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Abstrakt

Denna uppsats är en närläsning av filmen Jurassic World och utgår ifrån teorier av Tom 

Gunning, Dick Tomasovic och William Brown. Teorierna som uppsatsen utgår från 

handlar om konceptet attraktionsfilm, som uppsatsen förklarar. Konceptet användes 

ursprungligen för att beskriva en era i tidig stumfilm där berättandet inte hade utvecklats

och filmskapare försökte påverka publik genom kameratricks och anspelningar på det 

mänskliga psyket.

Konceptet attraktionsfilm är betydande för uppsatsen då det framhäver hur och om film 

kan kategoriseras som en film där flertal moment är till för att locka till sig åskådaren  

och få denna att inte kunna slita sig från det hen ser.

Jurassic World exemplifieras genom teorin för att utförligt gå igenom konceptet och 

sedan diskutera konceptets innebörd för Jurassic World och film i allmänhet. 

Diskussionen ämnar problematisera konceptet gentemot hur det används nu i den 

moderna blockbusterfilmen, därav exemplifieringen av Jurassic World. Konceptet 

kommer också användas i syfte att undersöka i vilken utsträckning Jurassic World kan 

klassas som attraktionsfilm och hur det underliggande temat påverkas av detta.

Nyckelord

Attraktionsfilm, Jurassic World, blockbusterfilm, Tom Gunning, Dick Tomasovic, 
William Brown, skärmkultur.
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1 Inledning

I antologin Feminisms beskriver William Brown hur hans upplevelse av att bo i London 

präglas av en skärmkultur. Var han än befinner sig i urbaniserade områden omringas han

av skärmar: i tunnelbanan, taxin, köpcentrumet, hissar och så vidare. Jag är beredd att 

hålla med Brown rent generellt och inser att mitt liv präglas mer och mer av tid framför 

olika skärmar (tv, dator, telefon). Brown menar att vi nästintill har blivit helt beroende 

av skärmtittandet och han argumenterar för att vi omger oss av skärmteknik utvecklade 

inom filmmediet för att fånga vår uppmärksamhet.1 Browns tes bygger på filosofen 

Hugo Muntersbergs tankar, redan 100 år innan skärmar blivit del av vår vardag, det vill 

säga att vi dras till det som är ljust, ovanligt och högt.2 

Browns resonemang, tillsammans med Munsterbergs tankar kring vad det mänskliga 

sinnet dras till, slog en gnista hos mig då jag själv är del av den generationen som var 

först med att växa upp med tekniska prylar runt omkring oss och framförallt skärmar i 

hög utsträckning. Mitt beteende har formats av erfarenheter från en skärmkultur där jag 

själv och människor i min omgivning tar fram en skärm och successivt börjar gå igenom

dagens flöde på sociala medier eller sörplar i oss information om vad som helst så fort 

vi har det tråkigt. Jag vill i egenskap av filmvetenskapsstudent undersöka hur mitt 

ursprung korrelerar med filmmediets attraktionsförmåga. Jag tänker använda 

grundläggande teoretiska perspektiv inom filmvetenskapen för att undersöka 

filmmediets attraktionsförmåga och titta närmare på en av de mest populära filmer vi 

hade möjlighet att se på bio 2015 för att utforska de element som Brown syftar på, dels 

genom hans egna teorier, men även med hjälp av teorier från Tom Gunning och Dick 

Tomasovic. 

1.1 Syfte och frågeställning

Browns påstående att vi skulle dras till något automatiskt, utom våran kontroll, och att 

tekniska aspekter i film använder det för att fånga vår uppmärksamhet är ett 

kontroversiellt uttalande. Denna uppsats avser att undersöka de automatiserade 

processerna filmteoretiskt för att titta närmre på om det eventuellt ligger något i Browns

påstående genom att exemplifiera med storfilmen Jurassic World som gick på svensk 

bio 2015 i samklang med en befintligt teori inom ämnet: attraktionsfilm.

1

   ”William Brown Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention, and the Digital Female 
Body" Laura Mulvey,Anna Backman Rodgers, Feminisms, Amsterdam university press, 2015 s.59
2 Ibid s.57
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Min frågeställning är: Vilka medel i filmen Jurassic World avser att försöka fånga vår 

uppmärksamhet? Vad tillför de aspekterna till vår upplevelse och känsla av att titta på 

Jurassic World? Kan attraktionsfilm generera filosofisk eftertanke?

1.2 Metod och material

Jag tänker använda närläsningsmetoden i min uppsats för att komma tätt inpå filmen 

Jurassic World. Närläsning är en metod som textuellt noggrant studerar filmens olika 

delar och jag kommer att studera hela filmen för att kunna bedöma Jurassics Worlds 

aura utifrån dess olika attraktionsmedel. Analysen kommer att delas upp kronologiskt 

utifrån närläsningen av filmen. Jag kommer att studera filmen med hjälp av filmteorier 

från William Brown, Tom Gunning och Dick Tomasovic för att undersöka vilka medel 

filmen använder för att fånga vår uppmärksamhet. Metoden kommer tillåta mig att 

reflektera över dramatiserade tillfällen i filmen och exemplifiera moment där kameran 

försöker hänföra oss och fånga vår uppmärksamhet samt studera dem kritiskt utifrån 

befintligt filmteori.

 

Då jag i min frågeställning hävdar att vi dras till en viss film så kommer jag förklara 

begreppet som min teori utgår ifrån, vilket är film som attraherar, myntat av 

filmteoretikern Tom Gunning, som studerade den tidiga filmens anslag för att locka till 

sig åskådare. Begreppet avser att belysa filmens attraktionsförmåga som spektakel mer 

än ett medium för historieberättande. Jag kommer även ställa Gunning, Brown och 

Tomasovics teorier i paritet med andra teoretiker som behandlat begreppet för att 

utvärdera begreppets brister och motiv. Uppsatsen syftar inte att undersöka Jurassic 

World ur en värderande synvinkel utan snarare behandla den som objekt i en bredare 

kontext. Jag kommer också diskutera och analysera tematiken och budskapet 

ideologiskt med hänsyn till attraktionsfilmens innehåll samt förmåga att skapa filosofisk

eftertanke. Denna del kommer finnas med i analysen som en slutsats som behandlar de 

ideologiska proportionerna som filmen bär med sig.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen riskerar att bli smal då den endast avser att undersöka en film istället för en 

jämförande analys med en annan film. Fördelen med undersökningen blir att den kan 

titta på filmen i ett koncentrerat format med utgångspunkt i de element som utgör 

studiens huvudsak. Filmen i sig är en av de mest sedda under 2015.3 Detta bör öka 

3 Boxofficemojo, Mest intjänade pengar av alla filmer släppta på bio 2015, 
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2015&p=.htm, Senast uppdaterad 17/4-2016, Hämtad 
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undersökningens relevans då väldigt många människor har sett den och påverkats av 

den. Hade uppsatsen fokuserat på en jämförande analys hade den riskerat att hamna i ett

partiskt tillstånd mellan de båda filmerna istället för en grundläggande analys av filmens

tillstånd som attraktion. En jämförande analys hade dock kunnat frilägga en motsats till 

begreppet attraktionsfilm men då hade begreppet fått mindre utrymme, samtidigt är det 

inte uppsatsens avsikt att hitta ett alternativ till begreppet. Det skall sägas att jag inte 

endast kommer behandla begreppet attraktionsfilm, utan också undersöka attraktion som

term riktat mot filmmediet, även om studien utgår ifrån teorin kring attraktions begrepp 

myntat av Gunning på 1980-talet. Jag kommer även utforska samhörande begrepp som 

kan tänkas vara användbara i min studie av Jurassic World, begreppen tidsbild och 

rörelsebild kommer att undersökas med vinkeln av hur filmmediet attraherar oss eller 

påverkar vår uppmärksamhet. 

1.4 Forskningsöversikt

Vad finns då skrivet om filmens förmåga att fånga vår uppmärksamhet? Studiens 

utgångspunkt är att använda begreppet attraktionsfilm som Gunning har hämtat ifrån 

filmskaparen och teoretikern Sergei Mikhailovivh Eisenstein. Eisenstein använde själv 

attraktionsmontage i sina filmer för att försöka få publikens uppmärksamhet. Eisenstein 

menade att attraktion, inom film, är ett aggressivt och ett tillfälligt upphöjt moment i 

föreställningen som i sig är självstyrande. Med självstyrande menar han att momentet 

fungerar i en sfär för sig själv direkt oberoende av själva berättelsen. Eisensteins tankar 

riktade framförallt in sig på attraktion inom teater och cirkus för att sedan övergå till att 

applicera det på film genom tekniska medel. Attraktion, enligt Eisenstein, kan vara en 

plötslig förhöjning, ett cirkusnummer, eller ett musiknummer genomförda med särskilda

aggressiva och excentriska förehavanden. Med detta menade han att attraktion kan 

fungera som en avskild del utan att driva berättelsen framåt genom sin excentriska natur

med avsikten att attrahera åskådaren till spektaklet och samtidigt ge denna en tillfällig 

tillflykt från den historien som berättas.4

Attraktionen kan även användas för att bryta den logiken som bildrörelse bygger på och 

även som en tillflykt av den verklighet vi är involverad i när vi följer filmen. Eisenstein 

använde, primärt, attraktion för att skapa dialektik inom det temat han behandlade.5 

18/4-2016.
4 Sergei Mikhailovich Eisenstein, Daniel Gerould, Montage of attractions: for enough stupidty in every 
wiseman,The MIT press(1974) Vol. 18. s.78-79
5 Ibid. s.79
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Eisensteins tankar kring attraktion tar dock inte mycket av åskådarens påverkan i 

beaktning eller hur det faktum att ny teknik inom film påverkar oss eller filmens 

förmåga att attrahera, vilket han naturligtvis inte kunde göra, eftersom den senaste 

tekniken ännu inte fanns när Eisenstein var verksam.

