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Min avhandling behandlar kombinationen av rörlig grafik och visuella identiteter. I första delen av
avhandlingen går jag in på båda ämnen enskilt på ett teoretiskt plan genom att undersöka ämnen
genom olika exempel och fall från olika synvinklar. Jag går in på utvecklingen av båda ämnen från
ett historisk och i rörlig grafik även från ett teknologiskt perspektiv.
I avhandlingens andra del kombinerar jag båda ämnen ihop på ett praktiskt plan genom min produktion av den visuella identiteten för Aalto Festival 2016 (A Fest 16). Här går jag in på de olika
uppbyggande delarna som binder ihop arbetet och förklarar mina tankar bakom beslut jag gjorde
under processen.
Jag går in på visuella identiteter och vad som identifierar en. Genom att beskriva visuella identiteter som ”en samling visuella associationer” och genom att gå in på de beskrivande faktorerna anlitar jag rörlig grafik som en definierande egenskap. Jag går igenom den kollektiva uppfattningens
utveckling av en visuell identitet från den dominerande korporativa uppfattningen till den nuvarande möjligheten av flexibla visuella identiteter och deras positiva och negativa egenskaper. Från
flexibla identiteter gör jag en åsnebrygga till rörlig grafik genom att behandla rörlig grafik som den
fjärde dimensionen till visuella identiteter.
I min avhandling går jag djupt in på rörlig grafik och dess teknologiska utveckling och orsaker
bakom det. Jag bygger upp definitionen av rörlig grafik genom att igenom dess ursprung, historiska
popularisering, tekniska bidragande lösningar och hur de har utvecklats till denna dag. Jag går igenom den rörliga grafikens interaktiva dimension och hur skådaren/användaren bidrar till uppbyggandet av rörlig grafik och hur det kan fungera som en assisterande roll i användargränssnitt. Jag
förklarar också rörelse som språk genom olika exempel som visar hur mycket av det vi uppfattar
från rörelse bygger på hur objekt beter sej i vår fysiska värld.
I presenterandet av forskningssubjektet, A Fest 16, förklarar jag mina val inom designen genom
en generell metod av presentation. I texten går jag in på faktorer som bidrog till mina slutsatser och
på vilket sätt dessa kom att inverka mitt arbete. Jag går även in på mina tankar om utnyttjandet av
rörlig grafik i arbetet och vad det bidrog med till den visuella identiteten.

Avainsanat visuell, visuaalinen, identitet, identiteetti, rörlig, grafik, liikkuva, grafiikka, motion,
graphics, motiongraphics, brand, produktion, produktio,
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1.

Introduktion

Mitt intresse för rörlig bild förvandlades så
småningom från konsumtion till skapande då jag
förstod processen bakom animation och insåg att
animation inte ”sker av sej själv”. Från att ivrigt
följa med barnprogram som liten, till att dagligen
följa olika kreatörer och deras skapelser på Youtube
och Vimeo, introducerade jag mej gradvis till olika
tekniker inom animation. Som barn gjorde jag stopmotion-animationer med Lego och modellera, under
mitt konfirmationsläger klottrade jag en animation i
hörnet av varje sida på min bibel, och under gymnasiet
experimenterade jag med att animera fotografin på mina
vänner.
Mitt intresse för rörlig grafik började
utvecklas under tredje året på Aalto-universitetet,
som en biprodukt av mitt intresse för animerade
skapelser. Rörlig grafik var den perfekta summan av
mitt kunnande och intresse, kombinerat med en känsla
av nyfikenhet för vidareutveckling av grafisk design. Från
mitt perspektiv kändes designområdet utdaterat då
teknologin bakom skapandet av grafisk design utvecklats
vidare från det som grafisk design inom utbildning
oftast behandlar. Ett sätt för mej att utvecklas inom
ämnet var att introducera en ny dimension till mitt
formgivande design; tid.
I Aalto-universitet gick jag de
obligatoriska kurserna “Digitaliset mediat”
I, II och III. Det var dessa kurser som gav
mej det jag förväntade mej mest från branschen.
Kurserna möjliggjorde kreativitet bortom dimensionerna
man uppnår inom tryckmedia. “En bok är som en tidslinje
där man genom blädrande går igenom den från början till
slut” var ett påstående man kunde stöta på i andra
kurser. Påståendet är korrekt, men frustrerande när
det fanns andra medier som visar tidslinje-begreppet
bättre. Precis som för många andra kändes det som
att undervisningen på universitet släpade efter jämfört
med teknologins utveckling.
Jag anser inte att undervisningen borde följa
efter teknologins utveckling till punkt och pricka, men
då jag går genom forskningsmaterial inom rörlig grafik
för min avhandling, märker jag att det finns mycket
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som undervisning i grafisk design kunde ta åt sej. Då
animation och grafisk design har olika ursprung verkar
det som att i och med digitalisering har gränserna
suddats ut i dagens läge. Varför lär man inte teorier
i rörlig grafik på samma nivå som teorierna i all
annan grafisk design?
I min avhandling vill jag fördjupa mej i rörlig
grafik, dess ursprung och olika uppfattningar som finns
kring dess användning. Jag vill ta reda på rörlig
grafiks betydelse i grafisk design, och se om man kan
använda sej av teorier inom grafisk design i dess rörliga
part. Specifikt vill jag forska olika möjligheter att
kombinera rörlig grafik och visuella identiteter — Kan
rörlig grafik vara den igenkännbara faktorn i en visuell
identitet?
Jag fokuserar på att undersöka själva rörelsen
— Bär rörelsen med sej information som inte skulle
förmedlas om inte rörelsen existerade? Med mera
eller mindre kända exempel forskar jag olika typer av
rörelse, deras stil, och mening bakom dem.
Som forskiningssubjekt fungerar den visuella
identiteten för Aalto Festival 2016 (härefter A Fest
16) som jag formgav under våren 2016. Identiteten
fungerar väl som en produktion för min avhandling då
den visuella identiteten innefattar ett mångfald av
visuellt material och använder sej av rörlig grafik i
många punkter.
Genom arbetet för A Fest 16 utövadr jag en
stor kreativ frihet där jag utforskar rörlig grafiks
funktion i en visuell identitet på en pragmatisk
nivå. I min avhandling vill jag förklara de val jag
gjort under designprocessen, ge en djupare insikt till
arbetsprocessen och utforska rörlig grafiks funktion på
en mera teoretisk nivå.
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2.

