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Sammanfattning 

Examensarbetet beskriver användningen av Adobe After Effects vid 

videomarknadsföring. Videomarknadsföring är ett populärt och snabbt växande sätt 

att marknadsföra företaget på. Marknadsföringsvideon är gjord med Adobe After 

Effects för skribentens eget företag. Videon är gjord med endast grafiska element. 

Videon skall användas som en presentation av företaget. Företaget grundades år 

2012 och skribenten samarbetar med några studievänner. Både förslag och krav på 

videon har skribenten fått från sina medarbetare. 

Verktyget som valdes är ett av de vanligaste och mera avancerade 

videoediteringsprogram som används, Adobes After Effects. Med detta program kan 

man skapa grafiska videor eller editera självfilmade videor. 

Detta examensarbete beskriver hur och varför man bör använda video som 

marknadsföringsverktyg och hur man ska gå tillväga. Detta examensarbete berättar 

även om andra liknande program. 
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Summary 

My Bachelor´s thesis describes the use of Adobe After Effects for video marketing. 

Video marketing is a popular and very fast growing form of marketing. The author has 

chosen to make a graphic only video for his own company. The company was 

established in 2012 and the author works together with a couple of study 

associates. The author has had both inputs and requirements on the video from his 

coworkers. 

The tool that was chosen to make this video is one of the most popular softwares for 

video editing, Adobe After Effects. With this program you can establish either graphic 

only videos or edit a camera captured video clip. 

This thesis describes why it is important to market a company using video and how the 

writer has made the video and with what tools. The thesis work also includes 

comparisons with other software similar to Adobes After Effects. 
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1 Inledning 

Videomarknadsföring är någonting som blir allt mera vanligt. Med hjälp av sociala medier 

kan man lätt få en video att synas på nätet. Därför är det viktigt att företag följer 

utvecklingen och satsar på att synas digitalt. 

Jag tog mig en funderare hur detta kunde göras och kom på ett, enligt mig, unikt sätt att 

marknadsföra ett företag på. Detta gäller både mitt eget och andra företag. Målet är att få ut 

information om företaget till de redan existerande kunder men också förhoppningsvis till 

nya kunder. 

Jag kommer att ha stor nytta av videon i framtiden efter att ha fördjupat mina kunskaper i 

videomarknadsföring och lärt mig programmet Adobe After Effects. Jag kommer att inte 

bara kunna använda videon till marknadsföring utan jag kommer också att kunna sälja 

videon vidare till andra företag.  

Med Adobe After Effects kan man åstadkomma grafiska animeringar och programmet 

används ofta vid inledning och avslutning av en video. 

 

2 Syfte & målsättning 

Mitt uppdrag är att planera och utveckla en video med hjälp av Adobe After Effects som 

hjälper företagets synlighet på nätet. Det skall vara ett unikt sätt att marknadsföra företaget 

på. Det skall vara någonting som andra konkurrerande företag inte kan erbjuda sina 

kunder. Videon skulle få oss att sticka ut gentemot alla andra konkurrerande företag och på 

så sätt få nya och flera kunder till företaget.  

Målet är att få mera synlighet för företaget. Som exempel valde jag att göra en 

presentationsvideo med hjälp av Adobe After Effects till mitt eget företag. Jag kommer 

även erbjuda samma videotjänst till andra företag och kunder. 
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3 Marknadsföring på internet 

Det finns många olika sätt att marknadsföra ett företag på. Vissa sätt är mera effektiva än 

andra. Nedanstående text hjälper företaget att välja vilken sorts marknadsföring som är 

mest lämplig. 

Ett av de sex sätt man kan marknadsföra sig på nätet är sökmotormarknadsföring, som på 

engelska förkortas SEM (Search Engine Marketing). Search Engine Marketing innebär att 

man marknadsför sin hemsida på internet via olika sökmotorer. De mest använda 

sökmotorerna är Google, Bing och Yahoo. Ifall man är osäker på vilken sökmotor man 

skall marknadsföra företaget på så är Google ett gott val, den är absolut den mest använda 

sökmotorn i Norden. (MediaAnalys Trisodum AB, 2014) 

För att få  företaget mera synligt på nätet kan man göra en sökmotoroptimering för 

företaget, vilket betyder att företagets hemsida kommer högst upp vid en sökning på till 

exempel Google.  

Ett annat sätt att marknadsföra företaget på nätet är via sociala medier. Sociala medier är 

ett växande verktyg för företag. När man hör begreppet sociala medier tänker man oftast på 

Facebook, Twitter och YouTube. Men till denna kategori hör även bloggar, forum och 

livestreaming. Sociala medier är även platsen för marknadsföring med video.  

För företag som säljer produkter och tjänster till slutkonsumenten, är sociala medier det 

viktigaste verktyget för kommunikationen mellan företaget och slutkonsumenten när det 

gäller marknadsföring på internet. Med sociala medier ökar företagets möjligheter att nå 

både flera och nya kunder samt att hålla kontakten med  redan befintliga kunder. 

Att skapa pressmeddelanden online är också ett sätt att marknadsföra företaget på. Att 

publicera ett pressmeddelande innebär att man skriver någonting viktigt om företaget, 

webbplatsen, företagets anställda eller företagets produkter och tjänster, i form av en nyhet 

på till exempel webbsidan. Detta kan man publicera på öppna nyhetsportaler för 

företagsinformation. Många företag använder sig av så kallade newsroom för att publicera 

ett meddelande. Newsroom fungerar som en blogg för pressmeddelanden. 
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E-postmarknadsföring är ett effektivt sätt att marknadsföra företaget på. Detta är 

internetversionen av direkt marknadsföring. Direkt marknadsföring betyder att kunden får 

reklam direkt i handen. E-postmarknadsföringens marknad har vuxit otroligt mycket under 

de senaste åren vilket har lett till att folk har överfulla inkorgar och använder sig av SPAM 

filter mot oönskade mail, och skräppost. 

