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1. Indledning
Designfaget har altid været noget esoterisk, hvilket er defineret som den praksis, at ideer
eller viden holdes inden for en eksklusiv kreds. Erfarne designere trækker på et 'bibliotek' af
visuelle greb, der indsamles gennem årelang personlig erfaring med praksis. Undervisning og
videndeling er i høj grad baseret på studier af færdige eksempler samt best practice-tilgange.
Idégenerering omtales diffust som ‘gnisten’ eller ‘mavefornemmelsen’. Omverdenen omtaler
til tider design-aktiviteter som 'magic', fordi det er uklart, hvordan vi egentlig arbejder.
Designfagets udøvelse af ‘tavs viden’ er et stigende problem i takt med samfundets stigende
krav om opensource og tværfagligt samarbejde, som kræver at alle involverede åbent, ærligt
og generøst deler deres viden med alle involverede. Der er mindst tre forhold, som har
betydning for åbenhed og videndeling (ifølge (Johnson, Mozilla-casen, 2016):
•

store og mellemstore organisationer har mange forskellige interessenter,
medieplatforme og strategiske hensyn. Det kræver samarbejde med strateger og
projektledere, hvis designere skal kunne danne sig det fulde og autentiske overblik.

•

videndeling og transparens er underforstået og en præmis for al professionel
tilstedeværelse. Det afspejles i open source kode, åbne gå-hjem-møder og workshops,
slide sharing, Github, crowd sourcing osv. Det gamle credo ’Viden er magt’ kan i dag
omskrives til: ’VidenDELING er magt’.

•

ydelser og services kan være uforståelige for almindelige mennesker, fx i
teknologiske virksomheder. Designere må tilgå kunderne med åbenhed og lydhørhed for
at forstå kernen af komplekse virksomheder med abstrakte produkter.

Hvis design-faget skal overleve, må designeren kunne opfattes som en værdifuld og troværdig
samarbejdspartner for faggrupper med mere eksoterisk funderet tilgang, som typisk baserer
sig på videnskabelige, logiske beslutningsrationaler. Grafisk design professionen har derfor
brug for et mere eksplicit beskrevet fagligt niveau.
Denne rapport beskriver en metode til, hvorledes en grafisk designer kan udvikle en visuel
brand identitet ved hjælp af et nyt værktøj; et løsningskatalog, som oversætter kerneværdier
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(ord) til deres visuelle ækvivalenter (form). Ideen er, at designeren i nogen grad skal kunne
deducere sig frem til en optimal, relevant løsning i stedet for – som det er praksis – at bruge
intuitiv trial-and-error-metode indtil der opnås en acceptabel løsning.
Håbet er, at metoden vil give sprog til den ‘tavse’ viden og dermed gøre det muligt at
diskutere en løsning ud fra artikulerede kvalitetskriterier. Metoden kan bruges til udvikling
inden for alle typer visuel kommunikation, hvor der måtte være behov for at gøre processen
transparent samt dokumentere proces og kvalitet over for andre. I forbindelse med udvikling
af visuel brand identitet, tænkes metoden anvendt som ‘the missing link’ over det ‘gap’, der er
mellem kreativ brief og idé.

1.1 Baggrund og formål
I forbindelse med undervisning i faget Visuel Identitet, har jeg søgt efter en form for metodik
eller opskrift til ‘Sådan kommer du fra verbale kerneværdier til visuel identitet, trin-for-trin’.
Hvordan 'oversættes' kerneværdier til visuel form, og hvordan sikrer vi, at løsningen er den
optimale? Jeg har ikke kunnet finde nogen eksisterende metodebeskrivelse, som eksplicit
og operationalt anviser koblingen/oversættelsen/transformationen mellem ord og form (se
litteratursøgning, bilag xx). Andre designere og forskere har også påpeget problemerne ved
dette uudforskede område, jfr. Johnson (2016), Neumeyer, (2006), Friis, (2006) og Eduard
Helmann, (2016) og Nini (1996).
Induktiv eller deduktiv tilgang
Definition ifølge Wikipedia:
induktion (empiri) er en slutning fra specialtilfælde til det generelle. Typisk indsamler
man en mængde data, som danner baggrund for en konklusion. Her er der tale om en vis
sandsynlighed for at ens konklusion er rigtig, men man kan aldrig kan være 100% sikker
(rent teoretisk). Hvis man fejlagtigt har godtaget en falsk præmis bliver konklusionen
ligeledes falsk eller misvisende.
deduktion (teori/hypotese) – at udlede konsekvenser ud fra teorier – er en logisk
slutningsform fra det generelle til det specielle, hvor konklusionen nødvendigvis følger af
præmisserne. Hvis præmisserne er sande må konklusionen også være sand.
De fleste lærebøger inden for grafisk design, anviser en form for induktiv tilgang, hvor
designeren analyserer den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en konklusion,
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der kan danne baggrund for en idé. Videngrundlaget, empirien, kan f.eks. indsamles ved
kvalitative interviews med målgrupper, markedsanalyser, registrering af brugeradfærd mm.
Idéer opstår intuitivt som følge af en syntese af den indsamlede viden. (Syntese betyder, at
kombinere indsigter og resultater fra forskellige analyser med andre ideer og derved danne
nye og originale koncepter). Efterfølgende testes og justeres løsningsforslaget (trial-and-errorprincippet ) indtil der er nået en variant, som appellerer bedst muligt til målgruppen.
Det springende og problematiske punkt i denne tilgang, er den kreative idégenerering, som er
drevet af tavs viden. Heri ligger to problemer:
1.

Relevans: Det er umuligt at forklare andre, hvordan vi har fået idéen til løsningen, og
derfor umuligt at argumentere objektivt for, at løsningen er relevant.

2.

Appel-effekt: Det er umuligt at dokumentere, at den eller de idéer, som er tilfældigt
opstået ud af intuition og association er 100% optimal(e)? Findes der en anden løsning,
som ville appellere bedre til modtageren?

Idéen bag denne rapport er, at forsøge at gå den anden vej. Hvis idégenereringen skal ske
deduktivt, skal den tage udgangspunkt i en teori og en generel antagelse om virkeligheden og
efterfølgende anvende antagelsen på konkrete observationer. Mere specifikt: Hvis vi havde en
teoretisk sammenhæng mellem verbale kerneværdier og visuel form skulle det være muligt
at udlede et næsten 100% sikkert bud på den optimale visuelle form, der kan udtrykke givne,
konkrete kerneværdier. Vi ville dermed kunne argumentere for valget af løsning med belæg
i teorien. Formålet med denne rapport, er at forsøge at udvikle, implementere og teste en
teoretisk sammenhæng mellem verbale kerneværdier og deres ækvivalente visuelle form.