Visuell Identitet

2.1

Definition

Vad man uppfattar då man ser en välkänd logo är inte
bara ett ord, en bild eller en abstrakt form, utan en
samling associationer som uppstått under ett längre
tidsförlopp. Resulterande, glömmer man att en ny logo
sällan betyder någonting från början. Som Michael
Beirut säger, är den en tom farkost i väntan på att
mening ska fylla den med historia och erfarenhet.
Det bästa en designer kan göra är att ge farkosten
sin rätta form för vad den kommer att bära. ¹
En visuell identitet består på samma sätt av
en samling associationer, men samtidigt byggs upp av
en samling visuella element, var en med sina egna
associationer. Traditionellt sett består en visuell
identitet av en logo, utvalda färger och typsnitt och
specifika materialval som t.ex. tryckmetod och papper.
En logo formges för att indikera samhörighet till en
viss arbetsmarknad, en färg utväljs för en specifik
association eller psykologisk inverkan² och ett
typsnitt formges för att förmedla en specifik känsla
åt läsaren. Då företag och organisationer inom nya
arbetsfält och -miljöer uppstått har också behovet
av nya uppfattningar för vad en visuell identitet kan
bestå av.
Begreppet “visuell identitet” har varit
länge under en kollektiv uppfattning där det har
verkat klart vad det innebär då man skapar en
visuell identitet. Korporativ identitet som visuell
identitet är säkert det mest kända exemplet på vad en
visuell identitet innebär och tar form i flera olika
media. Gregory och Wiechmann räknar upp sju allmänna
kategorier som kan fungera som igenkännbar förmedling

1. Bierut 2015, internetkälla
2. Haller 2011, internetkälla
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Bild 1. och 2. Visuella identiteter för snabbmatkedjor använder sej ofta
av rött och gult p.g.a. önskade psykologiska effekter.

av firmors namn: tryckprodukter, literatur, transport,
paketering, arkitektur, skyltning och marknadsföring.
Dessa inkluderar bl.a.: brev, visitkort, nyhetsbrev,
årsraporter, presentationer, förpackningar, etiketter,
stämplar, logon, företagsbilar, transportfordon,
lösningar i byggnadens arkitektur, inredning,
landskap, uniformer — listan är oändlig. Enligt Hatch
och Shultz (2000) har ljud, berörning och lukt även
räknats med på listan. Optimalt, borde inga av dessa
identifieringsmetoder väljas med brådska. Alla bygger
upp kärnan av organisationen, och det är viktigt att
välja rätt metoder till formgivningen av den visuella
identiteten. 3
Inte förrän nyligen, då man tänker på “visuella
identifikationssystem” eller “korporativa designer”,
har man sluppit den dominerande modellen som under
decennier har setts som oföränderlig lag inom grafisk
design. För att vara igenkännbar hos sin målgrupp,
innebar den accepterade modellen, att grafiska element
är formulerade enligt en viss mängd konstanter, där
det centrala elementet är logon som ska vara använd på
identiskt sätt varje gång information förmedlas. 4
Man kan dra en parallell mellan vad som bygger
upp en fungerande visuell identitet med vad som bygger
upp ett fungerande typsnitt. De olika designlösningarna
har alla någonting gemensamt visuellt, likasom
bokstäverna i ett typsnitt har drag som tyder på att
de hör ihop. Även om ett ”s” ser annorlunda ut än ett
“a” har de typografiska lösningar som gör dem mera lika
eller olika sins emellan.

3. Brønn 2005, internetkälla
4. Baur 2000, internetkälla

11

12
Liknande bågar
Relativt
”vågräta
linjer”
Liknande
negativa
utrymmen

2.2

Flexibla identiteter

Under senaste åren har stora ändringar skett indirekt
då designers har varit konfronterade av problem,
möjligheter och estetiska begränsningar inom digital
kommunkationstekonlogi. Ifrågasättandet av accepterade
system håller på att bli ett studieområde i sej själv.
Faktumet, att de främsta grafiska designerna är tvungna
att samarbeta med IT-experter, visar att de förstnämnda
att har en stor chans att upptäcka “gömd” kreativ
potential i nya arbetsfält. 5
Som nytt område inom skapandet av visuella
identiteter har “flexibla visuella identiteter”
uppstått. Dessa möjliggör nya möjligheter både för
designers och för företag. En sådan visuell identitet
är ofta mera öppensinnad för framtiden och kan ha en
bredare målgrupp då identiteten kan ses från olika
synvinklar

Bild 3. MTVs tredimensionella logo med olika bakgrunder och effekter

En flexibel identitet kan adapteras, som Michael Gough
påpekar, för att passa i olika situationer. Riktlinjer
finns, men designers har mera frihet att experimentera
med bilder, färg, storlek, form och postionering […] MTV
lanserade, som de kallar, en “open source identity” med
en tredimensionell logo, 300 bakgrunder och en unik
uppsättning av emojis. Logon ändras baserat på vad som

5. Baur 2000, internetkälla
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är trendiga ämnen på social media. […] Attraktionen
av en flexibel identitet kommer från dess mångsidighet.
Möjligheten att ändras och hållas relevant verkar vara
ett värde i sej själv i vår snabba, mång-skärmiga
värld. 6
2.3