Hugo Munsterberg angriper attraktionsämnet från publikens synpunkt. Han beskriver 

vårt uppmärksamhetsspan som både frivilligt och ofrivilligt samt hur särskilda element 

tilltalar vår förmåga att behålla eller skapa uppmärksamhet för något. Rent frivilligt, 

menar Munsterberg, kan vi aktivt välja vad vi skall koncentrera oss på samtidigt som 

vissa objekt runt omkring oss fångar vår uppmärksamhet ofrivilligt. Objekten som 

ofrivilligt fångar vår uppmärksamhet starkast, enligt Munsterberg, innehåller antingen 

något ljust, någonting med högt ljud, eller något ovanligt. Han noterar också att frivillig 

uppmärksamhet främst bildas inom oss genom vår tankeverksamhet när vi bestämmer 

mål och tar aktiva beslut. Medan den ofrivilliga uppmärksamheten framförallt kommer 

från utsidan, alltså saker runt omkring oss, vare sig dem har uppsåt eller inte fångar dem

vår uppmärksamhet.6 Munsterberg går inte in så mycket på de tekniska aspekterna av 

filmens attraktionsförmåga och hans påstående att vi ofrivilligt kan dras till filmer för 

att de har högt ljud, starkt ljus eller presenterar något ovanligt saknar vetenskaplig grund

och referenser. 

David Bordwell utforskar vilka element filmen använder för att locka till sig sina 

åskådare. Han menar att den ökade hastigheten på klippningen i samtida film är ett 

medel för att hålla oss fast i historien som filmen försöker berätta. Han menar också att 

shot/reverse-shot systemet som Hollywood ofta använder vilar på naturliga mänskliga 

processer.7 Laura Mulvey har en feministisk inriktning på attraktionsfenomenet och 

hävdar i sin essä Visual Pleasure and Narrative Cinema att titta på och att bli tittat på är 

en mänsklig njutning och att filmen spelar på vår voyeuristiska ådra för att framhäva 

attraktion och således fånga vår uppmärksamhet. Mulveys essä inriktar sig främst på hur

män är aktiva bärare av blicken som voyeurer och kvinnor utsätts passivt för mäns 

blickar. Detta används således i film för att locka till sig män att titta på kvinnor som 

njutning.8 Mulveys essä är dock smal och ideologisk. 

6  Hugo Munsterberg, The Photoplay: A psychological study and other writings (2002) Routledge. s.80
7  ”William Brown Destroy Visual Pleasure: Cinema Attention, and the Digital Female 
Body" Laura Mulvey,Anna Backman Rodgers, Feminisms, Amsterdam university press (2015) s.57-58
8  Laura Mulvey, Visual pleasure and narrtive cinema (1975), Oxford university press, s.808-809
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Enligt Scott Bukatman så påstod Mulvey att filmer (typiska attraktionsfilmer) som 

endast ämnar hänföra oss genom det spektakulära och det fantastiska är farliga för 

filmindustrin och behöver tonas ned. Mulvey menade att hela Hollywoodsystemet 

vilade på visuellt drivna berättarstrukturer med väldigt upprepande natur för att bilda 

mening och värde. Hon ansåg därtill att den kulturen måste brytas och tas i förvar. Detta

tycker Bukatman är förgäves då det ligger i attraktionsfilmers natur att attrahera och dra 

oss till moment som intensifierar berättandet. Han menar att det viktiga är att kunna 

utnyttja dessa tillfällen av intensifiering för att kunna bygga på attraktionsfilmer kärna. 

Han föreslår också att vi ser till tidiga berättarstrukturer (såsom den episka 

berättarstilen) och retoriska strategier för att komma ur det repetitiva berättarsättet och 

använda attraktionsmomenten till vår fördel. Bukatman föreslår att spektaklet kan 

användas för att bilda mening genom just det faktum att filmen fångar vår 

uppmärksamhet så intensivt och får oss att känna en stor närvaro när spektakelmomentet

når oss att vi då kan lära oss något eller få insikt i ett problem samt framhäva kritiskt 

tänkande. Tankarna hämtar han från Eisensteins dialektik där han försökte framhäva 

vikten av kritiskt tänkande i dialektala och symboliska bilder i samband med dramatiska

skeenden.9

2 Teori

2.1 Attraktionsfilmen

Tom Gunning beskriver attraktionsfilm, ett begrepp som han själv myntade, som filmer 

med avsikt att visa åskådaren något uppseendeväckande genom optiska illusioner eller 

plötsliga musiknummer samt en direktinvolvering av publiken. Konceptet riktar in sig 

på hur bildspråket inom film fungerar snarare än att försöka skapa ett samband med 

rörliga bilder som berättar en historia. Det som kännetecknar attraktionsfilm är, enligt 

Gunning, ointresset av att fördjupa sig i karaktärens psykologiska dilemmor eller 

utvecklingen att motivera karaktärens handlingar samt den direkt tekniska inriktningen 

att involvera publiken genom kameratricks. Han beskriver också att attraktionsfilms 

filmer har en förmåga i sig att attrahera och fånga uppmärksamhet genom att endast 

vara exotisk, ovanlig eller oväntad på olika sätt, utan hänsyn till berättelsen.10

9 ”Scott Bukatman, Spectacle, Attraction and Visual Pleasure”, Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006) Amsterdam university press, s.77-81
10 Tom Gunning, The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, Wide Angle, 
Vol. 8, nos. 3 & 4 Fall (1986) s.64-65
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Gunning menar att en sådan typ av film generellt tenderar att använda berättande som 

sedan övergår till enbart uppvisning eller spektakel av filmiska element som fungerar 

autonomt och kan avbryta berättandet i avsikt att fånga vår uppmärksamhet. Gunning 

ser dock inte dessa som problematiska aspekter inom film utan snarare användbara för 

att kunna involvera publiken. Han går också emot Mulveys tes om hur film spelar på 

människans voyeuristiska ådra för att fånga oss och attrahera oss till spektaklet. Han 

hävdar snarare att attraktionsfilmen står i kontrast till den exhibitionistiska film som 

Mulvey kritiserar och menar att konceptet är en motsats till den mer innehållsrika 

filmen där berättelsen inte avbryts av spektakel eller uppseendeväckande händelser. Den

är en film, medveten om sina förehavanden, som demonstrerar sin visuella kapacitet.11

Gunnings teori behandlar främst den tidiga (omkring 1900 tals) filmen och hur det i sig 

var en stor händelse eller rent av ett spektakel att bara gå på filmvisning och se hur en 

maskin kunde lura ögat genom trick och konster, framförallt starkast exemplifierade av 

den tidiga filmskaparen George Meliés. Denna sorts nyfikenhet drog människor till 

filmmediet och blev en del av attraktionsmomentet för människor att gå och se på film 

på den tiden. Njutning kommer således av att bli hänförd av spektaklet och de visuellt 

fascinerande händelserna som tidig film lätt kunde göra med hjälp av redigering, 

involverandet av publiken eller närbilder (genom att karaktärer springer, skjuter och 

tittar in i kameran). Han menar dock att konceptet kan användas för att involvera 

publiken på ett sätt som inte vanlig berättarinriktad film kan göra. Jag tänker använda 

hans tankar kring tidig stumfilm och applicera dem på Jurassic World eftersom jag ser 

likheter med hur sådana storsäljande filmer idag försöker attrahera publik på samma sätt

som de gjorde förr. Genom tekniska innovationer, häftiga kameraåkningar, subjektiva 

sätt att filma och berätta på (exempelvis voice over som talar direkt till publiken, och 

karaktärer som tittar eller flyger, springer och kastas mot oss åskådare). 

Blockbusterfilmen är väldigt åtråvärd vilket också märks på vilka filmer flest människor

går och ser varje år. Gunning framhävde en motsats till den vanliga berättande filmen 

och beskrev hur attraktionsfilm är ett alternativ till den, jag vill belysa svagheter och 

styrkor hos blockbusterfilmen samt ifall vi fortfarande kan se de typiska aspekterna som

Gunning använde för att utvärdera attraktions film idag och vad som har förändras från 

den tidiga stumfilmseran. Då begreppet tidigare främst har applicerats på äldre film 

kommer jag försöka påvisa hur det kan aktualiseras återigen genom att använda 

Gunnings tankegångar på Jurassic World. Utöver undersökningen av konceptet är jag 

11 Ibid s.67
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nyfiken på de ideologiska aspekterna av attraktionsfilmen. För att utveckla hans 

resonemang använder jag två teoretiker som har vinklat hans syn på attraktionsfilm, den

ena mot de negativa aspekterna av konceptet och den andra mer positivt kring 

lockelsemomenten.12

2.2 Blockbustern som attraktion

Dick Tomasovic använder Gunnings tankar kring attraktionsfilmens delar av tidig film 

och applicerar dem på Hollywoodblockbusterfenomenet och framförallt på filmen 

Spider Man (2002). Han inriktar sig på att accentuera mekanismerna som 

attraktionsfilm använder för att komma närmre hur de tekniska aspekterna tilltalar oss. 