1.2 Problemformulering
Der ønskes udviklet en teoretisk model/et nyt værktøj til 'oversættelse' af verbale
kerneværdier til grafisk form. Efterfølgende undersøges, i hvor høj grad, det er
muligt anvende modellen i en metode, som kan hjælpe grafiske designere til en mere
dokumenterbar og transparent idé-udviklingsproces.
Målet er, at bidrage til opbygningen af et metodologisk fundament for professionen grafisk
design, og dermed bidrage til at gøre professionens tavse viden eksplicit, så andre kan lære
det og faget kan udvikle sig. Håbet er, at metoden kan anvendes i undervisningen af grafiske
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designere, således at disse lærer at anvende metoder, der sikrer at en visuel identitet er
optimal, dvs. tydeligvis er relevant for budskabet samt har den optimale appel-effekt på
modtageren. Ydermere er håbet, at kunne lære designstuderende at argumentere mere
objektivt og logisk på lige fod med samarbejdspartnere fra andre brancher.
Rapporten foreslår et nyt værktøj, et løsningskatalog, som oversætter verbale kerneværdier
til deres visuelle ækvivalenter. Løsningskataloget anvendes dernæst i praksis i en ny metode
til udvikling af visuel identitet, således at verbal strategi gøres operationaliserbar for grafiske
designere. For at forklare fremgangsmåden, er det nødvendigt at opstille en teoretisk ramme
bestående af teori og metoder fra forskellige felter.

2. Teoretisk ramme
I forhold til problemformuleringen, er det – med min baggrund som både ingeniør og grafisk
designer – naturligt at forsøge at kombinere relevant metodik fra ingeniørprofessionen
med grafisk design. De berørte fagområder er: Produktudvikling, Klassisk Retorik og Grafisk
Retorik. Derudover har det været nødvendigt at inddrage en teoretisk model fra Psykologi.
Et grundlæggende credo indenfor produktudvikling og industriel design er: 'Form follows
function'. Der eksisterer et betydeligt omfang af systematiske udviklingsmetoder beregnet på,
at finde den optimale form ud fra funktionelle krav og kriterier.
Indenfor grafisk design kan credo'et omskrives til: 'Form follows feelings', da det her er
modtagerens visuelle indtryk, tanker, følelser og adfærd, som er bestemmende for, hvilke
virkemidler, der skal anvendes i den visuelle kommunikation. Vi ønsker at modtageren skal
tænke og føle på en bestemt måde, og dette kan vi i nogen grad styre ved hjælp af grafisk form
og indhold (eller stil og budskab om man vil).
Udvikling af grafisk design kan sammenlignes med produktudvikling, hvis vi opfatter
Funktionelle krav og kriterier som analoge med følelsesmæssige krav og kriterier.

2.1 Produktudvikling
Inden for produktudvikling, innovation og designthinking følger de fleste metoder stort set
samme 5-fasede universelle problemløsnings-model. Inden for hver fase findes der ydermere
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en omfattende mængde værktøjer eller metoder til støtte for processen i pågældende fase. Et
af disse værktøjer er et såkaldt løsningskatalog, som vi vender tilbage til.
Definition af den universelle problemløsnings-model findes i flere varianter, blandt andet hos
Myrup (1986), Tjalve (2003), Cross (2008), Annemiek & al. (2014), Ulrich & Eppinge (2012) samt
Bruce Hanington & Bella Martin (2012). Her er Bruce Hanington & Bella Martin’s version:

Universel problemløsning
1. Analyse, problemdefinition og -afgrænsning
Underkategorier: 1. Behaviorial/2. Attitudinal.
Her analyseres problemet. Hvis der er en kunde med en brief, interviewes kunden
indgående om alle forhold i briefen. Målgruppen undersøges. Formålet er at sikre, at
designeren har forstået problemet til bunds, og ikke har overset vigtige begrænsninger,
muligheder eller andre uventede forhold. Første udkast til krav og kriterier.

2. Research og syntese med implikationer for løsningen
Underkategorier: 1. Kvantitativ/2. Kvalitativ
Brugerundersøgelser og andre tests. Her testes og specificeres krav og kriterier.
Hurtige prototyper på forskellige løsninger og delløsninger testes. Testresultater
sammenholdes med hidtidige krav og kriterier, som tilpasses den nye indsigt og erfaring.
Problemformuleringen justeres i overensstemmelse med nye krav og kriterier.
Formålet er at sikre, at problemformuleringen er relevant for problemet, og at en løsning
vil ramme rigtigt.

3. Koncept generering og prototyping, evt. med brugerinvolvering
Underkategorier: 1. Innovativ/2. adaptiv/3. traditionel
Kreativ proces. Opfindelse af kreative løsninger til problem og delproblemer. Trial-andError metode. Divergent søgning i løsningsrummet, dernæst afgrænsning af løsningsrum
ved udelukkelse af løsninger ud fra test. Konvergeres mod den endelige løsning, som må
antages at være den bedste på baggrund af test.

4. Test og feedback, evaluering, præcisering og produktion
Underkategorier: 1. Eksplorativ/2. generativ/3. evaluativ
Designudvikling af den endelige løsning. Detaljer testes og færdiggøres. Helhed og del
integreres. Praktiske produktionsproblemer løses.
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5. Lancering og test af markedsmodning
Underkategorier: 1. Deltagende/2. Obeserverende/3. Selvrapporterende/4.
Ekspertdeltagelse/5. Designproces
Frigørelse af beta-version på markedet. Test af modtagernes respons.
Løbende justeringer i overensstemmelse med evaluering.

Denne model stammer fra opslagsværket Universal Methods of Design: 100 Ways to Research
Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions (2012), som
indeholder over 100 generelle værktøjer til praktisk anvendelse inden for brugercentreret
design- og produktudvikling.
Anvendes modellen på grafisk design, er springet fra fase 2 til fase 3 det interessante . Det
er i fase 3, at der foregår ‘magic’. Det er her, den store idé opstår. Det er her, brand værdiord
fortolkes og oversættes til deres visuelle ækvivalent. En kritisk gennemgang af metoderne
peger på 23 metoder, der formentlig er særligt relevante med henblik på at finde ‘vejen’
fra ord til form. Her følger et overblik over relevante metoder (nummereret som i kilden)
med angivelse af, hvilken fase i designprocessen, samt underkategori, metoden mest
hensigtsmæssigt kan anvendes:
Fase 2. Research og syntese med implikationer for løsningen:
04 Artefakt Analyse (2.2)
47 Billed plancher (imageboards) (2.2)
52 Laddering (2.2, 5.3)
54 Love Letter & Breakup Letter (1.2, 2.2, 5.3)
56 Mindmapping (2.2)
65 Billedkort (2.2)
90 Triading (1.2, 2.2)
Kan anvendes både i fase 2 og 3:
03 Affinitetsdiagram (2.2, 3.2, 4.2, 5.5)
08 Grafisk organiseret Brainstorm (1.1, 1.2, 2.2, 3.2)
10 Kortsortering (2.1, 2.2, 3.2)
12 Kognitiv mapping (2.2, 3.3)

