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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 3D – Översikt 

Ända sedan filmbranschen började implementera datorgenererat innehåll i 

filmproduktioner har 3D blivit en större del av vår vardag. 3D-grafiken har 

också allt eftersom blivit mer realistisk. Idag har den nått den nivå där 

personer utanför 3D-branschen inte alltid kan avgöra vad som är "äkta". 

3D-branschens utveckling har också lett till att verktygen som används 

inom branschen blivit tillgängliga för fler.  

Under slutet av nittiotalet var det svårt för en frilansare/egenföretagare att 

försörja sig på 3D. Detta förklaras ytterligare av Ashley (2017) i en 

presentation under 3D-mässan "Half-Rez". Den tekniska utvecklingen har 
lett till mer effektiva datorer och idag kan en dator med normal prestanda 

användas för att skapa grundläggande 3D-grafik.  

Även programvarorna har blivit mer tillgängliga. Många populära 3D-

paket har gått från fasta licenser till prenumerationslicenser, vilket 

potentiellt minskar ingångskostnaden för 3D-artisten. Exempel på detta kan 

vara de populära 3D-paketen Autodesk Maya och 3D studio max som i 

början av 2018 kostar cirka 20 000 SEK/år. (Creative Tools, 2018). Cinema 

4D som kan anses vara den grafiska branschens de facto-standard (Quora, 

2016) är i början av 2018 fortsatt en fast licens och kostar mellan 10000 

och 30000 SEK (Creative Tools, 2018). Samtidigt bryter Adobe ny mark 

med Dimension CC (tidigare "Project Felix") som en del av creative-cloud-

paketet. 

Idag används 3D inom en mängd olika branscher samtidigt som nya 

användningsområden hittas. Inom underhållningsbranschen används 3D för 

att skapa grafik till de senaste filmproduktionerna. Arkitekter kan 

visualisera och konstruera byggnader innan bygget påbörjas. 3D ger 

studenter möjlighet att studera och interagera med objekt som annars är 

svårtillgängliga, (MOSS, 2015, 27 oktober). Även forskare kan använda 

sig av 3D för att simulera och visualisera verkligheten. Exempelvis inom 

beräkningsströmningsdynamik, (computer simulation, 2018, 9 februari).  

1.1.2 Grafisk design och motion graphics 

Föreliggande arbete lägger huvudfokus på den grafiska branschen 

tillsammans med motion graphics eller “rörlig grafik”. Wikipedia beskriver 

grafisk design som: "användandet av typsnitt, logotyper, färger … i 

trycksaker, eller i digitala media och system" (grafisk formgivning, 2016). 

Samma definition är till stor del applicerbar på motion graphics. Motion 

graphics består av rörlig bild och är därmed också uteslutande digitalt. 

Även dessa två branscher kan dra stor nytta av 3D. I och med företags 

ökande närvaro online, är behovet av grafiskt material större än någonsin. 

Sociala medier och webbsidor har förstärkt mindre företags möjligheter att 

marknadsföra sig med rörlig bild. Enligt SCB (se bilaga 6) använder 50 

procent av svenska företag sociala medier till att marknadsföra sig och sina 

produkter online. Till detta kan företagen dra nytta av 3D. Allt från korta 

logotypanimationer till reklaminslag. Även större reklamproduktioner kan 
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utnyttja 3D i form av allt från exempelvis produktvisualiseringar till 

komplexa bilreklamer. 

1.1.3 Logotyper 

Inom både grafisk design och motion graphics är utformning och 

presentation av logotyper en viktig del av arbetet. En logotyp är en central 

del av ett varumärke och kan ge mervärde till företaget/produkten samt 

bygga varande kundrelationer (Airey, 2009). En logotyp kommunicerar 

företagets värderingar samt möjliggör även för konsumenten att särskilja 

olika varumärken (Adams, Morioka & Stone, 2006). 

Under de senaste åren har trender inom logotypdesign dominerats av flat 

design (Johnson, 2016). Trots det använder en del företag fortfarande 3D-

logotyper. Exempelvis använder många filmproduktionsbolag 3D-

logotyper vilket exemplifieras ytterligare längre fram i denna rapport. 

Även bilföretag använder till stor del 3D logotyper, (exempelvis Alfa 

romeo, figur 1), vilket även det exemplifieras ytterligare längre fram i 

denna rapport. 

Figur 1 – Alfa romeo, 3D-logotyp 

3D-logotyper kan användas som logotyp för ett företag, en förening, en 

organisation eller dylikt. Det är hursomhelst även vanligt att en 3D-logotyp 

används som en variation på en tvådimensionell logotyp. Exempelvis har 

Dreamworks både en 2D-logotyp (figur 2) samt en animerad 3D-logotyp 

(figur 3). 
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Figur 2 – Dreamworks, 2D-logotyp 

 

Figur 3 – Dreamworks, 3D-logotyp 

Motion graphics är rörligt medium och en 3D-logotyp ger stora 

variationsmöjlighter inte minst vid animering. Att animera en logotyp kan 

göra den mera minnesvärd. En animerad logotyp kan potentiellt även 

bibehålla betraktarens uppmärksamhet längre. (Barron, 2017, 19 januari).  

Exempelvis beskriver Turgut (2012) hur utformningen av kinetic 

typography/kinetisk typografi (motion graphics) kan användas som ett 

verktyg för att förbereda betraktaren på en films tema och känsla. Med 

"förbereda avses här att förmedla stämningen eller känslan i filmen med 

hjälp av medvetna designval. Exempelvis med hjälp av typografi, färgval 

etc. De komponenter som bygger upp och därmed påverkar känslan och 

stämningen inom kinetisk typografi/motion graphics behandlas mer 

utförligt under 1.3 Kunskapsläget. 
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1.1.4 Cinema 4D 

Detta arbete fokuserar på logotypanimationer i 3D. Följaktligen innebär det 

att huvudfokus ligger på motion graphics. Den valda programvaran är 

Cinema 4D eftersom det är en de fakto-standard för motion graphics 

(Quora, 2016). 

Cinema 4D är en omfattande programvara. Detta leder oftast till att 

användaren fördjupar sig inom ett område eller skaffar sig en bred men 

mindre djupgående kompetens. Inom motion graphics krävs en mer bred 

kompetens. Produktionerna är ofta små och det finns inte alltid tid eller 

budget att anställa experter. 

För att ta sig från idé till färdigt resultat innefattar 3D-processen: 

modellering, materialproducering, texturering, ljussättning, virtuell 

kamerariggning och rendering. Ytterligare delar kan tillkomma. Att lista 

och redogöra för varenda möjlig aspekt av 3D-processen är dock utanför 

ramarna av detta arbete. De ovan nämnda delarna är de som garanterat 

består.  

Detta arbete ämnar inte kartlägga hela 3D processen i detalj. En 

grundläggande förståelse för 3D-processen förutsätts därför av läsaren. 

Redogörelsen som följer görs endast i syftet att förse läsaren med en kort 

bakgrund samt att identifiera svagheter med processen.  

Med hjälp av standardformaten (objektgrafik) för logotyper inom den 

grafiska branschen kan 3D-artisten enkelt skapa 3D-logotypens form. 

Denna del av processen är överlag inte tidskrävande. Tiden som krävs för 

att producera ett realistiskt material varierar beroende på komplexiteten hos 

materialet och ytan det appliceras på. För att spara tid kan 3D-artisten välja 

att använda sig av färdiga material från olika återförsäljare. Även Cinema 

4D erbjuder ett bibliotek med färdiga material som varierar i omfattning 

beroende på variant av programvaran och utgåva. Vid kamerariggning och 

ljussättning kan 3D-artisten dra nytta av know-how från film- och 

fotobranschen. Kamerariggning inkluderar animering av kamerarörelsen, 

val av kameratyp, brännvidd, skärpedjup och fokus.  

För ljussättning i Cinema 4D finns det huvudsakligen två typer av verktyg: 

1. De dedikerade Cinema-4D-ljuskällorna vilka, det finns flera typer 

av.  

2. Användningen av material-/geometribaserad ljussättning, 

framförallt i form av HDRI:s (High Dynamic Range Image).  

