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Abstract 

Since the release of Avatar in 2009, the 3D movie industry has experienced an apparent 

growth. Almost all blockbuster movies are being released in 3D at the cinema, but the 3D 

format has been met with mixed opinions by the consumers. Some argue that 3D is the 

future, while others believe that the 2D format is enough for an appreciated movie 

experience. Through a qualitative survey, twenty participants with 3DTV in their homes 

answered questions regarding their experience of 3D movies and what improvements they 

desire. We suggest that 3D film creates immersion, realism and effects that 2D films can´t 

handle. We also show that 3D, even though it has become a standard in today's television 

sets, is seen as an unnecessary technology, and has several problem areas that need 

attention in order to give a better experience. 
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1. Inledning 

Eventually, 3D will make its way into mainstream cinema the way color and sound did: it will 

be considered useless until it’s available with a reasonable price tag. And then, all of a sudden, 

it will be unavoidable and ubiquitous, to the point that the very mention of “3D” will disappear 

from posters. At some point in the near future, you will go to see a “flattie” for nostalgia’s sake, 

just as you sometimes watch black-and-white movies on TV today. (Mendiburu, 2009, s. 2) 

 

3D i film är inget nytt fenomen. Under hela sin historia har 3D upprepande gånger kommit, 

varit populärt under en kort tid och sedan försvunnit då publiken tröttnat på tekniken när de 

ansett att den inte varit färdigutvecklad eller använts på rätt sätt. I och med dagens tekniska 

förbättringar har det blivit enklare för filmskaparna att producera filmer i 3D, vilket har lett 

till att 3D har etablerat sig på filmmarknaden, och 3D-filmsindustrin är idag större än 

någonsin. Under 2013 omsatte 3D-filmer på bio i USA och Kanada 4,79 miljarder dollar 

(Boxofficemojo, n.d.). Detta har öppnat upp ögonen för 3D hos TV-tillverkarna, som 

eftersträvar att skapa samma biokänsla i hemmet som i biosalongen. Vill verkligen publiken 

ha 3D i hemmet?  

I en enkät från 2013 med 463 deltagare, fick användarna en fråga om de föredrog att se 

film i 3D eller 2D. Åttiosju procent föredrog 2D (Deviantart, 2013). Vad beror detta på?   

Idag, år 2014, går nästan alla storfilmer att köpa på 3D blu-ray och de flesta nya TV-

apparaterna har 3D funktionen inbyggd. Kommer tittarna att uppskatta 3D mer nu när 

tillgängligheten ökat och tekniken har utvecklats, eller kommer historien upprepa sig igen 

och 3D försvinner?  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka omständigheter som ligger till grund för 

tittarens val att se 3D-film eller 2D-film. Vi ämnar också ta reda på vilka förbättringar 

tittarna önskar för en bättre 3D-upplevelse i hemmet. Vi vill med denna uppsats bidra med 

kunskap och förståelse kring upplevelsen av stereoskopisk 3D film i hemmiljö samt utgöra ett 

stöd för framtida forskning inom detta ämne.  

1.2 Frågeställning 

Vilka eventuella anledningar finns det att se 3D-film istället för 2D-film? 

Vilka eventuella faktorer finns det som bidrar till att 3D-formatet upplevs mindre tilltalande 

än 2D-formatet? 

1.3 Avgränsningar 

Stereoskopisk 3D används numera inom flera olika områden som till exempel vid 

livesändningar av sport och konserter, samt inom film och spel. I vår uppsats har vi valt att 

göra en avgränsning som är kopplad till området film, där stereoskopisk 3D haft stor 

genomslagskraft (Tapestockonline, n.d.). Film är något som intresserar oss båda och där 

utbudet är störst inom 3D, vilket gjorde avgränsningen enklare. Eftersom 3D har blivit en 

standard i dagens TV-apparater behöver inte konsumenterna gå på bio för att uppleva 3D. Vi 
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har avgränsat oss till personer som äger en 3D-TV, för att undersöka vilka åsikter de har 

gällande 3D-formatet.   
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2. Historik och begrepp inom 3D 

2.1 Stereoskopisk 3D 

Ordet stereoskopisk 3D är ett begrepp som inte används entydigt. Därför vill vi i detta kapitel 

förklara hur begreppet stereoskopisk 3D kommer att användas i denna uppsats. Ordet 

stereoskopi är enligt Wikipedia (2014) ”teknik och användning av bilder avsedda att 

betraktas i stereo, med en platt tvådimensionell bild för vardera ögat”. Detta är inte att 

förväxla med 3D-animering som många tänker på när de hör ordet 3D. Animerade filmer 

från bland annat Pixar är skapade med hjälp av 3D-modelleringsprogram, där modellerna 

kan visualiseras som tvådimensionella bilder. Det har alltså ingenting att göra med 

stereoskopisk 3D, som är tänkt att återskapa det mänskliga ögats vision.  

Principen för stereoskopisk 3D är relativt enkel. Det återger vad vi människor ser med 

våra ögon. En vanlig människa ser olika bilder med höger respektive vänster öga. Våra ögon 

möts vid en specifik punkt där vi väljer att titta och fokusera, och därmed får vi en känsla av 

djup och tredimensionalitet (Sarah Atkinson, 2011). Eftersom människans ögon är placerade 

med ett mellanrum mellan varandra ser vi inte en identisk bild ur exakt samma perspektiv. 

Människans hjärna tar emot dessa två bilder och lägger samman dem till en bild och på så 

sätt kan vi se en tredimensionell värld och uppfatta djup. Detta kallas för ”stereoskopisk syn” 

eller ”binokulär syn” (Philips, 2010). Dock kan oftast inte personer som är blinda på ett öga 

eller har något allvarligt synfel uppfatta 3D-effekten. De kan även ha svårt med avstånds-

bedömningen (Atkinson, 2011). 

För att skapa det konstgjorda djupet i bilden som stereoskopisk 3D symboliserar, används 

två kameror som är riggade sida i sida, eller med en spegelsammansättning där kamerorna är 

riktade mot spegeln för att få en nästan identisk bild, dock är bilderna något förskjutna för att 

återskapa perspektivet som vi människor ser med våra ögon (Atkinson, 2011). Det har även 

utvecklats speciella kameror med dubbla objektiv i kamerahuset, som bland annat används i 

filmen Avatar (2009). Men för att tittarens ögon ska kunna separera bilderna på skärmen 

måste även speciella glasögon användas.  

Stereoskopisk 3D benämns i vardagsmun enbart med begreppet 3D. Därför kommer vi i 

fortsättningen att utesluta ordet stereoskopi när vi skriver om stereoskopisk 3D, och bara 

benämna det 3D. Detsamma gäller vid användandet av stereoskopisk 3D- bild/film i 

uppsatsen.  

2.2 Negativ & Positiv Parallax 
Ett av de vanligaste sätten för ögonen att uppmärksamma avståndet från ett objekt till ett 

annat objekt är genom den geometriska parallax-metoden. Det innebär att vänster- och 

högerögat ser omvärlden med olika perspektiv. Om två objekt befinner sig på olika avstånd, 

varav ett är dubbelt så långt bort som det andra, ser föremålen ut att röra på sig om ögonen 

blundar växelvis. Informationen från båda ögonen tillsammans hjälper således till att skapa 

djupseendet. Denna användning av två bilder för att skapa en tredimensionell karta över 

världen kallas för stereoseende (Strassler, 2012). Inom 3D-film används negativ- och positiv 

parallax för att demonstrera vad 3D-filmen är kapabel till. Enkelt uttryckt används 

benämningen negativ parallax när föremål ser ut att komma mot betraktaren, och positiv 
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parallax är bilder som visas bakom skärmplanet eller trycks in i TV-skärmen vilket ger 

användaren en känsla av djup (Atkinson, 2011). 

2.3 Anaglyfisk 3D 

3D- effekten i en film kan skapas med hjälp av Anaglyfiska 3D-bilder som avkodas med 

olikfärgade filter i glasögonen, så kallade anaglyfiska glasögon. Vanligtvis är bilden för ena 

ögat rött och bilden för andra ögat blått, cyan eller grönt. När de anaglyfiska bilderna 

betraktas genom de anaglyfiska glasögonen ser varje öga olika bilder. Om exempelvis 

glasögonen har ett rött filter för det ena ögat och ett blått filter för det andra, kommer det öga 

som täcks av det röda filtret endast släppa igenom det röda ljuset, och det blå filtret kommer 

endast att släppa igenom det blå ljuset. Dessa två olikfärgade bilder som utgör den 

anaglyfiska bilden, placeras med samma avstånd som en människa har mellan pupillerna och 

därmed uppenbaras en bild som ger en illusion av djup. (Fauster & Wien, 2007). 

 

 

Bild 1: Ett par anaglyfiska 3D-glasögon. 

 

2.4 3D-filmens historia 

Charles Wheatstone uppfann stereoskopi redan år 1838. Genom två identiska men något 

förskjutna stillbilder, där ena bilden representerade högerögat och andra representerade 

vänsterögat, och med hjälp av en anordning som innefattade en träbit mellan ögonen kunde 

betraktaren uppleva en känsla av djup i bilden. Detta sätt blev mycket populärt inom 

fotografering i slutet av 1800-talet, men 3D-upplevelsen begränsades av att bara en person i 

taget kunde utforska 3D-effekten (Atkinson, 2011). 

På slutet av 1890-talet anpassade den brittiska filmskaparen William Friese-Greene detta 

till film genom att han projicerade filmen sida vid sida på två separata skärmar. Genom att 

betrakta skärmarna med hjälp av ett stereoskop förenades de två bilderna till en bild, och ett 

djup uppstod. Men dessa typer av maskiner var väldigt opraktiska för biografer och därmed 

ansågs de inte lämpliga (Hodgson, 2010). Det var även svårt att visa filmen för en stor publik 

(Lowry & Cossar, 2013). 

År 1915 släppte Edwin S. Porter och William E Waddell den första röd- och blå anaglyfiska 

3D-filmen på New York Citys ”Astor Theater”. Filmen var filmad i 2D men konverterades till 
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anaglyfisk 3D i efterhand. Några år senare blev anaglyfisk 3D standarden för 3D-

filmskapande (Beck, 2010). 

År 1922 släpptes den första spelfilmen som använde anaglyfisk 3D-teknik, ”The Power of 

Love”. Med den anaglyfiska 3D-tekniken kunde en större publik uppleva 3D-film samtidigt, 

vilket ledde till att även biograferna kunde visa filmer i 3D (Schedeen, 2010). Efter premiären 

av ”The Power of Love”, visades inte filmen på fler föreställningar och originalfilmen antas 

vara förevigt borta (Lowry & Cossar, 2013).  

Allt fler filmer släpptes under 1920-talet och 3D-filmens popularitet ökade. Dock kunde 

tittandet på 3D-filmer med den tidiga anaglyfiska 3D-tekniken leda till huvudvärk och 

illamående hos betraktaren (Hodgson, 2010).  