9

Kapitel 1 Indledning

10

14 Kollage (2.2, 3.1)
16 Koncept mapping (1.1, 1.2, 3.3)
19 Design i kontekst (1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3)
26 Design Charette (2.2, 3.2)
70 Research vha design (1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.5)
73 Scenarier (2.2, 3.2)
Fase 3. Koncept generering og prototyping, evt. med brugerinvolvering:
21 Kreative byggesæt (3.1)
29 Desirability Testing (3.1, 4.3)
32 Elito-metoden (3.1)
96 Value Opportunity Analyse (3.1, 5.5)
98 Vægtet matrix (3.1)
Disse metoder er enten stimulerende for divergent tænkning og intuitiv idegenerering (fase
2) eller strukturerende for konvergent tænkning, syntese og udvælgelse af idéforslag (fase 3).
Metoderne udspringer af produktudvikling, men er universelle, og kan også bruges inden for
udvikling af visuel identitet. Grafisk Design undervisning og praksis kan umiddelbart drage
fordel af metoder fra denne ressource-bank. Det kan undre, at det aldrig er blevet kutyme.
Men … ingen af metoderne berører, hvordan man oversætter en tanke til dens fysiske
materialisering. Dette gap, eller et missing link mellem fase 2 og 3 påpeges og udforskes
blandt andre af Neumeyer, (2006), Friis, (2006), Helmann, (2016) og Johnson (2016). Citater …
(?). Dette manglende spring fra fase 2 til 3, har Michael Johnson, fra det engelske brandingbureau Johnson-Banks, forsøgt at dække i bogen Branding in Five and a Half Steps (2016).
Johnson selv præsenterer ikke nogen eksplicit model, men hans metode minder om den
universelle problemløsnings-model, og kan udlægges som følger:

Universel problemløsning anvendt på Visuel Identitet
1. Research og ‘empatisering’ med kunden
Interviews med alle interessenter: Ledelse, medarbejdere, brugere, kunder, branchen mm.
Informationsindsamling af eksisterende baggrunds- og branding-materiale.
Formål: At sikre sig det fulde overblik over problemstillingen (+ delproblemer).
At specificere krav og kriterier. At forstå brandet og dets kontekst.
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Definere opgave, afgrænse problemstilling
Metode: Udvikle, teste og justere narrativer, som er konkrete ord+billed-plancher, der
beskriver scenarier for brandets personlighed. Iterativ proces-cyklus:
a. Hypotetiske narrative modeller
b. Teste modellerne
c. Syntese: Vurdere/justere/specificere. Argumentere for og imod, vælge og fravælge på
baggrund af diskussion. Gentag fra a. indtil der er enighed om narrativerne.
Formål: At definere brand-personligheden med konkrete modeller, så parterne kan
kommunikere om det. Hvad står brandet for? Hvad er dets verbale kerneværdier?

2,5 Søge/opsøge løsninger (1dialektisk)
Metode: Reduktion af antallet af mulige løsninger og justering af narrativerne i takt
hermed. Iterativ proces-cyklus:
a. Prototyper på visuelle koncepter til hvert narrativ
b. Teste visuelle koncepter i forhold til respektive narrativer
c. Syntese: Vurdere/justere/specificere: Kategorisere test-svar, finde ligheder og forskelle
på tværs af narrativer, tilføje ting og fjerne unødvendigheder. Argumentere for og imod.
Gentag fra a. indtil der er udvalgt nogle få relevante visuelle koncepter.
Formål: At oversætte narrativerne til konkrete visuelle koncepter, og justere narrativerne
i takt hermed.

3

Vælge samt specificere løsning (dialektisk1)
Metode: Udvælge et af de visuelle koncepter på baggrund af analyse/besvaring af
spørgsmål som ’Hvilke følgevirkninger kan forudses?’, ’Hvad skal ske efter løsningens
etablering?’, ’Det nye brands indvirkning på omgivelserne og omvendt’.
Formål: Fastlægge endeligt visuelt koncept og ‘totalform’: Grundelementer,
designelementer (enkeltdele og helhed). Sikre sig at løsningen ‘holder’.
Formulere endeligt narrativ for løsningen.

1 Dialektik kommer af græsk dialegesthai = “føre samtale” eller måske af dialegein = “skelne”.
Det er betegnelsen for en erkendelsesteoretisk metode, der består i en udveksling af teser
(påstande) og antiteser (modpåstande), som – i bedste fald – slutter med en syntese, som
sammenvæver de to påstande. [Wikipedia]
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4. Implementere løsning
Designudvikling af den endelige løsning. Detaljer testes og færdiggøres. Helhed og del
integreres. Praktiske produktionsproblemer løses.

5. Lancering og vedligeholdelse
‘Massere’ det nye koncept helt ud i organisationen, så alle forstår det og alt understøtter
samme koncept. Teste respons fra interne og eksterne. Løbende justeringer i
overensstemmelse med evalueringer, samfundets udvikling, teknologisk udvikling og
andre faktorer, der kan interagere med brandet i hele dets levetid.
Johnsons model adskiller sig fra den universelle problemløsningsmodel ved at opdele fase 3 i
fase 2,5 og fase 3. Johnson dedikerer en halv fase (fase 2,5) til at oversætte narrativer (ord) til
visuelle koncepter (form). Fase 2,5 er en parallel proces, hvor strateger og designere arbejder
samtidigt og parallelt på problemet.
Johnsons oversættelse fra ord til form foregår i en gråzone mellem fagområder, hvor strateger
(ordmennesker) og visuelt kreative sammen finder frem til plausible løsninger ved at udveksle
synspunkter og danne nye synspunkter. Begge fagligheder har lige stor indflydelse på det
samlede koncept. Designerens ideer er inspireret af et narrativ og omvendt er et narrativ
påvirkeligt for nye uventede synspunkter fra det visuelle univers. Et narrativ holdes åbent for
justeringer i gensidigt samspil med det visuelle således at begge dele udvikles samtidig.
Tanken er ikke ny. Apple kalder det eksplicit en 'parallel proces' når idé-udvikling ikke
forløber lineært, men som på en kaffebar, hvor alle sidder og sludrer uformelt. (Johnson,
Where Good ideas come from, p. 171). Metoden kendes også fra agil softwareudvikling, hvor
et softwaresystem starter i et hjørne med en retningslinje mod et første bud på et mål, og
lader testresultater af de opståede udviklingstrin justere kursen mod et justeret mål. Agil
systemudvikling har de senere år vundet ind på designbureauer, hvor designsystemer (visuelle
identitetsprogrammer) udvikles efter samme agile metode, som software-systemer. Derved
sikres at løsningen bliver mere relevant.
I 1990’erne praktiserede danske magasin- og avisredaktioner en tilgang (inspireret
af USA), der handlede om, at de skrivende (journalister og redaktører) og de visuelle
(nyhedsgrafikere, layoutere, illustratorer og fotografer) arbejdede sammen om artikler
allerede fra første brainstorming. Eksempelvis hos Bonnier, kunne en artikel være layoutet
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før den blev ifyldt tekst. Det verbale kunne inspirere det visuelle og omvendt. Resultatet
af denne tværfaglige tilgang, er integrerede budskaber, hvor tekst og billeder tilsammen
skaber bedre kommunikation end de to dele hver for sig. Den svenske redaktør Sven Lidman
kalder kommunikationsformen for Det tredje sprog, og mener at 1+1=3, fordi billeder aflæses
subjektivt og vækker følelser, mens tekst præciserer, hvordan billederne skal tolkes. Det tredje
sprog appellerer både til hjerne og hjerte med større effekt end tekst alene eller billeder alene.
Lidman (1973).
På samme måde beskriver Johnson, hvordan strateger og grafiske designere arbejder sammen
allerede fra første briefing fra kunden, og derved gensidigt påvirker hinandens ideer mod en
integreret løsning, der er mere relevant og appellerer stærkere.
Men selv inden for den parallelle proces, sker oversættelsen fra narrativ til visuel form
uforklarligt. Johnson's metode indeholder et missing link på det mest kritiske sted i processen.
Selve springet fra ord til form – selve undfangelsen af den store idé – kan ikke dokumenteres.
Den ene tilfældige idé kan være lige så god som den anden. Hvordan sikrer vi os, at den idé,
der således er opstået, er den optimale?
Det nærmeste vi kommer en oversætter mellem en tanke til dens fysiske materialisering, er et
såkaldt 'løsningskatalog', oprindelig udviklet af ingeniører til støtte for maskinkonstruktion.
Et løsningskatalog til maskinkonstruktion består af en samling af en endeligt antal, hyppigt
optrædende maskinfunktioner og deres tilsvarende praktiske løsninger. Ingeniørerne behøver
dermed ikke 'opfinde den dybe tallerken' hver gang en funktion skal etableres, men kan slå
op i løsningskataloget og finde en kendt løsning på problemet. Myrup, M. & Tjalve, E.: Serie
PROBLEMLØSNING/Arbejdsblade til Problemløsning, DTH/Instuttet for Konstruktionsteknik,
1986, p. 32-34. Se bilag 2 for eksempler.