Rörelse som fjärde dimensionen i en visuell
identitet

Som en indirekt verkan av flexibilitet i visuella
identiteter har rörlighet uppstått som en biprodukt.
För att bildelement, färger eller former ska kunna
bytas ut till ett annat måste ändringen kunna visas
på en tidslinje. Vare sej denna ändring sker genom
tryckta, sins emellan varierande, versioner av samma
logo eller genom animerad grafik som tar form från en
skepnad till en annan i videoformat uppfattar man
denna ändring visuellt kombinerat med uppfattning av
tidsförlopp.
Digital teknologi förändrade sättet vi
kommunicerar. Det slopade sättet vi besluter vad som är
en bra logo (visuell identitet). Sedan kom uppkomsten
av digital media. Gamla test som ”kan du faxa det?”.
ersattes av nya som ”kan du animera det?”. Komplexitet
och dynamism kom inte bara att möjliggöras av ny
teknologi, utan kom att symbolisera det. 7
Det kan vara svårt att definiera när det är själva
rörelsen som är det igenkännbara. Rörelse är kopplat
ihop med andra aspekter. Bara utseendet på ett grafiskt
element är redan än aspekt som definierar långt en
visuell identitet. Kan man se rörelsen om det grafiska
elementet inte har ett utseende, om det är osynligt?
Jag skulle våga påstå att svaret är ”nej”, vilket
betyder att oberoende av rörelsens egenskaper är den
alltid bunden till utseendet av det som rör sej. Detta
kan låta som ett uteslutande argument, men rörelse är
inte den ända egenskapen, en visuell identitet kan ha,
som är bunden till andra beskrivande egenskaper. Om
man kan beröra en identifierande faktor hos en visuell
identitet kan man högst antagligen se den också,
vilket möjliggör även rörelse för faktorn. Detta är
ett stödande argument för varför man ska vara noggrann
då man väljer beskrivande identifieringsmetoder för en
visuell identitet.

6. Gough 2015, internetkälla
7. Bierut 2015, 293
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3.

Rörlig grafik

Jag begränsar rörlig grafik i min avhandling till objekt
och bildelement i rörelse. Jag utesluter komposition,
användning av färg och teorier man kan associera
till filmkunskap. Jag behandlar inte skiftning mellan
scener eller kamerans d.v.s. synfältets rörelse. Till
ändringar i synfältet räknar jag med olika metoder man
använder sej av då man flyttar på kameran eller klipper
film. Man kan argumentera för att skiftande av synfält
har den största inverkan på hur man uppfattar visuell
rörlig information, men det skulle drastiskt breda ut
aspekter inom design jag skulle måsta ta i hänsyn.
Då jag räknar bort många teorier, är jag annars
generös med att behandla andra aspekter. Aspekter jag
inte utesluter är b.la. skillnaden mellan 2D och 3D,
interaktivitet och skillnader i arbetsmetoder för
att skapa rörlig grafik som t.ex. animation. Rörlig
grafik kan lätt blandas ihop med animation, men i min
avhandling vill jag separera dem. Även om animation
är i många fall en genre i sej själv räknar jag här
det till en teknik eller en arbetsmetod för att skapa
rörlig grafik.
3.1

Ursprung

Rörlig grafik uppstod efter århundraden av tidigare
utveckling och en allmän kulturell strävan efter
att skapa en visuell konstform jämförbar med musik:
bokstavligen ”visuell musik”. Denna strävan har tagit
form i många olika medium men har alltid grundat sej i
relationen mellan ljud och bild. Bland de mest lyckade
exemplen på utforskning av denna strävan hör verk av

8. Betancourt 2012, internetkälla
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Oskar Fischinger och filmtitlar av Saul Bass där båda
skapar en illusion av en direkt, naturlig länk mellan
ljud och bild — jämförbar med läppsynkronisering av
ljud och bild. En konsthistorisk term för denna typ av
länk kallas ”synaesthetic”. 8
Rörlig grafik var en av de sista stora
estetiska innovationerna inom konst under 1800-talet
för att sedan under 1900-talet utvecklas till det som
vi idag kallar rörlig grafik. Rörlig grafik innefattar
ett stort område inom design som har beskrivits
som bl.a. “broadcast design”, “mobile graphics,”
och “titles” (syftande på design för filmtitlar).
Animation kan också direkt kopplas ihop med rörlig
grafik då båda utvecklats från samma gren inom konst
och design. Båda har sitt ursprung i experimentell
abstraktion som utövades vid sekelskiftet. De abstrakta
filmerna med bildspel synkroniserat med live action
utan ett narrativt tidsförlopp, konventionen med
synkronisering mellan ljud och bild, och slutligen
utvecklingen av kinetisk typografi tyder på att rörlig
grafik är mer än animerade grafiska mönster. 9
Bild 4. Stillbild av den första
animationen med fotografi. Resultat
av en vadslagning där Eadweard
Muybridge argumenterade om hästens alla hovar är i luften vid en
given tidpunkt.

Till en början var rörlig grafik en del av konst,
främst inom filmindustrin. I stumfilmer förekom rörlig
grafik i form av intertitlar då man visualiserade
vad karaktärerna sade. Genom teknologiska framsteg
började rörlig grafik förekomma som filmer i sej själv,
i form av animation i olika tekniker. Under 50- och
60-talet började rörlig grafik få ett mera kommersiellt
värde. Animation användes för att förklara användning
av nya innovationer, reklamer på TV blev en norm och
filmindustrin utvecklade nya möjligheter för rörlig
grafik konstant.