Dessa verktyg fyller sitt syfte men användningen av dem är ibland 

tidskrävande och standardinställningarna anses vara föråldrade. De är 

anpassade till att rendera snabbt på mindre kraftfulla datorer än de som 

används inom branschen idag. Vad som kan anses tyda på att verktygen är 

föråldrade är det stora utbudet av programtillägg eller "plugins" för Cinema 

4D. Maxon (tillverkare av Cinema 4D) listar Creative tools och BMV 

Studio som svenska återförsäljare av Cinema 4D. Baserat på deras 

beskrivningar hos återförsäljarna består utbudet av plugins relevanta för 

rendering och ljussättning bl.a. av: 
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Återförsäljare Tillverkare Plugin Beskrivning 

Creative tools LAUBlab V-ray 3.x for Cinema 4D Renderingsplugin 

Creative tools Lightmap HDR Light Studio Ljussa ttningsverktyg 

Creative tools Next limit Maxwell V4 | Cinema 4D Renderingsplugin 

Creative tools Solid Iris Thea render for Cinema 4D Renderingsplugin 

BMV Studio Greyscalegorilla HDRI studio pack HDRI 

BMV Studio Greyscalegorilla Light kit pro En samling med ljus-riggar, 

studios och objekt som snabbt 

låter dig ljussätta din scen med 

realistiska soft-boxes, spotlights, 

ring-ljus och mer. 

 

(Se bilaga 1 för full specifikation på hela utbudet av plugins och deras 

användningsområden/funktion.) 

Renderingsinställningar är en del för sig. Dock påverkar både renderings-

inställningar, ljussättning och materialproducering tillsammans 3D-

modellens utseende i en renderad bild. Förutom de inkluderade 

renderingsmotorerna i Cinema 4D finns det även tredjepartstillverkade 

renderingsmotorer i form av plugins. (Se bilaga 1 för exempel). Även om 

dessa olika renderingsmotorer har vissa gemensamma nämnare är 

användningen av dem gradvis olika. För varje renderingsmotor finns det 

nya inställningar och principer för användaren att lära sig. Den 

gemensamma nämnaren är hursomhelst huvud-programvaran Cinema 4D. 

Ett verktyg som helt bygger på Cinema 4D anses därför fördelaktigt från 

ett inlärningsperspektiv då användare som redan är bekanta med 

programvaran lättare kan lära sig verktyget.  

1.1.5 Vikten av ämnet – Brister 

Varje del av 3D-processen kan potentiellt vara tidskrävande. För att 

optimera arbetsflödet är det av stor vikt att minska mängden arbete i 

programvaran som upprepas samt tar lång tid. Sammanfattningsvis är 

modellering av logotypen en icke tidskrävande process och bibliotek med 

3D-material kan användas för att spara tid. Kamerariggning, ljussättning 

och rendering är alla delar som potentiellt kan optimeras för arbete med 

logotyper inom motion graphics. Inom ramarna av detta arbete ansågs det 

inte möjligt att behandla alla potentiella aspekter av 3D-processen. Därav 

väljer detta arbete att lägga fokus på ljussättning. 
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Tidigare listade plugins är skapta för att hjälpa till med att optimera och 

minska mängden upprepande arbete. Baserat på beskrivningarna från 

återförsäljarna (se bilaga 1) erbjuder ingen listad plugin ett verktyg som är 

optimerat för ljussättning av logotyper. Ett företags logotyp är en central 

del av ett varumärke (Airey, 2009). Det bör därför kunna antas att arbete 

med logotyper är en viktig del av en designers arbete som jobbar med 

marknadsföring av företag och varumärken. Eftersom både 3D-artister och 

grafiska designers arbetar med logotyper inom motion graphics, så skulle 

ett verktyg som optimerade arbetsflödet för ljussättning av logotyper 

potentiellt kunna minska kostnader och förbättra slutresultaten. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att hjälpa 3D-artisten att optimera sitt arbetsflöde 

för att effektivisera en annars tidskrävande teknisk process. Genom att 

visuellt analysera och därefter kategorisera befintliga animationer av olika 

3D-logotyper, ämnar examensarbetet kartlägga hur en eventuell plugin med 

förinställda ljussättningar bäst möter funna kategorier. 
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1.3 Kunskapsläget  

Motion graphics kan beskrivas som grafisk design i rörelse (Rodriguez, 

2016). Det används för underhållning och för att påverka betraktarens 

attityder och åsikter (Carpenter & Green, 2012). Motion graphics kan 

också användas till att visuellt förklara ämnen och processer (Ploetzner & 

Lowe, 2012).  

Motion graphics har sina rötter inom filmindustrin. Under de första 

årtiondena bestod det som långt senare skulle komma att bli motion 

graphics av enkla statiska texter i öppningssekvenser. Runt 50-talet 

förändrades detta och designers som Saul Bass introducerade nya sätt att 

skapa rörlig grafik. Detta i form av öppningssekvenser i filmer som 

fristående skapelser eller en "film före filmen" (Las-Casas, 2008). Exempel 

på Bass arbeten kan vara öppningssekvenserna i Alfred Hitchcocks Vertigo 

och Psycho (Rodriguez, 2016). 

Idag används motion graphics exempelvis för att visualisera och förklara 

information. Det kan användas för att förklara komplexa förhållanden och 

visualisera data på ett enkelt och lättförståeligt sätt, exempelvis i form av 

infografik. Mendenhall (2013) menar att det som är applicerbart på statisk 

infografik är till viss del även applicerbart på rörlig infografik/motion 

graphics, bortsett från adderandet av rörelse. Enligt Mendenhall används 

ofta traditionella metoder för att förmedla information inom motion 

graphics. Exempelvis i form av diagram och grafer. Animation adderas 

sedan för att betona eller påvisa relationer mellan data. Finke och Manger 

(2012) presenterar sju fördelar med Motion graphics: 

1. Motion graphics kan visualisera tidssekvenser eller händelser samt 

sakta ner eller accelerera händelseförlopp, 

2. visa orsakssamband genom att accentuera relationer mellan data 

samt visa hur processer fungerar.   

3. styra betraktarens uppmärksamhet till specifik information och i en 

förutbestämd ordning. 

4. visa uttryck och hur saker rör sig med hjälp av animation 

5. kombinera olika skildringstekniker över tid. 

6. använda olika kameravinklar och presentera information från olika 

perspektiv. 

7. inkludera språk för att fånga betraktarens uppmärksamhet samt 

använda ljud för att förstärka vad som förmedlas.   

Motion graphics gör det också möjligt att i rörlig bild kommunicera ett 

budskap visuellt utan ljud. (Rodriguez, 2016). Enligt Paik, Kwon, Sinykin 

och Kim (2003) har motion graphics potentialen att sammanfoga 

audiovisuell samt visuell stimuli bättre än någon annan mediaform. Motion 

graphics består av delar från många fristående områden (Rodriguez, 2016). 

Nedan behandlas ett flertal fristående områden som alla är en del av 

motion graphics. 

Typografi som ett fristående ämne har existerat under en lång tid och 

mycket forskning har gjorts inom området. Hostetler (2006) anser att 

typografi är ett kraftfullt verktyg inom visuell kommunikation. Till stor del 

på grund av typografins förmåga att väcka känslor genom att kombinera 

form med berättande text. Stöckl (2005) beskriver detta som typografins 

två delar, "kroppen och klädseln". Kroppen utgör textens betydelse och 
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klädseln utgör textens formgivning. Hostetler (2006) beskriver även hur 

musik kan initiera en emotionell respons hos tittaren/lyssnaren och 

exempelvis kan upplevas som lugnande, exalterande eller intensiv. Vidare 

anser Hostetler att musik som är ett tidsbaserat medium delar många 

egenskaper med rörelse (animering). Egenskaper som rytm, intensitet och 

längd är inom båda ämnen viktiga element. Sammanfattningsvis säger 

Hostetler att musik inom rörlig typografi (motion graphics) samverkar med 

form, färg och rörelse och förstärker det visuella intrycket samt bidrar till 

vad animationen vill förmedla.  