Den anaglyfiska 3D-tekniken blev den mest populära tekniken på den tiden, trots att flera 

andra försök gjordes. Laurens Hammond och William F. Cassidy var skaparna bakom 

Teleview systemet i slutet av år 1922. Denna form av projektion visade snabbt bilder från två 

olika filmrullar. En projektor skulle projicera första filmrullen för ena ögat och en annan 

projektor skulle projicera den andra filmrullen för det andra ögat. Små visningsapparater var 

placerade i biografens säten. Apparaternas uppgift var att synkronisera med projektorerna 

för att kunna öppna och stänga apparatens två skärmar för höger- och vänsterögat, i samspel 

med projektorerna. Eftersom systemet var väldigt avancerat, svårarbetat och även väldigt 

kostsamt var det bara en film som producerades för detta system (Schedeen, 2010, Lowry & 

Cossar, 2013). 

Filmskapare fortsatte att experimentera med andra former hur tredimensionalitet skulle 

skapas, dock utan några större framsteg. Nästa stora steg i 3D utvecklingen kom när Edwin 

H. Land uppfann polariserande filter år 1937. Polariserande filter är samma teknik som 

används i dagens passiva 3D-glasögon. Dock hade de flesta biografer inte råd att investera i 

de nya projektorerna och de silverskärmar som behövdes för att visa de polariserade 3D-

filmerna (Schedeen, 2010).  

Andra världskriget avbröt utvecklingen av 3D-tekniken och den försvann under en längre 

period (Hodgson, 2010). Men efter kriget fick biograferna bättre ekonomi och kunde där-

igenom uppgradera sin teknik, vilket uppskattades av publiken (Lowry & Cossar, 2013). Den 

nya tekniken minskade även huvudvärken och ögonansträngningen hos betraktarna som 

tidigare varit vanliga bieffekter. 3D blev allt mer populärt igen, främst bland barn då många 

serietidningar använde sig av anaglyfiska 3D-bilder. Filmbolag hade stora framgångar, 

speciellt i skräckgenren med filmer som House of Wax (Schedeen, 2010), och 1950-talet kom 

att bli 3D:ns guldålder (Byoungho, 2013).   

Trots att de flesta filmerna använde sig av röd-blåa anaglyfiska 3D-glasögon, var ändå 

filmerna producerade i svartvitt. Detta ändrades då Arch Oboler år 1952 producerade filmen 

”Bwana Devil” som var den första 3D-filmen i färg. Filmen använde polariserande filter som 

blev standard för 3D-film under den tidsperioden (Schedeen, 2010). Tekniken hade för-

bättrats och det blev billigare att producera 3D-film, och därmed skapades fler filmer i 3D-

formatet (Lowry & Cossar, 2013). Hela 105 3D-filmer släpptes runt om i världen mellan åren 

1952-1953 (Byoungho, 2013). Dessa tidiga 3D-filmer använde 3D för att visa sina effekter i 

det ”negativa parallax” rummet. Genom att använda effekterna inom det negativa parallax-

rummet på det sättet blev 3D snabbt en gimmick, det vill säga en rolig effekt snarare än att 
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det användes som ett berättandetekniskt verktyg (Atkinson, 2011). Oboler (1953) kallade 

denna trend som innebar att allt skulle ”hoppa” ut ur skärmen, för ” three dementia”. Han 

hävdade att det blir en stor frestelse för filmskapare att göra tredimensionella filmer som har 

olika objekt, alltifrån bröst till zombies, som sticker ut ur skärmen och in i biosalongen. 

Oboler menade att 3D lämpar sig bäst som ”en ram genom vilken publiken ser ut i 

verkligheten... föremål som sticker ut genom skärmen på ett förvrängt sätt är en specialeffekt 

som bör användas med försiktighet” (Oboler, 1953, s. 153) (egen översättning). 

Filmer som ”Bwana Devil” (1952), ”House of Wax” (1953), ”It Came From Outer Space” 

(1953) hade stora framgångar inkomstmässigt (Hodgson, 2010). När Alfred Hitchcock 

började experimentera med formatet, ledde det till den mycket omtyckta filmen ”Dial M for 

Murder” år 1954 (Schedeen, 2010). Hitchcock använde 3D mer som historieberättande än för 

att visa utstående effekter.  Manuset till filmen var en anpassning av en tidigare framgångsrik 

teaterpjäs skriven av Frederick Knott år 1952. Stilen, känslan och iscensättningen i Dial M for 

Murder påminde mycket om en teaterpjäs. Golvet framför bioduken iscensattes till att likna 

en teaterscen, där Hitchcock exempelvis placerade en lampa och en blomvas. Detta var ett 

ovanligt sätt att använda tekniken. De flesta använde metoder där saker kastades ut ur 

skärmen till publiken. Hitchcock sparade på dessa effekter som skedde i det negativa 

parallaxrummet för att öka effekten i de dramatiska scenerna då det verkligen behövdes, till 

exempel när en av karaktärerna sträcker ut sin hand när hon blir attackerad av mördaren i 

filmen (Atkinson, 2011).  

Dock var tekniken fortfarande långt ifrån perfekt. 3D-filmer började sjunka i popularitet 

under senare delen av 1950-talet. Små fel i synkroniseringen kunde, trots den förbättrade 

tekniken, lätt leda till ansträngda ögon och huvudvärk bland tittarna. Eftersom kostnaden för 

3D-utrustningen var väldigt hög, förstod biograferna att 3D-produktionerna inte var värt att 

investera i (Schedeen, 2010). 

I början av 1960-talet producerades några filmer i 3D av de mer vågade filmskaparna. År 

1961 producerades filmen ”The Mask” som blev en av de mest annorlunda 3D-filmer som 

skapats. Filmen visades i 2D förutom scener då huvudpersonen tog på sig en mask som det 

vilade en förbannelse över. Då fick publiken sätta på sig 3D-glasögon och uppleva sekvensen i 

3D (Schedeen, 2010).  Kort efter visningen av ”The Mask” kom nästa våg av 3D, återupplivad 

av Arch Oboler, mannen som startade allt på 1950-talet. Oboler hade skapat Space-Vision 

3D-teknologi, som visades från en filmrulle så som det var tänkt från början, i motsats till två. 

De stereoskopiska bilderna trycktes över varandra på samma filmrulle, vilket skapade en 

dubbel bild. Detta eliminerade eventuella synkroniseringsproblem och förenklade visnings-

processen i biograferna. Men denna teknologi innebar också en mörkare och mindre levande 

bild (Zone, 2005). 

Trots att det producerades filmer på 60-talet och 70-talet var det i slutändan inte 

framgångsrikt med 3D-filmer. Tekniken hade förbättrats mycket, men det var ändå besvärligt 

att visa 3D-filmerna i biografer och det var även dyrt för filmskaparna att producera filmer i 

3D. Publiken hade även tröttnat på dåtidens 3D-glasögon som hade varit standard i nästan 

30 år (Schedeen, 2010). 

Men under 1980-talet blev 3D-stort igen. Många filmer producerades som till exempel 

Friday the 13th 3D (1982) och Jaws 3D (1983), men flera av de filmer som producerades 
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under detta årtionde förknippades fortfarande med 3D-gimmicken, att objekt stack ut ur 

skärmen. Men 3D:ns aktiva period var även denna gång kort eftersom publiken tyckte att 

kvalitén på tekniken inte var tillräckligt bra och även att innehållet i filmerna utnyttjade 

tekniken på samma sätt som tidigare (Atkinson, 2011). 

I mitten av 1980-talet blev IMAX den starkaste spelaren i 3D-filmskapande. IMAX 3D 

säkrade att alla filmrullar hölls i synk, kunde erbjuda större skärmar och kunde stärka 

produktionsvärdet gentemot de billiga 3D-filmer som producerats tidigare (Schedeen, 2010).  

Tekniken gav även färre fall av huvudvärk och ögonbesvär, samt bättre visningsförhållanden 

för 3D (Lowry & Cossar, 2013). 

På slutet av 1980-talet och början av 1990-talet började IMAX biografer och en del 

nöjesparker lägga till ett dussin nya projekt till sin repertoar. Det som började som ett 

skräckfilmsformat övergick till dokumentärer och även barnvänligare filmer. År 1986 släppte 

Disney filmen Captain Eo med Michael Jackson i huvudrollen. Disney namngav Captain Eo 

som en 4D-film, där filmprojektet utöver 3D-video även inkluderade andra effekter som 

laserljus, dimma och hydrauliska stolar, allt för att ge en mer realistisk upplevelse (Schedeen, 

2010). 

På 2000-talet började fler 3D-filmer produceras så som Spy Kids 3-D: Game Over (2003) 

och The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D (2005). Men det var inte förrän år 2004 

som det animerade familjeäventyret The Polar Express släpptes, som var den första 

spelfilmen som använde IMAX-tekniken. Den bidrog även till att frambringa större intresse 

för 3D hos filmskaparna. Berättandetekniken tog större plats inom 3D-film och filmbolagen 

såg inte tekniken längre som en gimmick, dock var allmänheten fortfarande skeptisk mot 3D 

(Lowry & Cossar, 2013).  

The Polar Express visades i både IMAX 3D och i vanliga standardbiografer och blev en 

kassasuccé. I jämförelsen mellan intäkterna för 3D och 2D förstod filmbolagen publikens 

önskan om 3D, eftersom 3D-versionen genererade större intäkter då biljettpriserna var högre 

och 3D blu-ray filmerna var dyrare än dvd och vanlig blu-ray (Schedeen, 2010).  

Efter The Polar Express succé började nästan alla animerade filmer släppas i 3D. Chicken 

Little (2005), Open Season (2006), The Ant Bully (2006), och Bolt (2008) är några exempel. 

Allt eftersom dessa filmer släpptes, började publiken sakta värmas upp för 3D-tekniken, och 

3D blev allt mer framträdande i filmer (Lowry & Cossar, 2013). 

Nya konkurerande teknologier växte fram vid sidan av IMAX 3D. Några av dessa var 

Real D 3D, Dolby 3D och MasterImage 3D. Alla övergav de ålderdomliga anaglyfiska 3D-

glasögonen för att istället använda passiva eller aktiv 3D-glasögon (se vidare i avsnitt 2.6) 

(Schedeen, 2010). 

År 2009 släppte filmskaparen James Cameron filmen Avatar. Cameron höjde tveklöst 

ribban för 3D och för filmskapare i den nuvarande 3D-vågen av teknisk utveckling. Avatar 

står som den mest inkomstbringande filmen genom tiderna, vilket bevisar att publiken är 

villig att betala för dyrare 3D-biljetter om upplevelsen motsvarar kostnaden (Schedeen, 

2010). Avatar blev hyllad av publiken för den utvecklade tekniken och sina realistiska effekter 

men även för att Avatar visade att 3D inte behöver vara en gimmik. Angående detta menar 

Jon Landau: “Jag tror att Avatar visade publiken att 3D inte behöver vara en gimmick, att det 
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kan vara en central del av filmskapandeprocessen och bioupplevelsen” (Giardina & 

Pennington, 2013, s. 18) (egen översättning). 

