaurien och speciellt vid dennes ben. T-

Rexen flyttar sedan en bil med hela sin kropp. Arbetaren tar tag i en stege som hänger från 

helikoptern och dem åker sedan iväg. Sekunder senare biter dinosaurien tag i stegens ände 

som arbetaren hänger i. T-Rexen släpper sedan taget och när arbetarna tror att de är i säkerhet 

dyker den stora dinosaurien upp från vattnet och slukar arbetaren på stegen.  

         Andra halvan av filmens första timme börjar med hur skådespelarna är ute i skogen och 

man ser hur flygande dinosaurier flyger ovanför dem. Dock så är det mycket träd i vägen för 

att se dem hela tiden och ljuset från solen är för stark. Owen går sedan mot en förstörd bil som 

ligger längs kanten av skogen. I denna scen så använder de sig av en sidobackspegelför att 

filma Owen som närmar sig bilen. Sedan ser man hur något rör sig i buskarna. Man hör något 

som bör vara en dinosaurie. Först ser man tre små dinosaurier som fokuset hamnar på men 

sedan dyker en Velociraptor upp och den hoppar upp på den välta bilen som ligger framför. 

Dinosaurien står i den mörkare delen av skogen och ljus som träffar dinosaurien kommer från 

mellan träden vilket lyser upp ena sidan av dinosaurien. Owen har sedan tidigare fostrat denna 

dinosaurie och försöker få kontakt med den. De roterar i en cirkel och kameran skiftar från att 
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ha var och en i bild ensamma till att ha dem tillsammans med Owen närmast kameran och 

Velociraptorn i bakgrunden. Dinosaurien har hela tiden sin mörka sida mot kameran och 

ljuset kastar sig bakom den. Kameran åker ner men fokuset kvarstår på dinosauriens huvud. 

Det gör att trädkronornas ljus lyser upp hela bilden och bländar den som tittar. Filmskaparna 

leker med ljuset för att låta betraktaren få använda sin fantasi och få analysera det dem ser i 

filmen (Prince, 2012). När Owen ska röra vid dinosaurien skjuter Ken Wheatley (Ted Levine) 

en sömnpil in i dinosaurien. Den attackerar sedan en av vakterna då vakten riktar sitt vapen 

mot Owen och när dinosaurien biter personen ligger de bakom högt gräs så man inte ser vad 

som händer. Velociraptorn blir då skjuten av den man som ligger på marken och dinosaurien 

faller till marken. Wheatley skjuter sedan Owen med en sömnpil och lämnar sedan platsen 

med Velociraptorn som somnat. Kameran visar sedan hur vulkanen får ett utbrott och sedan 

byts scenen till Wheatley som åker iväg i bilen med Velociraptorn.   

         Efter detta byter kameran tillbaka till vulkanen för att fokusera på allt som flyger ut ur 

vulkanen. Owen vaknar av att något skakar marken, när han tittar upp ser han hur en stor 

dinosaurie står ovanför honom. Han är fortfarande förlamad av sömnpilen. Ljuset ligger 

bakom dinosaurien. Dinosaurien öppnar sin mun och man kan se saliven rinna i munnen. Den 

slickar sedan Owen och allt saliv hamnar på hans ansikte. Dinosaurien stampar på marken 

runt om Owen och går sedan iväg. När Owen tror att faran är över vänder han sig om med 

huvudet och ser hur lava rinner mot honom. Lavan är enbart decimeter från Owen. Han lyckas 

dock resa sig upp och skynda sig iväg. Under denna scen så stärker filmskaparna realismen 

om att dinosaurierna och människorna befinner sig på samma plats. Men sen i denna scen är 

det dinosaurien som rör vid människan och inte tvärt om som i den första Jurassic Park 

filmen. 

         I nästa scen måste de hitta blod till Velociraptorn som blev skjuten så de går runt på 

båten som nu åker bort från ön. De måste hitta en annan dinosaurie med liknande blod. De 

öppnar en lastbil och finner T-Rexen som är nedsövd. Där kan man se snor i näsan på 

dinosaurien och Owen rör vid nosen för att se om dinosaurien vaknar. Han fortsätter att ta på 

dinosaurien och förbereder sig för att ta blod. Lastbilen är mörk och ljuset kommer ovanifrån 

då det finns ett galler där. Claire och Owen befinner sig på båda sidorna av dinosaurien och de 

rör båda vid den. Denna scen använder sig av trepunktsvyn som Kress och Van Leeuwen tar 

upp. Den ger oss en tydlig syn på vad som befinner sig längst fram, det som befinner sig i 

bakgrunden och helhetsbilden. Där alla har sin egen betydelse (Kress & Van Leeuwen, 2006). 