Formspråk och bakomliggande symbolik är i sig en del av motion graphics 

och kan härledas till bildsemiotik. Larson, Aronoff, och Steuer, (2012) 

menar att underliggande geometriska former i visuellt material skapar 

associationer hos betraktaren. Exempelvis kan V-former uppfattas som 

hotande och kurviga former som behagliga. En studie av Wang och Zhang 

(2016) ger ytterligare stöd till teorin om att enkla geometriska former kan 

initiera en emotionell respons hos betraktaren. 

Eftersom motion graphics består av rörlig bild spelar faktorer som tid, 

kamerarörelser och timing stor roll. Williams (2009) beskriver hur timing 

förmedlar ett objekts hastighet och hur mycket det väger baserat på hur det 

rör sig. Detsamma gäller för animering av kameran. Den valda 

kameravinkeln påverkar också hur betraktaren upplever animationen. En 

låg vinkel ger en känsla av att se upp på något. Således kan objektet 

framför kameran uppfattas som stort och få betraktaren att känna sig liten 

eller underlägsen. Följaktligen ger en hög vinkel känslan av att se ner på 

något, både bokstavligen och bildligt talat. 

Färgval påverkar hur en animation uppfattas och vilka associationer den 

ger. Även inom detta område finns det mycket forskning. Exempelvis kan 

blåa och gröna färger uppfattas som lugna och kalla men också väcka 

associationer till exempelvis vatten. Medan färger som rött och gult kan 

uppfattas som stimulerande, energirika samt väcka associationer till värme 

och eld. (Clarke & Costall, 2007) Kulturella skillnader och betraktarens 

bakgrund kommer hursomhelst också ha en stor inverkan på individens 

uppfattning samt associationer till en färg. I studien av Clarke och Costall 

(2007) var forskningspersonerna ungdomar från Storbritannien i åldrarna 

18–21. Som de nämner i sin rapport är resultaten därför delvis påverkade 

av demografiska faktorer. 

Animationen och hur den uppfattas påverkas även av miljön som den visas 
i. En produkt i ett reklaminslag kan exempelvis visas i en studio, utomhus 

eller stadsmiljö. Då produkten ses i en vald miljö kommer det att skapas en 

association mellan miljön och produkten. Exempel på detta kan hittas i 

bland annat bilreklamer där bilen visas körandes i den typen av miljö 

avsändaren önskar att bilen associeras med.  

Slutligen är ljus och ljussättning även betydelsefulla delar av motion 

graphics. Ljus möjliggör för oss att se objekt runt oss och inverkar på hur 

vi uppfattar ytor och material. Hur en yta upplevs påverkas av hur ljuset 

reflekteras, bryts och sprids (Cuttle, 2008). Steffy (2002) beskriver ljus 

som både en vetenskap och en konstform och vår tolkning av ljus är 

därmed både fysiologisk och psykologisk.  
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För att skapa verklighetstrogen ljussättning i 3D krävs grundläggande 

kunskap om fysiken bakom ljus. För att skapa animationer som 

kommunicerar ett budskap krävs även kunskap om hur ljus påverkar 

animationens intryck. 

Ljussättning bidrar till budskap, stämning, bildkomposition och skapandet 

av blickfång (Barzel, 1997). Ljuskällor med hög kontrast färg och/eller 

intensitet kan användas till att skapa dramatik och låg kontrast för att 

uppnå det motsatta (Seif El-Nasr,  Niedenthal, Kenz, Almeida & Zupko, 

2006). 

Hur ljussättning kombineras med övriga moment inom motion graphics 

och därigenom påverkas av dem ter sig vara ett mindre utforskat område 

och är vad detta examensarbete strävar att utforska. 

1.4 Problemformulering med frågeställningar  

Arbetet ämnar därför undersöka följande frågeställningar:  

• Finns det återkommande stilar eller metoder för ljussättning av 3D-

logotyper och vilka är de?  

• Hur kan de mest använda funna kombinationerna kategoriseras? 

• Hur kan resultaten implementeras som enkla förslag på en eller 

flera optimala ljussättningar ämnade för en eventuell plugin? 

1.5 Avgränsningar  

De bestående momenten som utgör 3D-processen (se 1.1.4 Cinema 4D) har 

alla stor effekt på den färdiga animationen, men för att avgränsa 

examensarbetet ligger huvudfokus på ljussättning av logotyper i rörliga 

animationer. 

Detta arbete ämnar endast skapa en grund till en potentiell framtida plugin 

för Cinema 4D. Själva utformandet och testandet av en sådan plugin ingår 

ej i detta examensarbete. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

I denna rapport används begrepp som är specifika för bland annat 3D-
branschen och grafisk design. Nedan följer en kort begreppsdefinition för 

att tydliggöra några av dessa begrepp.  

Majoriteten av dessa definitioner är inte baserade på källor utan beskrivna 
baserat på författarens uppfattning av dem. Endast med avsikt att förklara 

begreppen tillräckligt för att underlätta för läsaren att följa rapportens 

resonemang.  

 

3D-paket: avser här en 3D-programvara som har mångsidiga 

användningsområden, generellt där användaren kan använda programvaran 

genom hela 3D-processen. 

Fast licens: avser här en programvarulicens som betalas i form av en 

engångskostnad och förblir tillgänglig för köparen utan ytterligare kostnad. 
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Flat design: avser en designstil utan tredimensionalitet, skuggor och 

gradienter.  

HDRI: (High Dynamic Range Image) är en bild med ett högt bitdjup 

(32bit), d.v.s. en bild med ett högt dynamiskt omfång. Används ofta inom 

3D för att ljussätta modeller och skapa reflektioner. I dessa fall projiceras 

bilden på/runt en sfär som omger hela 3D-scenen. Alternativt beskrivet 

sträcks bilden ut 360 runt 3D-scenen. 

Materialproducering: avser processen att skapa material/ytor för 3D-

modeller. 

Modellering: avser processen att skapa 3D-modeller.   

Objektgrafik: Objektgrafik är en helt skalbar metod att representera linjer, 

kurvor, ytor, former och kulörer med matematiska uttryck. Koordinater i 

bilden, ankarpunkter, bestämmer var linjer börjar och slutar. Linjerna 

tillsammans med ankarpunkter kallas Bezierkurvor. (vektorgrafik, 2018, 8 

mars). 

Plug-in: mjukvara som används som ett programtillägg till en annan 

programvara. 

Prenumerationslicens: avser här en programvarulicens som betalas i form 

av en återkommande kostnad (exempelvis årligen).  

Rendering: avser processen datorn använder för att generera en 3D-bild. 

Exempelvis genom ray-tracing. 

Renderingsmotor: avser mjukvaran som används för att rendera en 3D-

bild. 

Texturering: avser processen att projicera material på en 3D-modell. 

Motion Graphics (direkt översatt:"rörlig grafik"): Grafisk design i ett 

visuellt och rörligt medium (Rodriguez, 2016). Begreppet kan här avse 

både motion-graphics-branschen men även producerat motion-graphics-

material. För ytterligare förklaring se 1.3 Kunskapsläget 

Kinetic Typography: är begreppet som används av Turgut (2012) för att 

beskriva rörlig/animerad typografi. Detta anses här vara en del av Motion 

Graphics. 

3D-branschen: ett samlingsbegrepp för de många yrkesområden som 

använder sig av datorgenererad 3D-grafik. För exempel på användnings-

områden se 1.1.1 3D – Översikt. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt  

För att besvara frågeställningarna utfördes en visuell innehållsanalys av 50 

3D-animationer. Metoden valdes för att samla in kvantitativa data med 

syftet att hitta återkommande stilar och metoder. Kvalitativa intervjuer 

kunde även varit en godtagbar metod. På grund av att ett kontaktnät mellan 

branschfolk och skribenten inte existerade valdes den kvantitativa 

metoden. 

För insamling av korpus gjordes först ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2014) för att söka upp potentiella logotypanimationer online till analysen. 

Detta bekvämlighetsurval bestod av Google- och Youtube-sökningar. 