Under år 2010 var det definitivt säkert att den tredje vågen av 3D skulle öka i tillväxt och 

popularitet. Inte bara för att filmbolagen skulle tjäna pengar, utan även för att tekniken var 

välutvecklad och publiken inte avstod med rädsla att bli illamående, få huvudvärk eller 

ansträngda ögon (Schedeen, 2010).  

Idag, år 2014, släpps många filmer i 3D trots att de inte är filmade i 3D. En ny teknik har 

gjort det möjligt att konvertera 2D filmer till 3D i redigeringsprocessen (Schedeen, 2010). 

Gamla filmer får ett nytt uppvaknande då de släpps i 3D fast de egentligen är 2D-filmer. Även 

många nya filmer spelas in i 2D och släpps i både en 2D-version och en 3D-version. 

Men allt eftersom fler filmer började produceras/konverteras till 3D, återuppstod 

problemet med ögonansträngningarna och huvudvärken, vilket gjorde att ordet gimmick dök 

upp i diskussionerna igen (Lowry & Cossar, 2013).  

Under hela sin historia har 3D upprepande gånger introducerats, varit populärt under en 

kort tid och sedan försvunnit. Den främsta anledningen till detta var att publiken inte har 

tyckt att tekniken varit tillräckligt utvecklad. 

2.5 Skillnader mellan 2D- och 3D-film 

2D-utrustning finns tillgänglig överallt och tusentals filmfotografer och regissörer har 

bemästrat knepen, vilket gör att åskådarna glömmer bort att filmupplevelsen är platt 

(Mendiburu, 2009). När filmskaparna väljer att producera en film i 3D ställer det dock andra 

krav på produktionsteamet än vid en 2D-filmsproduktion. Eftersom dagens 3D-teknik är så 

pass ny, är det få regissörer och fotografer som lärt sig hantera de tekniska möjligheter det 

tillfört. 

Filmskaparnas största utmaning inom 2D är att få bilden att se tredimensionell ut med 

hjälp av djupsignaler, så kallade depth cues. Djupsignaler innefattar belysning, skärpedjup, 

fokus, perspektiv och rörelseparallax. Rörelseparallax kan illustreras genom till exempel en 

bil som färdas genom ett landskap. Objekten i förgrunden, till exempel växter och träd, rör 

sig mycket snabbare än landskapet i bakgrunden (Atkinson, 2011). Inom 2D-film används 

ofta begränsat skärpedjup i scener för att sätta en handling i fokus, och för att undvika 

detaljer som kan skapa distraktion hos tittaren. (Mendiburu, Pupulin, & Schklair, 2012).  

Filmskapande i tre dimensioner sätter djupfunktionen i ett större perspektiv, vilket gör att 

regissören behöver tänka om angående djupsignalerna och kompositionen på scenen. Det är 

inte bara bildkompositionen som behöver finjusteras för 3D, utan 3D-film måste även 

redigeras i en mjukare och jämnare stil än 2D-film på grund av den komplexa visuella 

informationen som kräver ökad lästid (Mendiburu, 2009). När 3D-filmen ska redigeras 

måste filmen klippas i ett långsammare tempo jämfört med 2D-film, vilket beror på att det 

tar ungefär en sekund för hjärnan att hinna utforska den nya scenens djup (Mendiburu, et al., 

2012). 
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2.6 Introduktionen av 3D-TV 

Den första TV-apparaten med 3D-funktion lanserades år 2010 av Sony (Chacksfield, 2009). 

3D-filmerna släpps på 3D blu-ray, ett format som Sony ligger bakom vilket kan vara en 

anledning till varför de var först med 3D-TV på marknaden. En annan orsak varför TV-

tillverkarna ville satsa på 3D tros bero på 3D-biografernas framgångar med Avatar i spetsen, 

samt att den digitala tekniken med hög skärmupplösning ger en bättre upplevelse. Men nu 

för tiden är 3D inget försäljningsknep längre för TV-tillverkarna, eftersom de flesta nya TV-

apparater inkluderar detta (Andersson, 2013). 

Barbara Klinger (2013) hävdar att 3D har tagit en plats hos filmskaparnas konventioner, 

vilket har skapat en ny stilistisk norm. Detta kan liknas vid när ljud- och färgfilm 

introducerades för publiken. I början tog publiken avstånd från den nya tekniken, men efter 

ett tag accepterades den och blev den nya normen (Rydahl, 2011).  

Eftersom 3D-marknaden är ung och i sin utveckling, finns det ännu inte ett överflöd av 

3D-filmer att välja bland. Det var likadant när High Definition Television (HDTV) 

introducerades i början av 2000-talet. Det tog sin tid innan TV-bolagen började sända 

material i HD och innan blu-ray slog sig in på marknaden. Samma procedur har gemongåtts 

för färg-TV och FM-radio, då tekniken inte blev standard med en gång (Mendiburu, et al., 

2012). 

I dagens 3D-TVapparater finns det två olika tekniker för att visa 3D, aktiv 3D och passiv 

3D. Den aktiva 3D-tekniken är den vanligaste av dessa två tekniker. För att kunna se 3D-

effekten måste ett par speciella 3D-glasögon användas i samband med 3D-tittandet.  

Det tekniska kravet till aktiv 3D är att glasögonens display kan växla mellan aktivetet från 

höger och vänster bild så snabbt att bilderna flyter ihop. När höger ögats bild visas, släcker 

glasögonen vänster ögats bild och tvärtom. De aktiva glasögonen är dyra, kräver synk-

ronisering mellan glasögon och TV och har även batterier som måste bytas eller laddas när de 

tar slut. Men användningen av dessa glasögon ger högre bildkvalitet än passiva glasögon 

(Ytterberg, 2012). 

Passiv 3D är mycket mer ovanligt än aktiv 3D på dagens TV-marknaden (Briel, 2014). 

I dagsläget finns det passiva 3D-skärmar från LG, Philips och Panasonic. Precis som i aktiv 

3D måste 3D-glasögon användas för att uppleva 3D-effekten. Passiva 3D-glasögon är billiga, 

kräver inga batterier eller uppladdning, och de behöver inte heller synkroniseras (Ytterberg, 

2012). Den största skillnaden mellan aktiv och passiv 3D är 3D-bildens bildkvalitet. Passiv 

3D-teknik använder polariseringsfilter som halverar pixelupplösningen. På en TV med full 

1080p HD (1920x1080 pixlar) innebär det att upplösningen blir 1920x540 pixlar. Detta 

medför även att svaga svarta horisontella linjer syns tvärs över bilden eller att 3D-

bildkvaliteten försämras vid relativt små vertikala vinklar. Aktiva 3D-glasögon levererar 

däremot Full 1080p HD till båda ögonen utan dessa svaga svarta horisontella linjer 

(Samsung, u.å.). 
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2.7 Skillnader mellan bio och hemma-TV 

Storleken på TV-apparaterna i hemmen har ökat med åren. I dagsläget är det inte ovanligt att 

äga en fyrtiosex tums full HD TV-apparat. Detta är dock ingenting jämfört med de gigantiska 

dukarna på biograferna. Lägg därpå till det kraftiga surroundljudet som biografen erbjuder 

så är det inte svårt att förstå att biograferna lockar mycket folk. Film på bio är dock inte något 

som alla föredrar. I en enkätundersökning från år 2013 med 2311 deltagare föredrog 

femtiosju procent att se film hemma istället för på bio (Shannon-Missal, 2014). De främsta 

anledningarna varför tittarna såg på bio var bild och ljudkvalitén samt den stora skärmen. De 

negativa aspekterna med att se film på bio är de dyra priserna, störande åskådare som 

använder sina telefoner och sparkar i säten. Det anses även besvärligt med reklamen som 

visas innan filmen börjar, att inte kunna pausa filmen för att gå på toaletten, samt att film på 

bio är tidsbunden vilket gör det svårt för vissa att planera in i kalendern. Ser tittaren på film 

hemma får denne räkna med sämre ljud och bild, men detta kompenseras med att de 

negativa aspektera från biografen inte behöver upplevas i hemmet då det är billigare, filmen 

kan ses när det passar, valfrihet att pausa filmen när som helst, samt slippa störande gäster.   
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3. Relaterad forskning 

Under inhämtning av tidigare forskning har vi påträffat några begrepp som återkommit inom 

3D-film. Dessa begrepp är: 3D inom specifik genre, immersion, realism och wow-faktor. Det 

har även framkommit ett flertal återkommande begrepp kopplade till problemområden kring 

3D-film gällande: bieffekter på hälsan, konvertering av 2D till 3D, ljusnivån och 3D-

glasögonen. Dessa svårigheter redogör vi för närmare under rubriken problemområden. 

3.1 3D inom specifik genre 

Atkinson (2011) menar att filmskaparna behöver fundera kring huruvida filmens berättelse är 

anpassad till 3D-formatet. Hon påstår att “det bör vara regissörens beslut, om det är ett 

lämpligt verktyg för den berättelse som ska berättas (Atkinson 2011, s. 154) (egen 

översättning).” 

Lowry och Cossar (2013) hävdar att genren är en kraftfull indikator om filmen kommer att 

produceras i 3D eller inte. Filmer som produceras i 3D är vanligtvis i skräck, science fiction, 

fantasy och action-genren. Filmerna i dessa genrer är ofta ute efter att visa filmens visuella 

effekter snarare än att ha ett karaktärs- eller berättandedrivet manus, som i genren drama, 

vilket har lett till att drama sällan produceras i 3D. De menar även att det skulle ha varit 

märkligt att betala extra pengar för att se en 3D-film som bara visar konversationer mellan 

människor. Författarna anser att 3D som berättandeverktyg lämpar sig bättre till filmer som 

vill förmedla det visuella, snarare än berättelser som har fokus på dialog och story. 

Giardina anser att 3D även kan göra sig bra på dramafilmer. Hon använder ett exempel ur 

filmen När lammen tystnar (1991) för att stärka sin tes: 

 

Genom att låta Lecter komma ut ur skärmen i negativ parallax engagerar du publiken på ett 

sätt som talar till hela den grundläggande mänskliga instinkten, vilket är att betrakta denna 

karaktärs intrång i ert personliga utrymme som ett hot. Det är kraften i 3D-språkets 

berättande (Giardina & Pennington, 2013, s. 152) (egen översättning). 

 

På grund av den visuella informationen i 3D-film, tvingas berättartakten till ett lägre 

tempo genom att visa scenerna en längre stund på skärmen jämfört med 2D-film (Mendiburu 

et al., 2012). Detta styrker regissören till The Amazing Spiderman (2012) Marc Webb i en 

intervju om 3D i The Amazing Spiderman. Under filmproduktionen gjorde han ett medvetet 

val att låta bilderna ligga kvar lite längre, eftersom korta klipp i 3D inte är lika effektivt som 

på 2D, på grund av att det tar ett litet tag för ögat att anpassa och absorbera djupet i scenen 

(Sony Pictures, 2012). 