Först och främst framhäver Tomasovic den rörliga bildmaskinen som filmmediet 

erbjuder, där han beskriver en bildmaskin som bilder där vi åskådare inte hinner snappa 

upp vad som pågår framför våra ögon och det är inte meningen att vi ska göra det utan 

vi ska snarare bli betagna och förvirrade av deras häftiga natur.13

Tomasovic menar att hastigheten på bilderna i inledningen av Spider Man gör det 

fullständigt omöjligt att få ut någonting av dem och att dessa existerar för att förbrylla 

och injicera nyfikenhet hos publiken. Utöver dessa bilders förmåga att försätta oss i en 

statisk förvirring så används de likt en bergochdalbana och ger oss en spännande åktur 

genom en färgglad, snabb presentation av vilka skådespelare som spelar vilka karaktärer

i filmen. Bilderna vi får framför oss, menar Tomasovic, är där för att störa vår 

uppfattning om vad som händer så att vi inte skall koppla ihop dem logiskt och försöka 

förstå något av historien. Vår blick tillåts inte att stanna kvar och det är inte meningen 

att den skall göra det, den ska istället upphetsas, provocera och göra oss andfådda (rent 

sinnligt) trots att filmen knappt har börjat.14

Tomasovic fortsätter beskriva hur filmens exhibitionistiska natur blir mer och mer 

tydlig. Bilderna berättar historien mer än själva storyn och dialogen. Genom den allra 

senaste digitala tekniken kan kameraarbetet glänsa och använda otroliga vinklar samt 

filma fantastiska kameraåkningar. Tomasovic understryker hur filmerna är likt en åktur 

på en bergochdalbana. Överdrivna visuella effekter, subjektiva kameravinklar, 

fantastiska datoranimerade kameraåkningar. Han beskriver hur bilden är som en 

12 Ibid s.65-67
13 "Dick Tomasovic, The Hollywood Cobweb: New Laws of Attractions", Wanda Strauven, The Cinema of
attractions reloaded , Amsterdam university press (2006) s.313
14 Ibid s.313-314
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projektil som skjuts mot publiken och hur kameran har fästs på rörliga objekt såsom tåg 

eller bilar i hög fart.15

Tomasovic hävdar även att blockbusterfilmen använder emblematiska tagningar, som 

den tidiga stumfilmen gjorde i början av filmens historia. Med emblematiska tagningar 

menar han självstyrande emblem av filmens natur, som en reklamsnutt av actionhjälten 

eller en trailer i filmen om hjältens kunskaper eller egenskaper genom en serie av 

tagningar som börjar från avstånd och avslutar i närbild på protagonisten. Tomasovic 

menar att blockbusterfilmer direkt talar till åskådaren och även försöker involvera dem 

genom att människor som hjälten räddar kastas eller tittar mot kameran åtskilliga gånger

som om vi var med hjälten i hens resa för att lösa problemen hen ställs inför. Dessa får 

dessutom en större involverande effekt genom 3D-animationer (i nutida biofilmer) där 

tekniken gör att publiken känner sig ytterligare involverade. Dessutom kan 

mickeymousing, som är en filmteknik där ljudet synkront avspeglar rörelsen i filmen för

att förstärka händelserna 16, användas i flera sammanhang för att belysa vad som sker i 

bilden och tilltala publiken direkt genom att låta ljudet framhäva de bilder dem tittar 

på.17

Tomasovic hävdar slutligen att blockbusters utnyttjar konsumtionssamhället för att 

attrahera sin publik och att den delvis existerar för att människor skall konsumera mer 

men framförallt bli sugna på att köpa varor som filmen framhåller. Detta sker enligt 

Tomasovic genom att filmen refererar till sina upplagor (då han menar att många 

blockbusters är baserade på tidigare upplagor i andra format). Den refererar också till 

andra blockbusters inom samma serie eller med liknande hjälteformat. Exempelvis i 

Spider Man, ungefär en timme in i filmen, sliter huvudkaraktären Peter Parker upp sin 

skjorta springandes för att rädda sin käraste, som referens till Superman, där det är 

vanligt förekommande att Clark Kent gör så för att förvandlas till sitt alter-ego 

Superman.

Spider Man hänvisar ytterligare genom popstjärnor och upphovsmän till exempel den 

ständiga närvaron av seriemogulen Stan Lee i nästintill samtliga filmer av 

serieskaparen.18 Bilderna (på popstjärnor och upphovsmän) i sådana blockbusterfilmer, 

15 Ibid s.314
16 Wikipedia, Mickey mousing, https://en.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mousing hämtad 17/5-2016.
17 "Dick Tomasovic, The Hollywood Cobweb: New Laws of Attractions", Wanda Strauven, The Cinema of
attractions reloaded , Amsterdam university press (2006) s.315
18 Internet Movie Database, Stan Lee, http://www.imdb.com/name/nm0498278/?ref_=nv_sr_2#  actor 
hämtad 18/4-2016.
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menar Tomasovic, uppmuntrar oss om hur häftigt de tycker det är att få vara med och ta 

del av något sådant spektakulärt. Exempelvis i Jurassic World så hänvisar objekten som 

har integreras (engagerade statister, referenser till tidigare upplagor, musiken, liknande 

platser etc) till oss för att påminna oss om hur mäktigt det var sist vi fick uppleva något 

liknande. Detta hävdar Tomasovic är del av ett intertextuellt och intermedialt 

konsumtionsfenomen som vårt ekonomiska och ideologiska system ligger till grund för. 

Tomasovic filmer och filmserier, såsom Spider man, gör sig själva självförsörjande 

genom att hela tiden hänvisa till sig själv i sin egna exhibitionistiska och attraherande 

natur.19

Detta, påstår Tomasovic, har försatt den typen av film i estetisk kris eftersom den 

använder sätt som den tidiga stumfilmen använde för att locka till sig tittare men den 

gör det för att tjäna pengar eller få åskådarna sugna på att konsumera. Kritiken är 

dessutom inriktad på hur tidig film fick folk att gå på bio genom visuellt skickliga 

konster utan kapitalistiska motiv. Numera är det en konsumtionsfest i både bilder och 

symboler som hänvisar åskådaren till att inte bara njuta av det visuella utan även köpa 

det som det visuella innehåller genom att fånga publiken till det fascinerade spektaklet 

som ett spindelnät. Tomasovics tankar i sin essä är dock riktade direkt mot och 

exemplifierade av Spider man filmen och hur den fastnat i ett system som konstant 

refererar till konsumtionssamhället.20 Jag blir nyfiken på ifall hans studie verkligen 

representerar alla blockbusters.

2.3 Attraktionsfilm: Filmteknikens fördelar

Medan Tomasovic föreslår att mer narrationsinriktade filmer har en betydligt större roll 

än filmer som är rena spektakel så vill William Brown att vi angriper attraktion inom 

film från en annan vinkel. Brown hävdar att attraktionsfilmer, utifrån Gunnings 

definition, stödjer berättandet eller den del av berättandet som vi anser viktiga för att vi 

skall kunna relatera till något vi förstår och känna empati. Brown använder filosofen 

Gilles Deluezes tankar om tidsbilden för att framhäva vikten av det visuella inom 

spektakel film. Delueze hävdar att bildmetaforer inom film såsom Eisensteins klassiska 

montagesekvens av lejonstatyerna i Pansarkryssaren Potemkin(1925), som väcks till liv

när upproret drar igång, är för uppenbart och för enkelt att förstå.21  Delueze vill istället 

19 ”Dick Tomasovic, The Hollywood Cobweb: New Laws of Attractions", Wanda Strauven, The Cinema of
attractions reloaded , Amsterdam university press (2006) s.316-318
20 Ibid s.317-318
21 William Brown, Supercinema film philosophy for the digital age, Breghahn books (2013) s.84-92
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att typiska bilder eller montagesekvenser skall stimulera filosofisk eftertanke istället för 

att försöka koppla ihop bildernas logik. Brown menar att vanliga berättelsedrivande 

filmer som använder samma logik som blockbusterfilmer inte heller avser att stimulera 

oss intellektuellt såsom Delueze ville att film skulle göra. 