Claire måste därefter sätta sig på dinosaurien för att nå runt där hon ska ta blodet ifrån. Tre 

minuter senare öppnar T-Rexen sina ögon och man kan se hur pupillerna rör sig och man kan 
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även se att ögat är fuktigt. Dinosaurien försöker rycka sig loss och svängar runt i buren. 

Klorna på dinosauren river ett stort hål i metallen som är på sidorna av lastbilen och Claire 

och Owen lyckas komma ut och stänger lastbilens dörr.  

5.2.2 Andra timmen av Jurassic World 

Avslutningsvis i sista timmen av Jurassic World så tas även den sista scenen i filmen upp där 

det visas hur människor lever bland dinosaurier. Man ser hur den stora dinosaurien i vattnet 

från början av filmen simmar bland surfare, man ser T-Rexen bryta sig in på ett zoo och möter 

ett lejon då de båda sedan ryter mot varandra och det sista är en scen med hur Velociraptorn 

står på en hög kulle och blickar ut över storstaden. Detta hänvisas till Bucklands teori om 

varför vi människor är så fascinerade över Jurassic Park och Jurassic Worlds dinosaurier. 

Här ges betraktaren möjligheten att få en uppfattning om att dinosaurier kan finnas i den värld 

vi lever i och är inte enbart fantasi. Det vi ser på filmerna kan därmed finnas i en potentiell 

värld som stärker filmens trovärdighet (Buckland, 1999). 

         Filmen varade i två timmar, åtta minuter och sjutton sekunder. Första timmen bestod av 

tolv minuter dinosaurier i bild medan andra halvan bestod av nitton minuter. I denna film var 

dinosaurierna mellan 80–90% CGI effekter och använde sig inte av lika mycket 

animatronsiska robotar som första filmen. 

5.3 Resultatredovisning 

Resultatet som analysen visar är att de som arbetat med Jurassic Park och Jurassic World 

filmerna använder sig av liknande tekniker när det kommer till ljus och kameravinklar. Dock 

på grund av den ökande kunskapen om teknik och hur budgeten inom filmeffekter ökat så har 

filmskaparna kunnat skapa mer CGI i filmen Jurassic World då de har betydligt mer osynliga 

effekter. Det skapar en mer äventyrsfylld film då de kunnat skapa element som är omöjliga att 

framskaffa i film annars. Som Prince nämner så har dock Jurassic park kunnat anpassa sig 

efter deras brist på kunskap inom CGI och en liten budget att utgå från med att klippa filmen 

så de undvikit för långa scener där CGI används (Prince, 2012).  

         I filmerna Jurassic Park och Jurassic World finns det flera faktorer som påverkar en 

films trovärdighet och dess realism. Som nämnts tidigare så har ljus, mörker, kontrast och 

kameravinklar en stor påverkan. Då med hjälp av ljus och skuggor har filmskaparna kunnat 

dölja de datorgenererade elementen i de miljöer de befinner sig i. De tar även hjälp av att 

spela scener på natten för att göra det mer svårt för betraktaren att se de detaljer dinosaurierna 

har. En annan faktor som har en stor påverkan på filmens trovärdighet är interaktionen mellan 
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skådespelarna och de CGI element som finns i filmen. När den interaktionen fungerar så 

stärks trovärdigheten. Med denna interaktion mellan skådespelare och CGI-element kan man 

få en skillnad mellan de två analyserade filmerna då Jurassic Park hade mer interaktion med 

robotar medans Jurassic World hade mer interaktion med CGI dinosaurier. 

6.  Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer resultatet presenteras av den heuristiska analys som genomförts. 

Vidare i detta kapitel kommer även styrkor och svagheter som framgår i denna studie att 

presenteras och vad som potentiellt kan forskas om i framtida studier. 

