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VISUELT UDTRYK

’Har du en skrift
og en farve,
har du et brand’
Citatet herover tilskrives den tyske skriftdesigner og grafiker Erik
Spiekermann, men han ville nok være den første til at indrømme, at det er
en sandhed med modifikationer. Der er nemlig mere i branding end kun
den måde, et brand ser ud på. Faktisk skal der en kraftig eksponering til,
før de to designelementer skaber genkendelse.
Af: Henrik Birkvig
hbi@dmjx.dk

t vi skulle kunne genkende et brand
alene gennem en bestemt skræddersyet
skrifttype og en udvalgt farve er nok kun
en sandhed, når brandet allerede er velkendt.
Når forbrugeren er blevet udsat for en hel del
eksponering af de grafiske elementer. Så er der
en chance for, at der skal meget lidt til at identificere afsenderen.

A

Quiz for studerende
En kollega på Copenhagen Business School bad
mig om at holde en forelæsning over temaet
skrift og identitet en onsdag morgen i efteråret
2015. Tilhørerne var studerende fra Københavns Universitet, IT-Universitetet og CBS. Jeg
tænkte: Jeg må heller finde på noget, som kan
være en smule aktiverende så tidligt på morgenen. Og hvad er mere aktiverende end en quiz?
Indlagt i mit foredrag var derfor syv spørgsmål,
hvor tilhørerne fik præsenteret nogle udvalgte
bogstaver og spørgsmålet: “Hvem taler til dig
her?” – underforstået, at de skulle gætte, hvem
afsenderen kunne være. Hvis de ikke kunne svare
på første slide, skulle de slå et kryds i svarfeltet
på den blanket, jeg havde delt ud. Jeg havde
forberedt lidt hjælp til nogle af eksemplerne,
men var interesseret i hvem og hvor mange, der
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kunne gætte brandet alene på det første visuelle
eksempel, som var bogstavernes form.
Flere data fra studerende på DMJX
Foredraget blev genbrugt i min undervisning
i typografi på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor jeg gennemførte quizzen med
studerende på Kreativ Kommunikation, Grafisk
Design og Interaktiv Design på professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation. Det
samlede antal besvarelser endte med 74, heraf 39
kvinder og 35 mænd – altså nogenlunde ligeligt
fordelt og med en aldersspredning mellem 21 og
32 år. En rimelig ung gruppe respondenter.

Den tyske skriftdesigner, Erik Spiekermann, sammen med artiklens
forfatter, Henrik Birkvig.

Resultater
Især to konklusioner kan uddrages af det lille
forsøg:
•	Skriftens formsprog - altså designet - skal
være i et meget originalt design for at opnå
genkendelse
•	Når skriften suppleres af andre grafiske
elementer, sker genkendelsen hurtigere –
kontekst og helhed betyder meget meget end
kun skriften i sig selv

www.grakom.dk
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Kan du genkende afsenderen
alene ud fra skrifttype og farve?
danish school of media and journalism

· henrik birkvig · skrift og identitet · cbs 11/2015
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74 unge studerende
mellem 21 og 32 år
svarede på, om
de kunne genkende
en afsender på
grundlag af en
skrifts #4:
formsprog.
MorgenQuiz

nish school of media and journalism

MorgenQuiz #2:
Hvem taler til dig her?
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#3: Kun tre studerende kunne genkende denne afsender. Den lave genkendelse
skyldes måske, at respondentgruppen endnu ikke har særligt fokus på det
relativt dyre produkt, der bruger denne skrifttype.

MorgenQuiz #3:
Hvem taler til dig her?
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MorgenQuiz #4:
Hvem taler til dig her?
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MorgenQuiz #5:
Hvem taler til dig her?

·
·
#1:
X Kun få studerende kunne gætte denne afsender
allerede på første slide. Antallet steg en del på
andet slide. I alt gættede 11 rigtigt.
danish school of media and journalism

henrik birkvig

skrift og identitet · cbs 11/2015

MorgenQuiz #1:
Hvem taler til dig her?

#4: Kun 11 genkendte denne afsender alene på skriftudtrykket. Men i andet
slide hjalp cirklen med den blå farve, så stort set alle kunne gætte afsenderen.
Skriftens formsprog er nok ikke originalt nok til alene at kunne klare opgaven
med at skabe identifikation

Handgloves

Handgloves

#2: Ingen af de 74 studerende kunne genkende,
hvem der gemte sig bag dette skriftudtryk. Skriften
er fra 1927, tegnet af Knud V. Engelhardt og kan
ses på skilte og bygninger i en bestemt kommune.
Den manglende genkendelse skyldes jo nok at
man skal bo eller ofte færdes i det geografiske
område for at blive eksponeret for den.
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(← bare et testord)

#5: Denne identifikationsskrift scorede højest af de fem. Både fordi den er
meget originalt designet og fordi vi som forbrugere utallige gange er blevet
kraftigt eksponeret af dens formsprog.

TIP:

Download en afhandling om
skriftudtryk og branding her:
http://udk.nu/Skrifter

Har du gættet skrifttyperne?
Korrekte svar på s. 51
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