Browns tankar handlar om hur Deluezes tidsbild och Gunnings attraktionsfilm kan, 

inom digitala storfilmer, skapa sådan eftertanke eller möjligtvis ena dem. Brown menar 

att attraktionsfilm är film med mycket rörelse men i synnerhet så rör sig objekt eller 

händelser mot protagonisten snarare än att han själv skapar dem. Sådan rörelsefilm är 

motsatsen till den mer intellektuella filmen som Delueze föreslår, där tid i filmer fylls 

med eftertanke och psykologiska reflektioner istället för direkta händelser. Brown 

menar att de båda kan gå samman genom tekniska innovationer. För att undvika 

händelse/reaktion logiken har vi möjlighet att slå samman tidsbilden och rörelsebilden 

genom den gemensamma uppfattningen av tid. Brown exemplifierar sitt påstående om 

hur tid kan slås samman genom att beskriva en karaktär  ur X-men (2003) som hoppar in

och ut ur bild utan några klipp eller den fysiska förståelsen av hur hans hopp in och ut i 

bild är möjliga. Händelsen när karaktären hoppar ut ur bild på ett ställe för att sedan 

dyka upp ur ett annat skapar vad Brown menar ett temporalt avbrott. 

För att exemplifiera ytterligare genom filmen King Kong (2005) menar Brown att vi 

upplever två olika temporaliteter när vi tittar på filmen. Först och främst den diegetiska 

bilden på varelser som har varit utdöda i flera miljoner som samexisterar med 

människorna men även dinosaurer eller varelser som de var när de existerade i sin 

tidsålder. Då King Kong överväldigande kan definieras som en attraktionsfilm, såsom 

Gunning definierar begreppet, så bildar det temporala avbrottet, eller känslan vi får av 

att se dinosaurer från en annan tid, eftertanke. Detta sker genom digital manipulation 

och är enligt Brown användbart, genom konceptet av attraktion, ett användningsområde 

för attraktionsfilm, istället för den ideologiskt destruktiva inställningen som Tomasovic 

hade, där han menade att filmer med attraktionsinslag avsåg att fånga in oss i ett nät för 

att få oss att vilja konsumera. Den avgörande faktorn, enligt Brown, är att de olika 

tidsbilderna, som Delueze beskrev dem, kan samexistera i samma tid och i samma rum 

och att de kan endast göra det om de befinner sig i samma yta, vilket filmens kapacitet 

har möjlighet att framställa. 

För att förstärka sin tes ytterligare hänvisar Brown till Lisa Purse som säger, i sin 

beskrivning av CGI och flera blockbusterfilmer, att fascinerade actionscener avbryts av 
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bilder på total stillhet genom ett slags bemästrande av händelserna som sker. Alltså en 

intensiv händelse i en attraktionsfilm avbryts av en tidsbild som avser att generera 

eftertanke och reflektion. Tidsbilden framkommer då den intensiva händelsen pausas 

eller saktas ned. Tiden uppfattas då som sammanbunden med den tiden då bilden rörde 

sig normalt. Brown ser potentialen inom den digitala kapaciteten, vilket Tomasovic inte 

gör i sin utredning om den tekniskt drivna blockbusterfilmen utan lägger fokus på det 

ideologiska. Det är samtidigt Browns svaghet, han förordar en film utan analys av vad 

de ideologiska proportionerna skulle innebära.22

2.4 Rörelsebild och tidsbild

Begreppen tidsbild och rörelsebild myntades av den franska filosofen Gilles Deleuze 

och är viktiga för åskådarens uppfattning av hur tiden fortlöper i en berättelse. Enligt 

Delueze är rörelsebilden den typiska tagningen på bild i rörelse som uppfattas som 

homogen av åskådaren, alltså själva rörelsen i tid som vi åskådare kan urskilja. 

Rörelsebilden börjar när tagningen eller sekvensen av tagningarna börjar och slutar när 

sekvensen är avslutad. Filmer som använder händelse/reaktion förloppet för att lösa upp

en historia använder rörelsebilden, då den är vanlig inom klassisk berättande inom film. 

Detta betyder att tiden som fortlöper inom ramen för det logiska händelse/reaktion 

förloppet bildar en enighet med oss som tittar på filmen eftersom det är vår uppfattning 

som skapar förloppet.23

I tidsbilden skildras dock inte längre tid som sekvenser av rörelse. Istället för att filmen 

skildrar tid som rörelse så visar tidsbilden snarare hur länge rörelsen pågår. 

Varaktigheten av tid, ger oss således tid till att reflektera över tiden inom film som en 

äkta entitet där tid existerar. Tekniska aspekter, såsom ljud, ljus avser att avbilda tiden 

själv genom sin varaktiga närvaro för att framhäva psykologiska känslor, genom tid, av 

saker vi ser på bilden. Detta behöver nödvändigtvis inte ske kronologiskt eller logiskt 

utan ska snarare ske som en reflektion av tidens djup och dess abstrakta förmåga. 

Begreppen är viktiga för att förstå hur tid skapar attraktion men framförallt hur 

åskådaren uppfattar tid på film för att komma närmare attraktion som koncept. Filmen 

Last year at Marienbad beskriver skillnaden på begreppen allra bäst. I filmen så berättar

huvudpersonen hur han träffade en kvinna i ett slott i Marienbad genom voice-over, helt

enligt rörelsebildsfilmers typiska attribut och berättandet är logiskt och enkelt. När vi 

22 William Brown, Supercinema: Film philosophy for the digital age (2013) Breghahn books. s.82-110
23 Susan Hayward, Cinema studies the key concepts (2013) Routledge, fourth edition, s.348-349.
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åskådare sedan får följa voice-overberättelsen med bilder på hur händelserna inträffade 

uppstår den stora tidsförvirringen när bilderna inte alls stämmer överens med vad han 

berättar. På så vis löses tiden upp och vi kan inte vara säkra på ifall det som 

huvudpersonen berättar stämmer utan blir istället inkastade i de psykologiska effekterna

av tid som filmens bilder har på oss.24

Analysen kommer senare att behandla Jurassic World utifrån de olika teorierna jag har 

gått igenom med huvudfokus på Gunnings begrepp attraktionsfilm och hur konceptet 

kan kopplas till filmens olika delar. Genom Gunning, Brown och Tomasovic teorier 

kring begreppet kommer jag analysera filmens strävan att fånga vår uppmärksamhet. 

Börjar vi med Gunnings teori kring hur film i allmänhet använder vissa knep för att 

locka till sig tittare så måste vi hänvisa till själva grunden av konceptet attraktionsfilm. 

Detta är, enligt Gunning, en film som vill visa upp någonting, som alltså är 

exhibitionistisk snarare än berättande.25 Analysen kommer också indirekt behandla det 

påstående som väckte denna uppsats intresse, det vill säga, Browns påstående att vi 

befinner oss i en skärmkultur som filmens värld har hjälpt till att skapa. 

3 Analysdelen

3.1 Jurassic World: Inledningen

Tittare vi närmare på Jurassic World utifrån Gunnings tankar kring den exhibitionistiska

filmen så upplever vi att många delar av den är en enda lång uppvisning. Dock så har 

den givetvis en, inte allt för komplicerad, historia som också berättas men som inte 

utmärker sig lika tydligt. För att klargöra genom ett exempel hur filmen är stark 

exhibitionistisk ser vi först i bild ett ägg som kläcks långsamt till musik med en stor 

anspänning. Ur äggen kommer sedan dinosaurer så att vi får en bild av vad som väntar 

oss. Därefter visas en stor fot i bild, som verkar vara från ett fågelliknande djur, 

möjligtvis en dinosaurie, men när kameran zoomar ut så är det endast en kråka. Foten 

som syns zoomad i bild och sätts ned i marken gör det med ett högt duns som att den 

vore något stort, men den är endast där för att lura ögat. Därefter flyger kråkan iväg lite 

lättsamt.

24 Ibid s.349-350
25 Tom Gunning,  The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, Wide Angle, 
Vol. 8, nos. 3 & 4 Fall, 1986 s.64

15



Både Gunning och Tomasovic talade om emblematiska tagningar. Gunning såg dem 

som filmens kärna och vad som är utmärkande för filmen. I blockbustern har den enligt 

Tomasovic ändrat karaktär och tar form mer som en reklamsnutt i filmen eller till och 

med en trailer till filmen där filmens essens uppvisas i olika format (I Spider-man 2, 

enligt Tomasovic, är det när Spider-man svingar sig mellan byggnader och denna 

sekvens syns sedan på poster, i trailers och på DVD omslaget).26 En sådan sekvens är 

helt självstyrande och tagen ur berättelsen. Det finns sekvenser av sådana emblem i 

Jurassic World, främst äggen som kläcks i början av filmen eller kråkan, vars fot gör ett 

dånande ljud när den når marken. Båda sekvenserna är narrativt omotiverade och helt 

autonoma utan någon som helst förankring till vad som kommer ske. De är snarare en 

liten snutt av förväntan och reklam för Jurassic World precis när filmen har börjat. 

Sekvensen har potential att användas som teaser eller trailer eftersom det är precis vad 

den är.

De två korta inledande scenerna genererar en slags spänning av att vi kommer att 

uppleva eller få se något häftigt och stort. Dels för att vi har fått se dinosaurer långsamt 

kläckas men dels för att ljudet av kråkans fot inger en slags förväntan av stora varelser. 

Ytterligare en aspekt som Gunning påpekar är hur karaktärerna återkommande tittar in i 

kameran. Han påstod att skådespelarna tittade in i kameran för att bryta den verkliga 

illusionen av att vi tittar på film. Jurassic World har inga återkommande scener med 

karaktärer som tittar in i kameran, även om det sker tydligt en enstaka gång i början på 

filmen, men gör karaktärerna det så är det av berättande syfte för att exempelvis 

presentera något och koppla ihop berättelsen. Den tidiga stumfilmen som Gunning 

teoretiserar kring har som oftast ingen tydlig berättelse, detta stämmer dock inte in på 

Jurassic World som har en tydlig berättelse.