3.2 Immersion 

Murray (1997) menar att immersion ger en känsla av att vara omgiven av en helt annan 

verklighet, så olika som vatten är från luft, som tar över all vår uppmärksamhet. Gunter, 

Kenny och Vick (2007) menar att när en person upplever immersion, förlorar denne 

uppfattning om tid och rum och tror på det den upplever. Tittaren är helt koncentrerad på 

filmen, har ingen tidsuppfattning, får en bättre inlevelse och väljer att tro på det som visas på 



15 
 

TV-skärmen. När en tittare är så pass inne i en film att nästan ingenting kan störa dennes 

koncentration är tittaren i ett läge av immersion. 

Immersion kan även beskrivas som ”The suspension of disbelief”. Rollings och Adams 

(2003) beskriver det på följande vis: ”Suspension of disbelief är ett mentalt tillstånd där man 

väljer, för en stund, att tro på alla lögner som finns i den fiktiva värden, som verkliga” 

(Rollings & Adams 2003 s.58) (egen översättning). Ett exempel på detta är att vi människor 

vet att det inte finns vampyrer och varulvar men när vi ser tv-serien True Blood (2008) kan vi 

för stunden välja att tro på det och därmed få en roligare upplevelse. 

Även inom det 3D-området har det gjorts studier som pekar på att tittaren upplever 

immersion när de tittar på film i 3D. I en studie gjord av Pölönen, et al. (2009) där 

deltagarna fick se en konsert i 3D i en biograf, visade resultatet att tittarna upplevde en hög 

grad av immersion och att de absorberades in i 3D-föreställningen. Deras hörsel och syn var 

helt fokuserade på filmen och de tappade även uppfattning om tid. 

Yang et al. (2012) påtalar i sin studie att ökad immersion i film är ett av huvudsyftena med 

3D. Författarna anser att 3D-tittande ger en större grad av immersion än vad 2D-tittande 

gör. Åskådarnas upplevda immersion i 3D-film är en av huvudorsakerna till varför James 

Camerson valde att producera Avatar i 3D istället för 2D (Goodyear, 2009). En faktor som 

enligt Yang et al. (2012) gör att immersionen blir djupare i 3D-film än 2D-film, är att 

filmskaparna ofta använder en större rörelse i djupled. 

För att uppleva bästa möjliga immersion i 3D-tittande gäller det även att bilden betraktas 

utifrån rätt perspektiv. Om tittaren sitter och kollar på skärmen från fel vinkel kan graden av 

immersion minska, och immersionen kan inte upplevas fullt ut. Därför gäller det att tittaren 

sitter mitt framför TV:n och vid ett visst avstånd för att tittaren ska uppleva största möjliga 

immersion. Att betrakta skärmen från en nära position kan ge en stor grad av immersion, 

men även leda till större symtom av åksjuka och illamående (Yang et al., 2012).  

3.3 Realism 

Eftersom 3D är vårt naturliga sätt att se, ger 3D-film publiken en känsla av visuell realism. 

3D-film ger en visuell fullständighet då objekten upplevs tredimensionella som i den riktiga 

världen jämfört med 2D-film där allting känns platt (Mendiburu, 2009). 

Mendiburu (2009) menar att när närbilder på skådespelare visas i 3D, blir effekten ännu 

starkare än i 2D. Skådespelarens huvud fyller rummet och ökar dramatiskt den känslo-

mässiga laddningen i scenen.  

Pölönen et al. (2009) hävdar att 3D i film ger en ökad känsla av visuell realism jämfört 

med 2D-film. Detta påpekar James Cameron också när han menar att upplevelsen av Avatar i 

3D, gör att tittaren skådar filmen på ett helt annat sätt än i 2D-versionen. Han menar att 3D 

bidrar till att publiken kommer tappa uppfattningen om vad som är verkligt och inte, samt att 

närvarokänslan och den visuella realismen ökar. Cameron säger angående närvarokänslan att 

“Du känner att du bär vittne, och det gör resan mer realistisk” (Goodyear, 2009) (egen 

översättning). 
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3.4 Wow-faktor 

Wow-faktorn kan jämföras med gimmicken som 3D-film ofta har förknippats med, där 

filmskaparna väljer att visa sina utstående effekter i den negativa parallaxet. Mendiburu et al. 

(2012) menar att wow-effekterna måste användas med försiktighet för att en 3D-film ska bli 

bra. Alla tagningar i filmen behöver inte ha dessa wow-effekter, utan så länge det finns en 

lagom mängd med dessa effekter och en bra historia som berättas, kommer filmen bli 

framgångsrik. Vidare skriver Mendiburu et al. (2012) att filmskapare ofta ställs inför ett 

dilemma, att publiken vill ha en bra historia men även att wow-effekter ska återfinnas i den. 

Författarna anser att dessa två mål är oförenliga. Det är mycket svårt att fördjupa sig i en 

berättelse och samtidigt ha massa dramatiska 3D-effekter som slängs i ansiktet på en. 

Steve Schklair från 3ALITY TECHNICA förklarar hur wow-effekter används i 3D-filmer. 

“Wow-effekterna tar publiken ur historien. Det är scener som skriker ut, Titta på mig! Titta 

på mig! Jag är 3D!” (Mendiburu et al. 2012, s. 19) (egen översättning). Han anser ändå att 

publiken uppskattar några scener med Wow-effekter, inom det negativa parallaxet, men att 

dessa måste vara noggrant placerade om de ska användas. 

Phil McNally från det amerikanska filmbolaget Dreamworks menar också att wow-effekter 

bör appliceras med försiktighet: 

 

Wow effekter är som söta karameller. Alla gillar choklad men vi blir äcklade om vi äter för 

mycket. När du lagar mat använder du socker med försiktighet. Några måltider undviker du 

socker helt, några kakor serveras med super-söt glasyr, och då serveras den inte som förrätt. 

Ha detta i åtanke och överdosera inte din publik med 3D-effekter. (Mendiburu et al. 2012, 

s.19) (egen översättning). 

3.5 Problematiska aspekter av 3D 

Roger Ebert menar att 3D-film är slöseri med en dimension, “När du tittar på en 2D-film, 

uppfattar din hjärna det som 3D …. Våra sinnen använder principen om perspektiv för att 

tillhandahålla den tredje dimensionen. Att lägga till en artificiell dimension kan göra 

illusionen mindre övertygande” (Ebert, 2010) (egen översättning). Ebert anser även att 3D 

inte tillför något till upplevelsen. Han menar att om man tänker på den största film-

upplevelsen man har haft hade den troligtvis inte blivit bättre om den skulle ha setts i 3D. 

Ebert anser vidare att 3D berövar regissörerna ett verktyg för att styra var tittarens fokus i 

scenen ska ligga. I 2D-filmer är det ofta skillnad i fokus för att visa förgrunden eller 

bakgrunden När 3D används blir det en distraktion för åskådaren då tittaren inte alltid vet 

vad i scenen den ska kolla på.  

3.5.1 Bieffekter på hälsan 

Tidigare forskning visar att somliga tittare upplever ett visuellt obehag när de tittar på 3D-

bilder (Lambooij, Ijsselsteijn & Heynderickx, 2007; Lambooij, Ijsselsteijn, Fortuin & 

Heynderickx, 2009). Ukai & Howarth (2008) menar att det finns en oro rörande säkerhet 

och hälsa i samband med 3D-tittande. De påstår också att ett intensivt tittande på 3D-bilder 

kan vara skadligt för ögat, särskilt för barn vars visuella system fortfarande är under 

utveckling.  
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I en intervju med två ögonläkare, Dr Michael Rosenberg och Dr. Deborah Friedman, 

beskriver de att många personer går runt med mycket små ögonproblem, som till exempel 

muskelobalans som under normala omständigheter behandlas naturligt av hjärnan. Men att 

se på 3D ger en obekant visuell upplevelse som kan leda till större mentala ansträngningar, 

vilket gör det lättare att få huvudvärk (Allan, 2010). Ebert (2010) konstaterar att 3D i vissa 

fall kan skapa huvudvärk och även illamående. Detta styrker Yang et al. (2012) då han sin 

studie visar att 3D-tittande kan leda till illamående, särskilt för ungdomar. Han konstaterar 

även att betraktarpositionen har betydelse. Genom att betrakta 3D-film från en nära, central 

position till skärmen är det vanligare att uppleva bieffekter som illamående och åksjuka, än 

vid en betraktarposition längre från skärmen. 

3.5.2 Konvertering av 2D till 3D 

Allt fler filmer släpps i 3D. Trots detta är det många av dessa som inte är filmade i 3D utan i 

2D. Efter filmen är inspelad genomgår det 2D-filmade materialet en redigeringsprocess där 

en person, med hjälp av en dator, konverterar 2D-materialet till 3D. På så sätt behöver inte 

produktionsbolaget spela in filmen i 3D utan kan göra det konstgjort i efterhand (Squires, 

2011). Men denna 2D till 3D-konverteringsteknik har fått utstå mycket kritik. Krönikören 

Peter Hall tycker att filmbolagen borde annonsera ifall filmen är filmad i 3D eller konverterad 

i efterhand (Hall, 2010). Scalzi menar att bakgrunderna ibland ser ut som bakprojicerade 

bilder, vilket ter sig orealistiskt och påminner om multiplanskameratekniken (Scalzi, 

2010) som användes av Disney för sjuttio år sedan (Bellis, u.å.). Hollywoodregissören 

Michael Bay går så långt som att påstå att “Just nu ser det ut som falsk 3D med påtagliga 

lager. Du går till biografen och hoppas på spänning, men slutar med att tänka, det här suger.” 

(Fleming JR, 2010) (egen översättning). 

Louis Leterrier, mannen bakom Clash of the titans (2010), är kritisk mot filmbolagets val 

att konvertera filmen till 3D, en konvertering som bestämdes i sista stund och blev alldeles 

för hastigt gjord. Han ansåg att “3D-effekterna var fruktansvärda. Ingenting fungerade, det 

var bara en gimmick för att kunna stjäla mer pengar från publiken” (Ryan, 2013) (egen 

översättning). 

3.5.3 Ljusnivå  

Oavsett om filmer är producerade i 3D eller konverterade till 3D efteråt, visas de med 

betydligt lägre ljusnivåer än 2D-filmer (Pond, 2010). I vissa fall kan 3D-systemen förlora så 

mycket som åttio procent ljus jämfört med ett 2D-system på samma skärm. Lenny Lipton, en 

pionjär inom 3D, menar att de låga ljusnivåerna är ett bekymmer “Jag tror det är ett stort 

problem för publikens uppskattning av 3D … Den huvudsakliga invändningen publiken och 

branschfolket har emot 3D är att det är för mörkt”(ibid) (egen översättning).  