2.2 'The magic'
Forskning fra 1984 viser, hvordan videnskabsmænd og designere har forskellig tilgang til problemløsning. Videnskabsmanden vil først søge at finde problemets underliggende regler, for
derved at kunne finde den optimale løsning på pågældende problem samt alle andre lignende
problemer. Tiden bruges på at finde de underliggende regler. Det er problemløsning via analyse og deduktion. Designeren vil straks foreslå en mulig løsning som udgangspunkt (en initial
løsning), teste og søge videre derfra. Tiden bruges på at finde mange forskellige løsninger
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indtil der opnås en, som er tilfredsstillende eller god nok. Metoden kaldes også trial-and-error.
Det er problemløsning via syntese og induktion. Cross (2008, p 21).
Hvis vi på videnskabelig vis kan finde de underliggende regler for oversættelse mellem ord
til form, vil det kunne spare designere for meget trial-and-error-tid, sikre en mere optimal
løsning og samtidig gøre det muligt at argumentere for løsningens kvalitet. Denne rapport
forsøger at give et bud på disse underliggende regler.

Johnson's – og designeres generelle – idéproces er en person-fikseret tilgang, hvor kvaliteten
af produktet afhænger af den enkelte designers erfaring opnået ved en tilstrækkelig mængde
trial-and-error inden for visuel kommunikation. Det er tavs viden, og dermed vanskeligt at
forklare for andre. Det er forsøgt i bogen The A-Z of Visual Ideas af John Ingledew (2013), som
giver indsigt i, hvordan visuelt kreative personer tænker. Ingledew er overvejende optaget af
reklamebudskaber, som skal vække opmærksomhed og blive husket, men denne effekt er også
relevant og vigtig for visuel identitet.
Den typiske designers idéproces baserer sig på to ting ifølge Ingledew:
⋅

Erfaring med visuelle og semiotiske virkemidler (tekst, billeder, symboler og genrer)
indenfor forskellige kulturer, således at man kender etablerede mønstre, kodeks for
opførsel og typer af logik inden for modtagerens forskellige referencerammer.

⋅

Erfaring med, hvilke visuelle greb, der kan skabe blikfang, spænding og overraskelse,
fx. vende problemet på hovedet, spørge som et barn, være legende med skalering, ord,
visuelle metaforer og have øje for uventede nye muligheder og visuelle tilfældigheder.

Ingledew beskriver visuel kommunikation som et møde mellem sind. Hvis modtageren kan
afkode, genkende og forstå afsenderens overraskende eller geniale idé, skaber det varme
følelser hos modtageren af at føle sig attraktiv, (fx klog eller smuk) og inkluderet i afsenderens
attraktive, (fx kloge eller smukke), univers. En god idé formår at ‘brainjacke’ eller stimulere
fantasien hos modtageren. Ved at provokere og aktivere fantasien og de ønskede tanker hos
modtageren, kan man frembringe en positiv frydefuld mental reaktion i form af følelser af
glæde, forundring, fascination, nysgerrighed, bekræftelse, anerkendelse, indre smil. Det er
hensigten med reklame, men i høj grad også målet med visuel identitet.
Ingledew henviser til bogen “The Act of Creation” af Arthur Koestler (1964), som giver et
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bud på, hvordan man danner en idé. ‘Hemmeligheden’ er evnen til at opdage skjulte ligheder
mellem to forskellige referencerammer (som kunne være ord og form). Samt at foretage et
koblende spring mellem de to.

A

Y

N
K

M

Z
F

H

Figur 1. Eksempel på tankespring fra en referenceramme til en anden.
Referenceramme 1: Alle store bogstaver.
Tankespring: Opfat bogstavet M som en abstrakt figurer af fire streger.
Referenceramme 2: Alle figurer dannet af fire streger.

2.3 Grafisk retorik
appel-effekt Når erfarne designere som Ingledew beskriver modtagerens mentale reaktioner
som glæde, fascination og indre smil hos modtageren, er det effekter af bestemte virkemidler,
som designeren vælger ud fra erfaring med, hvad der virker hvordan. Men det er tavs viden,
hvordan designeren definerer de virkemidler der anvendes. Skal denne viden italesættes, er
det oplagt at anvende terminologien fra den klassiske retorik. Visuelle virkemidler svarer til
verbale retoriske appelformer. Analogien mellem verbal retorik og visuel kommunikation – også
kaldet 'grafisk retorik' – er bevist i flere omgange gennem historien, først af Leon Battista
Alberti, 1400-tallet, Gui Bonsiepe, 1960'erne, Hanno Ehse og Ellen Lupton, 1980'erne og Arne
Scheuermann, Gesche Joost og Volker Friedrich, i 2010'erne og senest af Eduard Helmann,
2016, (jfr. Helmann, p. 46-47). Men retorikkens videnskabelige potentiale er aldrig blevet
udnyttet til fulde af designere.