Banners är någonting som finns överallt på internet och man kanske inte ens alltid lägger 

märke till dem. Banners är en klickbar annons, t.ex en slogan eller en reklamtext för en 

produkt. Banners finns vanligen som en interaktiv annonsruta på en webbsida. Banners kan 

fungera på olika sätt, man kan antingen tjäna pengar på antalet visningar, eller också när 

man klickar på en banner eller en produkt. Att använda banners kan vara effektivt men 

effektiviteten är helt beroende på hur den kommer fram med budskapet till målgruppen. 

Ett annat sätt man kan marknadsföra företaget på är Affilate-marknadsföring. Detta 

fungerar som så att en hemsideägare sätter in annonser på sin hemsida från andra företag, 

mot betalning, och hemsideägaren får på det viset en del av vinsten som skapats av dessa. 

Affilate-marknadsföring kan också ske på så sätt att hemsideägaren länkar vidare besökare 

till andra företag mot en viss avgift för varje besökare.  

Det här är en kostnadssäker metod men det gäller att kontrollera att aktiviteten ger 

inkomster, annars kan det vara att man bara har utgifter för någonting som inte genererar 

några inkomster. (MediaAnalys Trisodum AB, 2014) 

I en undersökning om vilken sorts internetmarknadsföring är den bästa så kom 

sökmotormarknadsföring på första plats. Sociala medier dit också videomarknadsföring 

hör är placerad i mitten. I undersökningen deltog 1300 digitala marknadsförare. (se Figur 

1) (Viseo AB, Marcus Sandström, 2013) 
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Figur 1. Diagram på vad de digitala marknadsförarna tyckte om de olika metoderna. (Viseo AB, Marcus 

Sandström, 2013) 

 

3.1 Förberedande arbete 

Saker som är viktiga att ta reda på inför marknadsföring på internet är att veta var företaget 

står i förhållande till konkurrenterna. Det är viktigt att förstå hur man kan förbättra 

företaget och veta vad och hur man utnyttjar företagets starka sidor. Bästa och enklaste sätt 

är att utföra en SWOT analys. (se kapitel 3.1.1) 

Det är också viktigt att veta hur företagets hemsida kan förbättras och hur högt upp på en 

Google sökning den kommer i förhållande till andra liknande företags hemsidor. Detta görs 

med en webbanalys. (se kapitel 3.1.2) 

 

3.1.1 SWOT analys 

SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjlighter) 

och Threats (hot/risker).  

Att göra en SWOT analys är en av de första och viktigaste sakerna som bör göras när man 

vill förbättra företaget och företagets marknadsföring. En SWOT analys är ett 
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planeringshjälpmedel som kartlägger företagets alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

som kan ha betydelse för dess verksamhet.  

För att resultatet skall bli så bra som möjligt bör hela personalen var delaktig. Analysen 

blir ett informations- och diskussionsunderlag så att alla medarbetare, eller åtminstone 

nyckelmedarbetarna, kan sätta sig in i företagets situation, fundera, dra sina egna slutsatser 

och komma med förslag hur man kunde förbättra situationen. 

Ett exempel på hur en SWOT analys kan se ut: 

Styrkor 

- Vi har en kapitalstark ägare. 

- En del av vår beställningsvolym är känd på förhand. 

- Vi har inlett samarbete med ett välkänt företag. 

- Vårt företag blev nyligen utsett till årets företag. 

 

Svagheter 

- Vårt starka beroende av världsmarknadspriset på råolja. 

- Vi är nyetablerade inom ett nytt marknadssegment, vilket gör att både vi och våra 

målgrupper har brist på erfarenheter. Vi har stor brist på kompetent personal. 

 

 

Möjligheter 

 

- Vår produkt X har blivit del av en ny trend som är på uppåtgående, vilket kan 

medföra att kundunderlaget ökar. 

- Enligt en nyligen genomförd undersökning är det fler som kommer att uppdatera 

sin programvara inom det närmaste året. 

 

Hot 

- Vi står inför randen till en konjunkturnedgång. 

- Det stundande riksdagsvalet leder troligen till ett skifte av den politiska makten, 

vilket medför osäkerhet om nuvarande regerings inledda marknadspolitiska 

åtgärder kommer upprätthållas. 

Efter att SWOT analysen är gjord är det mycket lättare att se vilka områden som det 

behöver jobbas mera på för att minska på de hot och svagheter som finns. Man bör alltså se 

över hur man bäst skulle kunna utnyttja de styrkor och möjligheter man har för att minska 

på hoten och svagheterna som man hittat. (Bernd Schmitz, 2009) 
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3.1.2 Analysera webbplatsen 

En webbanalys görs för att samla information om webbplatser som besöks. En webbanalys 

visar till exempel vilka sidor som är mest besökta, hur besökaren har kommit till sidan, hur 

länge besökaren varit på sidorna och från vilka sidor besökaren lämnar webbplatsen.  

Med informationen från webbanalysen kan du snabbt se vad som bör förbättras på 

webbplatsen och på vilka sidor. Du märker vilka sidor som mest intresserar besökarna och 

vilka som är mindre intressanta.  