9. Betancourt 2013, 11

15

16
Bild 5. Intertittel från ”The
Artist” (2011)

Scanimate var till en stor grad orsaken bakom
kommersialiseringen av rörlig grafik. År 1960 utvecklade
Lee Harrison den analoga datorn som tillät manipulation
av bilder. Idén bakom sättet datorn behandlade bilder
kom till då Harrison stängde av TV-rutan i sitt hem. Då
han såg bilden “kolapsa ihop” insåg han att det fanns
ett sätt att reglera mängden signal TV-rutan fick och på
så sätt modifiera bilden. Med Harrisons uppfinning prövade
andra sej fram till olika möjligheter. Det potentiella
ekonomiska värdet gjordes klart då man insåg att man
kan sätta ord i rörelse. Detta kom att influera mycket
av 70- och 80-talets kommersiella bildestetik. 10

Bild 6. Stillbilder av rörlig grafik skapade med Scanimate

Man kan jämföra sättet Scanimate behandlar bilder med
gitarrpedaler som förvränger gitarrens ljud. På grund
av datorns analoga egenskaper sker animerandet i
realtid.11 Olika positioner av kopplingarna ger olika
mycket ström till datorns olika funktioner. Detta
orsakar, beroende på funktionen, bilden att t.ex.
roteras, förstoras eller upplysas. Det finns inga
fördröjningar i arbetsprocessen mellan visningen av
bilden och ändringar av effekterna kopplade till bilden.
Ett exempel på dagens digitala fördröjningar är t.
ex. engelskans “rendering” dvs datorns förverkligande
av bilden för visning. Denna fördröjning sker t.ex. då
man gör en krävande ändring till en stor fil eller en
komplex bild.

10. Campbell 2016, internetkälla
11. Campbell 2016, internetkälla
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Även om animerandet i Scanimate skedde i realtid, var
själva arbetsprocessen lång och krävande. Man kunde
inte spara inställningar på en analog dator, eftersom
alla ändringar var fysiska ändringar på knappar och
kopplingar av sladdar. Ifall man ville börja på en ny
animation var man tvungen att förstöra inställningarna
på det tidigare projektet.
Det är från denna tidsperiod en stor del av
dagens terminologi, inom rörlig grafik, kommer ifrån.
Engelskans “plugins” är i dagens läge en term som man
använder då man talar om anlitandet av en samling
effekter till ett digitalt arbetsprojekt för att
skapa ett visst önskat utseende. I Scanimate var
dessa “plugins” fysiska sladdar som man kopplade i
(plugg in) på varierande sätt. 12
Bild 7. (Till vänster) Hur man åstatkom effekter med
”plugins” på
Scanimate.
Nuförtiden laddar du
ner en ”plugin” och
aktiverar den i ett
program för få samma
effekt.

I praktiken sker animerandet genom att man
först importerar den önskade bilden i maskinen, flyttar
på den och tillsätter önskade effekter med hjälp av
datorns kontroller och bestämmer dessa inställningar
att vara den “första positionen”. Efter det gör man
önskade ändringar och bestämmer den “sista positionen”.
Scanimate visar sedan animationen från bildens ena läge
till det andra. I dagens läge kan man jämföra denna
process med engelskans “keyframes” där man bestämmer
flera olika tillstånd för bildens animation under en
bestämd tidsperiod. Datorn går sedan igenom dessa
tillstånd och visar alla ändringar där emellan.

Bild 8. Förändringen som sker mellan ”första positionen” och den ”sista
postionen”. Idag är detta ett typiskt arbetsverktyg i program som After
Effects.

12. Campbell 2016, internetkälla
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För att kunna få en fil av någon sorts format ut ur
Scanimate är man tvungen att filma datorskärmen med en
separat kamera. Kameran fångar animationen på film eller
video, beroende på teknologins utveckling. Eftersom man
måste spara det man vill fånga externt påverkas bildens
kvalité betydligt under processen. Detta ändrar på
bildens skärpa och ofta orsakar ett sken runt formerna
på bilden. Denna process är också orsaken varför rörlig
grafik från 70- och 80-talet ofta har en igenkännbar
stil. 13
Då jag läste mej in på Scanimate hade jag som mål
att förstå varför rörlig grafik fortfarande präglas av
den så igenkännbara estetiken Scanimate gav den. Text
som flyger in till skärmen från ett oändligt utrymme av
stjärnor och blixtar är fortfarande fascinerande för
ögat. Jag hade inte förväntat mej att som svar på mina
frågor inom estetik skulle jag få grunderna till de
tekniska aspekter som rörlig grafik än idag utnyttjar
sej av.
3.2

Interaktiv rörlig grafik

Före den personliga datorns utveckling har rörlig
grafik alltid presenterats på en färdig tidslinje. De
har varit inbakade på vita duken och på TV-rutor som
filmtitlar, filmer i sej själv, tilläggsgrafik i
TV-sändningar och reklamer mm. I och med datorns
utveckling har rörlig grafik fått en interaktiv
dimension, där användaren sätter igång rörelsen. Då
användarens handlingar sker inom en ruta har rörlig
grafik fått en ny assisterande roll där det används för
att förtydliga användarens val. En liten animation
kan ske då man trycker en knapp, då programmet visar
val användaren har eller i en så simpel handling som
då användaren skrollar ner en websida.
Denna sort av grafiska lösningar har funnits
redan sedan 90-talet och har redan hunnit gå igenom
olika faser av estetik. Utvecklingen syns tydligt
i hur Apple har formgivit sina användargränssnitt.
Apples programvara har gått igenom en s.k. skeomorfisk
fas där tidigare design har haft ett utseende som
användaren har kunnat koppla ihop med någonting från
verkligheten. Ett bra exempel på det här är Mac datorns
skräpkorg, som gått igenom flera olika designfaser och
fått ett mera neutralt utseende med tiden. Handlingen
av att avskaffa sej en fil har gjorts mera förståelig
då det är meningen att användaren ska dra filen till

13. Campbell 2016, internetkälla
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“skräpkorgen”. Detta kunde ske med tryckandet av en
knapp, men processen av att dra filen i skräpkorgen gör
handlingen mera förståelig. “Filen jag inte behöver
längre kan slängas bort”. I verkligheten är handlingen
onödig och kunde lösas snabbare. 14
Bild 9. Olika generationer av design
för den skeomorfiska
upplevelsen på en
Macintosh.