3.5.4 3D-glasögon  

I en studie gjord 2010 visar resultatet att majoriteten av användarna ansåg att 3D-glasögonen 

är en stor nackdel i 3D-tittande. Nästan femtio procent av deltagarna ansåg att glasögonen 

var obekväma och åttionio procent menade att det nästan var omöjligt att göra något annat 

när de hade på sig glasögonen. Dagens konsumenter gillar att multitaska, till exempel kolla 

på mobilen samtidigt som de ser på TV, men detta är inte möjligt när man har 3D-glasögon 
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på sig eftersom glasögonen gör att telefonens skärm flimrar och ser mörk ut (Yoskowitz, 

2010). 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet genomförts samt vilken metod som använts för att 

undersöka uppsatsens syfte och frågeställningar. 

4.1 Upplägg och genomförande 

Kvantitativ data är tänkt att ge svar på frågan “Hur många?”, medan kvalitativ data ger 

svar på frågan “Varför?” (Svenning, 2003). Svenning anser att det är en rimlig tanke att låta 

kvalitativ- och kvantitativ data komplettera varandra. Det kan ske som ett integrerat 

kvantitativt inslag i den kvalitativa analysen.  

Till en början planerade vi att göra en kvalitativ intervjustudie, där personer med 3D-TV i 

hemmet låg i fokus. Kravet för att kunna medverka i intervjun var att personerna skulle ha 

sett minst en film i 3D. Vi skrev ett e-mail till hela Institutionen för Informatik på Umeå 

Universitet, och frågade om någon föll in i ovanstående kriterier, men fick inget svar. Samma 

fråga skrevs på Facebook där frågan delades vidare av flera av våra vänner, vilket i teorin 

borde ha nått flera hundra personer, men vi fick endast svar av två personer. Med tanke på 

den tid det tar att söka deltagare i närområdet med de rätta kvalifikationerna, ändrade vi 

metodperspektiv och valde att göra en enkätundersökning med fokus på både kvalitativ- och 

kvantitativ data. 

Vår enkät bestod både av kvalitativa och kvantitativa delar, där datan från de båda delarna 

har bidragit till studien. Med de kvantitativa frågorna var vi ute efter att få svar på ”hur 

många” eller ”hur ofta” i en viss fråga, medan de kvalitativa frågorna var avsedda att gräva 

djupare och få en förklaring till hur eller varför de tyckte eller kände på det sättet. Den 

kvantitativa metoden användes eftersom vi ville få en uppfattning om vilken sorts teknik som 

är vanligast bland deltagarna, hur ofta de ser på 3D-film, samt vilka besvär de upplevt i 

samband med 3D-filmstittande.   

En kvalitativ fråga i vår enkät är till exempel vad tittaren tycker är viktigt för att det ska bli 

en bra 3D-upplevelse. Denna fråga valde vi att ställa som en öppen fråga, vars syfte var att 

uppmana deltagarna att formulera sig med längre meningar för att på så sätt bredda 

förståelsen av vad som krävs för en bra 3D-upplevelse. En annan orsak till användandet av 

öppna frågeställningar utan svarsalternativ, var att vi ville undvika att ge ledtrådar till hur 

deltagarna kunde svara. Om vi skulle ha olika alternativ, exempelvis att glasögonen måste 

vara sköna, skulle kanske deltagarna kryssa i den rutan fast de inte har tänkt på detta innan 

de såg svarsalternativen.  

Enkätmetoden på Internet passade bra in på vårt arbete då den är tidseffektiv, enkel att 

sprida och underlättar för deltagarna då de kan sitta i deras egna hem och göra under-

sökningen som Ejlertsson (2005) beskriver det. I slutändan kan dock undersökningen 

kritiseras för att den innehöll för få deltagare för att det kvantitativa resultatet ska ses 

rättvist. 

4.2 Enkät 

Internetenkäten skapades och genomfördes med hjälp av gratissidan freeonlinesurveys.com/ 

som tillät upp till femtio personer att svara under en tiodagars period. Enkäten bestod av 13 

frågor innehållande både öppna och slutna frågor. Vi har hållit oss inom ramarna för de 

forskningsetiska principerna som är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
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forskningsrådet i mars 1990 (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Gällande 

informationskravet och samtyckeskravet fick användarna veta forskningsuppgiftens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att de var fri att avbryta undersökningen när helst de ville. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna blev upplysta om att enkäten var 

anonym. Vi informerade även om att resultaten från enkäten enbart kommer användas till 

vår C-uppsats och därigenom fick vi med nyttjandekravet som innebär att uppgifter in-

samlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (ibid.).  

När vi utformade enkäten hade vi som utgångspunkt att frågorna skulle vara begripliga 

och lätta att tolka. Vi ville inte använda oss av ledande frågor eftersom enkäten ska utformas 

så neutralt som möjligt (Ejlertsson, 2005). Enligt Ejlertsson är det viktigt att utföra en 

pilotstudie på enkäten, innan det slutgiltiga utskicket. Syftet med pilotstudien är att få reda 

på om de svarande tolkar frågorna och svaren på det sätt som frågekonstruktören avsett, eller 

om de lägger en annan innebörd i dem. Dessutom kan pilotstudien även visa om det är något 

svarsalternativ som saknas i någon fråga (ibid.). Efter att vi hade utformat vår pilotenkät lät 

vi en liten grupp av våra klasskamrater genomföra enkäten och komma med kommentarer. 

Ingen av dessa har någon 3D-TV men alla hade sett minst en 3D-film på bio och kunde därför 

utgå ifrån den upplevelsen när de svarade på enkäten. Efter att ha lyssnat på gruppens 

kommentarer och även analyserat deras svarsalternativ, förbättrade vi enkätens utformning 

innan det slutgiltiga utskicket. 

4.3 Deltagare 

Enkäten länkades in på Facebook, där den delades vidare arton gånger av vänner och 

bekanta. Vi valde även att dela enkäten på två olika forum på Internet. Dessa forum var 

Voodoofilm.org, (Sajten för dig som gör film) och även Minhembio.com (Mötesplatsen för 

hembio och hemmaunderhållning). Dessa forum har fokus på filmskapande, teknik och 

hemmabiosystem, vilket tycktes matcha kraven för deltagandet i vår enkätundersökning. 

Majoriteten av användarna på forumen är teknikintresserade, och sannolikheten för att de 

äger en 3D-TV samt har sett en film i 3D ansåg vi vara stor. 

4.4 Litteratururval 

Information kring ämnet 3D har vi funnit i böcker, vetenskapliga artiklar samt olika 

webbsidor inom informatikområdet. Böckerna är lånade på Umeå universitetsbibliotek samt 

det Medicinska biblioteket i Umeå, och de vetenskapliga artiklarna är funna på Google 

Scholar, Con.sagepub samt Umeå universitetsbiblioteks databas.  

Genom att ha studerat litteraturen har vi kunnat skriva vårt bakgrundskapitel och även 

informationen till den relaterade forskningen i vårt arbete. Den använda litteraturen har 

koppling till 3D på många plan, historiskt, tekniskt, teoretiskt samt berättartekniskt. Vi anser 

att dessa områden är relevanta att studera för att vi ska kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt.  

Annan litteratur vi har granskat har koppling till forskningsmetoder. Eftersom vi har valt 

att både använda kvalitativa- och kvantitativa metoder, innehöll den valda litteraturen 

kunskap om dessa metoder.  
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När vi bestämde att undersökningen skulle ske med hjälp av en Internetenkät behövde vi 

fördjupade kunskaper kring detta och fann till slut en passande bok på Umeå 

universitetsbibliotek. 

Webbsidorna vi har studerat är nyhetssidor, statistiksidor samt sidor där vi kunde hitta 

fakta om 3D-historiens utveckling. Detta eftersom den faktan inte kunde återfinnas i någon 

vetenskaplig artikel. Dock har vi bara utgått ifrån webbsidor som vi ansett tillförlitliga. Detta 

kontrollerades genom att kritiskt granska den fakta vi funnit mot andra webbsidor för att 

verifiera att den informationen överensstämde. 

4.5 Metodkritik 

Enligt Ejlertsson (2005) finns det vissa brister när en enkätundersökning görs. Vid en 

enkätundersökning har deltagaren inga möjligheter att ställa kompletterande frågor, om 

något är svårförståeligt. Svar som grundar sig på missuppfattningar kan alltså inte korrigeras 

och ibland inte ens upptäckas. Enkätundersökningen ger inte heller möjlighet till alltför 

komplicerade frågor och spontana följdfrågor som skulle innebära fördjupning kan inte 

ställas. När enkäten är färdigställd fråntas alla möjligheter till ytterligare information. Endast 

de öppna frågorna kan ge en delvis fördjupning i enkätundersökningen. Personer som har 

svårt att läsa eller uttrycka sig i skrift kan få problem när de ska fylla i enkäten, och därmed 

hamna i bortfallsgruppen. Detsamma gäller personer som inte behärskar det språk enkäten 

är skriven på. 

4.6 Analys av data 

När enkätundersökningen var avslutad sammanställdes svaren på samtliga frågor med hjälp 

av enkäthemssidans enkla gränssnitt. De kvalitativa svarsresultaten från samtliga deltagare 

listades under den besvarade frågan, och de kvantitativa resultaten presenterades i ett 

cirkeldiagram. Detta underlättade utvärderingen i och med att svarsresultaten blev 

överskådliga. Därefter sammanställdes och analyserades datan genom att sortera svaren och 

anteckna dessa under passande rubriker. Totalt var det tjugo personer som gjorde enkäten, 

varav vi räknade två av dem som bortfall eftersom deras svar på de kvalitativa frågorna 

signalerar att användarna inte tagit till sig enkäten i ett seriöst syfte. Att det inte blev ett 

större bortfall ser vi som lyckat, då det kan vara stor risk för oseriösa deltagare och icke 

slutförda enkäter på Internet. Dessa två personers svar finns ändå medräknade i de 

kvantitativa svarsresultaten, eftersom att cirkeldiagrammen medför att det inte går att avgöra 

vilken deltagare som svarat vad. Dock ser vi inte detta som ett stort problem eftersom dessa 

frågor bara innehöll seriösa svarsalternativ. 

4.7 Analysmodell 

Vi har valt att analysera vårt resultat utifrån Merriams (1994) kategoriseringsmodell. Att 

analysera med hjälp av att utveckla kategorier, typologier eller teman innebär att man måste 

leta efter regelbundenheter eller företeelser som återkommer i resultatets information som 

ska analyseras. Merriam nämner vidare att kategoriskapande är en uppgift som går ut på att 

jämföra en informationsenhet med en annan.  