En webbläsare på en webbplats kallas för en ”cookie”, en cookie är en textfil som skickas 

ut av en webbsida och lagras i browsern. I cookien lagras det information som identifierar 

besökaren när besökaren besöker webbsidan på nytt.  

En besökare mäts på olika sätt och de vanligaste är visitors, visits, views och hits. En 

visitor är en cookie från en browser som ofta definieras som en unik besökare. En visit 

eller session är också en cookie från browsern men skillnaden är att efter 30 minuter 

uppdateras visitbesöken på en webbplats, så om samma besökare återkommer till 

webbplatsen efter 30 minuter räknas det som en visit. Med visit mäter man den 

återkommande besöksstatistiken och ser relationen mellan återkommande besökare och 

unika besökare. 

En view kommer från varje sidvisning per visit eller visitor som görs under besöket. En hit 

är sedan en summering av allt.  

Det finns flera olika webbanalysprogram att välja mellan. Joakim Trolle har redovisat för 

tre stycken webbanalysprogram på utbildningsbloggen som han tycker är bra. (Joakim, 

Trolle 2010) 

Webtrends Analytics, Advanced Link Manager och Advanced Webranking. De ger en bra 

översikt över trafiken, både den inkommande och den utgående länkstrukturen i 

förhållande till webbrankning i sökmotorer.  

Med Webtrends Analytics kan du bevaka, analysera och optimera. Det är viktigt att man 

vet vilken statistik man är ute efter, eftersom man lätt kan bli förvirrad i all den statistik 

som Webtrend Analytics ger. 

I programmet kan man id-märka de objekt och sidor som man vill mäta så att webtrends 

sedan automatiskt hämtar all id märkt data. (Joakim Trolle, 2010) 
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3.2 Videomarknadsföring 

Videomarknadsföring är populärt på internet. Med videon kan man marknadsföra 

produkter, tjänster och webbplatser. Det finns flera webbplatser där det finns videoarkiv, 

men YouTube är den populäraste av dem alla. De flesta känner nog till YouTube. Det de 

kanske inte märker eller känner till är att det finns reklam överallt, omkring hemsidan men 

också i början av alla videon. YouTube är ett perfekt verktyg att lägga upp  ett företags 

marknadsföringsvideo på. Det lönas att också länka sin YouTube video på annan social 

media så som Facebook och Twitter. (Charlotta Wortzelius, 2011) 

 

3.2.1 Varför är videomarknadsföring bra? 

Att se på video är det sätt som de flesta känner sig mest bekväm med när det gäller att få 

information om någonting. I en video får man all nödvändig information om företaget på 

ca 3 minuter, då det annars skulle kunna ta upp till ca 20 minuter att leta fram 

informationen från företagets hemsida.  

Om man vill stå ut från mängden, vara unik, vara annorlunda än konkurrenterna då skall 

man skaffa sig en webbvideo om sitt företag. Det har gjorts undersökningar som har visat 

att webbvideon har ett starkt inflytande på kundernas köpvanor och att sökresultaten brukar 

komma högst upp på förstasidan i Google.  

Det finns olika typer av videon man kan marknadsföra företaget på. Välkomstmeddelande, 

är en introduktion till företaget och företagets produkter/tjänster. En utbildande ”DIY” Do 

It Yourself video, ger värdefull information till kunderna som de har användning för. 

Intervjuvideo, där man låter  någon ställa frågor och man själv svarar. Reklamfilmer, 

marknadsföring av allt som säljs på samma sätt som TV reklamer fungerar. 

Referensvideon, man kan be kunderna spela in ett videoklipp där de ger positiv feedback. 

(Charlotta Wortzenius, 2014) 
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3.2.2 Videomarknadsföring i siffror 

För att få en inblick i hur mycket videomarknadsföring som används finns här lite fakta 

och statistik om videomarknadsföring. Informationen är hämtad från Insivia (2013). 

Video var den snabbaste växande typen av reklam år 2012. År 2013 ökade 

videomarknadsföringen från 1,97 miljarder dollar till 5,71 miljarder dollar. 

Det laddas upp ca 72 timmar videomaterial varje minut och det ses mera än 3 miljarder 

timmar av video per månad. Detta skulle i text vara otroliga mängder information eftersom 

varje minut av video är värd ca 1.8 miljoner ord. Detta betyder att ett företag som har en 

marknadsföringsvideo får sitt budskap fram väldigt snabbt. 

Varje dag är det 100 miljoner användare som ser på video på nätet. En tredjedel av alla 

aktiviteter på nätet går till att se på videon. En bra videoreklam ökar försäljningen med 

nästan 100% och varumärkets association med ca 140%. Nästan alla användare som ser en 

video om en produkt säger att det har påverkat deras val av produkt. Det är ca 36% av 

användarna som tror på det de ser i en video. 

Det laddas upp mera videomaterial på 30 dagar än vad hela USA:s TV nätverk har skapat 

på 30 år. Ungefär 65% av alla chefer beöker marknadsförarens hemsida efter att de sett en 

video av dem eftersom de hellre ser på en video än läser text. Användare som ser på en 

video uppfattar ca 95% av informationen i jämförelse med 10% när de läser en text. 

Nästan 90% av alla marknadsförare använder sig av videomaterial. Om de 10 första 

sekunderna i en video inte är intressanta, kommer ca 20% av tittarna avbryta videon. Och 

om videon fortfarande inte har blivit intressant när den är halvvägs, kommer ca 80% av 

tittarna att avbryta videon. 