Rörelsens roll i användargränssnitt i datorer, nätsidor
och applikationer är ofta att skapa hierarki och
ordning.15 Då man skrollar ner längs en nätsida kan
elementen omorganisera sej för att t.ex. indikera
att man är i ett läseläge. Då man drar med fingret
mot höger i en mobil applikation öppnas t.ex. en
meny, och då man drar fingret till vänster kommer jag
tillbaka. Rörelsen visar användaren hur man orienterar
applikationen eller nätsidan.
Ett av de bästa exemplen på scenarion där rörelse
visar hierarki är “the genie effect” som sker då man
“minimaliserar” ett applikationsfönster. Effekten
introducerades med OS X för Mac och har stannat kvar
sen dess. 16
Bild 10. Animationen
av minimaliseringen
visar vart fönstret
far och varifrån du
kan ta fram den igen.

Manipulering av data, en av de ursprungliga syften av
datorer, är ofta för abstrakt för de flesta. Det hjälper
att göra saker synliga. Grafiska användargränssnitt tar
isär komplex datamanipulation och dess implementation
gjorde datorer lättillgängliga för folk på 80- och
90-talet. […] Man ger användaren någonting att ta i
då man gör en metafor solid. I fallet med mjukvara på
en skärm förklarar metaforerna visuellt funktionerna
på ett användargränssnitt, och slår en bro mellan
något familjiärt och något mindre med att föreslå ett

14. Chimero 2013, internetkälla
15. Zumbrunne 2013, internetkälla
16. Chimero 2013, internetkälla
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verktygs funktion och dess relation till andra
verktyg. 17
Designen bakom applikationen Snapchat har
lämnat skeoformismen bakom sej. Användargränssnittet
lämnar bort en stor del information i form av text
och piktogramer i utbyte mot lösningar som grundar
sej i gester. Designen tyder inte på lånade element
från verkligheten. Användaren navigerar applikationen
totalt med gester, som dragningen av element på eller
till skärmen. Detta möjliggör en snabb och naturlig
upplevelse som blir bättre desto mera du använder
applikationen, då avändarens handlingar fastnar i
kinetiska minnet. Även om Snapchat har fått mycket pris
för att vara en föregångare i applikationdesign får den
mycket kritik för sina designval.18 Man kan argumentera
för att applikationen är för förvirrande att använda
i början då det finns inte tillräcklig information på
skärmen för hur man ska använda den.
Bild 11. Snapchats
välkomstskärm med
aktiverad kamera och
bortskalad design
Bild 12. ”Spyende
spöke” animation då
man uppdaterar ens
meddelanden

Oberoende av åsikterna för eller emot designvalen
Snapchat gjorde, använder applikationen sej av rörlig
grafik som underlättar navigeringen. Rörelsetypen av
elementen är inte förvirrande och ger en kontrast till
det annars lättsamma utseendet av applikationen. Det
ända överdrivna rörliga grafiska elementet i designen
är animationen som sker då man drar ner på listan av
tidigare meddelanden för att uppdatera listan. Här har
Snapchat bestämt sej för att visa händelsen med att
animera ett spöke som spyr ut en regnbåge. Är Snapchat
ett tecken på att vi befinner oss nu i en fas inom
digital design som håller på att lämna sina grunder i
verkligheten? Är vi snart i en ny fas där vi grundar
navigation helt och hållet på dessa överenskomna gester?

17. Chimero 2013, internetkälla
18. Statt 2016, internetkälla
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3.3

Rörelse som språk

För att kunna skapa ett språk inom rörelsedesign måste
man vara medveten om tidigare verk inom rörelsedesign.
Där visuell estetik refererar till tidigare estetik,
gör rörlig grafik det till tidigare rörlig grafik. Det
verkar som att det finns en liknande strävan efter
simplifiering i rörlig grafik som i visuellt skapande när
det kommer till transitionen mellan visuell konst och
design. Där detaljerade fotorealistiska bilder ersätts
med simplifierade färgytor försimplas komplexa rörelser
till kortare mera informativa rörelser. Fullt animerade
långfilmer kan med sin estetik imitera verkligheten
till perfektion medan en grafisk rörelse på en nätsida
kan indikera på en enskild funktion med liknelser från
verkligheten.
Då man talar om rörlig grafik menar man lätt ett
smalare område inom rörelsedesign. Inom underhållning
innefattar rörelsedesign oftast animation och
specialeffekter för t.ex. filmproduktioner. Rörelserna
och ändringarna i bildspelet är det bärande mediumet
som förmedlar information. Här menar jag med berättelse
att rörelsen har en beskrivande egenskap som förklarar
handlingen mellan två punkter i filmens tidslinje. Om en
karaktär går i huk kan det antyda på att den tar satts
för att göra ett hopp — Orsak och verkan. Rörelsen
börjar från ett viloläge (huk) och fortsätter med alla
mellanfaser i händelseförloppet tills den slutar i ett
annat viloläge (hopp). Rörelsen har beskrivit till
åskådaren att karaktären har gjort ett hopp.

Bild 13. Karaktären visar med sitt kroppsspråk vad man kan förvänta sej
till näst av handlingen

Det finns flera olika sätt en karaktär kan gå i huk och
flera olika sätt den kan hoppa. Detta är vad jag menar
med rörelsens språk. Om karaktären går snabbt ner i
huk och snabbt hoppar upp igen kan det indikera att
karaktären har bråttom. Om en karaktär går i huk, hålls
nere, och hoppar efter en längre stund kan det tyda på
att den väntade på rätt tillfälle. Om karaktären går
i huk, hoppar, och hålls en stund längre i luften än
vad fysiskt borde vara möjligt kan det indikera att
situationen utspelas i en komisk tecknad serie.
Oberoende av vilket slag av rörlig grafik
finns det riktlinjer som måste följas om rörelsen
ska verka trovärdig. Rörlig grafik begränsas av vad som
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anses acceptabelt inom vår fysiska värld. Visuella
former förväntas röra sej på ett sätt som kunde ske
i verkligheten. På grund av oerfarenhet kan rörlig
grafik lätt formgivas på ett sätt som inte motsvarar
verkliga rörelser. Bilder animeras på ett sätt där
resultatet ser ut att inte passa ihop med verkligheten.
Detta sker ofta i animerandet av tredimensionella
modeller. I många mindre erfarna produktioner där
animerade tredimensionella karaktärer förekommer
kan man lätt få en känsla av att karaktärerna inte
kunde placeras i vår verklighet. Detta kan bero
på att de t.ex. rör sej med för kvicka rörelser
eller inte reagerar på ett passande sätt till
fysikaliska ändringar som sker. Ofta kan karaktärer
i animerade 3D-produktioner verka “för lätta”, dvs att
de delvis ignorerar gravitationen som man antar att de
borde utsättas för.19

Bild 14. ”Skorpionkungen” i ”The Mummy Returns” har kritiserats för sitt
plastiga utseende, klumpiga avbildning av Dwayne ”The Rock” Johnson och
sin ”påklistratde” existens i sin omgivning.