Tomasovic beskriver hur blockbustern lindar in åskådare i ett spindelnät och får oss att 

fastna. Han menar att blockbusterfilmen använder den tidiga stumfilmens mekanik för 

att få oss att fastna i spindelnätet. Han menar först och främst att bilden är i ständig 

rörelse för att vi som åskådare inte ska stanna för att reflektera utan bara flyta med, 

genom hastigheten på bilderna, de starka färger och ljus som sådana filmer innehåller.27 

I Jurassic World börjar attraktionen bildas när huvudkaraktärerna når den mystiska och 

spektakulära ön där dinosaurerna befinner sig. Den bildmaskin, som Tomasovic 

26 ”Dick Tomasovic ,The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”,Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006) Amsterdam university press s.315-316
27 ”Dick Tomasovic ,The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”,Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006) Amsterdam university press, s.313-314.
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beskriver, börjar röra sig mer som en åkattraktion på ett nöjesfält. Detta sker, 

inledningsvis, genom att en av karaktärerna är så upprymd över att få vara på ön att han 

springer redan i liften på väg in i parken och nästan hela tiden vi följer honom och hans 

bror runt på dinosaurieattraktionerna.

Effekten det får är att kameran sveper efter honom och ytterligare två karaktärer 

försöker följa honom som en lustfylld jakt där vi som åskådare glider med. Han är så 

otålig att få komma igång, precis som barn är på nöjesfält, att han inte kan stanna och 

således får filmen en effekt av att här är så roligt att barn inte kan stanna och kameran 

vill att vi skall hänga med i otåligheten och det lustfyllda spektaklet som väntar oss. 

Tomasovic hävdar (i sitt exempel om Spider-man 1 och 2) att bilderna är till för att 

imponera på oss som tittar och att bilderna i sig inte säger någonting.28 I Jurassic World 

berättar ändå bilderna, när en av huvudkaraktärerna i början springer runt och är 

exalterad, att vi är på plats i nöjesparken och det är här något häftigt och spektakulärt 

som kommer att utföras. Den berättar det genom tricket av att hänföra oss med ett 

vackert landskap, musik, häftiga kameraåkningar. Vi blir på ett sätt tagna ur själva 

berättelsen genom det spektakulära och likt Tomasovic beskrivning bara glider med utan

möjlighet till att reflektera på bilderna framför oss. 

Fortsättningsvis beskriver Tomasovic hur attraktionsfilmer använder upprepningar av 

tidigare upplagor i de senaste filmerna.29 Momentet när en av huvudkaraktärerna rusar 

upp på rummet för att otåligt slita upp balkongdörren så att vi skall få se den maffiga 

nöjesparken, i början på filmen, kan jämställas med den första Jurassic Parkfilmen där 

de två huvudkaraktärerna blir helt förstummade av att få se livs levande dinosaurier, 

detta sker också inledningsvis men ändå en bit in och är kanske den mest minnesvärda 

scenen i hela filmserien, som gjorde att Jurassic Park har en sådan kultstatus. Känslan 

av att vi skall bli hänförda av något spektakulärt eller overkligt lever kvar och vi får 

påminnelsen om succén av den första filmen genom att musiken i Jurassic Worlds wow 

upplevelse, av att vara tillbaka på ön och titta på dinosaurer igen, är densamma som i 

Jurassic Park.

Enligt Tomasovic är det även typiskt för blockbusters som kan kategoriseras som 

attraktionsfilm att använda sin exhibitionistiska natur till att locka till sig åskådarna.30 

Dels genom upprepande moment men också genom att berätta filmen genom bilder. 

28  Ibid s.314-315
29  Ibid s.313
30 Ibid s.314
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Sådana moment syns tydligt i Jurassic World. Exempelvis så berättar kameran att vi är i

själva nöjesparken när kameran sveper över delar av den. När själva dramatiken av 

storyn, cirka tjugo minuter in, drar igång berättas det med bilden på att en dinosaurie 

saknas genom en apparat för att upptäcka värme följt av en bild på stora rivmärken i den

inhägnaden dinosaurien befinner sig, som indikerar att han tagit sig ur inhägnaden. 

Bilderna, på dinosauriens spår och apparaten för att upptäcka värme, generar spänning 

på ett nervkittlande sätt som en dialog inte skulle kunna göra.

Tidiga attraktionsfilmvisningar använde till och med utrymmet man såg film i som en 

del av den uppvisningen eller attraktionen man ämnade visa. Gunning beskriver 

exempelvis hur biosalongerna var som tåg då filmen publiken skulle se utgjordes av en 

kamera fäst på ett tåg och i salongen så togs biljetterna som en tågkonduktör samt att 

teatern var arrangerad som en tågkupé.31 När jag såg Jurassic World på bio hade inte 

själva biosalongen en exhibitionistisk natur, såsom Gunning beskriver den tidiga filmen,

den hade däremot inslag av reklam genom dinosaurier i lobbyn. Den attraktionen som 

det var att gå på film tidigt 1900-tal kan inte jämställas fullständigt med den nuvarande 

typen. Även om det är en attraktion i sig att gå på film eller se på en film som har 

attraherande element. 

Ytterligare ett inslag som Gunning beskriver drog människor till biosalongerna (eller 

teatrarna på den tiden) är hur man ville se den senaste tekniken i filmens värld och 

nyfikenheten på vad den kunde framställa. Gunning beskriver hur människor inte gick 

på bio för att se filmen utan för att uppleva den senaste tekniken.32 I Jurassic World är 

det inte riktigt fallet och det krävs statistiska undersökningar som understryker folks 

motiv att se filmen. Dock uppvisar filmen den allra senaste tekniken och tekniken är en 

betydelsefull del av filmen, kanske den mest häftiga. Dessutom visades Jurassic World i

3D och detta gör att vi kommer närmre den teknik vi upplever framför oss. Det 

momentet som är häftigt genom teknisk innovation förstärks med ytterligare teknisk 

innovation. 

Gunning påvisar också hur, rent filmtekniskt, tidiga filmer kan användas som attraktion.

Närbilden som användes för att förstärka exempelvis sexiga scener på kvinnliga 

kroppsdelar eller dramatiska skeenden och inte för att bidra till berättelsen i sig utan för 

31 Tom Gunning, The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, Wide Angle, 
Vol. 8, nos. 3 & 4 Fall (1986) s.65
32 Ibid s.65-66
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att skapa attraktion.33 I Jurassic World används närbilderna för att förstärka känslan vi 

får när vi tittar på filmen. Det framkommer exempelvis när dinosaurier jagar människor 

eller enstaka individer, främst huvudkaraktärer, och för att påvisa att karaktärerna är 

rädda. De används dessutom som en kulminering av scener eller sekvenser där en 

dramatisk händelse avslutas med en närbild för toppa den spänning vi nyss har upplevt. 

Detta blir tydligt tidigt i filmen när den första dinosaurien bryter sig ut ur sin 

fångenskap och attackerar människor i närheten. Närbilden ligger kvar på 

huvudkaraktären precis när vi anar att katastrofen är över men inte kan vara helt säkra 

på det. Vi hålls kvar av att kameran ligger nära och den tystnad som ofta förekommer 

innan något läskigt sker. 

3.2 Jurassic World: Mittenpartiet

Det visuella berättandet fortsätter desto längre filmen går. De emblematiska tagningarna

är dock inte lika autonoma som innan. I jakten på, den av människor konstruerade 

dinosaurien Indominous rex, följer vi med huvudkaraktärerna genom den tropiska 

omgivningen och för att förstärka förväntningarna och spänningarna som byggs upp 

genom bilder möts vi, ungefär i mitten på filmen, av spår av en jättelik dinosauriefot. 

Denna fot kan liknas med den vi fick en glimt av i början på filmen, som visade sig vara

en kråka, men denna gången vet vi helt säkert att det är av en dinosaurie. Det är 

dessutom ett spår vilket ger oss känslan av att vi kommer få se något stort och läskigt. I 

jämförelse med kråkan i filmens inledning och de kläckande äggen berättar den här 

bilden att något stort har varit här och när huvudkaraktärerna ska följa dinosauriens spår

fungerar den som ett tydligt visuellt fenomen som hjälper till att föra berättelsen framåt.

Tomasovic beskriver hur attraktionsfilm hela tiden hänvisar till konsumtionssamhället 

genom att hänföra åskådare, med hjälp av fascinationen av det spektakulära, till bildens 

objekt. Objekten i fråga kan vara originalmaterial som filmen är baserad på, exempelvis 

serietidningar, tidigare upplagor och så vidare. Det kan också vara konsumtionsvaror 

som vi i vardagliga livet använder som en referens till det urbana samhället vi befinner 

oss i.34 Detta är även tydligt i Jurassic World. Först och främst så hänvisar Jurassic 

World till Jurassic Park genom att ha en karaktär som har på sig en Jurassic Park t-shirt

och förordar originalet istället för nyproduktionen genom att surt påpeka hur det var 

bättre förr då och då. Men också genom att två av huvudkaraktärerna hamnar i en grotta 

33 Ibid s.66
34 ”Dick Tomasovic ,The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”,Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006) Amsterdam university press, s.317
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där flera olika Jurassic Park prylar dyker upp: En jeep med Jurassic Park märket på, 

glasögonen som en av ungarna använder i Jurassic Park för att upptäcka att geten är 

uppäten är tydliga tecken på referenser och påminnelser av den förra storfilmen. 