Sedan gjordes ett ändamålsenligt urval (Denscombe, 2014) för att plocka ut 

de mest lämpade logotyperna till analysen. Lämpade här avser 

logotypanimationer som bedömdes vara gjorda i 3D och använder 3D-

ljussättning. Urvalet eftersträvade även aktuella/nya animationer för att 

stärka analysens aktualitet. Logotyperna valdes ut från urvalskategorierna: 

1. Film 

2. Bil 

Urvalskategorin film innehöll 26 animationer och urvalskategorin bil 

innehöll 24 animationer.    

Motiveringen till valet av urvalskategorier är att de innehåller 3D-

logotyper samt 3D-ljussättning. Dessutom tillhör de valda logotyperna 

inom dessa urvalskategorier välkända företag. Insamlingen av 

logotypanimationerna skedde genom Google- och Youtubesökningar. 

Initialt utfördes en pilotstudie bestående av 10 logotypanimationer från 

klassen "film" för att upptäcka svårigheter med analysen och undersöka 

validiteten hos de preliminära kategorivalen. Dessa kategorier valdes 

genom en överskådning av det då insamlade materialet.  

(Se bilaga 2 för de preliminära kategorierna samt de valda 

logotypanimationerna för pilotanalysen. En definition av dessa kategorier 

anses inte nödvändig då pilotstudien inte var omfattande.) 

Valet av kategorierna för den visuella innehållsanalysen baserades på 

tidigare data och erfarenhet från pilotanalysen samt en ytterligare 

överskådning av materialet. Kategorierna delades sedan upp i ljus och 

kompletterande. De valda kategorierna var som följer nedan: 

2.1.1 Ljus 

• Antal ljuskällor 

• HDRI (låg/hög kontrast – låg/hög komplexitet) 

• Intensitet (låg-hög: 1–3) 

• Kontrast (mjuk till hård skugga: 1–3, eller ingen skugga) 

• Position och rörelse (topp/över/mitten/under/ 

nedre/framför/bakom/vänster/höger) 

• Färgtemperatur (kall/neutral/varm) 
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2.1.2 Kompletterande 

• Kamerans brännvidd (vidvinkel/normal/tele) 

• Logotypens form (mjuk/neutral/hård) 

• Logotypens färg 

• Grupp* (logotypens och ljusets relativa rörelse) 

• Urvalskategori (film/bil) 

• Logotypens rörelse i z-led (relativt till kameran: mot/från/statisk) 

• Logotypens omgivning (tonplatta/gradient, natur, inomhus, stad 

och rymden) 

• Logotypens typsnittsklass 

* Grupp 1 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig inte 

* Grupp 2 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig 
* Grupp 3 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig 

* Grupp 4 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig inte 

(Ytterligare förklaring se bilaga 3) 

Utan tillgång till arbetsfiler från avsändarna bakom de analyserade 

animationerna kan inte bedömningen utgå från de faktiskt använda 

värdena. Analysen av dessa kategorier är därför baserad på författarens 

bedömning efter bästa förmåga. 

För att kunna gradera och bedöma kategorierna har även vissa förenklingar 

gjorts vid bedömningen. Mer utförlig information om hur kategorierna 

bedömts samt bildexempel återfinns i bilaga 3 och 5. 

2.2 Material och utrustning 

2.2.1 Material 

• Youtube 

• Google 

2.2.2 Utrustning 

• Maxon: Cinema 4D Broadcast 

• Microsoft: Excel 

2.3 Databehandling 

Resultaten från den visuella innehållsanalysen strukturerades som tabeller. 

Ljussättning analyserades för att hitta de mest använda varianterna. 

Ljussättningar kopplades sedan ihop med kategorier från kompletterande 
med avsikt att ta reda på hur ljussättning kombineras med övriga moment 

inom motion graphics samt påverkas av dem. Datat som av författaren 

ansågs påvisa resultat av intresse för arbetet sammanfattades och 

presenteras som grafer i resultatavsnittet. 

För kategorien position och rörelse räknades förekomster varav de med 

förekomster >1 noterades. Detta på grund av den höga mängden möjliga 

kombinationer av positioner och rörelser. Därför skapades även statistik 

baserat med generaliserade positioner och rörelser. För övriga kategorier 

skapades initiala tabeller baserat på data från analysen. Följaktligen 

beaktades kompletterande kategorier och tabellerna fylldes på med 

ytterligare statistik.  
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3 Resultat och diskussion 

(Notera att ytterligare information om värden, benämningar och 

bedömningar från analysen återfinns i bilaga 3.) 

Resultat från kategorierna inom kompletterande sammanfattas i bilaga 4 

(figur 41–47). Dessa kategorier användes i första hand till att ytterligare 

kategorisera ljussättningarna och resultatet från kategorierna inom ljus. 

Därmed redogörs inte resultatet för dessa kategorier lika detaljerat. 

Fördelningen av animationerna (antal) inom kategorien "grupp" var som 

följande:  

Grupp 1 = 10 st 

Grupp 2 = 20 st 
Grupp 3 = 19 st 

Grupp 4 = 1 st 

Notera att grupp 4 (se bilaga 3 för mer information) innehöll endast en 

animation. Värdena för grupp 4 i följande diagram (figur 4, 8, 9 och 22) 

har därför inte någon betydelse och kan inte anses indikativa av några 

slutsatser för grupp 4. 

Notera även att diagrammen i figur 13-15 har utformats att visa värden >1. 

Detta på grund av att antalet noterade positioner och rörelser var stort och 

positioner/rörelser med endast en förekomst här inte kan visa några trender 

samt att diagrammen önskades hållas överskådliga.  
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3.1 Antal ljuskällor 

3.1.1 Resultat 

Totalt noterades 72 ljuskällor bland de 50 undersökta animationerna, vilket 

gav ett medelvärde på 1,44. Det högsta antalet ljuskällor per animation var 

3 och det lägsta 0. (Värdet 0 var möjligt då HDRI:n även i sig kan bidra till 

ljussättningen.)  

I figur 4 redovisas medelvärdet grupperat efter relevanta kompletterande 

kategorier. Grupp 3 hade högst medelvärde och urvalskategorien film hade 

ett högre medelvärde än bil. 

 

Figur 4 – Medelvärde för antal ljuskällor baserat på samtliga, urvalskategorier och 

grupp. 

Grupp 1 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig inte 

Grupp 2 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig 

Grupp 3 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig 

Grupp 4 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig inte 

(Ytterligare förklaring se bilaga 3) 

3.1.2 Diskussion 

Generellt förekom sällan mer än 2 ljuskällor i animationerna vilket kan 

utläsas från figur 4. Det högre medelvärdet för grupp 3 visar att denna 

grupp innehåller mer "komplexa" animationer i form av ett högre antal 

ljuskällor samt både rörliga ljus och logotyper.   
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3.2 HDRI 

3.2.1 Resultat 

HDRI kategoriserades efter HDRI-kontrast ( kategorien kontrast) och 

HDRI-komplexitet som angivet nedan: 

Kontrast = a 

Komplexitet = b 

a1 = Låg kontrast  

a2 = Hög kontrast 

b1 = Låg komplexitet 
b2 = Hög komplexitet 

 

ex. låg kontrast + låg komplexitet = a1,b1 

HDRI noterades hos 28 av de 50 animationerna och 15 av dessa använde 

sig av kombinationen låg kontrast och låg komplexitet.  

 

Figur 5 – Andel animationer med HDRI 

 

Figur 6 – Förekomst av HDRI-typer (antal) 
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Figur 7 – Fördelningar av HDRI grupperat enligt färg 

Låg komplexitet tillsammans med låg kontrast (a1,b1) var mest 

förekommande vilket kan ses i figur 6. HDRI förekom bland majoriteten 

av animationerna (figur 5). Detta kan kopplas till färgen metall som tydligt 

var den mest förekommande färgen bland logotyperna vars animation hade 

HDRI (figur 7). 