Lincoln och Guba (1985) menar att denna teknik kan användas tillsammans med ett kort-

registersystem. Detta exemplifieras med att det första kortet i högen dras, det noteras vad 
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som står på det, och läggs i en icke namngiven kategori. Sedan dras ett andra kort varpå det 

bestäms på mer eller mindre intuitiva grunder om detta kort bör placeras i samma kategori 

som första, eller i en ny kategori. Denna procedur upprepas tills alla kort är dragna. Vissa 

kort kanske inte verkar relevanta för de kategorier som verkar ta form och ska då placeras i 

en ”blandat” kategori. Det är viktigt att inte se dessa kort som betydelselösa eller oviktiga, då 

de kan visa sig behövas längre fram. På liknande sätt har vi skapat kategorier bland enkät-

svaren.  
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5. Resultat 

Här nedan redovisas resultatet från Internetenkäten. De kvantitativa frågornas resultat 

illustreras med cirkeldiagram för enklare förståelse. 

5.1 Enkätens resultat 

5.1.1 Vilka är anledningarna till att deltagarna köpte en 3D-TV?  

De flesta av deltagarna svarade att de köpte en 3D-TV för att de ville vara med i den tekniska 

utvecklingen på TV-marknaden. Det framkom även att dessa personer tycker att effekterna 

som 3D medför är “coola”. En deltagare motiverar sitt köp av 3D-TV med orden “det är coolt 

med 3D effekter och man vill ju vara up to date”. Några personer köpte 3D-TV för att 

upplevelsen blir annorlunda jämfört med 2D.  En stor del av deltagarna svarade att 3D-

funktionen inte var huvudskälet till varför de valde en 3D-TV, men att den bara råkade ha 

tekniken inbyggd. Andra anledningar var att det endast fanns 3D-TVapparater tillgängliga 

när de köpte ny TV, vilket inte gav dem något annat val. 

5.1.2 Hur många har en passiv- respektive aktiv 3D-TV 

Nittio procent av deltagarna har en aktiv 3D-TV och tio procent har en passiv 3D-TV.     

 

Bild 2: Diagrammet visar hur många som har en aktiv eller passiv TV. 
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5.1.3 Hur tycker deltagarna att deras 3D-glasögon känns när de använder 
dem? 

De flesta deltagarna störde sig inte på hur 3D-glasögonen kändes. Det var dock många av 

dessa som tyckte att det var störande att ha på sig dem till en början, men efter ett tag glömde 

de bort dem. En deltagare menade att glasögonen är “lätta och behagliga. Det tar ett tag 

innan man vänjer sig med dom men efter ett tag känner man dom inte”.  

De personer som hade glasögon tyckte att det var besvärligt att ha 3D-glasögonen ovanpå 

sina vanliga glasögon.  

Andra deltagare utan vanliga glasögon tyckte att det var hårda över näsan, tunga, sköra 

och att glaset var för litet. 

5.1.4 Hur ofta ser deltagarna på 3D-film hemma? 

Majoriteten av deltagarna svarade att de sett 3D-film hemma några få gånger per år. 

Trettiofem procent av deltagarna svarade att de ser 3D-film några gånger i månaden. Bara en 

person medgav sig aldrig sett en 3D-film i hemmet. 

 

Bild 3: Diagram som visar hur ofta de 20 deltagarna ser på 3D-film i hemmet. 
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5.1.5 Tycker deltagarna att det finns anledningar att se 3D-film istället för 
2D-film? 

En större grupp av deltagarna tycker att det finns anledningar att se på 3D-film istället för 

2D-film. Majoriteten av den gruppen upplevde mer immersion i 3D-film jämtemot 2D-film. 

De tyckte att de kom in i filmen på ett annat sätt och att de fick en annan känsla av filmen. 

Vissa tyckte att 3D-film engagerar mer, att de får större inlevelse och att filmerna blir mer 

realistiska och spännande då det känns som man blir en del av den. 

En stor del av gruppen tyckte att en anledning att välja 3D framför 2D var för effekternas 

skull. Om en och samma film utges i 3D och 2D väljer majoriteten 3D-utgåvan om det är en 

film med mycket effekter i, eftersom de anser att 3D passar i filmer med mycket wow-

effekter, som till exempel action-filmer där saker flyger ut i det negativa parallaxet. En 

deltagare föredrar 3D framför 2D eftersom “Tycker det blir en häftigare upplevelse med 3D 

när det bjuds på effekter och ett djup som inte 2D klarar av”. 

Deltagarna föredrog 3D-filmer som är inspelade i 3D istället för filmer som är 

konverterade till 3D. När de ser en 3D-film som är skapad för 3D kommer de mer in i filmen 

och upplever en stor grad av immersion, vilket enligt dem leder till en bättre filmupplevelse. 

Men även här fanns det deltagare, tjugo procent, som tyckte att det aldrig fanns anledningar 

att se på 3D istället för 2D. Detta därför att de avsåg att 2D gjorde sig bättre på film och även 

att 3D-glasögonen var ett sådant stort irritationsmoment att de inte såg på 3D av den 

anledningen. 

5.1.6 Vilken genre ser deltagarna helst i 3D? 

Om deltagarna måste välja en genre inom 3D-film, föredrar de action, science fiction och 

animerat. Ett skäl som nämns är att 3D-effekterna ger mest för upplevelsen när det är i en 

actionfilm. I de animerade filmerna tycker flera att det positiva parallaxet blir mer märkbart. 

Det nämns även att överraskningsmomenten blir starkare i skräckfilm om 3D används, vilket 

upplevs positivt. 

5.1.7 Finns det gånger när 3D inte gör sig bra på film? 

Ett återkommande svar på denna fråga är att dramafilmer med fokus på dialog inte gör sig 

bra på 3D-formatet. Som en deltagare beskriver “Filmer som inte ska imponera visuellt, 

behöver inte ha 3D-effekten”. Flera deltagare tycker även att actionfilmer med snabba scener, 

det vill säga snabba klipp och skakiga kamerarörelser, ger en ryckig känsla och oskarp bild. 

Det nämns även att när filmskaparna överdriver med objekt som sticker ut ur bilden i det 

negativa parallaxet, förstörs upplevelsen. En deltagare skriver att filmer som producerats i 

2D och konverterats till 3D, ofta innehållet för lite effekter för att den ska kännas som en bra 

3D-film.   
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5.1.8 Tycker deltagarna att 3D kan bidra till upplevelsen? 

Majoriteten av deltagarna tycker att 3D bidrar till en positiv upplevelse. De flesta tycker att 

realismen och immersionen ökar med 3D-film på ett sätt som inte 2D-film klarar av. Vissa 

tyckte att när det kom ett överraskningsmoment i filmen i det negativa parallaxet, kunde de 

hoppa till eller till och med ducka för objektet. En av deltagarna uppger att 3D fångar 

intresset mer än 2D eftersom “filmen fängslar mer, ungefär som ett bra ljudspår gör en film 

roligare eller mer intressant att se”. Vissa tyckte även att man får ett bättre perspektiv på 

storlekar och avstånd. Det ansågs också att djupet i bilden blir tydligare och ger inte samma 

platta utseende som 2D gör. En deltagare svarade att upplevelsen blir sämre om man ser film 

i 3D.  

5.1.9 Vad anser deltagarna är viktigt för att det ska bli en bra 3D-
upplevelse? 

En viktig faktor för 3D-upplevelsen är att filmen är gjord för 3D och inte bara något som 

filmskaparna lagt på i efterhand för att den ska få en stämpel som 3D-film. Vidare tycker 

deltagarna att filmen bör ha bra bild och ett djup anpassat för 3D. En deltagare skriver att 

man bör använda effekterna på ett sparsamt sätt “3D-effekterna bör komma med jämna 

mellanrum och man ska inte tänka på när det är 3D och inte”.  

Effekter inom det negativa parallaxet är omskrivet som en positiv attribut av några få 

deltagare. Det nämns även att effekterna måste skapa en känsla av realism och ge en wow-

effekt. Några deltagare skriver att glasögonen måste sitta bra så de inte känns irriterande och 

förstör upplevelsen.  

5.1.10 Anser deltagarna 3D som något nödvändigt? 

En övervägande majoritet anser att 3D inte är något nödvändigt till film. Det framförs 

argument som att det är coolt, men inte bidrar med något. Eller som en deltagare skriver “I 

vissa filmer lyfter det fram mycket, medan det i andra filmer är onödigt. Det känns inte 

nödvändigt, men kan innebära en extra bonus för upplevelsen.” 

I undersökningen framkom det även att vissa deltagare anser att ljud och bild i 2D räcker 

för att ta in informationen i filmen. Som argument för 3D skrivs att den totala upplevelsen av 

filmen blir bättre, och att 3D är ett tecken för att den ultimata upplevelsen inom film går 

framåt.  
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5.1.11 Har deltagarna någon gång upplevt huvudvärk, ögonirritation eller 
illamående i samband med 3D-tittande? 

Av samtliga tjugo deltagare från enkätstudien var det över femtio procent som aldrig hade 

upplevt någon av dessa besvär. Åtta av deltagarna hade någon gång under 3D-tittande 

upplevt irritation i ögonen. Detta gör det till det vanligaste obehaget vid 3D-tittande. 

Huvudvärk var det näst vanligaste besväret då fem deltagare har upplevt det någon gång, och 

endast två deltagare har upplevt illamående någon gång när de har sett på 3D.  

Bild 4: Diagrammet visar hur många av deltagarna som har upplevt besvär vid 
3D-tittande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

5.1.12 Har deltagarna erfarit några irritationsmoment när de har sett 3D-
film? 

Deltagarna som har vanliga glasögon på sig upplever att det blir problematiskt att sätta på 

3D-glasögonen, då de sitter dåligt och kan kännas obekväma. Flertalet skriver även att 3D-

glasögonen gör bilden mörkare vilket upplevs som negativt. Det är också noterat att man är 

begränsad till att sitta rakt med 3D-glasögonen på för att inte bilden ska bli mörk. Några 

deltagare upplevde det även störande att 3D-glasögonen gjorde det svårare att titta på 

mobilen samtidigt på grund av flimmer och mörkare bild. För vissa upplevdes undertexten 

ibland suddig, vilket kändes irriterande.  

5.1.13 Hur kan 3D-upplevelsen förbättras enligt deltagarna? 

De flesta är rörande överrens att om man slapp 3D-glasögonen skulle upplevelsen förbättras. 

En deltagare skriver att “Om jag slapp 3D-glasögonen tror jag att jag skulle se på det oftare”. 

En önskan bland deltagarna är bättre glasögon som inte blockerar en del av ljuset så att 

bilden blir ljusare. En förhoppning från deltagarna är att fler filmer produceras i 3D från 

början, så vi slipper de dåligt konverterade filmerna. Att använda hologram istället för TV 

vore önskvärt, så man slipper glasögonen och får en starkare upplevelse.  
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6. Resultatanalys 

3D har skapat en ny stilistisk norm hos filmskaparna. Detta har TV-tillverkarna insett och 

implementerat tekniken i de senaste TV-apparaterna. Som tidigare nämnt är 3D inget 

försäljningsknep längre för TV-tillverkarna. Nästan alla TV-apparater som säljs idag har 3D, 

vilket gör att kunden inte behöver fundera om den vill ha funktionen eller inte. Kunden 

behöver dock inte använda 3D-funktionen utan har möjlighet att välja om den vill se på 2D 

eller 3D. 