Omkring 45 procent av användarna ser åtminstone en video per månad. Ungefär en 

tredjedel av tittandet går till komedier, en tredjedel går till nyheter och en tredjedel går till 

musikvideor.  
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3.2.3 Marknadsföring på YouTube 

Youtube är världens tredje största sajt efter Google och Facebook. Youtube får 400 

miljarder besök varje månad varav 800 miljoner är unika besökare. Youtube har blivit ett 

av de vanligaste platserna att söka information från. Youtube har en marknadsplats för 

företag och organisationer med miljontals människor över världen. De har ändå 

möjligheter att nå användare som är intresserade i just den verksamheten. (Avantime, 

2014) 

Videomediet påverkar människor på ett helt annat sätt än vad text och bild gör. Alla 

människor tar åt sig information på olika sätt, vissa med bilder medan andra tar bättre åt 

sig informationen via text. Med video kombinerar man båda två och kan då nå en större 

publik. Med video kan man väcka känslor hos tittaren och detta gör att det är lättare att nå 

människor. Man kan göra många olika sorters videor, man kan sjunga en sång och spela in 

den, man kan göra intervjuer, man kan göra reportage eller så kan man göra t.ex. en 

animerad kortfilm. Har man kunskap i att göra en tecknad film är detta det absolut 

förmånligaste sättet att göra en video på, man behöver ingen videokamera och man 

behöver inte åka runt till olika platser. Man sitter helt enkelt framför datorn och skapar sin 

egen kreativa värld på skärmen, tillsammans med ljud kan man få en levande presentation 

och förhoppningsvis får man sitt budskap fram på ett unikt sätt. (Pär Ström, 2010, s.92-95) 

Det finns flera olika marknadsföringsformat och målgrupper för att sprida budskapet. Man 

kan dela in målgrupperna enligt plats, demografi, vilka ämnen de är intresserade av och 

vad de söker efter. Man kan alltså ha en väldigt bred målgrupp eller en väldigt specifik 

målgrupp. Det går att välja att annonsen syns just då som en användare ser på en video 

inom samma ämne, eller då användaren söker efter en fras inom samma ämne. Det har 

aldrig varit lättare att skapa en annons på YouTube än vad det är idag. Med hjälp av 

Google AdWords kan man skapa och optimera kampanjer på YouTube. 

För att optimera videon på YouTube måste de viktigaste sakerna vara på sin plats, det vill 

säga bilderna, beskrivningen, rubriken och taggarna. För att synas högt upp på google vid 

sökningar är det också bra att ha många kommenterar och ”likes”. 

 

 

 



10 
 
För att få en så bra titel på videon som möjligt skall man se till att använda ord som 

beskriver YouTube videon bäst och att de ord kommer först i titeln. Titeln skall helst inte 

överstiga 66 tecken eftersom i en Googlesökning syns inte hela titeln om den är för lång. 

I beskrivningen lönar det sig att börja med en länk till hemsidan och den skall anges med 

den fullständiga adressen som inkluderar ”http://”, eftersom den då blir klickbar. Detta 

hjälper videotittarna att gå vidare till hemsidan och bli en eventuell köpare. Beskrivningen 

skall vara ganska lång och den skall upprepa de nyckelord som är relevanta till videon. 

Man skall alltid försöka komma på så många olika nyckelord som möjligt men de skall 

vara beskrivande av innehållet i videon också. 

I videon lönas det att ha kontaktuppgifter antingen i början eller i slutet av videon eller 

både och. Webbadressen är bra att ha med genom hela videon. Är videon självlagad skall 

man se till att den håller intresset vaken så att tittaren inte hinner bli trött på att se videon 

och att tittaren hinner få med sig all nyttig information. (Freddy Olsson, 2014) 

 

4 Adobe After Effects som program 

Adobe After Effects är ett datorprogram som är utvecklat av Adobe Systems. Det används 

för behandling av visuella effekter på videon och rörlig grafik (animationer). När man 

startar ett nytt projekt i programmet heter det ”Composition”, ordet compositing kommer 

från tekniken att kombinera rörliga bilder, ljud, stillbilder och datorgrafik. Alla element 

lagras på olika lager och tillsammans bildar de en ”Composition”. Likt andra Adobe 

Systems program såsom Photoshop, Illustrator och Flash, har After Effects fått ett antal 

verktyg och effekter från dessa program. Flash använder sig också av ”keyframes” och 

”timelines”. Photoshop bygger också på lager och After Effects har fått en del 

bildhanteringsverktyg från programmet. Såsom Illustrator kan också After Effects 

behandla vektorgrafik. Till skillnad från Adobe Premiere som lämpar sig bäst för 

behandling av självfilmade videoklipp är Adobe After Effects ett bättre val för grafisk 

animering. 

Medan man arbetar med programmet och gör animationer eller video kan man se en live 

update preview, efter varje effekt man gjort kan man spela upp den effekten utan att spela 

upp hela videon. 
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Det är inte lätt att bli expert på programmet, men det är relativt lätt att lära sig grunderna. 

Allting beror på hurudan erfarenhet man har från tidigare Adobeprogram. Vet man hur 

man hanterar Adobe Flash förstår man grunderna i programmet eftersom allt baserar sig på 

att lägga ut punkter alltså ”keyframes” på en tidslinje och på så vis göra animationer. (se 

Figur 2) 

  

Figur 2. Tidslinjen med 3st lagers keyframes. Mellan ca 7s och 7,5s kommer lagret att gå från 0% opacity till 

100%. 