3.2.2 Diskussion 

Analysen ger ingen förklaring till varför metallytor ofta kombineras med 

HDRI. En möjlig förklaring är att metall med fördel återges i en omgivning 

med gradienter och detaljer för att få den att upplevas mer attraktiv. En 

HDRI kan på ett enkelt sätt skapa en sådan 3D-miljö. Detta understödjs 

även i en "tutorial" av Ashley (2017), en 3D-artist med många års 

erfarenhet inom branschen.  
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3.3 Intensitet 

3.3.1 Resultat 

Intensitet graderades enligt låg, normal och hög intensitet (1–3). Intensitet 

hade ett medelvärde på 2.25 och aningen högre medelvärde inom 

urvalskategorin film samt grupp 1 (figur 8). 

 

Figur 8 – Medelvärde (intensitet) baserat på samtliga, urvalskategorier och grupp. 

Grupp. 1 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig inte 

Grupp 2 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig 

Grupp 3 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig 

Grupp 4 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig inte 

(Ytterligare förklaring se bilaga 3) 

3.3.2 Diskussion 

Intensitet resulterade inte i några markant avvikande resultat. Inte heller 

resultat av större intresse för diskussion. Generellt var normal intensitet 

mest förekommande (figur 8). 
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3.4 Skuggans kontrast 

3.4.1 Resultat 

Skuggans kontrast ( HDRI kontrast) graderades från låg kontrast till hög 

kontrast (1–3) alternativt ingen kontrast. 19 av 72 ljuskällor genererade 

skuggor, figur 9. Alltså hade endast 19 ljuskällor ett värde (inom denna 

kategori). De flesta av dessa hörde till urvalskategorin film samt 

logotypens omgivning "tonplatta". Kontrastvärdet 2 var mest 

förekommande, figur 10.  

 
Figur 9 – Antal ljuskällor med ett kontrastvärde för samtliga, urvalskategorier och 

grupp. 

Grupp 1 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig inte 

Grupp 2 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig 

Grupp 3 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig 

Grupp 4 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig inte 

(Ytterligare förklaring se bilaga 3) 

 
Figur 10 – Antal förekomster av respektive kontrastvärde 

1 = låg kontrast, 2 = normal kontrast, 3 = hög kontrast 
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Figur 11 – Antal ljuskällor med ett kontrastvärde grupperat efter logotypens 

omgivning 

3.4.2 Diskussion 

Värden för skuggans kontrast noterades för 19 av 72 ljuskällor (26%). Det 

vill säga 19 av 72 ljuskällor kastade skuggor. 

Värde 2 (medium kontrast) var mest förekommande enligt figur 10. 

Kontrastvärden var vanligare inom urvalskategorin film, vilket ses i figur 

9. Detta kan tyda på att animationer inom kategorien använder mera 

realistisk ljussättning som kastar skuggor på logotypen eller omgivningen. 

Trots detta verkar dock inte en mer "realistisk" omgivning (natur, inomhus, 

stad och rymden) varit förknippad med flera kontrastvärden enligt figur 11. 

Antalet förekomster var för få för att dra slutsatsen att detta har någon 

relevans. Värdet tonplatta hade markant flest förekomster (s.49, figur 45). 

Inomhus och rymden saknar värden på grund av att ingen animation med 

kontrastvärden tillhörde de omgivningarna. 
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3.5 Position och rörelse 

3.5.1 Resultat 

Position och rörelse beskrevs med hjälp av sidorna på en 26-sidig polyeder 

(se bilaga 5) där ljuskällans placering angavs som den mest närliggande 

sidan. För ljuskällor kategoriserade som "rörliga" (figur 12) angavs 

position och rörelse som position A – position B. Av de 72 noterade 

ljuskällorna bestod dessa av 28 statiska ljuskällor samt 44 rörliga 

ljuskällor, figur 12. Vänster till höger på övre höjden var den vanligaste 

rörelsen totalt samt för de rörliga ljuskällorna. Bakre placering på 

mittennivån var den vanligaste positionen för statiska ljuskällor.  

28 av totalt 44 rörelser utgjorde variationer på horisontella sveprörelser 

till/från höger till/från vänster. 9 av 28 statiska ljuskällor utgjorde 

variationer på en bakre placering.  

 

Figur 12 – Fördelningen av statiska och rörliga ljuskällor (antal) 

 

Figur 13 – Positioner och rörelser för rörliga och statiska ljuskällor med förekomst 

>1, d.v.s. 47 av 72 ljuskällor redovisas.  

Ö = övre, M = mitten, U = undre 

F = fram, B = bak, V = vänster, H = höger 
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Figur 14 – Positioner för statiska ljuskällor med förekomst >1, d.v.s. 23 av 28 

ljuskällor redovisas. 

Ö = övre, M = mitten, U = undre 

F = fram, B = bak, V = vänster, H = höger 

 

Figur 15 – Rörelser för ljuskällor med förekomst >1, d.v.s. endast 24 av 44 

ljuskällor redovisas 

Ö = övre, M = mitten, U = undre 

F = fram, B = bak, V = vänster, H = höger 
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Figur 16 – Antal horisontella svep (svep = rörliga ljuskällor med rörelser som inkl. 

V–H/H–V, övriga = övriga rörliga ljuskällor.) 

 

Figur 17 – Antal statiska ljuskällor placerade bakom logotypen. Övriga = statiska 

ljuskällor ej placerade bakom logotypen. Bakom här = position innehållande "B" 

 

Både statiska och rörliga ljuskällor var vanligt förekommande även om 
antalet rörliga ljuskällor var högre (figur 12). Data från figur 13 visar att en 

rörelse från vänster till höger på övre nivån (ÖV-ÖH) var rörelsen med 

högst förekomst. 

Detta kan även ses i figur 15 där 8 av de 9 mest förekommande rörelserna 

är variationer på en rörelse från vänster till höger eller tvärtom. Detta 

belyses även i figur 16.  
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3.5.2 Diskussion 

Vad som kan ses framförallt i figur 15 är att rörelser i höger riktning är 

vanligare än vänster. Analysen ger inte någon förklaring till varför en 

rörelse i höger riktning har högre förekomst. Detta kan potentiellt tänkas ha 

sin förklaring i den västerländska läsriktningen från vänster till höger.  

Föreliggande arbete tar inte i beaktande kulturella skillnader hos 

betraktaren/avsändaren av de analyserade materialet. Därmed vore ett 

ämne av intresse för framtida studier att undersöka eventuella skillnader i 

animering inom motion graphics baserat på läsriktning och kulturella 

skillnader. Även hur betraktaren läser motion graphics kunde vara ett ämne 

för fortsatta studier. 

Ljuskällor placerade bakom motivet ex. "MB" (figur 14) kan tillsammans 

benämnas som bakljus (Brooker, 2012). Funktionen för ett bakljus likt hur 

det används som en del av "trepunktsbelysning" kan tänkas ge en 
förklaring till att "MB" var den mest förekommande statiska ljuskällan,  

(se figur 14 och 17). "Trepunktsbelysning" är en metod för att ljussätta 

motiv både inom film och 3D. Den används för att ge motivet en känsla av 

form och består som namnet antyder av tre ljuskällor. Dessa är huvudljus, 

upplättningsljus och bakljus. Bakljus vilket här utgör det huvudsakliga 

intresset används för att separera motivet från bakgrunden och definiera 

kanterna (Brooker, 2012).  

Vad som kunde observeras under analysen av animationerna var två tydliga 

användningar av horisontellt svepande ljuskällor. I vissa fall som i figur 

18–19 användes den svepande ljuskällan som ett huvudljus för att partiellt 

belysa och forma logotypen över tid genom en förflyttning.  

 
Figur 18 – Lucasfilm, del 1 

 
Figur 19 – Lucasfilm, del 2 
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I andra fall (figur 20–21) användes svepande ljuskällor som ett 

upplättningsljus och inte som ett huvudljus. I dessa fall användes den 

svepande ljuskällan (MFV-MFH) för att skapa rörelse och ett blickfång. 

 
Figur 20 – Gaumont, del 1 

 
Figur 21 – Gaumont, del 2 

I båda dessa exempel (figur 18–21) definierar ljuskällan logotypens form 

och definierar kanterna jämförbart med hur Brooker (2012) beskriver 

bakljusets funktion. 
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3.6 Färgtemperatur 

3.6.1 Resultat 

Färgtemperatur definierades som: 

1 = kall 

2 = neutral 

3 = varm. 