De flesta deltagare i vår undersökning såg på 3D-film i hemmet några få gånger per år. 

Med tanke på det låga utbudet av 3D-filmer som släpps för hemmabruk, anser vi att 

resultatet känns rimligt.  

Majoriteten av deltagarna hade aktiva 3D-TVapparater. Detta beror troligtvis på att aktiva 

3D-TV:ar har en dominerande marknadsandel på 3D-Tvmarknaden jämfört med passiva 3D-

TV:ar. 

6.1 3D inom specifik genre 

Vår enkätundersökning visade att bland annat action och science fiction gör sig bäst i 3D. 

Detta motiveras av en deltagare enligt följande: ”I animerat och actionfilmer passar 3D 

bättre. När jag vill se en film med mycket effekter är 3D bra”. Detta överensstämmer med 

Lowry och Cossars (2013) teori om att filmer som produceras för 3D ofta är ute för att visa 

filmens visuella effekter. Animerat var också uppskattat av enkätdeltagarna då vissa tyckte 

att 3D-formatet passade bättre för animerad film än ”riktig” film. Detta kan förstås genom att 

filmskaparna för animerad film inte har samma begränsningar som filmskaparna för ”riktig” 

film har, som exempelvis hur kameran ska göra sig eller hur scenen ska vara uppbyggd. Vid 

skapandet av animerade filmer tillåts filmskaparna ändra kamerans inställningar och 

rörelser i datorn, samt hur objekten ska bete sig, vilket förenklar processen att göra filmen till 

3D (Mendiburu et al., 2012). 

I undersökningsresultatet framgår det att 3D inte passar bra till alla sorters filmer. 

Dialogbaserade filmer som kärlekskomedier och draman, där det visuella tar mindre plats 

och karaktärerna driver filmen framåt, anser deltagarna inte bör produceras i 3D. En 

deltagare menar att ”I dramafilmer känns det inte som 3D ger så mycket. Man är inte ute 

efter en wow-effekt”. Det framkom även att det är viktigt med berättartempot i 3D, att klippet 

inte får visas för fort. En person i undersökningen tycker att ”När det går fort i filmen blir det 

jobbigt att se i 3D, känns som ögonen inte hinner med riktigt”. Som Webb konstaterar tar det 

längre tid för ögat att anpassa och absorbera djupet i en 3D-film än 2D-film (Sony Pictures, 

2012). Därför blir det jobbigt för tittarna att se snabbt klippta scener i 3D, vilket vår 

undersökning visar. 

6.2 Immersion 

När en person förlorar uppfattningen om både tid och rum därför att personen är engagerad 

och inne i aktiviteten den utför upplever den immersion (Gunter, Kenny & Vick 2007). Vår 

undersökning stärker Pölönen, et als. (2009) och Yang, et als. (2012) teorier om att 3D-film 

ger ökad immersion jämfört med 2D-film, och är en av de främsta anledningarna till valet av 

3D-film framför 2D-film. ”Man blir mer inne i filmen när man ser 3D” som en deltagare 
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skriver. Många deltagare hävdar att 3D kan göra immersionen djupare, men att det inte är 

nödvändigt för filmens berättelse.     

6.3 Realism 

En annan faktor som får deltagarna att se på 3D-film framför 2D-film är den visuella 

realismen. Flertalet deltagare i undersökningen hävdar att 3D-filmer upplevs mer realistiska 

än 2D-filmer. En deltagare går så långt som att säga att ”det blir en större upplevelse då det 

upplevs som sant det man ser”, vilket överensstämmer med James Camerons påstående att 

publiken tappar uppfattningen om vad som är verkligt och inte (Goodyear, 2009). I 

undersökningen framkom det att flera deltagare kände en stark närvarokänsla när de ser 3D-

film. Detta stämmer överens med James Camerons konstaterande att publiken känner en 

större närvarokänsla när de ser 3D-film, vilket gör upplevelsen mer realistisk (ibid). Ebert 

(2010) påstår att 3D är slöseri med en dimension, och att en extra dimension kan göra filmen 

mindre realistisk. Detta påstående delas inte av deltagarna i vår undersökning som visar det 

motsatta.  

6.4 Wow-faktorn 

Flertalet deltagare upplevde att 3D-effekterna både i det positiva och negativa parallaxet är 

en anledning att se 3D-film istället för 2D-film. En deltagare skriver att ”Om man vill uppleva 

effekter är det bättre att se på 3D. Jag tycker man kommer in i filmen mer då det känns 

realistiskt med djupet och effekterna som kommer ut ur tvn”. Samtidigt menar många 

deltagare att 3D-effekterna bör komma med jämna mellanrum, och att tittaren inte ska 

behöva tänka på när det är 3D, det ska kännas naturligt. Mendiburu et al. (2012) berättar hur 

Schklair förklarar wow-effekten. Han menar att publiken gillar wow-effekter inom 3D-film, 

men att de inte får användas för ofta. Detta påstående styrks i vår undersökning. Vissa 

deltagare tyckte också att för mycket wow-effekter satte handlingen i skymundan, och 

försämrade immersionen. I en del fall försökte deltagarna interagera med objekten som stack 

ut ur det negativa parallaxet, men eftersom objekten inte finns i vårt fysiska rum försvinner 

fokus från filmens handling och minskar immersionen.  

6.5 Problematiska aspekter av 3D 

6.5.1 Bieffekter på hälsan 

Ända sedan 3D uppfanns på 1800-talet har människan upplevt besvär i samband med 3D-

tittande. Tekniken har inte varit tillräckligt utvecklad vilket har lett till ögonirritation, 

huvudvärk och illamående. Vår undersökning visade att fyrtiofem procent av deltagarna 

någon gång upplevt besvär i samband med 3D-tittande. Flera av deltagarna har känt ögon-

irritation när de har sett på 3D-film vilket tidigare studier också visat (Lambooij et al., 2007; 

Lambooij et al., 2009). Huvudvärk var även ett besvär som återkom bland deltagarna. 

Tidigare forskning har visat att 3D-tittande ger en främmande upplevelse för ögat, vilket kan 

leda till huvudvärk då hjärnan måste arbeta hårdare med den visuella informationen (Allen, 

2010). En litet antal av deltagarna, två stycken, upplevde illamående i samband med 3D-

tittande. En tidigare studie visade att 3D kan skapa illamående (Yang et al., 2012). Där påstås 

det att en nära, central position till skärmen kan ge en större risk för illamående. Vi 
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granskade inte betraktarens position till skärmen i vår undersökning vilket gör det svårt att 

veta varför de olika besvären uppstod hos deltagarna. I Yang et als. (2012) studie tittade 

deltagarna på en stor bioduk vilket kan ha påverkat graden av illamående jämfört med de 

betydligt mindre skärmarna som deltagarna i vår undersökning har hemma. 

6.5.2 Konvertering av 2D till 3D  

Flera deltagare nämner vikten av att filmen är producerad i 3D från början. En deltagare 

skriver ”Det är viktigt att det är en 3D-film som är gjord för 3D! Ibland ser det inte så bra ut 

när man fejkat det i redigeringen efteråt”. Bay (Fleming JR, 2010) är av liknande mening då 

han anser att konverteringstekniken gör att bilden delas upp i lager som ser ut som falsk 3D 

och försämrar upplevelsen. En deltagare skriver att ”filmen ska bli bättre av 3D, och inte bara 

vara en film med 3D”. Varför vissa filmer blir konverterade till 3D fastän de inte är tänkta 

3D-filmer från början, beror enligt Leterrier (Ryan, 2013) på filmbolagens strävan att tjäna 

mer pengar från konsumenterna. Han menar att de gör alldeles för hastiga konverteringar, 

vilket leder till dåliga resultat som kan ge en sämre filmupplevelse.  

6.5.3 3D-glasögon & Ljusnivå 

Det är tydligt hur personer med glasögon finner det mer besvärligt med utanpåsittande 3D-

glasögon än de som inte har något synfel. Detta beror på att 3D-glasögonen är formade för att 

sitta som vanliga glasögon. Att sätta på ett extra par glasögon ovanpå de befintliga 

glasögonen ger en onaturlig passform på näsan och runt öronen, vilket vissa av deltagarna 

upplevde negativt.  

Den mörka bilden orsakad av glasögonen är ett problem som deltagarna uppmärksammat. 

Detta problem kan göra att folk väljer att se på 2D istället för 3D, vilket kan relateras till 

Liptons påstående att den mörka bilden är den största orsaken att publiken är emot 3D-film 

(Pond, 2010). Det fanns även deltagare i vår undersökning som tyckte att det var störande att 

glasögonkanterna sågs i dennes synfält under filmens gång. Detta ledde till att deltagaren 

tappade fokus från filmen vilket förorsakade en mindre grad av immersion. Det var även 

många av deltagarna som ville kunna ligga ner och ha huvudet på sned när de ser på TV, men 

på grund av 3D-glasögonen är detta inte möjligt då bilden blir mörkare.  

Vår enkätundersökning visade också att deltagarna tyckte det var ett problem att inte 

kunna se på mobiltelefonen samtidigt som de tittar på 3D-film. I dagsläget är detta ett stort 

hinder för 3D industrin, eftersom folket som sitter i soffan och ser på TV förväntas kunna 

titta på mobilen samtidigt, då detta har blivit ett vanligt fenomen.  

Flertalet deltagare upplevde irritation över att undertexten ibland kändes suddig. Detta är 

ett problem som beror på att texten och bilden är placerade i olika djup. Ibland när scenen 

byts flyttas undertexten i djupled vilket kan orsaka att texten upplevs suddig då skärpan är 

fokuserad på en annan punkt. Detta problem kan reduceras genom att placera texten nära 

skärmplanet (Carrabina, et al. 2012).              

Trots att de flesta deltagare är positiva till 3D tycker majoriteten att 3D inte är något 

nödvändigt. En deltagare tycker att 3D är onödigt eftersom ”jag saknar det inte när jag ser en 

film utan 3D”. Detta påstående är likt Eberts (2010) konstaterande att om man tänker 

tillbaka på den största filmupplevelsen man haft, skulle den troligtvis inte blivit bättre om 

den setts i 3D.  
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Eftersom majoriteten i vår undersökning hade aktiva 3D-glasögon kan resultatet ses 

missvisande mot passiva 3D-glasögon. Om resultatet i undersökningen hade blivit det mot-

satta, att majoriteten haft passiva 3D-glasögon skulle kanske utgången blivit annorlunda 

eftersom passiva 3D-glasögon är både lättare och mindre än aktiva 3D-glasögon. 