För att göra en genomskinlighets effekt på ett objekt eller lager använder man sig av 

någonting som heter ”opacity”. Klickar man på tidtagar ikonen bredvid effekten påbörjas 

en animation på den platsen i tidslinjen. När man sedan ändrar på värdet i ett senare skede 

så läggs det en ny punkt i tidslinjen, då uppstår det en övergångs effekt från första 

punktens värde till följande punkts värde. (se Figur 3) 

 

Figur 3. Olika lager och 3st ”shape” lager med en genomskinlighetseffekt aktiverad. 

Man kan göra flera olika saker med programmet, som till exempel: 

Filmintron, musikvideon med sångtext, musikvideon, TV-reklam, presentationsvideo till 

företaget, realistiska supernaturella effekter i video/film, film trailers, animationsvideon 

osv. 
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4.1 Historien bakom Adobe After Effects 

After effects var grundat av ett företag kallat Company of Science and Art (CoSA). Första 

och andra versionen av programmet 1.0 och 1.1 släpptes år 1993. I juli 1993 tog ett företag 

som kallas Aldus över både programmet after effects och företaget CoSA.  

Ett år senare tog Adobe över hela projektet. Med namnet 3.0 som deras första version hade 

de lyckats få många olika nya egenskaper till programmet, så som att tillåta flera effekter 

per lager och ett utvecklat stöd för photoshop och illustrator filer.  

 

4.2 Olika tilläggsdelar (Plug-ins) 

Genom att söka på Google med sök orden ”After Effects plug ins” kommer det högst upp 

en länk till en sida med 144st olika tilläggsdelar som man kan skaffa till After Effects. Det 

finns också information om de olika tilläggsdelarna, vad de gör och hurudan effekt de ger. 

En tilläggsdel innehåller en eller flera effekter som man kan använda i programmet. En 

tilläggsdel finns inte färdigt installerat i programmet. (Audiovisual, AD Feature, 2013) 

 

4.3 Andra program 

Det finns flera program som gör liknande saker som Adobes After Effects, men det 

program som jag främst lagt märke till är ”NUKE”. Nuke är ett program som är utvecklat 

av Bill Spitzak år 1993.  

Största skillnaden mellan programmen är att medan After Effects är ett lagerbaserat 

program så är NUKE ett nodbaserat program. Detta gör att programmet beter sig på ett 

annat vis än vad After Effects gör. Om det sedan är lättare att lära sig kan jag inte svara på, 

det är helt från person till person, om man föredrar nodbaserat eller lagerbaserat.  

Det som gör saker lättare i NUKE är att man kan se alla noder på en och samma gång (se 

Figur 4), medan i After Effects kan man bara se ett lager i gången. Det är en sak som skulle 

göra NUKE till ett lättare hanterbart program än After Effects.  

Nuke är ett aningen dyrare program, med 4 olika versioner att välja mellan och priserna 

varierar från 3000 euro till 7200 euro per år, däremot får man After Effects som del av 

Adobes nyaste Creative Cloud för 24,59 euro per månad. (Adobe, 2014) 
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Figur 4. Kompositions fönstret i programmet NUKE. (Källa: Nuke, u.å) 

Det finns också en version från Apple. Den versionen heter Apple Motion. Programmet 

fungerar endast på Mac OS X 10.9.2 eller senare versioner. Apple motion fungerar såsom 

After Effects också på lagerbaserat system. (se Figur 5) 

Programmet introducerades år 2004 och den senaste versionen heter Motion 5 och 

lanserades 2011. Licensen fås från Mac App Store:n för 49,99 dollar. (Apple, 2014) 

Figur 5. Kompositions fönstret i programmet Apple Motion 5. (Källa: Apple Motion 5, u.å) 
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4.4 Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator är ett vektorbaserat ritprogram som är utvecklat av Adobe Systems. 

Programmet används för att hantera och skapa vektorgrafik.  

Jag valde att göra en video med endast grafiska element och har därför använt mig av detta 

program för att få vektorbaserade element. De flesta element som syns i videon är gjorda i 

Illustrator. 

Jag skulle ha kunnat rita elementen i After Effects också, men eftersom jag är bekant med 

Illustrator från förut var det snabbare och lättare att rita dem där. Det var också enkelt att 

dra över de ritade objekten till After Effects eftersom båda programmen är tillverkade av 

Adobe och arbetar med varandra. 

 

4.5 Att lära mig programmet 

Innan planeringen av slutprodukten påbörjas måste jag lära mig programmet. Beroende på 

hur bra jag lär mig programmet kommer sedan att avgöra hur slutprodukten blir. 

Jag har följt några olika tutorials (självstudiekurser) på YouTube och jag kan lugnt säga att 

detta inte är det lättaste projekt jag påbörjat. Mycket mera komplicerat än vad det vid första 

anblicken ser ut som.  

Förhoppningsvis så är slutresultatet värt varenda timme som kommer att gå åt till detta 

projekt. De första sakerna som jag lärde mig var olika tangentkombinationer som 

underlättade arbetet med Adobe After Effects. 

 

4.5.1 Tangent kombinationer och annat nyttigt 

 (y) tangenten är till för att flytta plats på ”anchor point”en, beroende på var den är 

placerad kommer animationerna att gå efter den. En ”anchor point” är som en sorts 

tyngdpunkt på elementet. Om tyngdpunkten är i ett hörn kommer det hörnet att stå 

stilla då du förstorar eller förminskar objektet. 

 (v) tangenten är det normala markerings verktyg som används ofta. 

 (t) tangenten tar fram ”opacity” inställningen på ett lager, där väljs hur många 

procent av lagret som skall vara synligt. 
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 Med tangent kombinationen (ctrl+d) kan man ta en kopia på ett lager som är 

markerat, det kopierar också alla effekter och animationer som hör till lagret. 