Färgtemperatur hade ett medelvärde på 2.17 med aningen högre 

medelvärde inom urvalskategorien film samt grupp 1 (figur 22). 

 

Figur 22 – Medelvärdet (färgtemperatur) baserat på samtliga, urvalskategorier och 

grupp. 

Grupp 1 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig inte 

Grupp 2 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig 

Grupp 3 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig 

Grupp 4 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig inte 

(Ytterligare förklaring se bilaga 3) 

3.6.2 Diskussion 

Färgtemperatur uppvisade till största del värdet 2 (neutral färgtemperatur) 

även om grupp 1 hade ett något högre medelvärde i figur 22. 

Varma färger kan som beskrivet av Clarke och Costall. (2007) uppfattas 
som stimulerande och energirika medan kalla färger uppfattas som lugna 

och kalla. En varm ljuskälla resulterar i en varm färg och en kall ljuskälla 

resulterar i en kall färg. Då majoriteten av ljuskällorna var neutrala kan 

detta tyda på att färgtemperatur i dessa fall inte använts för att förmedla 

någon av de nämnda associationerna.   

1

2

3

Alla Film Bil Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4

M
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3.7 Sammanfattande diskussion 

Generellt tyder detta arbetes resultat på att det finns återkommande stilar 

och metoder för ljussättning av 3D-logotyper. 

Resultaten föreslår att animationer från kategorin film tenderar använda 

mer realistisk ljussättning som kastar skuggor. Grupp 3 som består av 

rörliga logotyper och rörliga ljuskällor noterades även ha en högre 

förekomst av 2 eller 3 ljuskällor. 

Resultaten visar även att användning av HDRI framförallt hade hög 

förekomst vid ljussättning av metall-material. Färgtemperatur för samtliga 

ljuskällor var mestadels neutral vilket också kan tyda på att avsändaren i 

dessa fall inte valt att förmedla associationer via färg. 

Bakljus föreslås ha använts för att separera motivet från bakgrunden och 

definiera kanterna. Svepande ljuskällor förefaller i vissa fall ha använts 

som ett huvudljus för att partiellt belysa och forma logotypen över tid 

genom en förflyttning. I andra fall förefaller svepande ljuskällor ha använts 

som en utfyllnad för att skapa rörelse och ett blickfång. 

Resultaten ger ett förslag på en ljussättning ämnad för en plugin i Cinema 

4D. Detta omfattas av: 

Två återkommande positioner/rörelser för ljuskällor i form 

av horisontellt svepande ljuskällor samt "bakljus". 

Användning av en HDRI samt vetskapen att mer än 3 

ljuskällor inte verkar vanligt. Generellt var normal intensitet 

mest förekommande och färgtemperatur var till största del 

neutral. Därmed bör intensitet vara normal och färg-

temperatur neutral som standardinställningar. Värden för 

skuggans kontrast noterades för 19 av 72 ljuskällor. Det vill 

säga 19 av 72 ljuskällor kastade skuggor. Där med bör 

möjligheten att välja huruvida en ljuskälla kastar skuggor 

eller inte också inkluderas. Detta då endast en minoritet av 

dem kastade skugga. 

Denna ljussättning är endast ett förslag från författaren baserat på 

resultaten från den visuella innehållsanalysen. Huruvida denna ljussättning 

fungerar i praktiken och är applicerbar på olika typer av motion graphics är 

ett ämne för fortsatta studier.   
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3.8 Metoddiskussion  

En visuell innehållsanalys resulterar endast i data på det som kan 

observeras men ger ingen förklaring till varför eller hur det uppfattas. 

(Leeuwen, Jewitt, 2001). Resultat- och diskussionsavsnittet har dock 

behandlat möjliga förklaringar till resultaten. 

En ytterligare svaghet med en visuell innehållsanalys är att slutsatser som 

baseras på resultatet är kopplade till korpus. Detta innebär att en följdstudie 

med andra kategorier och annan korpus kunde ge avvikande resultat. 

(Leeuwen, Jewitt, 2001). 

Ytterligare förutsätter metoden att kvantiteten av förekomster avgör de 

analyserade faktorernas relevans. Detta är inte nödvändigtvis sant och kan 

anses vara otillräckligt för att fullständigt bevisa resultaten. Resultaten kan 
hursomhelst anses "sanna" tills de motbevisas av ytterligare bevis 

(Leeuwen, Jewitt, 2001). 

Detta arbete analyserade endast 50 logotypanimationer. Detta resulterade i 

att data från analysen inte alltid anses vara av statistisk signifikans. 

Exempelvis inom kategorin "position och rörelse" där mängden 

kombinationer var många, samt kategorierna under "kompletterande" som i 

vissa fall var relativt dominerade av en förekomst. Representationen är då 

inte tillräckligt hög för att statistiken ska vara tillförlitlig. 

I och med att en visuell innehållsanalys valts som huvudsaklig metod tar 

föreliggande arbete inte hänsyn till eventuella musikstycken eller 

ljudeffekter i animationerna. Detta är en svaghet och ett ämne för fortsatta 

studier. 

På grund av ovanstående faktorer är en visuell innehållsanalys till viss del 

alltid subjektiv. Åtgärder har dock gjorts för att i mån av tid, förmåga och 

vad som ansågs rimligt förtydliga och exemplifiera hur bedömningen 

gjordes vilket kan hittas i bilaga 3. 
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4 Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att genom visuell analys kategorisera befintliga 

animationer av olika 3D-logotyper, kartlägga hur en eventuell plugin med 

förinställda ljussättningar bäst möter funna kategorier.  

1. Finns det återkommande stilar eller metoder för ljussättning av 3D-

logotyper och vilka är de? 

 

Ja, framförallt i form av 2 huvudtyper av positioner/rörelser för 

ljuskällor. Dessa var bakljus och horisontellt svepande ljuskällor. 

 

2. Hur kan de mest använda funna kombinationerna kategoriseras? 

 

Detta var ej möjligt då resultaten från analysen ej gav upphov till 
mer än en ljussättning. 

 

3. Hur kan resultaten implementeras som enkla förslag på en eller 

flera optimala ljussättningar ämnade för en eventuell plugin? 

 

I form av: 

 

• Positioner/rörelser för ljuskällor i form av horisontellt 

svepande ljuskällor samt "bakljus".  

• Användning av en HDRI  

• Max 3 ljuskällor då fler inte verkar vanligt.  

• Möjligheten att välja huruvida en ljuskälla kastar skuggor. 
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 – Plugins för Cinema 4D 

Här följer utbudet av "plugins" hos listade Cinema 4D leverantörer i 

Sverige, (som listade hos www.maxon.net). För ytterligare information se 

Creative Tools och BMV Studios webbutiker. 

Återförsäljare Tillverkare Plugin Beskrivning 

Creative tools LAUBlab V-ray 3.x for Cinema 4D Renderingsplugin 

Creative tools Laubwerk SurfaceSpread Distribuering av Laubwerks 

växter (och andra objekt) till 

dina 3D-landskap 

Creative tools Lightmap HDR Light Studio Ljussättningsverktyg 

Creative tools Next limit Maxwell V4 | Cinema 4D Renderingsplugin 

Creative tools Next limit Realflow for Cinema 4D 2.0 Vätskesimulationer 

Creative tools Solid Iris Thea render for Cinema 4D Renderingsplugin 

Creative tools Thinkbox Software Krakatoa C4D workstation Volymetriskt partikelrenderings-

, manipulerings- och 

hanteringsverktyg 

Creative tools Xfrog 5.5 for Cinema 4D procedurell organisk 3D-
modellerare 

BMV Studio Greyscalegorilla City kit Optimerad modellering och 
texturering fo r vackra sta der 
och snabba renderingar. 

BMV Studio Greyscalegorilla Everything but the city Alla Greyscalegorilla plugins 
fo rutom City Kit till ett la gt 
pris. 

BMV Studio Greyscalegorilla HDRI Bundle Ljussättningsverktyg + HDRI 

BMV Studio Greyscalegorilla HDRI collections: pro studios HDRI 

BMV Studio Greyscalegorilla HDRI studio pack HDRI 

BMV Studio Greyscalegorilla Light kit pro En samling med ljus-riggar, 

studios och objekt som snabbt 

låter dig ljussätta din scen med 

realistiska soft-boxes, spotlights, 

ring-ljus och mer. 