Helmann's teoretiske ramme
Eduard Helmann's PhD-afhandling, Rhetoric of Logos: A Primer for Visual Language, 2016, har til
formål at opnå en dybere forståelse for den erfaringsbaserede tavse viden og derved hjælpe
designere med at kunne argumentere for en løsning.
Afhandlingen viser, at logoer rummer retoriske enheder, dvs. at der er ækvivalens mellem de
visuelle logoer og den verbale retorik. Der opstilles et opslagsværk på 15 retoriske enheder
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(7 troper og 8 skemaer) præsenteret sammen med en række eksempler på deres respektive
logo-ækvivalenter (i alt 80-90 eksempler).
Logoerne klassificeres efter retoriske appel-effekter, dvs. hvilken følelsesmæssig eller kognitiv
effekt, de har hos modtageren. Derved afdækkes underliggende regler for, hvilke retoriske
enheder, der frembringer hvilke appel-effekter.
Helmann foreslår en deskriptiv model til at designe logoer baseret på retoriske principper,
dvs. bruge retoriske værktøjer i det visuelle til at påvirke modtagerens tanker og følelser i en
bestemt retning. Mere eksplicit foreslår Helmann en form for 'oversætter' med følgende input
og output: Input: Ønsket kommunikativ strategi og appel-effekt
Output: Visuelle retoriske virkemidler, der kommunikerer strategien og skaber den ønskede
effekt.
Helmann arbejder med følgende retoriske begreber:

Retoriske talefigurer
Talefigurer omtales også som retoriske enheder, og vedrører konnotationer, dvs. måden
hvorpå noget bliver præsenteret, dets stil eller tone-of-voice. Retoriske talefigurer kan sætte
afsenderes mål ind i en større kontekst. Bruges til at styre, drive eller udvikle argumentationen
eller til at skærpe ideer. Giver rytme og kulør, og kan appellere både til følelser og intellekt.
Formålet med talefigurer er at overtale modtageren gennem underholdning samt appel
til fantasi og smag. Talefigurer bruges typisk af politikere og komikere, som forsøger at
overbevise modtagere ved at appellere til følelser. Talefigurer falder inden for enten kategorien
troper eller skemaer. Troper relaterer til mening og indhold. Skemaer relaterer til form og
pynt.
Troper, det begrænsede udvalg fra Helmann's undersøgelse:
Metafor, Metonymi, Synekdoke (pars pro toto), Onomatopoietikon, Forstærkning, Eufemisme,
og Hyperbol.
Skemaer, det begrænsede udvalg fra Helmann's undersøgelse:
Alliteration: Bogstavrim, Anafor, Polyptoton, Diafor, Klimax og Antiklimax, Parantes,
Anastrofe og Ellipse.
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Derudover findes langt flere talefigurer. I renæssancen optalte retorikeren Henry Peacham,
i sin The Garden of Eloquence (1577), 184 forskellige talefigurer. Og Robert DiYanni's bog
Literature – Reading Fiction, Poetry, Drama and the Essay nævner 250 forskellige talefigurer.
Mange talefigurer bruges mere i talesprog end i visuel kommunikation, og er derfor ikke med i
Helmanns model. Appendix B er en videreudvikling af Helmanns arbejde, idet det
gennemgår forskellige grafiske greb svarende til et mere omfattende udvalg af både troper og
skemaer.

De klassiske retoriske appelformer
logos

Logisk og objektivt. Præsentation af fakta.
Stilistisk: Ydmyg, ‘lige ud ad landevejen’,
åben og ærlig (genus humile).

etos

Beviser/evidens for afsenderens troværdighed.
Stilistisk: Naturlig ro på, lade personlighed skinne igennem
(genus medium).
Sparsom brug af troper eller skemaer her,
da det gælder om at undgå ekstremer!
Gælder om at opnå modtagerens tillid.

patos

Subjektivt. Dramatisk og store følelser.
Stilistisk: Passioneret, ekstrem (genus grande).
Hyppig brug af troper og skemaer.

Relevans-modellen
Relevans-modellen er introduceret af Matthias Beyrow i 'Kompendium für Corporate Identity
& Design', 2007. Den identificerer tre parametre, som har betydning for, hvordan en visuel
identitet appellerer til modtageren. Alle tre parametre er mere eller mindre repræsenteret i
ethvert logo, og formidler information om afsenderen:
substans [s]

Visualisering af kerne forretningsområdet for brandet.
Information om brandets produkt/service (output), værdi eller USP.
Ingen troper og skemaer.
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Visualisering af allerede etableret kulturel eller historisk kendetegn,
fx grundlæggeren, opfinderen eller geografisk udgangspunkt. Link
til etablerede værdier fra andre områder, som ikke har nogen faktuel
relevans til brandets produkt/service.

nærvær/presence [p] Skabes vha. formmæssige virkemidler, der fanger modtagerens
opmærksomhed (blikfang). Form, farve, dimensionog vægt.
Ingen visualisering af brandrelateret indhold. Retoriske enheder: Mest
skemaer.

Helmann's resultater og konklusion
Ud fra undersøgelse af, hvilke talefigurer, der typisk indgår i logoer indenfor kategorierne
substans [s], reference [r] og nærvær/presence [p] udledes følgende resultat:
De fleste logoer indeholder både troper og skemaer, men inden for relevansmodellens tre
kategorier, tegner der sig et mønster af overvægt af enten troper eller skemaer.
substans [s]: Her registreres mange troper, navnlig Metonymi og Synekdoke, hvorfor det
konkluderes at troper er velegnede til indholds-koncepter. Metonymier gengiver præcist, konkret
og bogstaveligt hvad der er brandets produkt eller service.
reference [r]: Her registreres ligeledes mange troper, navnlig Metaforer, hvorfor det
konkluderes at troper er velegnede til betydnings-koncepter. Metaforer illustrerer brandets
karakter (personlighed) og præsenterer standpunkter på nye måder. Enten for at få brandet til
at fremstå mere favorabelt (ornamentarisk funktion) eller for at udvide betydningen og skabe
nye indsigter om brandet (konceptuel funktion).
nærvær [p]: Her er registreres udtalt brug af skemaer, og ofte ingen brug af troper. Det
udtrykkes ikke direkte af Helmann, men det må konkluderes at skemaer er velegnede til
emotionelle koncepter. Skemaer anvendes til at udtrykke brandets personlighed gennem stil
og blikfang vha. overraskende form, farve, dimension og vægt. Der er ingen visualisering af
konkret substans [S] eller reference [R]. Det handler først og fremmest om opmærksomhed
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via form. Typiske skema-greb:
Parantes (ekstra ord, sætning eller billede, der er en del af tanken, men ikke hører til
grunddelen. Fx. typogrammer (logotypes) indeholder typisk ekstra figurer som er integreret i
ordbilledet).
Alliteration (bogstavrim, fx. gentages navnets initialbogstav som et bogstav-bomærke).
Diafor (Tilfældig gentagelse af ord, bogstaver eller billed er. Fx vende et bogstav på hovedet,
og anvende dette tegn flere gange i et ordbillede).
Jeg mener, det giver god mening at sammenholde de tre parametre i relevans-modellen med
appelformerne Logos, Etos og Patos:
Visualisering af Substans appellerer til Logos
Visualisering af Reference appellerer til Etos
Visualisering af Nærvær appelerer til Patos
Helmann registrerer mere udbredt anvendelse af skemaer sammen med substans [S] end
sammen med reference [R], hvorfor konkluderes at brands med vægt på substans [S] har brug
for tilførsel af nærvær [P] med henblik på at appellere til følelser. Logos (vægt på Substans)
bliver for 'tørt' uden ekstra tilførsel af følelses-appel vha. Patos (vægt på Nærvær). Etos (vægt
på Reference) er allerede en følelses-appel i sig selv, og har derfor ikke brug for ekstra følelsesappel fra Patos (Nærvær).
Helmann sandsynliggør, at der er en kausal sammenhæng mellem appel-effekten og de
virkemidler, dvs. retoriske enheder, der anvendes til at frembringe appel-effekten.
Dermed kan Helmann opstille en 'oversætter' fra appel-effekt til retorisk enhed:
Input: Ønsket appel-effekt (Logos/Substans, Etos/Reference eller Patos/Nærvær)
Output: Retoriske enheder (visuelle greb svarende til talefigurer), der skaber appel-effekten.
Forskellige visuelle identiteter spænder imidlertid over en mere nuanceret palette af
forskellige følelsesappeller, hvilket Helmann selv antyder ved at nævne følgende register af 12
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følelser: Interesse, nysgerrighed, overraskelse, begejstring, venlighed, sympati, selvllid, håb, tillid,
sikkerhed, goodwill og stolthed. (Helmann, p. 121).