Man kan samla ihop ett antal olika lager och markera dem och sedan högerklicka och 

välja ”Pre-compose”, då läggs alla de lager i en skild composition. (se Figur 6) 

 

Figur 6. Den valda ”pre-compose” kompositionen.  

Det blir lättare att organisera sina lager och man kan fortfarande komma åt dessa lager och 

editera dem som man vill. Lagren blir numrerade från 1 uppåt och de får en färg relaterad 

till lagret. Denna färg kan man ändra om man vill. Om man inte ändrar på färgen så är de 

röda från början. (se Figur 7)  

 

Figur 7. Lager som är editerbara i den valda kompostionen. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4.6 Testning av olika effekter 

Följande steg var att bekanta mig med tutorialerna och göra lager med text och lägga till 

små animationer och effekter till dem. Detta är vad jag kallar grunderna i After Effects.  

Nerladdning av ett antal tilläggsdelar blev aktuellt och jag testade olika effekter som t.ex. 

Trapcode particular och shine. Particular effekten har jag ännu inte fått att fungera som jag 

vill, men shine effekten var väldigt häftig och fungerar som jag förväntat mig.  

Det jag gjorde med shine effekten var att den går igenom en textrad från början till slut på 

detta sätt. (se Figur 8) 

  

Figur 8. Slutresultatet på shine effekten. 

I inställningarna kan man ändra var ljuset skall börja och hur långa strålar den har. Man 

kan även ändra hur mycket av strålningen som skall synas i procent. (se Figur 9) 

 

Figur 9. Inställningarna som användes för att få den snygga shine effekten. 

Particular effekten var en ganska mysig effekt när jag väl fick den att fungera. Med 

particular effekten kan man få ett foto att se levande ut med till exempel snö eller damm.  
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För att få en djup känsla i en stillbild kan man använda sig av en färdig effekt som finns, 

den heter ”Camera”. Med kameraeffekten kan man lägga en djupare känsla i bilden. (se 

Figur 10) 

 

Figur 10. Inställningarna för kamera djupeffekten. 

I inställningarna för particular effekten fanns det många olika inställningar att välja mellan. 

Man kunde till exempel välja hur länge varje partikel varar och hur stora de är. (se Figur 

11) 

 

Figur 11. Particular effektens inställningar. 
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Jag ville få en damm effekt på bilden. Jag gjorde partiklarna i olika storlekar och olika 

starka, så att det såg ut som att vissa var längre bort. (se Figur 12) 

 

Figur 12. Bild med particular effekt och kameradjup. 

Stroke effekten var en av de snyggare animationerna jag gjorde. Den fungerade så att man 

skrev ut en textrad och sedan gjorde jag en mask över den. Efter det kunde jag sedan lägga 

till en konturlinje runt texten. Bara en del av den skall visas, och efter hand flyttas den 

delen som visas, och gör att det ser ut som ett ljus rör sig runt bokstävernas konturer. (se 

Figur 13) 

  

Figur 13. Konturlinjerna som rör sig runt bokstäverna. 

Vid det här laget känns det som om grundkunskaperna till att börja skapa själva produkten 

finns. Jag började kolla runt på YouTube på olika marknadsföringsvideor gjorda i After 

Effects. Jag sökte lite inspiration till hur de skulle kunna se ut och provade några 

animationer med streck och cirklar. Stilen som jag tänkte köra med kallas ”Flat design”, 

det är det som är modernt och inne just nu.  
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Exempel på gränssnitt som använder sig av ”Flat design” är till exempel iOS7, Windows 

mobile, och många moderna webbsidor. De använder sig av endast enkla hela färger utan 

skuggor. 

I början provade jag mig fram och testade nya effekter tills jag lärde mig grunderna i det 

hela. Adobe After Effects är på många sätt väldigt lik Adobe Flash programmet. Båda 

bygger på så kallade ”Timelines” och ”Keyframes”, det är alltså en tidslinje där man lägger 

punkter med data/info. Varje punkt kan innehålla t.ex. bild eller text. Det är mellan dessa 

punkter där olika transitionseffekter tar plats. 

 

5 Projektet 

Jag tänkte göra en presentationsvideo till mitt företag. I videon vill jag berätta vilka olika 

tjänster vi erbjuder, vem vi är och till sist kontaktuppgifter. Detta betyder att det kommer 

mest att basera sig på text, bilder och grafiska element med några eleganta animationer och 

effekter.  

Syftet med projektet var att hitta på ett unikt sätt att marknadsföra företaget på. Det är 

ganska ovanligt av företag att marknadsföra sig med hjälp av en presentations eller 

marknadsföringsvideo. Adobe After Effects är ett mångsidigt program med många 

möjligheter till att göra en sådan video. 

Utan att forska allt för mycket i vilka olika program det finns att göra grafiska videor med, 

valde jag Adobes version eftersom jag är mycket bekant med andra program från Adobe, 

som t.ex. Illustrator, Photoshop och InDesign. 

Eftersom vår egen webbsida inte är färdig har jag inte kunnat analysera webbplatsen och ta 

reda på vad som bör förbättras på webbplatsen. Det som jag däremot har gjort är en SWOT 

analys till mitt företag.  

Företagets styrkor är priset, vi har mycket förmånligare priser än konkurrenterna i trakten. 

