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Nytænkning af logoet
Tænker vi på et logo, tænker vi på et identitetsskabende virksomhedsnavn, der skal kunne 

agere i en enkelt farve i en annonce – men den tanke bygger på traditionen - i dag gælder 

helt andre spilleregler, vi er langt inde i en digital tidsalder.

Naturligvis skal et godt tegnet logo også kunne agere i en billig tryksags monocrome 

begrænsning, men den situation er kun reel for en forsvindende lille del af logoets repræ-

sentation, idet kommunikation via internettet jo er ved at blive det almindelige. 

Vi skal derfor retænke vores gamle lærdom – for hvad er det, der i dag skaber en logoiden-

titet, der kan bruges på alle platforme? 

Det er givet, at der stadig skal være en grundlæggende 2D form, men den bør suppleres at 

en eller anden form for animation. Om den er i 2D eller 3D må afhænge af virksomheden. 

Cassandre lavede i 1933 en reklame på 3 billeder til Dubonnet. Den holder endnu, også selv 

om den er tolket på mange måder. Men det sidste, plakatagtige billede er uforligneligt og 

tvinger i sit layout betragteren til at se hele plakaten og opleve en positiv stemning.

e t mor de r n e l o g o

Vi skal fremover skabe muligheder for optimal, styret kommunikation på alle platforme 

hvor virksomhedens identitet kan være et filmklip, hvor det er muligt at udtage enkeltbil-

leder som logo – lidt som da CocaCola i sin tid designede deres flaske, så selv stykker fra en 

knust skabte identitet og genkendelighed. Med andre ord, det du ser på tryk er kun et frag-

ment af logoet – men ikke desto mindre identitetsgivende og stærkt genkendeligt.

Grafik er ikke længere kun 2D. Og vi skal være med til at skabe paradigmeskiftet. For hvad 

er et logo reelt? Det er et element, der klart angiver afsenderens genkendelige identitet – en 

underskrift med andre ord – en underskrift, der tilmed angiver en stemning i modtageren.

l i d t l o g oh i s t or i e

Dykker vi lidt ned i logoets historie er den lang, og  ikke med det mål at skabe et identitets-

skabende element. 

De første tilløb til skrift bygger naturligvis på billeder. Tolkningen er i dag vores, vi kender 

jo ikke forfædrenes tanker, selv om de har efterladt os deres ”skriftsprog”. Derfor er det 

ikke mærkeligt, at betragtningen af et ord og et billede ofte danner de samme billeder i 

hjernen. Bogstaverne ”hest” danner et billede af en hest. Bogstaverne danner et ord og 

ordet danner et billede i vores hjerne. Men jo kun, hvis vi kender formen af det vi læser. 

derfor taler billede og skrift til forskellige dele af vores hjerne.

U N De r U Da r Be j De l s e
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Hesten fra lasceaux hulen 

efterlader ingen tvivl om hvad 

billedet repræsenterer. Men 

vi har ingen mulighed for at 

aflæse det som de gamle gjorde, 

vi taler ikke deres sprog og vi 

oplever ikke deres hverdag. 

Hulemaleren malede ikke 

oksen for at fremhæve dyrets 

smukke linjer, givet heller ikke 

for at prale med sit jagtudbytte, 

det virker ikke som en mæt 

mands værk, tværtimod. Der 

ligger noget magisk i at dyret er 

”ramt” med så få og så præcise 

streger, det virker nærmest pileskudt. Den virker mere malende end et digt og kan måske 

tolkes som jægerens kraftanstrengelse til at få magt over dyret, og dermed sin egen eksi-

stens.

Det kan ingen maler i dag gøre efter, ikke fordi vi ikke har både teknik og færdigheder, men 

dagens maler og istidens har klart forskellige forudsætninger og tilskyndelse til at fastholde 

dyrets billede.

På tilsvarende vis påvirkes vores måde at betragte virksomheders logogrammer, her vil det 

jo være formålstjenligt om billeddannelsen i beskuerens hjerne løber parallelt  med virk-

somhedens egenart og ønsker. Det gælder naturligvis også selv om identiteten ikke indehol-

der et naturalistisk billede.

s y m b ol

Udstyrer vi billedskriften et idemæssigt indhold  får billederne en ny betydning, der kræver 

en associationskompetence for at kunne forstå det vi ser. en tegning af en sol betyder ikke 

længere en sol, det betyder pludselig en dag, og så giver det god mening at vise to sole på 

himmelen. hvor vi bruger en forsimplet silhuet-figur af en dame, der skal anden viden til for 

at forstå, at det betyder et toilet forbeholdt kvinder. Men når vi har den, er symbolet klart 

og tydeligt.

p ic t o gr a m m e t

I modsætning hertil er den pictografiske tilgang, hvor et billede af en sol alene skal kommu-

nikere begrebet ”en sol”, helt uden antydning af tillægsassociationer. Fordelen ved pikto-

grammerne er naturligvis , at de ikke er sprogafhængige, til gengæld er der rigtigt mange 

begreber, der ikke kan tegnes. Vi ser problemerne i færdselsskiltningen, hvor der, hvor det 

er nødvendigt, optræder  helt lokale tegningsformer. Gode eksempel

De enkelte billeder fremstiller nu et begreb eller en ide og kaldes begrebstegn eller ideo-

grammer – eller logogram, dvs. et tegn for ord. et eksempel er ”dametoilet” 

er stillevej, bump – helt uforståelige for en Ghaneser.

Her er et par eksempler på pictogrammer til egen tydning



KUNsT(ige) rUM? af Anne Wagner 

Den globale verden peger naturligvis på de pictografiske symboler hvor computernes GUIs 

(Graphical User Interfaces) skal kunne tolkes af alle. Det indskrænker bevægelsesfriheden, 

og vi har da også set adobe ændre deres programlogoer til to bogstaver, der kun danner 

mening efter når den tilstrækkelige viden er til stede. Grafikken på disse produktlogoer 

har ikke et grafisk slægtskab med Adobes eget logo, hvilket jo godt kan undre for så vidt at 

der er tale om anerkendte produkter af høj lødighed. Her ville line-brand grafikken kunne 

benyttes til at promovere adobe som brand. 

Målet må jo være at sikre en virksomhed en idiogram-løsning der samtidigt kan aflæses 

som pictogram, der danner en fornuftig sammenhæng. 

Fordelen ved pictografiske og ideografiske skrifter er naturligvis, at de ikke er lisså sprogaf-

hængige, som fonetiske alfabeter. her kræves blot en grad af fælles kulturel billedmæssig 

enighed.

Det er naturligvis vanskeligt, men netop det, at logogrammet kan optræde på andre måder 

en netop som et billede, 