2.4 Psykologi
Ligesom personligheder hos mennesker, er brand-personligheder sammensat af forskellige
leveregler, i brandingterminologi kaldet kerneværdier. Brands defineres typisk ved 3-5
kerneværdier, som beskriver brand-personligheden. Kerneværdierne er enkelte ord, som er
følelsesrelaterede, idet personlig adfærd udspringer af følelser.
Det psykologiske følelsesregister spænder over ca. 600 registrerede følelser. Registrering
af menneskelige følelser er en videnskab for sig. Imidlertid mener jeg – uden videnskabeligt
belæg – at Gloria Wilcox' model 'the Feeling Wheel' fra 1982 umiddelbart giver god mening
i forhold til branding. (Se følelseshjulet, bilag 1). Wilcox's Feeling Wheel blev udviklet med
henblik på, at hjælpe folk med at italesætte eller identificere deres grundfølelse samt følelser
associeret med grundfølelsen. Ifølge Wilcox findes der 6 grundfølelser: Glad, stærk, fredfyldt,
trist, vred og bange. Hver af disse følelser rummer 6 nuancer, som yderligere afføder en specifik
afledt følelse. Fx har hovedfølelsen glad, nuancen håbefuld. Hvis man er håbefuld bliver den
specifikke afledte følelse optimistisk. Branding ønsker naturligvis generelt at appellere til de
3 positive følelser: Glad, stærk og fredfyldt. Wilcox' model rummer således i alt 3 Х 6 Х 2 =
36 positive følelser, altså et noget bredere følelsesregister end de 12 følelser, som Helmann
nævner.
Wilcox' model passer med de Jung'ske basale arketypiske behov kendt fra 'the personality
approach' inden for branding (Heding & al., Brand Management, p. 131-132):
– Behov for at føle sig sikker, have stabilitet, kontrol.
– Behov for at føle sig som en del af en gruppe og føle sig elsket.
– Behov for at opnå succes.
– Behov for at føle ro, harmoni og tilfredshed ved at have opnået sine mål.
Disse 4 basale behov genfinder vi som følelserne Sikkerhed, Tryghed, Respekt, Anerkendelse,
Værdsættelse, Succesfuld, Tilfredshed og Afslappethed fordelt under grundfølelserne Fredfyldt,
Stærk og Glad i Wilcox' følelseshjul.
Ud over de Jung'ske behov, må vi ikke glemme yderligere to uomgængelige følelsesappeller
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indenfor grundfølelserne henholdsvis Glad og Stærk, nemlig underholdning og overraskelse.
Disse to appeller er gennemgående i stort set samtlige 'brainjacks' eller grafiske greb hos
Ingledew (2013). Se Appendix A. Ifølge McAlhorne, A Smile in the Mind, 2015, fungerer
underholdning og overraskelse på følgende måde indenfor visuel kommunikation:
•

Det vinder tid, da modtageren fastholdes ved budskabet indtil nysgerrigheden er
tilfredsstillet. Modtageren bliver modtagelig for budskabet.

•

Det inddrager modtageren i at afkode pointen, knække koden, løse gåden …
Modtagerens hjerne bliver dermed aktiveret og klar til at modtage budskabet.

•

Det giver fornøjelse at afkode. Ved at stimulere intellektuel nysgerrighed og trangen
til 'closure' – af afslutte en begyndelse – (som er ligeså stærk som sult eller seksualdrift,
ifølge Arthur Koestler).

•

Det belønner med glæde to gange: Beundring for den geniale idé + tilfredshed ved selv
at kunne fatte pointen eller løse gåden = intellektuel tilfredsstillelse.

•

Det underholder, og frembringer derved smil og glæde, som er det mest behagelige
'shock for hjernecellerne, der findes.

•

Det er en icebreaker, som fjerner paraderne og forbeholdene, skaber good will, følelse af
venskab, tillid og en varm og afslappet indstilling af sindet er bedste forudsætning for at
modtage og acceptere en idé eller et produkt.

•

Det skaber et bånd og en følelse af at dele samme forståelse. mellem afsender og
modtager. Det kan føles som en privat samtale mellem folk, der tænker ens. Følelse af at
høre sammen. 'If you understand this, you're one of us'.

•

Det går dybere i og med at smil og latter er påvist at have healende fysiologisk effekt.

•

Det huskes, da modtageren genoplever den behagelige følelse af intellektuel
tilfredsstillelse, ved at have fattet pointen, løst gåden fået indsigt og forståelse, bare ved
at tænke på budskabet.

3 'The missing link', opstilling af egen teori
Med henblik på målet for denne rapport, som er at oversætte brand-strategi til visuelle
virkemidler, kan der nu dannes følgende forbindelse:
Kerneværdi –> Følelsesappel –> Retorisk appel –> Relevans –> Grafisk 'greb'
Lad os systematisk forsøge at udvikle hvert led i kæden:
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Kerneværdi –> Følelsesappel
Ud fra Wilcox's Feeling Wheel opstilles et skema over følelses-appeller samt de tilsvarende
kerneværdier. Det antages, at et givent brand, der udtrykker en given kerneværdi vil appellere
til den tilsvarende følelse hos personer, som er i kontakt med brandet. Fx vil et brand, der
udtrykker optimisme i sit indhold og form, appellere til en følelse af optimisme og en dybere
følelse af håbefuldhed hos sine interessenter: Kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere,
investorer osv. Det skal bemærkes, at der ikke findes 1:1 tilsvarende danske oversættelser
for visse af de engelske ord. Fx grundfølelsen POWERFUL oversættes bedst til STÆRK i
betydningen at føle sig mental stærk:

Grundfølelse

ROLIG (peaceful)

STÆRK (POWERFUL)

GLAD (joyful)

Specifik følelse.

Specifik afledt følelse.