Dessutom spelas den populära musiken i tillfället när karaktärerna börjar hantera de 

olika prylarna ifrån ursprungsfilmen.

Utöver hänvisningen till föregående upplagor, som en slags påminnelse av fascinationen

för filmens essens (dinosaurier), så ser vi också hur en av karaktärerna halsar i sig en 

Coca-Cola och strax efteråt hur en splitter ny Mercedes Benz dyker upp i bild. Detta 

bekräftar Tomasovics bild av attraktionsfilmens nuvarande stadie som ett 

konsumtionsfenomen som deltar i den urbana världen genom använda produkter och 

varumärken som vi kan relatera till. Det dyker även upp produkter av dinosaurier i 

Jurassic World som en av karaktärerna samlar på, som vi kan se skymta flera gånger 

under filmen och referenser till John Hammond som var mannen som först drog igång 

konceptet att återskapa dinosaurier och göra dem till en attraktion och försöka bygga en 

nöjespark där dem utgör spänningen och upplevelsen. 

Gunning menade att tidig attraktionsfilm var förtjust i att fästa kameran på objekt som 

rörde sig och i synnerhet rörde sig mot publiken.35 Tomasovic hävdar att detta har 

samtida blockbuster snappat upp och så även Jurassic World. Kameran är flera gånger 

”digitalt” fäst på objekt såsom bilar, helikoptrar, åkattraktioner och dinosaurier i rörelse 

för att stimulera jaktmomentet eller fartmomentet scenen är försjunken i.36 Detta görs 

tydligt, under mittpartiet, när en av karaktärerna, skall färdas i helikopter och jaga den 

genmanipulerade superdinosaurien. Vi följer med i jakten på dinosaurien och sveper 

över ön för att sedan attackera den med maskingevär. Därefter kraschar helikoptern i ett 

stort fågelbo. I allt detta flyter kameran med oss i helikoptern och sveper över 

dinosaurien med en kran och vi får således uppleva en riktig åktur uppifrån och ned på 

marken igen. 

Tomasovic beskrev i sin studie av Spider-man hur bilden blir som en projektil för 

åskådaren när den färdas mot oss i hög fart och nästan angriper oss.37 I Jurassic World 

så är känslan likadan men inte riktigt med samma hastighet som Tomasovic beskriver. 

Flera gånger förstärks känslan av att någonting kommer emot oss och är farligt genom 

35 Tom Gunning, The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, Wide Angle, 
Vol. 8, nos. 3 & 4 Fall (1986) s.65
36 ”Dick Tomasovic ,The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”,Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006) Amsterdam university press  s.315
37 Ibid s.316
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att fästa kameran på det objektet som rör sig. Ibland så jagar en dinosaurie oss eller 

flyger mot oss för att belysa att det farliga angriper, exempelvis när parkens turister blir 

överfallna av flygdinosaurier. Känslan är att vi åker med flygdinosaurierna på deras 

attack mot oss som tittar, när de flyger mot kameran och attackerar besökare. Vad som 

utmärker just Jurassic World med hänseende av vad Tomasovic utgår från är att 

dinosaurierna främst är dem som jagar och angriper oss och de flesta kamerasekvenser 

är fästa på dem när de är på jakt efter något (oftast människor). Denna sorts sekvenser 

ökar spänningsmomenten och håller oss fast vid den bildmaskinen som Tomasovic 

talade om.38 Det är svårt att tänka och reflektera, om psykologin bakom skeendena, när 

de väl uppstår eftersom de sker med dynamisk rörelse, inte nödvändigtvis med hög 

hastighet men oftast tillräckligt hög så att vi endast kan luta oss tillbaka och åka med i 

attraktionen när sådana spänningsmoment dyker upp. 

3.3 Jurassic World: Slutet

Jurassic Worlds bildmaskin fortsätter till slutet av filmen. Actionsekvenserna har 

trappats upp och avlöser varandra i jämn takt. Det spektakulära rullas ut i form av 

actionscener, som till viss mån är helt otroliga. Huvudkaraktärerna blir, mot slutet, 

exempelvis jagade av velociraptorer i en scen och innan dess så har specialstyrkor, 

tillsammans med huvudkaraktären och tillika djurvännen Owen, försökt att använda 

velociraptorerna för att fånga den genmanipulerande superdinosaurien. 

Händelserna sker dessutom i mörker och vi får delvis se vissa händelser från en 

ledningscentral genom mörkerseende glasögon som militärerna använder. Känslan som 

händelserna förmedlar är att vi befinner oss i ett datorspel då vi följer personer med 

mörkerseende glasögon som blir anfallna av raptorer. I vissa sekvenser är vi åskådare 

kameran, för att öka den datorspelskänsla som sekvenserna utgör. Därefter blir 

militärerna (vi) en efter en uppätna av raptorerna tills det att Owen jagas iväg på sin 

motorcykel. Det hela sker hastigt och är sannerligen spektakulärt. 

Tomasovic beskriver även det spektakulära, ur en etymologisk synvinkel som ett ord 

nykomponerad på 1700- talet, för att beskriva teater som något överdrivet och skrytsamt

likt en maskin och apparat.39 Beskrivningen som Tomasovic framlägger med sin 

etymologiska vinkel passar in på sekvenserna när velociraptorerna ska användas för att 

38 Ibid s.313
39 ”Dick Tomasovic ,The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”,Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006) Amsterdam university press s.311
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jaga den genmanipulerade superdinosaurien. Händelserna är både överdrivna och 

skrytsamma. Skrytsamma i den mån att de är tekniskt väldigt välproducerade och 

mastodonta, rent filmiskt med hastig klippning, välgjorda dataanimationer, snabba 

jaktsekvenser. Dessutom i mörker med mörkerseende, som publiken får vara väldigt 

nära intill på ett listigt sätt. 

Den visuella strukturen som filmen bygger på är tydlig rakt igenom och symboliserar 

filmens aura och essens. Vi kommer minnas de vackra bilderna och de skickligt 

konstruerade actionsekvenserna snarare än vad karaktärerna sa eller den psykologiska 

karaktärsutvecklingen. De attraktionsstumfilmer som hade mer fokus på berättande 

presenterade en värld där allting som var overkligt ändå verkade helt möjligt. 

Berättelsen uppvisade en slags drömvärld för åskådaren att försvinna i och drömma sig 

bort i möjligheter och tron på att fantastiska saker existerar och kan inträffa.40 Detta 

accentueras starkt i Jurassic World, då den först och främst är fullständig orealistisk, 

men också presenterar det orealistiska på ett uppvisande sätt. I Jurassic World världen 

är allting fullt möjligt och mycket av berättandet i Jurassic World hänvisar till det. Dels 

för att de återigen har byggt upp en värld av dinosaurer som har varit utdöda i 75 

miljoner år. Dels också för att påvisa filmens tema att även om det uppstår konflikt i en 

familj och den familjen håller på att brytas upp, vilket återkommer med hur karaktärerna

relaterar väldigt lite till varandra trots att de är släkt, så kan kärnfamiljen återfinna 

varandra i tider av kris och motgång.

Det är alltså inte omöjligt för en skilsmässa att avbrytas i Jurassic World världen. Detta 

kanske inte framstår som fantastiskt eller omöjligt men är en ingjutelse av hopp och 

längtan som kan inträffa, då det bringar huvudkaraktärerna lycka till slut. Eftersom dem 

som är en familj, trots alla bekymmer i det förflutna, får mer av den mänskliga 

gemenskapen när dem återser sin familj, iallafall enligt Jurassic World.  Detta påvisas 

tydligt visuellt när två av huvudkaraktärerna återförenas med sina föräldrar och de andra

två huvudkaraktärerna bestämmer sig för att hålla ihop framöver, trots att de i grunden 

inte verkar tycka om varandra. Sekvenserna utspelas genom blickar, kramar och ömhet 

genom närkontakt. Filmen visar upp både realistiska problem som kan lösas och 

orealistiska problem som kan uppstå och lösas, där det andra återspeglar hela filmens 

handling, som återigen cirkulerar kring dinosaurier som brutit sig fria på en ö med 

människor. Denna gång med enormt många fler människor inblandade än i Jurassic 

Park, då parken inte hunnit öppna ännu. Alltså ännu större anledning för publiken att 
40 Tom Gunning, The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, Wide Angle, 
Vol. 8, nos. 3 & 4 Fall (1986) s.65
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oroa sig den här gången än det var sist. Oron i sig blir också ett tilldragande moment, då

vi gärna vill se våra hjältar klara sig. 