Företagets svaghet är tid, eftersom vi alla har skola och/eller jobb betyder det att vi inte 

kan arbeta på heltid som våra konkurrenter. Detta betyder att det tar längre tid att få ett 

projekt klart. Vi är också mindre synliga på marknaden jämfört med de större företagen i 

trakten. Därför valde jag att göra en marknadsföringsvideo som skulle ge mera synlighet 

till företaget.  Eftersom vi är unga och motiverade har vi möjlighet att kunna utveckla oss 

och lära oss nya saker snabbt, denna video är ett utmärkt exempel på detta. Företagets 
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risk/hot är att mina medarbetare kommer att flytta bort från trakten och jobba på annat håll. 

Detta betyder att om jag vill fortsätta jobba som företagare kommer jag antingen jobba 

ensam i mitt företag eller att förhoppningsvis hitta lika kunniga och duktiga medarbetare 

som jag haft hittills. 

 

5.1 Kravspecifikation 

5.1.1 Företaget 

Vi är ett webdesign företag med namnet designr. I vårt team finns tre personer, en 

webutvecklare (Joakim Bollström), en grafisk designare (Simon Bussman) och en grafisk 

designare/content manager (Jonas Öhblom). 

  

5.1.2 Tjänster 

Vi bygger hemsidor från grunden och enligt kundens behov, vi erbjuder upprätthållning av 

hemsidor, webhotell med e-postlådor och sökmotoroptimering. Vi planerar och framställer 

unika logor åt företag och föreningar enligt kundens behov. Vi planerar och utvecklar 

unika fonter/typografi enligt kundens behov. Vi planerar och utvecklar affischer, flyers, 

tejpningar till både bil och hus, e-postreklam, tidningsreklam, broschyrer och mindre 

tidningar. Efter detta projekt hoppas vi på att kunna erbjuda olika sorters 

marknadsföringsvideor till företag enligt deras behov. 

 

5.1.3 Krav på videon 

Så här tänkte vi att videon skulle bli. 

Företagets namn/logo designr kommer fram. Frågan ”Vem är vi?” kommer fram. Svaret 

kommer fram på ett häftigt sätt, men ändå så att man hinner läsa allt. Sedan en övergång 

till ”Vad erbjuder vi?”.  

Alla tjänster kommer skilt, börjandes med hemsidor. Två animerade gubbar möts. En 

animerad ruta som föreställer en hemsida och en animerad ruta som föreställer en 

datorskärm. I datorskärmen skall det synas kod som knäpps in, sedan grafiska element som 

ritas i skärmen och sedan trycks en spara knapp och då syns det en färdig hemsida i den 
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andra rutan. En sökning görs och resultatet flyttas högst upp som ska föreställa 

sökmotoroptimeringen. Ett animerat hus med hemsidor och e-post lådor skall synas för att 

visa att vi erbjuder webhotell och e-post lådor. Logor, en ful/gammal logo stryks över och 

en ny modernare logo kommer fram istället, för att visa hur det borde se ut. (se Figur 14) 

För att visa att vi erbjuder typografi skall det skrivas en text ut i vanlig font för att sedan 

töjas ut och göras om till en egen unik font. För grafisk design skall en affisch ritas ut och 

läggas på en vägg med andra affischer. En flyer ritas ut och flyger bort. En tejpning 

kommer fram och klistras in på ett fönster. En liten reklam kommer fram och flyger till en 

skärm och en tidning. En tom broschyr kommer fram och sedan ritas det innehåll till den. 

Sedan en övergång till frågan ”Hur når man oss?”. Kontakt uppgifter kommer fram, 

markerar först telefonnumret, sedan e-post adressen, sedan facebook, sedan twitter och till 

sist behance. (se Figur 15) 

Under hela presentationen skall det spelas en lugn låt från Audiojungle. Audiojungle är ett 

företag som erbjuder många olika musiksnuttar. 

 

5.2 Story board 

Figur 14. Story board del1. 
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Figur 15. Story Board del2. 

 

5.3 Möte med medarbetarna 

Efter ett möte med mina medarbetare kom vi fram till att en del ändringar bör göras. Vi 

kom fram till att det skulle vara en mera simpel video, att ha en massa grafiska element 

som flyger omkring skulle se både fult ut och det kan också vara svårt att följa med vad 

som händer. 

Genom att ha färre grafiska element i videon men dock rörliga sådana blir slutresultatet 

bättre, rörligheten är det som gör presentationen mera levande och tilltalande. På kontakt 

delen av videon skulle vi endast ha vår Facebooksida, e-postadress och hemsida. 

Jag surfade omkring på YouTube efter liknande presentationer och sökte inspiration från 

dem. Hittade några som var gjorda enligt mina medarbetares krav, så jag tog inspirationen 

från dem och skapade en egen version som passade mitt företag. Vi gjorde upp en ny story 

board som alla var nöjda med. (se Figur 16) 
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Det börjar på liknande sätt, men sättet att ta fram våra tjänster ändrades. Först visar vi vilka 

tjänster vi erbjuder och går sedan in på tjänsterna skilt och berättar vad varje tjänst 

innehåller. Varje cirkel med information kommer att snurra runt för att få en levande 

känsla. I slutet kommer designr logon att förstoras och sedan kommer våra kontakt 

uppgifter som innehåller vår e-postadress och Facebooksida fram. 

 

Figur 16. Den nya story boarden. 

Ett par ändringar som gjordes efter story boarden var att lägga till vår webbadress uppe i 

högra hörnet som skall synas under hela videon. Det gjordes dessutom en banner bakom 

logon med taggiga kanter som rör på sig under hela videon för att få lite mera liv i 

presentationen. 
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5.4 Slutresultatet 

Nedan syns skillnaden på den första versionen av min idé och sedan slutresultatet av hela 

produkten (videon). 