Kerneværdi, der

Hvilken følelse vil

Hvilken umiddelbar følelse

appellerer til specifik

vi appellere til?

skal modtageren opleve?

afledt følelse

Omsorgsfuldhed

Taknemmelighed

Omsorgsfuld

Tillid

Sikkerhed

Sikrende

Kærlighed

Afklarethed

Afklaret

Intimitet

Respons

Opmærksom

Betænksom

Refleksion

Reflekteret

Tilfreds

Afslapning

Afslappet

Opmærksom

Overraskelse

Overraskende

Stolt

Succes

Succesfuld

Respekt

Selvværd

Hviler i sig selv

Anerkendelse

Værdsættelse

Værdsat

Vigtig

Kvalitetsbevidsthed

Kvalitetsbevidst

Tro

Tryghed

Tillidvækkende

Opstemt

Mod

Modig

Sensuel

Fascination

Fascinerende

Energisk

Stimulering

Stimulerende

Munter

Underholdning

Underholdende

Kreativ

'Legelyst'

Legende

Håbefuld

Optimisme

Optimistisk

Følelsesappel –> Retorisk appel
Hvis vi sammenholder de ovennævnte positive gundfølelser, Rolig, Stærk og Glad med de
tre klassiske retoriske appelformer Logos, Etos og Patos, kan der argumenteres for en parvis
overensstemmelse:
Rolig ~ Logos: At være logisk tænkende handler om rene, ærlige fakta uden pynt, transparens
og belæg for påstande. Dette mindset stemmer fint med grundfølelsen Rolig's tilhørende
kerneværdier: Sikrende, Afklaret, Opmærksom, Reflekteret og Afslappet.
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Kerneværdien Omsorgsfuld skiller sig ud med mindre indlysende logos-appel.
Stærk ~ Etos: At have høj etos handler om tillid og troværdighed, høj moral og at 'ville
andre det godt'. Dette mindset stemmer overens med grundfølelsen Stærk's kerneværdier:
Succesfuld, Hviler i sig selv, Værdsat, Kvalitetsbevidst og Tillidvækkende.
Kerneværdien Overraskende skiller sig ud med mindre indlysende etos-appel.
Glad ~ Patos: At have høj patos handler om underholdning, overraskelse og store her-og-nufølelser. Dette mindset stemmer overens med grundfølelsen Glad's 6 kerneværdier: Modig,
Fascinerende, Stimulerende, Underholdende, Legende og Optimistisk.
Med denne erkendelse, kan vi justere skemaet:

Retorisk Grundfølelse
appel

Specifik følelse.

Specifik afledt følelse.

Kerneværdi, der

Hvilken følelse vil

Hvilken umiddelbar følelse

appellerer til specifik

vi appellere til?

skal modtageren opleve?

afledt følelse

Logos

Tillid

Sikkerhed

Sikrende

Kærlighed

Afklarethed

Afklaret

Intimitet

Respons

Opmærksom

Betænksom

Refleksion

Reflekteret

Tilfreds

Afslapning

Afslappet

Stolt

Succes

Succesfuld

Respekt

Selvværd

Hviler i sig selv

Anerkendelse

Værdsættelse

Værdsat

Vigtig

Kvalitetsbevidsthed

Kvalitetsbevidst

Tro

Tryghed

Tillidvækkende

Omsorgsfuldhed

Taknemmelighed

Omsorgsfuld

Opstemt

Mod

Modig

Sensuel

Fascination

Fascinerende

Energisk

Stimulering

Stimulerende

Munter

Underholdning

Underholdende

Kreativ

'Legelyst'

Legende

Håbefuld

Optimisme

Optimistisk

Opmærksom

Overraskelse

Overraskende

Etos

Patos

ROLIG (peaceful)

STÆRK (POWERFUL)

GLAD (joyful)

Skemaet indeholder nu et færre antal følelser ud for logos-appel, flere i etos-appel og det
største antal følelser under patos-appel. Etos og Patos er netop følelses-appeller (henholdsvis
mellemstærke og stærke følelser), mens logos er fornufts-appel, så denne fordeling giver god
mening.
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Retorisk appel –> Relevans
Som nævnt under Helmann's teoretiske ramme, er der overensstemmelse mellem de tre
parametre i relevans-modellen Substans, Reference og Nærvær og appelformerne Logos, Etos
og Patos. (Se side 19).
Dermed kan relevans-parametrene føjes til skemaet:
Retorisk Grundfølelse
appel og
relevans

Specifik følelse.

Specifik afledt følelse.

Kerneværdi, der

Hvilken følelse vil

Hvilken umiddelbar følelse

appellerer til specifik

vi appellere til?

skal modtageren opleve?

afledt følelse

Logos og

Tillid

Sikkerhed

Sikrende

Kærlighed

Afklarethed

Afklaret

Intimitet

Respons

Opmærksom

Betænksom

Refleksion

Reflekteret

Tilfreds

Afslapning

Afslappet

Stolt

Succes

Succesfuld

Respekt

Selvværd

Hviler i sig selv

Anerkendelse

Værdsættelse

Værdsat

Vigtig

Kvalitetsbevidsthed

Kvalitetsbevidst

Tro

Tryghed

Tillidvækkende

Omsorgsfuldhed

Taknemmelighed

Omsorgsfuld

Opstemt

Mod

Modig

Sensuel

Fascination

Fascinerende

Energisk

Stimulering

Stimulerende

Munter

Underholdning

Underholdende

Kreativ

'Legelyst'

Legende

Håbefuld

Optimisme

Optimistisk

Opmærksom

Overraskelse

Overraskende

ROLIG (peaceful)

substans

Etos og

STÆRK (POWERFUL)

reference

Patos og

GLAD (joyful)

nærvær

Relevans –> Grafisk greb
Til sidst tilføjes de grafiske greb, som er visuelle ækvivalenter til de retoriske enheder/
talefigurer (troper og skemaer), som ifølge Helmann's undersøgelse typisk anvendes til at
skabe henholdsvis substans, reference og nærvær.
Substans og Logos-appel kan frembringes vha. troper som fx Metafor, Metonymi, Hyperbol,

Onomatopoetikon, Synekdoke og Eufemisme. Navnlig anvendes Metonymi.
Reference og Etos-appel kan frembringes vha. troper som fx Metafor og Metonymi.
Navnlig anvendes Metafor.
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Nærvær og Patos-appel kan frembringes vha. skemaer, som fx Anafor, Alliteration, Ellipse,

Polyptoton, Diafor, Parantes samt Antiklimaks og Llimaks. Navnlig anvendes typisk Anafor,
Alliteration og Diafor og Parantes.
Dermed kan de grafisk greb tilføjes til skemaet:

Retorisk
appel og
relevans

Grundfølelse

Logos og substans
Grafiske greb: Troper
som fx Metafor,
Metonymi, Hyperbol,
Onomatopoetikon,
Synekdoke og Eufemisme.
Navnlig anvendes
Metonymi.

ROLIG (peaceful)

Etos og reference
Grafiske greb: Skemaer
som fx Metafor og
Metonymi. Navnlig
anvendes Metafor.