6.1 Diskussion om resultatet 

Det studien grundade sig på var att få svar på om hur Universal Pictures utnyttjade de tekniker 

som fanns under den tid filmen skapades och hur de lyckades skapa verklighetstrogna 

dinosaurier. Syftet av denna studie var att klargöra de frågor som ställdes tidigare i uppsatsen, 

 

1. Hur har Universal Pictures CGI-användning utvecklats under 20 års tid? 

2. Vad är det som gör en CGI-film verklighetstrogen för betraktaren? 

 

I analysen av Jurassic Park från 1993 och Jurassic World från 2018 framkom det tydligt vad 

som nämns i tidigare forskning och dess teorier om de sätt filmskaparna använde sig av för att 

få fram de realistiska effekter i filmerna. I sammanfattningen av filmerna resulterar det vad 

som påverkar en films trovärdighet, vilket kan vara allt från, färger, kontrast, ljus, klippning 

och ljud. Även interaktionen mellan skådespelare och CGI element, betraktarens chans att få 

analysera själv och betraktarens emotionella koppling till filmerna har en betydligt stor 

påverkan av filmens trovärdighet. Allt detta har förbättrats genom åren från den första filmen 

till den senaste. Det som påverkar denna utveckling är den ökande kunskapen inom CGI men 

även budgeten som läggs på specialeffekter i film. 

         När det kommer till den första filmen använder de tekniken där mörker har en stor 

påverkan då T-Rexen attackerar skådespelarna på natten och det blir hela tiden svårt att 

skymta dinosaurien. Dock finns detta i båda filmerna och som de båda två använder flitigt 
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men har en helt annan vägande roll i den första filmen. Då den första filmen försöker dölja 

dinosaurien medans den senaste filmen är mer ute efter att skapa en stämning. De båda tar 

även hjälp av blixtar och oväder för att skapa någon typ av stämning men även för att endast 

glimtvis och i mycket korta stunder belysa dinosaurierna för att därefter återigen dölja dem i 

mörker. Regn framgår ofta i filmerna när scenen med dinosaurien är längre. Där kan de med 

hjälp av regnets påverkan på bildens kvalité dölja dinosauriernas detaljer. 

         Då filmskaparnas sätt att hela tiden försöka dölja sina dinosaurier i antingen mörker 

eller att enbart visa delar av dinosauriernas kroppar så klippte de filmen på så sätt att 

betraktaren av filmen inte hade någon möjlighet att analysera det dem ser för länge. Detta var 

speciellt i den första filmen då de inte hade tillräckligt med kunskap, tid och pengar när det 

kommer till CGI. Sedan i båda filmerna så är de flesta scenerna med dinosaurier inte längre än 

ett fåtal sekunder. Till en början var förutsättningarna att båda filmerna skulle ha längre 

scener med dinosaurierna men ingen sträcker sig över 20 sekunder. Sen att Jurassic World 

enbart har femton minuter mer dinosaurier än Jurassic Park är också något oväntat.  Med 

hjälp av ljussättningen i båda filmerna och deras användning av mörker kunde det ge 

betraktarna av filmerna en chans att få analysera själva. Att få använda sin egen fantasi när en 

betraktar en film med element som inte bör finnas ökar effekternas trovärdighet då betraktaren 

själv, med hjälp av sin fantasi, bidrar till en del av det som visas på skärmen.         

         Något som har en betydligt stor påverkan på trovärdigheten i dessa filmer är 

interaktionen mellan skådespelarna och dinosaurierna. I första filmen kan man se hur DR. 

Grant och Ellie tar på en Triceratops som ligger på marken. Denna interaktion är en stor del 

till hur denna film känns så verklig. Att kunna ta vid något som enbart finns i historieböcker 

eller skelett som hittats väcker något i betraktarens uppfattning av verkligheten. Att se en 

potentiell värld där människor lever bland dinosaurier gör så att den som betraktar detta 

ifrågasätter den värld vi är vana vid och vad vi klassar som verkligt. Det vi ser på filmen ger 

ett intryck att det vi ser är verkligt och att det kan finns en värld med dinosaurier. Detta kan 

också bero på att Jurassic Park är en av de första i sitt slag. De som såg Jurassic Park var inte 

vana vid att se en film med CGI element som försöker efterlikna den verklighet dinosaurierna 

levde i. I den nyare filmen, Jurassic World så känns det inte lika övertygande. Vad detta beror 

på kan vara flera faktorer. Det som skulle kunna ses som en bidragande faktor om detta är 

överanvändandet av CGI i filmen.  