BMV Studio Greyscalegorilla Lighting bundle Greyscalegorillas belysnings-

verktyg till ett paketpris 

BMV Studio Greyscalegorilla Signal Procedurellt animeringsverktyg 

BMV Studio Greyscalegorilla Texture kit pro Materialbibliotek 
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BMV Studio Greyscalegorilla Transform Transform gör komplexa 

animationer enkla i Cinema 4D 

utan att använda keyframes. 

BMV Studio Greyscalegorilla Ultimate + Signal Paketpris för följande 

Greyscalegorilla plugins: 

Transform, Light Kit Pro, HDRI 

Studio Pack, City Kit, Texture 

Kit Pro och Signal 
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6.2 Bilaga 2 – Pilotanalys 

6.2.1 Valda logotypanimationer 

• 20th century fox 

• Columbia pictures 

• Disney 

• Dreamworks 

• Lionsgate 

• Lucasfilm 

• Marvel studio 

• New line cinema 

• Paramount pictures 

• Universal studios 

6.2.2 Preliminära kategorier 

• Antal ljuskällor 

• Brännvidd 

• Ljusintensitet 

• Längd 

• Miljö/BG 

• Ljusposition 

• Ljustemperatur 

• Vinkel  



39/52 

6.3 Bilaga 3 – Kategoridefinitioner 

Antal ljuskällor 

Antal avser antalet ljuskällor som används i animationen och angavs som 

ett numeriskt heltal. Omgivning som skapar eventuella reflektioner på 

logotypen definierades här ej som en ljuskälla, (se HDRI).  

HDRI 

HDRI (High Dynamic Range Image) avser den sfäriskt projicerade bilden i 

3D-omgivningen som skapar reflektioner på ytor. HDRI:n kan även i sig 

bidra till ljussättningen. HDRI:n definierades enligt två kriterier. 

Kontrast = a 

Komplexitet = b 

a1 = Låg kontrast  

a2 = Hög kontrast 
b1 = Låg komplexitet 

b2 = Hög komplexitet 
 

ex. låg kontrast + låg komplexitet = a1,b1 

Bedömandet av huruvida en animation använder en HDRI baserades i 

huvudsak på uteslutningsmetoden. Först noterades förekomsten av 

mängden ljuskällor. Om logotypen uppvisade reflektioner eller ljus som 

inte orsakats av dessa ljuskällor ansågs den ha en HDRI. Då en uppenbar 

omgivning syntes i logotypens reflektion ansågs den även ha en HDRI. 

HDRI-kontrast och -komplexitet baserades i huvudsak på kontrasten sedd i 

reflektionen hos logotypen. Kontrast här avser skillnaden mellan mörka 

och ljusa partier. En stor skillnad mellan ljusa och mörka partier 

kategoriserades som hög kontrast. En liten skillnad mellan ljusa och mörka 

partier som låg kontrast. Komplexiteten kategoriserades baserat på 

mängden detaljer. En liten mängd detaljer kategoriserades som låg 

komplexitet. En större mängd detaljer kategoriserades som hög 

komplexitet. 

Intensitet 

Intensitet avser ljuskällans intensitet eller styrka och graderas från 1–3 

varav 1 utgör lägst intensitet. Exempel på intensitet kan ses i figur 23–25. 

Figur 23 – 1 (låg intensitet) 
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Figur 24 – 2 (normal intensitet) 

Figur 25 – 3 (hög intensitet) 

Skuggans kontrast 

Skuggans kontrast avser framförallt ljuskällans kvalité baserat på skuggan 

den kastar. Låg kontrast kännetecknas av en "mjuk" skugga. Hög kontrast 

kännetecknas av en skarpt definierad skugga. Kontrast anges som ett 

numeriskt heltal i intervallet 1–3 varav ett 1 utgör lägst mängd kontrast. 

Avsaknad av ett kontrastvärde innebär att ljuskällan inte kastar skuggor, 

alternativt att ingen skugga kunde uppfattas. 

Exempel på kontrastvärden kan ses i figur 26–28, (pilen markerar 

skuggan). 
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Figur 26 – 1, Låg kontrast (mjuk skugga) 

Figur 27 – 2, Medium kontrast (medium hård/mjuk skugga) 

Figur 28 – 3, Hög kontrast (hård skugga) 
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Position och rörelse 

Position och rörelse avser ljuskällans position samt eventuell rörelse. 

Position och rörelse anges enligt sidorna/polygonerna på en polyeder som 

beskrivet i bilaga 5.  

För att kunna beskriva position och rörelse på ett relevant sätt för detta 

arbete generaliserades ljuskällans position till den närmsta polygonen 

enligt figuren i bilaga 5. Position beskriver bara ljusets placering och inte 

riktning. Överlag var ljuskällorna för det mesta riktade mot logotypen. 

Färgtemperatur 

Färgtemperatur avser ljusets färgtemperatur. Av praktiska skäl 

generaliserades det här till: 

1 = Kall 

2 = Neutral 

3 = Varm 

Kall färgtemperatur kännetecknas av kalla färger som i figur 29, neutral av 

gråskalefärger som i figur 30 och varm av varma färger som i figur 31.   

Figur 29 – 1, kall 

Figur 30 – 2, neutral 
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Figur 31 – 3, varm 

Kamerans brännvidd 
Kamerans brännvidd avser den använda brännvidden i mm för en kamera 

med sensorstorlek på 36 mm. Brännvidd anges av praktiska skäl enligt 

följande: 

Vidvinkel (< ca 35 mm) 

Normal (ca 35–70 mm) 

Tele (> ca 70 mm) 

Exempel på kamerans brännvidd kan ses i figur 32–34. 

Figur 32 – Vidvinkel 
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Figur 33 – Normal 

Figur 34 – Tele 

Logotypens form 
Logotypens form avser karaktären hos logotypens geometriska form och är 

inspirerat av studien från Larson et al. (2012). Form fokuserar här på hur 

geometrins kanter är utformade (eg. mjukhet i z-led). Logotypens form 

definieras här som: 

Mjuk 
Neutral 

Hård 

Exempel på logotypens form kan ses i figur 35–37. 
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Figur 35 – Mjuk 

 
Figur 36 – Neutral 

 
Figur 37 – Hård 
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Logotypens färg 

Logotypens färg avser logotypens huvudsakliga färg. Huvudsaklig färg 

definieras i första hand som den färg som upptar störst yta av logotypen i 

animationen. I andra hand kan huvudsaklig färg även definieras baserat på 

den mest visuellt framträdande färgen (Vibrandt, 2014).  

En betydelseful andel av de analyserade logotyperna använde sig av 

metallytor och detta defineras här som metall trots att detta egentligen inte 

är en färg.  

Grupp 

Korpus delades upp i grupper enligt följande faktorer i animationen 

1 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig inte 

2 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig 

3 = logotypen rör sig – ljuskällan rör sig 

4 = logotypen rör sig inte – ljuskällan rör sig inte 

Notera att logotypens rörelse avser en förflyttning. Därmed innebär grupp 

4 att varken logotypen eller ljuskällan rör sig men animationen innehåller 

en eller flera övriga animerade element. Bara en animation grupperades 

under grupp fyra (Europa Films) och det animerade elementet var 

logotypens opacitet.  

För att en animation ska anses ha en "rörlig ljuskälla" krävs förekomst av 

åtminstone en rörlig ljuskälla (samtliga ljuskällor behöver ej vara rörliga). 

Urvalskategori 
Urvalskategori avser vilken av de valda klasserna (film/bil) animationen 

tillhör. 

Logotypens rörelse i z-led 

Logotypens rörelse i z-led avser logotypens rörelse relativt till kameran. Av 

praktiska skäl definieras rörelsen här som:  

Mot 

Från  

Statisk 

Logotypens omgivning 

Logotypens omgivning avser den omgivning logotypanimationen visas i. 