Onaturliga rörelser kan jämföras med andra faktorer som
klasifierar någonting att vara i “the uncany valley”.
Fenomenet sker då skapelser som imiterar mänsklig
realism är nära perfekta, men inte tillräckligt
människolika.20 Icke-realistisk estetik i t.ex. en
människas utseende kan vara acceptabelt då andra
estetiska faktorer inte heller är det, men då dessa
faktorer ökar i sin trovärdighet, uppstår en kuslig
stämning då människans utseende är nästan mänskligt.
The uncanny valley har fått sitt namn då man sätter
denna jämförelse på en graf. Från grafen kan man se
var estetisk realistisk mänsklighet kan nås och var den
uppfattas som kuslig. Om allting annat tyder på att
3D-produktionen sker i vår verklighet, men rörelserna

19. Stiller 2014, internetkälla
20. MacDorman 2016, internetkälla
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förtrolighet

verkar inte möjliga för den, kan produktionen lätt ge
en “kuslig” stämning.

0%

uncanny valley

100%
männsklighet

Bild 15.

Alternativt kan dessa val inom 3D-produktion bidra
till en humoristisk aspekt ifall produktionen har
ett element av “passlig” mängd överraskning och social
acceptans. Överraskande rörelser har länge använts i
animationer för att förstärka rörelsens budskap, ofta
inom humoristiska teman. Om ett objekt presenteras
visuellt som någonting vardagligt, men som plötsligt rör
på sej på ett oförväntat sätt, kan denna överraskning
framträda komiskt.

Bild 16. ”Going to the store” (2011) berättar om en persons färd till
butiken

Bild 17. På en metanivå av komedi kan en samling av förväntade
rörelser också ha en komisk klang.
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4.

Produktionen

4.1

Produktionens utgångspunkter

Arbetet bakom A Fest 16 är det största och mest
krävande arbetet jag gjort hittills. Jobbet utfördes
under tre månaders tid, och innefattade planering och
utformning av den visuella identiteten, en nätsida,
en katalog och reklamföringsmaterial.
Året 2015, i brist på mera tid för beslut,
anställdes det Aalto-alumnigrundade företaget Agenda
Helsinki för att formge identiteten för Aalto
Festival. Året efter ville man att identiteten skulle
utbytas årligen, och att den skulle formgivas av
en studerande inom Aalto-universitetet. Erbjudandet
att formge identiteten för året 2016 presenterades
till mej i januari 2016 och påbörjades i mars
samma år. I eftertanke påbörjades arbetet för
sent pågrund av svårigheter för beslut inom Aaltos
kommunikationsavdelning.
Precis som året innan hördes till de främsta
önskemålen av den nya visuella identiteten att den
skulle vara modulär d.v.s. vara möjlig att kombinera
med evenemangens egna visuella identiteter. Det främsta
budskapet skulle inte vara universitetets roll — hellre
skulle man uppfatta Aaltos roll som organisatör som en
överraskning.
Det kommande arbetet presenterades som en
möjlighet med total frihet att formgiva den visuella
identiteten som skulle kommunicera Aalto-universitetet
utåt. Arbetet verkade som en kreativ sandlåda, fylld
med möjligheter att utforska. Verkligheten blev den
att kommunikationsavdelningen hade åsikter att bidra,
som slutligen kom att påverka formgivandet av arbetet.
Jag använder ordet “bidra” eftersom, allas åsikter
var inte berättigade att påverka arbetet. Önskemål
var bl.a. att kombinera Aalto-universitetets logo med
Aalto Festivals och att behålla färgerna och fonterna
lika med universitetets. Under processen märkte jag att
friheten att formgiva kom från den friheten jag tog åt
mej själv.
Som en studerande i universitet och som en som
jobbat med Aalto-identiteten tidigare upplevde jag att
jag hade tillräcklig kunskap om Aalto-univeristetets
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egna visuella identitet. Universitetet innefattar en
stor organisation med många mindre avdelningar inom sej
delade i skolor, fakultet mm., så ansvarsområdet för
den visuella identiteten är stort. Enligt mej uträttar
den sin avsedda funktion på en nivå som känns
tillfredsställande.
Problematiken med identiteten framkommer då
Aalto-universitetet riktar sej utåt till allmänheten.
Identiteten är avsedd för universitetets inre organ för
kommunikation och för att visa en koherent bild av de
olika skolorna inom Aalto. För en festival som är till
för att locka allmänheten att ta del i universitetets
evenemang verkar den existerande Aalto-identiteten inte
lämplig.