Den första versionen av videon var väldigt okreativ och svårläst. Den hade allt för många 

detaljrika scener och var inte så tilltalande. (se Figur 17) 

 

Figur 17. Första versionen av videon. 

Den slutgiltiga versionen av videon blev mycket fräschare och mera stilren. Jag höll mig 

fortfarande inom ”flat design” gränserna. Videon blev tilltalande och syftet med videon 

kom fram. (se Figur 18) 

 

Figur 18. Slutresultatet av videon. 
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5.5 Motgångar i arbetet 

Det som har varit svårast är att få saker att se ut och röra sig som man vill i programmet, 

speciellt för en nybörjare. Det har krävts både tålamod och hårt arbete för att få gjort det 

jag har gjort.  

Andra motgångar har varit datorns prestationsförmåga. Med jämna mellanrum har datorn 

kraschat på grund av för lite minne. Jag kör Windows 7 med alla andra program avstängda 

förutom en eller två flikar i Chrome, då använder datorn ca 4Gb ram. När jag arbetar i 

After Effects och skall till exempel spela upp den senaste effekten jag gjort, då använder 

datorn ca 7,5Gb och då minnes användningen går över de 8gb som jag har installerat i 

datorn, stänger datorn av sig. 

 

6 Avslutning 

Processen har varit lång men lärorik, jag har både lärt mig ett nytt program samt lärt mig 

hantera det till en helt godkänd och acceptabel nivå. Detta är ett program som jag tänker 

fortsätta att använda mig av i framtiden. Jag är villig att lära mig mera avancerade effekter 

och lära mig nya sidor av programmet, till exempel finns det mycket att lära sig på själva 

videoediteringsdelen av programmet, som att lägga till realistiska effekter i videon o.s.v.  

Även om videon i slutresultatet ser simpel ut, har det varit många timmars arbete bakom 

det. Det är många lager, compositioner och keyframes som man måste hålla reda på och 

arbeta med så att de synkroniserar med varandra. Timing är allt i ett sådant här projekt. 

Det började med att jag bekantade mig med programmet. Sedan valde jag att lära mig 

några olika effekter med hjälp av några tutorials och provade göra egna versioner av dessa 

effekter. När jag väl hade lärt mig tillräckligt om hanteringen av programmet bestämde jag 

mig för att skriva ner en story board till min video om hur den skall se ut. Jag började 

arbeta på videon efter mina egna beskrivningar och kom fram till att det inte blev riktigt 

som jag tänkte. Jag kallade då på mina medarbetare och frågade deras tankar och idér på 

hur man kunde förbättra och ändra på videon. Vi kom tillsammans fram till att videon 

skulle bli en mycket simpel men elegant designad marknadsföringsvideo.  
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Den första versionen skulle ha blivit en allt för djupgående presentation av vad mitt företag 

gör. Vi tänkte att det skulle i stället vara en video som endast attraherar kunden så att de 

vill ta kontakt med oss för att sedan fråga oss mera om våra tjänster. 

När jag väl hade gjort videon klar och sparat den så märkte jag att det var någonting som 

fattades. Sedan kom jag på att det var ljudet, den hade ingen bakgrundsmusik. Jag letade 

fram ett ljudklipp som var passande och provade se på den på nytt. Fortfarande var det 

någonting som inte riktigt gjorde videon hel och färdig. Efter att ha surfat runt på YouTube 

på liknande videon märkte jag att de har ljudeffekter även på när de grafiska elementen 

dyker upp. Då var det bara att söka fram passande ljudeffekter och äntligen blev videon en 

sådan video som jag tyckte om och var stolt över. 

När jag såg på videons längd och jämförde med storleken så var jag lite chockad över att 

en en minut lång video var nästan 4Gb stor. För att få ner storleken på videon var jag 

tvungen att sänka på kvaliteten på videon. Jag fick ner videons storlek till ca 6Mb utan att 

kvaliteten blev allt för dålig. 

Videon kommer att användas på mitt företags webbsida, YouTube och Facebook. Jag 

kommer även att erbjuda möjlighet att beställa marknadsföringsvideor av företaget. På 

detta vis kan också andra företag och organisationer använda tjänsten för att utveckla deras 

marknadsföring. 
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8 Figurförteckning 

Figur 1. Diagram på vad de digitala marknadsförarna tyckte om de olika metoderna. 

Figur 2. Tidslinjen med 3st lagers keyframes. Mellan ca 7s och 7,5s kommer lagret att gå 

från 0% opacity till 100%. 

Figur 3. Olika lager och 3st ”shape” lager med en genomskinlighetseffekt aktiverad. 

Figur 4. Kompositions fönstret i programmet NUKE. 

Figur 5. Kompositions fönstret i programmet Apple Motion 5. 

Figur 6. Den valda ”pre-compose” kompositionen.  

Figur 7. Lager som är editerbara i den valda kompostionen. 

Figur 8. Slutresultatet på shine effekten. 

Figur 9. Inställningarna som användes för att få den snygga shine effekten. 

Figur 10. Inställningarna för kamera djup effekten. 

Figur 11. Particular effektens inställningar. 

Figur 12. Bild med particular effekt och kamera djup. 

Figur 13. Konturlinjerna som rör sig i runt bokstäverna. 

Figur 14. Story board del1   

Figur 15. Story Board del2 

Figur 16. Den nya story boarden. 

Figur 17. Första versionen av videon. 

Figur 18. Slutresultatet av videon. 

 