Gunning beskriver att själva biobesöket i sig är en attraktion.41 Detsamma gäller 

Jurassic World som i sig är en attraktion, rent filmisk, eftersom det är en värld där vi får

vara med om en utställning av utdöda djur och katastrofer som uppstår när dessa djur 

sliter sig fria. Faktumet att vi kommer få se på tekniskt utmärkta utdöda djur som 

antagligen kommer bete sig illa på ett och annat vis tillför en stor nyfikenhet eller 

attraktion i sig. Nyfikenhet skapas genom att hintar med visuella moment såsom spår av

dinosaurier, ägg som kläcks och mystiska händelser i form av projekt som 

antagonisterna hänvisar till, som i någon mån har skett i laboratoriet och är ett led till en

möjlig uppföljare.

3.4 Jurassic Worlds förmåga att ge filosofisk eftertanke

Än så länge har jag beskrivit hur Jurassics Worlds olika delar fångar vår 

uppmärksamhet. Jag vill även undersöka vad den har för effekt på oss ur en mer 

filmvetenskaplig synvinkel genom Browns teori kring hur tekniska superfilmer kan 

stimulera till eftertanke. Brown hänvisar till spektakelfilmer genom Eisensteins 

grundtankar om teatern och menar, att en sådan film har möjligheter, som en narrativt 

driven film inte har, att stimulera till eftertanke på ett helt annorlunda sätt och nå 

åskådaren på ett helt annat plan.42 Filmen har möjlighet att tilltala våra känslor direkt 

genom upphöjd spänning och fartfylld dramatik samt genom en digitaliserad värld som 

andra filmer inte kan leverera. 

Tittar vi noggrannare på Jurassic World, och även Jurassic Park-filmerna för att gå 

djupare in på tematiken kring varför dinosaurierna alltid jagar människor, finns där 

mycket att hämta.  Filmens tema cirkulerar primärt kring hur vissa människor vill 

utnyttja djur för pengar eller makt, och hur detta står i kontrast till de människor som 

ändå vill att djur ska få vara djur och leva som naturen avsåg dem att leva. Det är tydligt

i Jurassic Park när en man försöker stjäla ägg för pengar och sedan blir dinosaurieföda, 

och det är tydligt i Jurassic World när djurvännen Owen ställs emot militärens utsände 

Hoskins, som två motpoler, om vad dinosaurierna skall användas till. Hoskins vill att de 

41 Tom Gunning, The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, Wide Angle, 
Vol. 8, nos. 3 & 4 Fall (1986) s.65
42 William Brown, Supercinema: Film philosophy for the digital age (2013), Breghahn books, s.87
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skall serva militären i strid medan Owen vill att djuren som mest ska vara en attraktion 

och få leva i frid i en relativ öppen inhägnad. 

Hoskins framstår som själlös i allt han säger och blir så småningom även han dinosaurie

föda medan Owens kunnande om djur och dinosaurier i synnerhet gör att han kan hjälpa

övriga karaktärer att klara sig och även klara sig själv med hjälp av mod, empati och 

kunnande. Främst med mod i hur han kastar sig in i faror men även empatiskt då han 

hjälper alla som är rädda och försöker fly. Dock så finns det ingen Eisensteiniansk 

händelse med tematiska bilder på exempelvis Owens godhet mot djur eller Hoskins 

enda syfte att använda djur för egen vinning, men spektaklet speglar de tematiska 

händelserna på andra håll ändå. Bildspråket är tydligt och nästan för uppenbart enkelt att

förstå men anspelar på det Brown och Delueze menar att vi kan använda 

spektakelfilmer till, alltså stimulera eftertanke genom bildspråket men också genom den

överväldigande tekniken som används i filmen. Det tematiska är dock nästan barnsligt 

enkelt att förstå och denna förenkling hämnar filmens möjlighet att genom visuell 

attraktion skapa eftertanke.

Deluezes typiska tidsbild finns inte i Jurassic World som ständigt drivs av rörelse utan 

eftertanke. Men det berättandet som finns samexisterar med bildspråket för att upplysa 

oss om hur vi skall behandla djur och hur vi skall behandla varandra i tider av kris och 

katastrofer. I slutändan är det djuren som räddar människan och bandet mellan 

människan och djur som byggts under filmens gång är förklaringen till hur raptorerna i 

Jurassic World byter sida och väljer att rädda människan från att bli uppäten av den, av 

människan, genetiskt framproducerade dinosaurien Indominus rex. Detta budskap 

gestaltas genom de känslomässiga reaktioner vi får, dels när vi ser hur både dinosaurier 

och människor kan vara ondskefulla, dels genom de mustiga spänningsmomenten som 

framställs genom attraktionsfilmkonceptet. Vi attraheras av bilden och således av 

budskapet som bilden framhäver. 

Brown beskriver även hur bilden och händelserna på bilden kommer emot karaktärerna 

snarare än att karaktärerna rör sig mot händelserna. Jurassic World är, i min mening, 

inget undantag. Enligt Brown så vinner sällan hjälten utan snarare överlever katastrofen 

som hen utsätts för. På så vis genereras känslan av hur lite makt vi har över situationer 

runt omkring oss. Hela tiden kastas hjälten i blockbusterfilmer in i händelser som han 

aldrig riktigt kan övervinna utan bara överleva. Brown beskriver även hur humor passar 

bra för att behandla sådana känslor av maktlöshet. Brown kopplar detta till den 
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postkapitalistiska eran han menar att vi befinner oss i, som mer och mer frambringar 

känslan av de 'sisyfianska' liv och projekt vi är involverade i. Det globala 

informationsflödet och de oändliga livsuppgifter människor sätts inför kan enligt Brown

jämställas med sådana filmer där hjälten eller hjältinnan placeras in i en karusell av 

bekymmer som hen inte önskade men ändå måste överkomma för att ta sig ur knipor 

likt som det vardagliga livet rullar fram åt oss.43

Brown vill dock inte fördjupa sig i det ideologiska, som Tomasovic gör, utan mer 

fokusera på hur det digitala kan kopplas till det spektakulära. Brown beskriver hur 

tekniken har kommit så långt att digitalt skapade blockbusters framstår som verkliga.44 

Han menar att klipptekniken har tagit sådana kliv de senaste åren att vi knappt numera 

kan se vad som är på riktigt och inte på riktigt. Det spektakulära ligger därför i de 

realistiska delarna av de tekniskt evolverande superfilmerna såsom Jurassic World. Han 

ponerar att tidsbilder (bilder på andra temporaliteter såsom dinosaurier eftersom de har 

varit utdöda i evigheter) i filmer som strävar efter ett kontinuerligt samband 

samexisterar med rörelsebilder i den mån att de är verkliga eftersom de ser så verkliga 

ut. Dessa tidsbilder är såpass sammansmälta med rörelsebilderna att vi inte kan säga helt

säkert när den ena börjar och när den andra slutar. Före den digitala eran ledde klipp till 

att vi hoppade ur det tidstempot, då vi såg klippen tydligt, som vi befann oss i medan 

den tekniska superfilmen snarare genererar uppmärksamhet när den sammanbinder 

bilder av olika temporaliteter. Berättandet blir dessutom ett med den attraherande 

bilden.45 

Jurassic World förkroppsligar Browns tankar då den är högteknologisk fläckfri. 

Sekvensen när djurvännen Owen klappar en dinosaurie som håller på att dö är ett bra 

exempel. Dinosaurien är oerhört verklig och hastigheten i filmen har för tillfället saktats

ned för eftertanke och den eftertanken handlar i huvudsak om bandet mellan djur och 

människan. I det tillfället när Owen klappar den dataanimerande dinosaurien, halvvägs 

in i filmen, verkar händelsen verklig eftersom dinosaurien är så verklig. Detta skulle 

kunna påstås vara en teknisk tidsbild då sammanbundna temporaliteter möts och de 

delar ett ögonblick av empati. Den empatin sträcks sedan till ytterligare en karaktär, som

inte alls är lika mycket djurvän som Owen men som berörs till den grad att hon också 

kommer nära djuret, tillslut faller i gråt. Vid dödstillfället så har de plötsligt väldigt 

mycket gemensamt och det behövs inte symbolik för att se det utan detta pekar snarare 

43 Ibid s.88-93
44 Ibid s.94
45 Ibid s.92-95
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på den eftertanke som Delueze eftersträvade när han myntade begreppet tidsbild. Bilden

är till för att reflektera på vad som sker och det faktum att bilden är en bild på tid och tid

som inte kan existera, men som existerar genom tekniska innovationer. 

Det spektakulära, i det här fallet, den spektakulära tekniken gör att vi har möjlighet att 

dras närmre varelser som inte existerar. Dragningskraften genereras av teknik och 

förstärker empatin vi känner till djuret då djuret ser så verkligt ut. Som om vi hade tittat 

på riktiga dinosaurier döendes framför oss. Sekvensen är dock väldigt tillfällig och kort 

samt bara en av de få gånger vi får tid att tänka och analysera vad som sker i bild. Detta 

är vad Brown hänvisar till vad som kan vara positivt i en blockbuster som har tekniskt 

och ekonomiskt suveränitet.46 Det behövs inga klipp eller tricks för att få det att fungera,

dataanimationen av djuret ger oss tillfälle att både hinna fundera på hur det är möjligt 

utöver det narrativa känslomässiga som sker. Hade filmen bortsett ifrån sådana enkla 

tidsbilder hade det tekniska, förvisso varit imponerande, men inte haft lika stor 

uppvisningsvärde. Värdet av att kunna visa upp hur väl filmer digitalt kan konstruera 

monster (som dinosaurier), levande eller döda, har en stark attraherande effekt.