4.2

Personliga utgångspunkter

Identiteten som utformades för Aalto Festival 2015 tog
ett steg bort från Aalto-identiteten. Då den behöll
två av universitetets huvudfärger och till en stor
grad många andra av de färdigt formgivna aspekterna
som t.ex. fonten Nimbus Sans för brödtext, gjorde
den ändå plats för andra experimentella beslut. Som
sekundär font användes Absolution, ett typsnitt
formgivet av Helsinki Type Studio21. Fonten användes
också i logon och gav den en rörlig dimension. Meningen
var att med hjälp av de olika typografiska variationerna
i Absolution skulle logon se annorlunda varje gång
den användes.22 I praktiken syntes inte den menade
variationen tillräckligt effektivt.
Den visuella identiteten för A Fest 16 kom
att bli till stor grad en motreaktion till Aaltouniversitetets visuella identitet och identiteten för
Afest15. För A Fest 16 ville jag formge en visuell
identitet som skulle kommunicera känslan av skapande
och samhörighet, båda egenskaper som universitetet
har, men inte lyckas kommunicera utåt. Identiteten
skulle vara lockande för utomstående samtidigt som man
skulle ta universitetets aktiviteter och evenemang på
alvar. Jag såg att den bästa lösningen, för att göra
associationen mellan festivalen och universitetet
samtidigt lekfull och representerande, var att avvika
tillräckligt från både Aalto-universitetets visuella
identitet och den tidigare för A Fest 15.
Bland mina utgångspunkter var också behovet av
att utnyttja mej av rörlig grafik. Jag hade redan då

21. http://www.helsinkitypestudio.com/
22. https://agendahelsinki.fi/project/aalto-fest/
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experimenterat och prövat mej fram i olika designprojekt
med användning av rörlig grafik, och jag såg ett stort
potential i att använda det i formgivningen av A Fest
16s visuella identitet.
4.3

Tillvägagångssätt

4.3.1 Typografi och logo
Jag bestämde mej redan i början processen att inte
använda mej av Aalto-identitetens fontfamiljer. De
typografiska lösningarna i Nimbus Sans kändes avge rätt
stämning, men på en aning för korporativ nivå. Sentinels
typografiska lösningar kändes inte alls passande för
ändamålet, då den gav ett för sympatiskt sken. Efter
undersökning och forskning på diverse nätsidor kom
jag till en slutsatts där fontfamiljen Averta23 var
passande för identiteten. Typsnitten, formgivna av
Kostas Bartokas, kombinerar tidig europeisk grotesk med
amerikansk gotik, och är en ny geometrisk sans serif
med en simpel, men vänlig personlighet. Personligen
ansåg jag att fontfamiljen var som en vänligare
ersättning för Nimbus Sans. Som font-för-effekt använde
jag mej av Funkis24, en fontfamilj formgiven av Letters
from Sweden tillsammans med Fredrik Gruber. Familjen
tar mycket inspiration från nummerskyltar man vanligen
kan se på funktionalistisk arkitektur.
I den visuella identiteten fungerade Averta
som brödtext och Funkis som en typografisk effekt i
rubriker och tilläggsinformation. Jag baserade också
logotypen på Funkis med vissa modifieringar, som t.ex.
bokstaven “S”. För att identiteten skulle kombinera
ihop festivalens olika evenemang, bestämde jag mej
för att logon skulle fungera som en “responsiv
ram” runt olika bildmaterial. Detta syntes främst i
reklamföringen på Facebook, Instagram och på banners
i olika sammanhang. Ramen möjliggjorde att man kunde
känna igen festivalens identitet, men också att man
kunde se själva bildmaterialet utan desto värre
distraherande grafik.

23. Bartsokas 2015, internetkälla
24. Gruber, Letters from Sweden, internetkälla
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Bild 18. Averta Bold och Funkis Medelfet

Averta Bold

Bild 19. Jämförelse mellan Averta Bold och Nimbus Sans Bold
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Funkis Medelfet

Den snabba
räven raskade
över den lata
isen

4 snabba
rävar
raskade
över 20
lata isar

Averta Bold

Nimbus Sans Bold

Bus volo exero beaquodigeni
in cores pelliqui utaquam
rem fugia non rem quatur?
Qui sequis eium idisti corem
qui con recae nimaximagnis
et, cum quat dunt occum et
laccum exped quidemporro
officae es alicitiat inis nos
endellam aliquaepudae
sanim fuga. Delliam re
doluptaquia vellabor accus
et la dolorumquas aboritatius
entum quatium expedi
utas magnatus es illat fugit
parcid maionse dolor aspe
quosapiscid molo etur, santio
incimus ut et lacipsam,
susanim aximus dolupta
tendelibus eaquae natio
officat uresequ iatur, officit
intissin et plicia ipid.

Bus volo exero beaquodigeni
in cores pelliqui utaquam
rem fugia non rem quatur?
Qui sequis eium idisti corem
qui con recae nimaximagnis
et, cum quat dunt occum et
laccum exped quidemporro
officae es alicitiat inis nos
endellam aliquaepudae sanim
fuga. Delliam re doluptaquia
vellabor accus et la
dolorumquas aboritatius entum
quatium expedi utas magnatus
es illat fugit parcid maionse
dolor aspe quosapiscid molo
etur, santio incimus ut et
lacipsam, susanim aximus
dolupta tendelibus eaquae
natio officat uresequ iatur,
officit intissin et plicia ipid.

ABCDEF
GHIJKLMNOP
QRSTUVWX
YZÅÄÖ
abcdef
ghijklmnop
qrstuvwx
yzåäö

123456789
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Bild 20. Logon med
två användningsmöjligheter: A Fest
16 centrerat eller
som en ”responsiv
ram” runt bilden

Bild 21. Logon
i användning på
Instagram-bilder.
Kunde användas med
alla bilder med en
svart och en vit version.
#aaltofestival med
572 hits
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4.3.2 Färgval och bildelement
Färgerna för A Fest 16 utvalde jag från de tre
huvudsakliga färgerna i Aalto-identiteten med vissa
modifieringar. Modifieringen baserade jag på min åsikt
om att visuellt går Aalto-idetitetens röda, blåa och
gula färg inte ihop med varandra, på annan nivå än att
de är typiska nyanser av grundfärgerna. Modifieringen
gjorde den blåa och den röda färgen ljusare och den
gula mörkare och “smutsigare”. Kombination gav ett
mindre aggressiv sken och kändes som en mera nutida
kombination.
Färganvändningen syntes främst i de grafiska
bildelement jag formgav. Elementen bestod av abstrakta
mönster som jag grundade löst på de olika studieområden
i Aalto-universitetet. Jag ville behålla en nivå av
abstraktion igenom arbetet för att ge festivalens
besökare rum för fria associationer. De abstrakta
formerna syntes i digital- och printmedia i form a
geometriska former. Idén var att symbolisera med
formerna hur de olika studieområden kan samarbeta med
varandra, gå ihop och konstant förändras.