         I avsnittet Tidigare forskning nämns Bodes syn på effekter i media där hon bland annat 

tar upp filmproducenten Martin Scorsese där han undrar om hans yngre tittare ens tror på det 

de ser (Bode, 2018). På så sätt är vi inte lika emotionella mot den nya tekniken som används i 
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dagens filmer. Man kan undra om vi har tröttnat på detta och inte längre är lika imponerade av 

dess förmåga att ta in element som är omöjliga att återskapa i verkligheten? Eller är den yngre 

generationen redan skeptiska till det som visas på film för att de är vana vid det? Detta är 

något att reflektera över och hur varje individ ser dessa filmer olika. Vad som klassas som 

trovärdigt beror på vem man frågar. Skillnader i synen på detta kan vara en fråga om 

åldersskillnad mellan olika betraktare. 

         Även om denna studie förhållit sig till endast det visuella i filmen så bör ljudet nämnas 

ändå. I första filmen Jurassic Park så valdes scener ut noggrant om vilka som skulle använda 

sig av CGI. Då man inte kunde ha dinosaurier i varenda scen i filmen behövde man därmed 

skapa en stämning om att dinosaurierna ändå fanns runt omkring på ön där de befann sig. Med 

hjälp av ljudet kunde man genom skådespelarnas interaktion med ljudet visualisera att det 

fanns dinosaurier i närheten av skådespelarna och därmed var det både de i filmen och 

betraktaren av filmen som letade efter dinosaurierna. Jurassic World har dock också använt 

sig av denna metod för att inte behöva använda sig av CGI i varje scen. Men i Jurassic World 

används ljudet mer för att skapa den stämning de är ute efter än att övertyga betraktaren av 

filmen att det finns dinosaurier i närheten. 

         Det finns även en emotionell koppling till den första filmen vilket kan påverka ens syn 

på den nyare filmen och ens syn på dagens snabbt växande teknik. ”det var bättre förr” 

mentaliteten. Därför kan detta få en att föredra Jurassic Park mer än Jurassic World. Även 

om teknologin har förbättrats med tiden så har Jurassic Park serien kunnat hålla sig till 

otroliga effekter med de kunskaper som fanns för deras tid. ”Less is more”, är ett uttryck som 

passar in i denna studies syn över dessa filmers användning av CGI. Då Jurassic Worlds 

effekter är betydligt mer avancerade och deras användning av osynliga effekter är klart 

mycket bättre än den första Jurassic Park filmen, så blir det för mycket för betraktaren att 

konstant utsättas för dessa effekter som egentligen inte bör finnas. Vare sig det är lava som 

rinner förbi skådespelarna, rökmoln som täcker hela ön eller bara en dinosaurie så trycker 

Jurassic World ihop mer än vad som egentligen behövs. Därmed inte sagt att filmen blir 

sämre för dess ökande användning av CGI. Det är ett mer gynnsamt sätt att skapa de effekter 

de är ute efter. Sen beror det nog på betraktarens syn på CGI i film och dennes emotionella 

koppling till CGI.  

         Avslutningsvis så kan man konstatera att de frågor som ställdes i syftet har besvarats till 

viss en grad där man förstår hur, vad och varför de gjort som de gjort när det kommer till 

användningen av CGI i Jurassic Park och Jurassic World. 
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6.2 Vidareforskning 

För att nämna vidare forskning inom detta ämne kan en mer utförlig undersökning av Jurassic 

Park filmerna utföras där hela filmerna analyseras och därefter jämförs och inte enbart fåtal 

scener från filmerna. Då denna studie fokuserat på enbart CGI kan en ytterligare studie inom 

ljud och musik tillföra mer kunskap inom trovärdighet inom film. En annan metod skulle 

kunna användas för att få ytterligare syn på detta område. Intervjuer med de som arbetar med 

CGI inom film för att där kunna få en inblick i branschen och hur de ser på dessa effekter i 

film och hur de ser på realismen i filmen. Då denna analys av filmerna fokuserade på bilden 

så lades ljudet åt sidan. Det märktes i denna studie att ljudet har en stor påverkan på de 

händelser i filmen vare sig de var med eller utan CGI, så hur skulle en studie inom enbart ljud 

och realism utformas? 

         Sistnämnda studien som kan vara vidare forskning är en fortsättning av denna studie. År 

2021 släpps den sista filmen av Jurassic World serien där dinosaurierna befinner sig i 

storstaden bland människor. Detta kräver mer CGI än tidigare filmer och hur kommer detta 

påverka realismen i filmen? Denna film kommer att regisseras av en helt annan person än de 

tidigare nämnda, vilket kan ge en ny fråga om det beror på regissören om hur filmen formar 

sig efter realismen och dess verklighet. 
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