4 Sammanfattning

Vad kan vi då dra för slutsatser gällande Jurassic World utifrån de teorierna vi har 

använt? Börjar vi dissekera filmen utifrån Gunnings synvinkel gällande attraktionsfilm 

så kan vi konstatera att den tydligt använder flera moment som endast avser att locka till

sig åskådaren. Dock är det viktigt att påpeka att den inte är en typisk attraktionsfilm 

utifrån Gunnings stumfilmsteori. Den har snarare lånat mycket av den sortens film samt 

lagt till en visuell enkel berättelse. Den har exempelvis inga tydliga upprepande moment

där karaktärer tittar in i kameran mot publiken för att medvetegöra publiken om att de 

tittar på en film. 

Det är inga typiska voyeuristiska inslag av exempelvis närbilder på kvinnliga 

kroppsdelar som sådana stumfilmer kunde använda. Däremot har Jurassic World tydliga

inslag av flera aspekter för att kategoriseras som attraktionsfilm. 

Berättandet är uppenbart konstruerat utifrån bildspråk snarare än dialogdriven eller en 

variation av en dialogdriven film och en händelsedriven film. Det finns uppenbara 

moment där bilden vill framhäva spänning och förväntan utan att den egentligen har 

något med själva berättelsen att göra. Detta gör att den, utifrån Tomasovics definition 

46 Ibid s.86-93
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om hur samtida blockbusters använder attraktionsfilm som ingredienser för att locka till 

sig tittare och få dem att inte kunna sluta titta, kan beskrivas som en attraktionsfilm. 

Jurassic World har de tricks och knep som Tomasovic beskriver utmärker en 

attraktionsfilm: Ständiga hänvisningar till tidigare upplagor, kameraåkningar och 

kamerapositioneringar på rörande objekt som får det att kännas som vi åker i en 

bergochdalbana, bilden som attackerar åskådaren genom att fästa kameran på saker som

flyger eller kommer mot oss som tittar, berättandet genom bilder istället för dialog eller 

berättarröst och den typiska emblematiska tagningen som en teaser eller trailer i filmen. 

Alla dessa delar finns med i Jurassic World och är anledningen till att vi, enligt 

Tomasovic, fastnar i filmens spindelnät och inte kan slita oss loss. Den kan till och med 

beskrivas som creme de la creme av attraktionsfilmer då filmen i sig utspelar sig på en 

nöjespark där de olika attraktionerna är livsfarliga istället för roliga och blir således en 

attraktionsfilm i en värld av attraktioner. Hänförandet kan också tolkas som att försöka 

få åskådarna att försjunka i filmen och få dem att känna sig som en del av händelserna. 

Dessutom är det människor på en nöjespark som blir attackerade och utsatta för en 

katastrof, vilket kan ses som en händelse möjlig för vem som helst som besöker en 

sådan park.

Munsterbergs påstående att vi dras till det som är ljust, ovanligt och högt passar väl in 

på Jurassic World. Då ljudet nästintill känns perfekt och många gånger överväldigande, 

genom skrikande dinosaurier och mustiga actionsekvenser. De vackra färgerna som 

omger filmen, då filmen utspelas på en tropisk ö, är också en del attraktionen, om vi 

utgår från Munsterbergs tes. Dessutom är det mycket i filmen som sker, väldigt ovanligt.

Detta gör att de attraktionsmomenten som spelar in på det mänskliga psyket har stor 

inverkan och även om teorin inte utgick ifrån honom är det ändå värt att nämna.

Vad tillför då de aspekterna som försöker fånga vår uppmärksamhet till känslan av att se

filmen? I min åsikt blir vi snabbt medvetna om de delar av filmen som kan klassas inom

attraktionsfilmemomentet. Delarna är tydliga, överdrivna och klyschiga. Dessutom 

känner vi igen allt från Jurassic World ifrån filmens tidigare upplagor. Samtidigt vet vi 

vad vi får och det är synd för de som vill ha en mer berättardrivna blockbusters att 

filmen är så tydlig i sin upprepning. Detta bör dock inte avskräcka producenter eller 

bolag att göra en uppföljare då filmen var väldigt populär. Filmen tillför också en 

väldigt hänförande känsla och tar oss på en sinnlig åktur. I min mening häftigare än 

tidigare upplagor. Den känns dock förminskad till att attrahera och i sig vara en 
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bergochdalbana än att istället kunna utnyttja och använda avancerade strategier för att 

göra en intressant och spännande film. Kanske blir nästa steg att simulera stolarna i 

biosalongen så att dem rör sig med filmens actionsekvenser?

5 Slutdiskussion

Tomasovic påstår att den samtida attraktionsfilmen befinner sig i en estetisk kris47, 

medan Brown ser möjligheterna till användandet av filmer med en attraktions aura till 

något positivt. Vad som är anmärkningsvärt, trots blockbusterfilmens enkelhet i alla 

former, Jurassic World omåttligt populära status. Det var endast Star Wars – The Force 

Awakens (2015) som slog den på näsan som den mest sedda 2015, som också har 

högoktaniga attraktionsfilmtendenser.48 Jag tror inte attraktionsfilmen befinner i kris för 

att den går i loopar och försöker sälja sig själv genom tricks och knep hämtade från den 

tidiga attraktionsfilmen. Vad som bör betänkas är däremot hur enkel filmen är och ifall 

den bör kategoriseras som en barnfilm enligt genrenormerna? Eftersom det är just den 

känslan vi får när vi betraktar dess estetiska kapacitet. Trots häftiga actionscener och 

mängder av folk som blir uppätna av dinosaurier, så är det dessutom unga barn som 

(återigen) harvar runt i dinosaurievärlden och försöker fly ifrån katastrofer.

Steven Spielbergs Jurassic Park lyckades bättre med att berätta en farlig historia, då den

använde flera smarta tricks hämtade ifrån skräckfilmer för att skrämmas och var inte 

rädd för att påvisa hur läskigt döda män ser ut eller visa upp mer explicit blodsplatter 

när de blir uppätna. Jurassic World, tar ett steg tillbaka ifrån sin första upplaga och är 

mer mild i jämförelse. Brown hävdade att samtida blockbusters har möjlighet att kunna 

främja filosofisk eftertanke. De få exempel vi såg prov på av den filosofiska eftertanken

var väldigt lättsinnig och underkastas av spektaklet på flera olika sätt då spektaklet vill 

hänföra oss och försätta oss i trans så att vi endast kan komma ihåg det som precis har 

hänt för att få en spännande och lustfylld upplevelse, likt en tur på en lång och farlig 

bergochdalbana.

Då vår uppmärksamhet ständigt sugs in i filmens fart så kräver de filosofiska pauserna 

mer komplexitet för att vi skall stanna upp och tänka, eftersom bilden aldrig kommer 

tillåta oss att göra det. Men frågan kvarstår ifall filmer med kapitalistiskt uppsåt vill 

47 ”Dick Tomasovic The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction” Wanda Strauven: The Cinema of 
attractions reloaded Amsterdam university press (2006) s.318
48 Boxofficemojo, Mest intjänade pengar av alla filmer släppta på bio 2015,  
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/
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eller har möjlighet att få människor att tänka efter på något världsligt problem inte minst

eftersom blockbusterfilmen har väldigt mycket pengar investerade. Kommer de då 

tillåta att svåra budskap glider emellan linjerna, när de enligt statistiken, tjänar enorma 

summor pengar och framgång genom att folk fortsätter gå och se sådana filmer. 

Kommer det att krävas skickliga auteurer för att kunna uppvisa detta? 

Den estetiska krisen som Tomasovic talar om känns49 överdriven, även om han använder

mycket goda argument för sin sak. Vad som däremot är bekymmersamt är användandet 

av filmens alla tricks och knep för att främja den skärmkultur som Brown talar om i en 

enkel beskrivning av sin omgivning. Hur påverkar det skärmkulturen att 

attraktionsfilmen är så populär som den är och vad är skillnaden mellan en mer 

berättande film och en visuell film? Skillnaden mellan mer berättande filmer och 

visuella attraktionsfilmer kan, i min mening, jämställas med bildböcker som är till för 

barn, även om det finns bildböcker för vuxna och stora barn, så liknar enkelheten i det 

visuella hos attraktionsfilm bildböcker som små barn kan förstå. Om filmen lätt kan 

locka vuxna människor att gå och se barnfilm med medel som bara är där för att få dem 

att inte sluta titta så tar enkelheten över vårt engagemang för mer ”seriös” film till 

förmån för visuella konster och den skärmkultur som vi mer eller mindre befinner oss i. 

Är det då viktigast att försöka vända på argumentet och leta efter positiva aspekter och 

försöka främja en positiv kultur inom den nya barnfilmsgenren? Eller snarare erkänna 

den estetiska kris som en sådan film skulle befinna sig i och jobba för att motverka den?

49 ”Dick Tomasovic, The Hollywood Cobweb: New Laws of Attraction”, Wanda Strauven, The Cinema of 
attractions reloaded (2006), Amsterdam university press s.318.
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