Bild 22.
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Video banner

Bild 23. Nätsidan
http://aaltofestival.
fi/2016/en/
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Aalto-universitetets
logo stannade kvar på
mitten av skärmen då
man skrollade fram
till den.

Responsiv logoram
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4.3.3 Nätsidan http://aaltofestival.fi/2016/en/
Strukturen för A Fest 16s nätsida byggde på nätsidan
från året innan. Sebastian Greger har varit med och
skapa nätsidan för festivalen redan då den hette
Masters of Aalto (MoA), så han hade en klar bild av
möjligheterna och begränsningarna och kom att samarbeta
som web designer i skapandet av den nya.
Den Wordpress-baserade nätsidan var strategiskt
formgiven som en ”mobile-first” evenemang kalender,
med ett koncept som automatiskt ändrade nätsidan från
kalender till dokumentation och arkiv genom festivalen.
Beroende på möjligheter och storleken på användarens
anordning förbättrades nätsidan progressivt med
element från den visuella identiteten, inkluderande
videobannern och logoramen.25
Funktioner som även inkluderades var ett
bildalbum från evenemangen, en Instagram feed och en
responsiv evenemang kalender. Responsiviteten fungerade
genom att nätsidan visade före festivalen de kommande
evenemangen, under festival de forna och kommande
evenemangen. Efter festivalen fungerade nätsidan som
ett arkiv av händelserna.

25. Sebastian Greger
skrivit om A Fest 16
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4.3.4 Rörlig grafik i den visuella identiteten
Det största personliga målet för mej var att utnyttja
mej av rörlig grafik i identiteten. Idén var att
rörligheten skulle fånga ögat och på så sätt locka
till besökare. Rörlig grafik var meningen att synas på
A Fest 16s nätsida, i reklamskärmarna i spårvagnarna
och i själva evenemangen. P.g.a. tidsbrist och bristen
på TV-skärmar i själva evenemangen blev nätsidan den
huvudsakliga bäraren av rörlig grafik.
På nätsidan fanns det tre olika användningstyper
som jag räknar med till rörlig grafik: logoramen, Aaltouniversitetets logo och videobannern. Den responsiva
logoramen höll sej annars stilla, men då man ändrade
på storleken av browserfönstret följde logoramen med
och passade sej in i den nya formen. På så sätt fick man
rätt upplevelse oberoende av datorskärm.
Aalto-logon befann sej längst ner i den vänstra
spalten på huvudsidan och dök upp då man skrollade
tillräckligt långt ner. Då logon befann sej på mitten
av skärmen “fastnade” den där. På så sätt kunde man
fortsätta skrolla ner utan att spalterna hamnade i
visuell obalans och universitet fick en tydlig roll som
arrangör.
Video bannern var det första man stötte på
då man kom till nätsidan. Den befann sej högst upp
och fungerade som ett guidande element för att visa
den kommande stämningen på festivalen. Estetiskt
sätt visade bannern bäst idén på hur de geometriska
formerna symboliserade de olika studieområdens förmåga
för samarbete och förändring. Formerna expanderar,
splittras, går ihop och påverkar varandras rörelsebanor.
Alla rörelser är bestämda med en accelererande början
och retarderande slut. Videobannern fick mycket god
respons och användes senare även i evenemang på
TV-skärmar, bl.a. i invigningen av festivalen. Enligt
data som samlades ihop efter festivalen var längden på
besöket på huvudsidan betydligt längre än året innan.
Videobannern jag formgav kan också ha orsakat att Aalto
Festival 2017 också har rörlig grafik i bannern.

Bild 24. Videobannern: http://aaltofestival.fi/2016/en/
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4.3.5 Katalogen
Katalogen fungerade som en kronologisk samling på alla
evenemang. I praktiken hade varje evenemang sin egen
sida, med en färgkod indikerande på typen av evenemang.
Där organisatören hade givit mej för lite text att
arbeta med, fyllde jag tom plats med den visuella
identitetens geometriska former, för att skapa en
stämning av koherens och lekfullhet.
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Bild 25. Katalogen
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Bild 27. Träffpunkt,
reklamparasol
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5.

Slutsatser

Mina mål med skriftliga delen av min avhandling var att
undersöka om det finns någonting som “rörelsens språk”
och med min produktion undersöka saken på en pragmatisk
nivå. Jag ville undersöka tidigare teknologisk
utveckling bakom rörlig grafik och vad som inverkat
på vår uppfattning om det. Jag ville hitta grund
för hur vi uppfattar rörelse och hur dessa rörelser
påverkar oss. Genom produktionen ville jag undersöka
om jag kunde med rörelse uppfylla en klients behov i
designrelaterade problem.
Forskningen av stödande argument för min
avhandling har visat för mej att man kan grunda mycket
av praktiken i rörlig grafik i teorier inom grafisk
design.
Jag upplever att jag nådde många av mina mål.
Jag har lärt mej mycket om grunderna bakom rörlig grafik
och om praktiska begränsningar och lösningar i hur man
kan formgiva rörelse för att bidra till en visuell
identitet. Den positiva feedbacken jag fått har också
gjort klart för mej att jag kan specialisera mej inom
detta område.
Jag har ändå en lång väg att gå ännu. Jag har
mera att lära mej i animationrelaterade teorier och
mycket att prova mej fram i teknologisk praktik. Om jag
hade haft mera tid för själva formgivandet och använt
mindre på forskande, hade jag säkerligen också kunnat
uträtta flera rörliga designlösningar i utformandet av A
Fest 16 identiteten. I framtiden kommer jag att pröva
mej fram till de bästa arbetsmetoderna och finslipa den
bästa tekniken för mej själv.
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Bild 28. Balonger
David Lewis (2016)
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