Denna anges som:  

1 = Tonplatta/gradient 
2 = Natur 

3 = Inomhus 

4 = Stad 

5 = Rymden 

Logotypens typsnittsklass 

Logotypens typsnittsklass avser eventuella tredimensionella typsnitts 

familj/klass. Typsnittsklasserna som använts här är: 



47/52 

Antikva 

Linjär 

Skript 

Exempel på "logotypens typsnittsklass"" kan ses i figur 38–40. 

Figur 38 – Linjär 

Figur 39 – Antikva 

Figur 40 – Skript  
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6.4 Bilaga 4 – Resultat, kompletterande 

I figur 41–47 redovisas resultatet (antalet förekomster) för de 

kompletterande kategorierna. 

 

Figur 41 – Kamerans brännvidd 

 

Figur 42 – Logotypens form 

 

Figur 43 – Logotypens färg 
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Figur 44 – Grupp*1 

 

 

Figur 45 – Logotypens omgivning*3 

 

Figur 46 – Logotypens rörelse i z-led*2  

 

Figur 47 – Logotypens typsnittsklass 

*1 Logotypens och ljusets relativa rörelse. 

*2 Relativt kameran: mot/från/statisk. 

*3 1 = tonplatta/gradient, 2 = natur, 3 = inomhus, 4 = stad, 5 = rymden 
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Ö = övre

Horisontell

Höjd T = topp

N = nedre

M = mitten

U = under

B = bak

V = vänster

BV

FV

BH

FH

H = höger

F = fram

Fullständig riktning anges som höjd följt av horisontellt riktning

Exempel: höjd = M, horisontell = BV => MBV

6.5 Bilaga 5 – Positioner 
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6.6 Bilaga 6 – SCB 

(Statistiska centralbyrån, 2017) 
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6.7 Bilaga 7 – Rådata 

Notera att kolumnrubrikerna i vissa fall är förkortade i tabellen nedan. 

(Underrubrikerna A, B och C i tabellhuvudet (figur 48) är här beteckningar 

enligt beskrivningen nedan.)  

A = ljuskälla nr 1 

B = ljuskälla nr 2 

C = ljuskälla nr 3 

Figur 48 - Rådata 

 

 

Korpus

nr Företag Antal Brännvidd Form Färg Grupp Urvalskategori Omgivning Rörelse Typsnitt

Kont. Kompl. A B C A B C A B C A B C

1 20th	century	fox 1 1 2 2 3 UF 3 vid hård gul 1 film 4 från linjär

2 alcon 2 3 3 ÖF-MV MH-ÖF 2 2 tele hård metall 2 film 1 statisk linjär

3 bbc 1 1 1 3 2 MB 1 normal hård transparant 1 film 2 från linjär

4 columbia 1 3 2 ÖF 3 tele hård metall 1 film 2 från linjär

5 dc 1 2 1 2 1 MF-ÖF 3 normal hård metall 3 film 1 från linjär

6 dolby	digital 2 1 1 2 2 MFV-MFH MFH-MFV 3 3 normal hård transparant 3 film 5 från linjär

7 dreamworks 1 1 2 3 2 MH 3 normal mjuk vit 1 film 2 från antikva

8 europa 1 1 2 2 ÖFV 3 tele hård blå 4 film 2 statisk antikva

9 gaumont 2 2 2 ÖFV MFV-MFH 2 2 normal neutral röd 3 film 5 från antikva

10 gk 3 2 3 3 2 ÖF ÖFH-UFV MH 3 3 3 normal hård metall 3 film 1 från linjär

11 lionsgate 2 1 1 3 2 2 MB ÖV-ÖH 1 2 vid hård blå 3 film 2 från linjär

12 lightstorm 2 2 2 2 3 MFV-MF UFV-ÖFH 2 2 tele hård metall 3 film 1 från

13 lucasfilm 2 1 1 2 2 ÖV-ÖH ÖH-ÖV 2 2 normal hård metall 2 film 1 statisk antikva

14 marvel 2 1 1 3 2 ÖFH UFV-ÖFH 2 2 tele hård metall 3 film 1 från linjär

15 mgm 1 1 1 2 ÖFV-ÖFH 2 normal hård metall 3 film 1 från antikva

16 new	line 2 3 2 MB ÖV 1 2 tele hård metall 3 film 1 från

17 universal	studios 2 1 2 3 3 MV-MH MBH-MBV 2 3 vid hård metall 3 film 5 från linjär

18 paramount 1 2 2 3 3 MBV 3 normal neutral metall 1 film 2 från skript

19 paris	films 1 1 2 3 3 ÖBV 3 normal hård metall 1 film 2 från linjär

20 qed 2 2 2 N ÖH-UH 3 3 tele mjuk metall 3 film 1 statisk antikva

21 river	road 2 3 1 MBH-MBV T 2 2 tele hård metall 3 film 2 från

22 silver	pictures 1 3 3 ÖV-ÖH 2 tele neutral metall 3 film 1 från

23 skydance 1 2 2 3 ÖFH 3 tele hård metall 3 film 5 från antikva

24 svensk	filmindustri 2 2 2 1 1 UB-MB ÖH 1 2 normal mjuk röd 3 film 1 från antikva

25 thx 1 3 ÖFV-ÖFH 2 normal hård metall 3 film 1 från linjär

26 touchstone 2 2 2 MB MF 2 2 tele hård gul 1 film 1 från antikva

27 alfa	romeo 2 3 2 2 2 ÖFH UFV 2 2 tele hård metall 1 bil 1 från antikva

28 audi 1 2 1 2 2 MFV-ÖFH 2 tele hård metall 2 bil 1 statisk

29 chevrolet 2 1 1 2 2 ÖV-ÖH ÖH-ÖV 2 2 tele hård metall 3 bil 1 statisk

30 citroen 1 1 1 3 ÖV-T 2 tele neutral metall 2 bil 1 statisk

31 dodge 1 2 2 ÖB-ÖF 2 tele mjuk metall 2 bil 1 statisk linjär

32 ferrari 1 2 1 3 ÖF-UF 2 tele mjuk metall 2 bil 1 statisk

33 ford 1 1 1 2 ÖV-ÖH 2 tele neutral blå 2 bil 1 statisk

34 hyundai 1 1 1 3 ÖH-ÖF 2 tele neutral metall 2 bil 1 statisk

35 kia 2 2 1 ÖV-ÖH ÖF 2 2 tele mjuk röd 2 bil 1 statisk linjär

36 lada 0 1 1 tele hård metall 2 bil 1 statisk -

37 Lexus 3 1 1 1 3 3 MV-MH ÖFV-UFV ÖFH-UH 2 2 2 tele hård metall 2 bil 1 från linjär

38 mazda 1 1 1 1 MFV-MFH 2 tele hård metall 2 bil 1 statisk linjär

39 mercedes	benz 2 3 2 MF ÖV 2 2 tele hård metall 3 bil 1 mot

40 nissan 0 1 1 tele hård metall 2 bil 1 statisk

41 opel 0 2 1 tele neutral metall 1 bil 1 från

42 peugeot 3 1 1 2 MBV-MBH UFH-ÖFV ÖFV-UFH 1 2 2 tele mjuk metall 2 bil 1 statisk

43 range	rover 2 1 2 MFV-ÖFH MF 2 2 tele hård grön 2 bil 1 statisk

44 renault 1 2 1 3 UFH-MBH 3 tele neutral metall 1 bil 1 statisk

45 rolls	royce 1 2 ÖFV-MF 2 tele hård metall 2 bil 1 statisk

46 seat 1 1 1 2 ÖFH-ÖFV 2 tele hård metall 3 bil 1 från linjär

47 skoda 0 1 1 - tele hård metall 2 bil 1 statisk

48 smart 2 2 1 ÖFV-UFV UF 2 2 tele neutral metall 2 bil 1 statisk

49 volkswagen 1 2 1 ÖF-ÖFV 2 tele hård metall 2 bil 1 statisk

50 volvo 2 2 3 UFV MFV-MFH 2 2 tele hård metall 2 bil 1 statisk

Ljus Kompletterande

Visuell	innehållsanalys	–	Logotypanimationer

Position	&	RörelseIntensitet Kontrast TemperaturHDRI
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