 6.6 Önskade förbättringar 

Det fanns ett fåtal deltagare som tyckte att 3D ger en bättre upplevelse. Dessa personer anser 

ändå att tekniken bör utvecklas för att upplevelsen ska bli ännu bättre. Det främsta 

argumentet för en förbättrad 3D-upplevelse anses vara att slopa 3D-glasögonen, eller bättre 

glasögon som inte blockerar så mycket ljus. Att göra glasögonfri 3D skulle ge möjlighet till 

enklare multitasking som många av dagens konsumenter sysslar med när de ser på TV. Om 

glasögonen inte behövs skulle även immersionen med största sannolikhet öka, eftersom 

tittarna inte behöver justera glasögonen medan de ser film, och därmed förlora 

uppmärksamheten från filmen. I undersökningen framkom även att 3D–glasögonens ram 

bidrog till försämrad upplevelse. Att kunna se 3D-film utan dessa glasögon skulle även 

förenkla för de personer som redan har glasögon på sig, eftersom undersökningen visar att 

dessa personer upplever 3D-glasögonen som ytterst osköna och störande.  

Flera personer önskar att 3D-filmer görs i 3D från början för att slippa filmer liknande 

Clash of the titans (2010) som fick negativ kritik för sin dåliga 3D-konvertering (Ryan, 2013). 

Denna önskan kan bara slå in om filmbolagen bestämmer sig för vilket format filmen ska 

släppas i, innan filmen produceras.  

Det framkom fler saker som kan förbättra upplevelsen som till exempel 4D och holografisk 

3D. Spykids 4D (2011) är ett exempel på en film där filmbolaget skickat med luktbrickor som 

ska användas till vissa scener, vilket gör det till en 4D upplevelse när luktsinnet aktiveras. 

Frågan är bara hur mycket immersionen förstörs av att behöva plocka upp brickan? I andra 

fall har biograferna installerat stolar som rör på sig i synk med filmen, och vatten som 

sprutar på publiken, vilket ger en större immersion (Newcomb, 2012). Denna 4D-teknik 

används mest i nöjesparker i dagsläget och den är för avancerad för att implementera i 

hemmiljö.  

Hologram är bilder som med hjälp av laser visar helt exakta 3D-bilder av verkliga föremål. 

Det krävs inga glasögon för att se bilderna i 3D. Det går att se hologram från olika vinklar och 

perspektiv, precis som om man skulle titta på ett verkligt objekt, vilket gör det otroligt 

realistiskt och mindre ansträngande för ögonen (Atkinson, 2011; Wilson, T. V, 2011).  

Paul Forrest konstaterar att: 

 

En av de mest dramatiska förändringarna som holografisk 3D medför är funktionaliteten, som 

tillåter flera användare som tittar på samma scen att fokusera på olika punkter samtidigt. Det 

enklaste sättet att föreställa sig det är att tänka på skillnaden mellan att visa en film eller att 

vara på teatern. … det märkvärdiga med holografisk 3D är när varje åskådare väljer att 

fokusera på en punkt, blir resten av scenen suddig som i den verkliga världen.(Atkinson, 2011, 

s. 157). (egen översättning) 

 

Hologramteknologin är något som är i en utvecklingsfas, men väntas slå igenom inom en 

tio-års period (Hockenson, 2013).  
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7. Diskussion 

Vår enkätundersökning riktade sig till personer som äger en 3D-TV och har sett 3D-film i 

hemmet. Därför förmodas det att de som deltagit i vår undersökning troligen har ett intresse 

av denna teknik, eller lever tillsammans med någon som är intresserad av 3D funktionen. 

Resultatet av undersökningen hade kanske blivit annorlunda om frågorna hade riktat sig till 

de som valt att ännu inte köpa 3D-TV.  

Enkätundersökningen har sina begränsningar, det går exempelvis inte ställa spontana 

följdfrågor som hade kunnat vidareutveckla svaren. Därav begränsas analysen av ett svar som 

”Upplevelsen blir bättre av 3D”. Vad kännetecknar denna person som upplevelse och i 

jämförelse med vad blir 3D-upplevelsen bättre?  

En intressant aspekt av undersökningen är att ingen person är negativ till 3D-TV, men 

nästan samtliga tycker att 3D i allmänhet är onödigt. Det kan bero på att vi inte blir tvingade 

att se 3D, utan det är en funktion som aktivt kan sättas igång när material som stöder 3D 

finns att spela upp.   

Resultatet från vår undersökning visar att immersionen, realismen och effekterna inom 

3D-film är anledningar till att välja att se 3D-film istället för 2D-film. Samtidigt finner 

majoriteten av deltagarna inget behov av att se 3D-film. Det spelar även stor roll vilken genre 

filmen produceras inom, om den ska passa för 3D. De ovan nämnda faktorerna, som gör 3D 

mer tilltalande än 2D, anser deltagarna gör sig bäst i visuella filmer som inte har ett 

karaktärsdrivet manus. Dramafilmer där dialoger driver filmen framåt vill deltagarna i 

undersökningen hellre se i 2D. Detta tycker vi är överraskande eftersom 3D enligt deltagarna 

ökar både immersionen och realismen. Varför vill de inte att en dialogbaserad film ska 

kännas realistisk och ge ökad immersion? Kan det upplevas enklare att ta till sig filmens 

dialoger och budskap i dramafilmerna genom att se dessa i 2D format? 

I undersökningen identifierades flera faktorer som bidrar till att 3D-formatet upplevs 

mindre tilltalande än 2D-formatet. Obehagskänslorna i form av ögonirritation, huvudvärk 

och illamående är en bidragande orsak varför tittarna ibland väljer 2D-film istället för 3D-

film. Den mörka bilden i 3D är också ett problem samt 3D-glasögonens alla brister. 

Bekymren med 3D-glasögonen är något som vi anser TV-tillverkarna behöver ta på större 

allvar, då nästan alla i undersökningen upplever glasögonen som ett irritationsmoment. TV-

spelsutvecklaren Nintendo har släppt glasögonfria 3D-skärmar i deras portabla spelkonsol 

Nintendo 3DS. Denna teknik har TV-tillverkarna tagit efter och nu finns det glasögonfria 3D-

TV-apparater. Problemet med dessa är att betraktarpositionen är av yttersta vikt. Det blir 

bara 3D-bild om tittaren ser på skärmen rakt framifrån. De glasögonfria 3D-TVskärmarna är 

just nu dessutom alldeles för dyra för en konsument med medelinkomst, vilket gör att 3D-

glasögonen kommer finnas kvar ett tag framöver. Om tekniken utvecklas och blir glasögonfri, 

kommer många av tittarnas upplevda problematik med stor sannolikhet att minska.  

Avatar (2009) var genombrottet för 3D-filmerna som släpps idag. James Cameron hade 

planerat filmen in i minsta detalj och bemästrar tekniken att filma i 3D. Många 3D-filmer 

som släpps idag filmas i 2D och blir konverterade i efterhand. Detta upplevde många 

deltagare i vår undersökning som negativt. Vi förvånades över den utsträckning deltagare 

som såg skillnad på riktig 3D och konverterad 3D. Att vanliga konsumenter uppmärksammar 

detta visar på att upplevelsen av konverterad 3D inte kan mätas med en film som är filmad i 
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3D. För att skapa bra 3D-filmer krävs det alltså att filmskaparna planerar i förväg, filmar i 3D 

och lär sig använda tekniken på samma sätt som Cameron. Men att endast riktiga 3D-filmer 

skulle finnas på marknaden försvåras av att filmbolagen ser sin chans till ökade intäkter 

genom att släppa 3D-konverterade filmer. Ibland släpps filmerna bara i 3D vilket tvingar 

publiken att betala extra för att kunna se filmen.  

Den stora frågan är dock om konsumenterna har tålamod att invänta den förbättrade 3D-

tekniken som de efterfrågar, eller om 3D än en gång försvinner en tid, för att sedan 

återupptas igen? Vår spekulation är att 3D-tekniken först kommer övergå till glasögonfria 

skärmar för att sedan utvecklas med hologramteknik för att optimera betraktarens 

upplevelse.   
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8 Slutsats 

Under kapitlen 1.1 syfte och 1.2 frågeställning beskriver vi att vi vill undersöka vilka 

omständigheter som ligger till grund för tittarens val av att se 3D-film eller 2D-film. Vi ville 

även undersöka vilka förbättringar tittarna önskar för en bättre 3D-upplevelse i hemmet. 

Nedan följer slutsatser och reflektioner som vi har kommit fram till under vår genomförda 

studie.  

Enkätundersökningens resultat visar att 3D inte accepteras fullt ut inom alla filmgenrer, 

även om deltagarna upplevde en större grad av immersion och ansåg att 3D-film kändes mer 

realistisk än en 2D-film. Förutom en förbättrad immersion och realism bidrog även wow-

faktorn till anledningen att många valde att se 3D-film istället för 2D-film. De flesta av de 

negativa aspekterna som deltagarna angett är kopplade till användningen av 3D-glasögonen. 

Därför skulle det bästa vara att slopa dem helt, men dessförinnan behövs en lösning av 

problemet med betraktarpositionen till glasögonfria 3D-TV-apparater.  

Upplevelsen av 3D-film var sämre när deltagarna såg en film som konverterats i 

efterhand, i jämförelse med en film som spelats in i 3D. Detta visar på vikten av att filmerna 

produceras i 3D direkt istället för att genomgå en konvertering i efterhand. Deltagarna 

uppskattade 3D-tekniken, men tyckte inte att den var nödvändig. Kanske skulle de haft en 

annan uppfattning om utbudet av 3D filmer bara hade begränsats till filmer som blivit 

inspelade i 3D, och slutsatsen hade kunnat bli en annan. 

8.2 Vidare forskning 

Med den glasögonfria 3D-teknikens insteg på marknaden vore det intressant att veta hur 

begreppen från denna uppsats, det vill säga immersion, realism och wow-faktorn påverkas. 

Kommer besvären orsakade av dagens 3D-teknik att minska, och göra formatet mer 

attraktivt bland allmänheten? Detta återstår att se…   
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10. Bilaga – Enkätfrågor 

 Av vilken anledning köpte du en 3D-TV? 
 Har du en passiv- eller aktiv 3D-TV? (Om 3D-glasögonen har batterier använder TV:n 

aktiv-teknik) 

 Hur tycker du att dina 3D-glasögon känns när du använder dem? 

 Hur ofta ser du på 3D-film hemma? 

 Tycker du att det finns anledningar att se 3D-film istället för 2D-film? 

 Vilken genre ser du helst i 3D? 

 Finns det gånger när 3D inte gör sig bra på film? Ge gärna exempel. 

 Tycker du att 3D kan bidra till upplevelsen? Isåfall på vilket sätt? 

 Vad anser du är viktigt för att det ska bli en bra 3D-upplevelse? 

 Anser du 3D som något nödvändigt? 

 Har du någon gång upplevt huvudvärk, ögonirritation eller illamående i samband 

med 3D-tittande? 

 Har du erfarit några irritationsmoment när du har sett 3D-film? 

 Hur tycker du att 3D-upplevelsen kan förbättras? 