STÆRK (POWERFUL)

Patos og nærvær
Grafiske greb:
Skemaer som fx
Anafor, Alliteration,
Ellipse, Polyptoton,
Diafor, Parantes samt
Antiklimaks og Llimaks.
Navnlig anvendes typisk
Anafor, Alliteration og
Diafor og Parantes.

GLAD (joyful)

Specifik følelse.

Specifik afledt følelse.

Kerneværdi, der

Hvilken følelse vil

Hvilken umiddelbar følelse

appellerer til specifik

vi appellere til?

skal modtageren opleve?

afledt følelse

Tillid

Sikkerhed

Sikrende

Kærlighed

Afklarethed

Afklaret

Intimitet

Respons

Opmærksom

Betænksom

Refleksion

Reflekteret

Tilfreds

Afslapning

Afslappet

Stolt

Succes

Succesfuld

Respekt

Selvværd

Hviler i sig selv

Anerkendelse

Værdsættelse

Værdsat

Vigtig

Kvalitetsbevidsthed

Kvalitetsbevidst

Tro

Tryghed

Tillidvækkende

Omsorgsfuldhed

Taknemmelighed

Omsorgsfuld

Opstemt

Mod

Modig

Sensuel

Fascination

Fascinerende

Energisk

Stimulering

Stimulerende

Munter

Underholdning

Underholdende

Kreativ

'Legelyst'

Legende

Håbefuld

Optimisme

Optimistisk

Opmærksom

Overraskelse

Overraskende

Tilbage er kun at vende læseretningen på skemaet. Derved har vi nu strukturen til et
løsningskatalog svarende til løsningskataloger til maskinkonstruktion, som beskrevet side 13
og i bilag 2.
Input:

Ønsket kerneværdi,

Output: En række forslag til grafiske greb, der kan fremkalde følelser knyttet til den ønskede
kerneværdi.
Løsningskatalog:
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Specifik afledt følelse.

Specifik følelse.

Hvilken umiddelbar følelse

Hvilken følelse vil

skal modtageren opleve?

vi appellere til?

Sikrende

Sikkerhed

Tillid

Afklaret

Afklarethed

Kærlighed

Opmærksom

Respons

Intimitet

Reflekteret

Refleksion

Betænksom

Afslappet

Afslapning

Tilfreds

Succesfuld

Succes

Stolt

Hviler i sig selv

Selvværd

Respekt

Værdsat

Værdsættelse

Anerkendelse

Kvalitetsbevidst

Kvalitetsbevidsthed

Vigtig

Tillidvækkende

Tryghed

Tro

Omsorgsfuld

Taknemmelighed

Omsorgsfuldhed

Modig

Mod

Opstemt

Fascinerende

Fascination

Sensuel

Stimulerende

Stimulering

Energisk

Underholdende

Underholdning

Munter

Legende

'Legelyst'

Kreativ

Optimistisk

Optimisme

Håbefuld

Overraskende

Overraskelse

Opmærksom

Grundfølelse

Grafiske greb

ROLIG (peaceful)

Logos og substans
Grafiske greb: Troper som
fx Metafor, Metonymi,
Hyperbol, Onomatopoetikon,
Synekdoke og Eufemisme.
Navnlig anvendes
Metonymi.

STÆRK (POWERFUL)

Etos og reference
Grafiske greb: Skemaer som
fx Metafor og Metonymi.
Navnlig anvendes Metafor.

GLAD (joyful)

Patos og nærvær
Grafiske greb: Skemaer
som fx Anafor, Alliteration,
Ellipse, Polyptoton, Diafor,
Parantes samt Antiklimaks
og Llimaks. Navnlig
anvendes typisk Anafor,
Alliteration og Diafor og
Parantes.

Løsningskataloget skal nu udfyldes med konkrete løsninger, dvs. repræsentative eksempler på
de forskellige grafiske greb (troper og skemaer). Til det formål har Helmann allerede samlet
eksempler på logoer indeholdende de troper og skemaer, der er indgår i skemaet ovenfor.
Derudover er suppleret med flere eksempler på troper og skemaer, både med repræsentanter
inden for dynamisk visuel identitet og indenfor anden visuel kommunikation.
Bilag 3 er en prototype på et løsningskataloget med konkrete eksempler på løsninger.

4 Anvendelse/Metodebeskrivelse
Med det nye løsningskatalog kan vi nu danne bro over springet fra ord til form. Dette spring
har hidtil været et missing link i de etablerede metodikker til udvikling af visuel brand
identitet (Jfr. side 7-12 om Universel Problemløsnings-model og Johnsons metode i 5,5 steps).
Den nye metode sikrer optimale løsninger, i den forstand, at de er relevante for brandpersonligheden, og har størst mulig retorisk appel-effekt i forhold til modtagerne. Med andre
ord, er 'on brand', som det populært kaldes. Den nye metode sikrer logiske belæg for løsningerne. Løsningen (den store idé) er flyttet fra at være person-fikseret til at være projekt-fikseret, hvor det er problemet og dets løsning der er i fokus i stedet for den enkelte geniale
designer og hens erfaring.
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4.1 Ny metode: Visuel brand identitet i 6 trin
Universel Problemløsning kombineret med Johnsons 5,5 trin og det nye løsningskatalog som
oversætter mellem ord og form, resulterer i et nyt forslag til en metode til udvikling af visuel
identitet. Da vi tager afsæt i følelser, og følelser er individuelle (to forskellige personer kan
fx have vidt forskellige krav til at føle tryghed), er det vigtigt i fase 1, at afklare målgruppens
'sjælelige habitus'. Hvad er målgruppens 'leveregler' og hvad opfatter de som positivt.
Outputtet er narrativer og kerneværdi-ord, som skal give mening i forhold til netop denne
målgruppe. Det er især fase 2 og 3, der er ændret. Resultatet af Fase 2 skal være kerneværdier
og narrativer (ord). Disse er input til Fase 3, og resultatet af Fase 3 er visuelle løsninger (form)
baseret på relevante grafiske greb med relevant retorisk appel-effekt.

Ny metode til udvikling af visuel brand identitet
1. Research og ‘empatiser' med kunden
Indsamling af viden, information og indsigter fra alle interessenter:
Ledelse, medarbejdere, brugere, kunder, leverandører, branchen mm.
Informationsindsamling af eksisterende materiale.
Formål: At sikre sig det fulde overblik over problemstillingen (+ delproblemer).
At forstå brandet og dets kontekst.
Kvantitavt: At specificere tekniske krav og kriterier. Kommunikationskanaler, medier,
kampagner, tidsrammer, formater …
Kvalitativt: At sikre sig en dyb forståelse af, hvordan målgrupperne tænker og føler.
(Sjælelig habitus).
Værktøjer:
Kvantitativt: Audits (revision) af alt materiale. Er det eksisterende koncept konsekvent?
Kvalitativt: Antropologiske metoder og surveys.

2

Definere opgave, afgrænse problemstilling
Udvikle, teste og justere narrativer, som er konkrete ord+billed-plancher, der beskriver
scenarier for brandets personlighed. Iterativ proces-cyklus:
a. Hypotetiske narrative modeller
b. Teste modellerne
c. Syntese: Vurdere/justere/specificere. Argumentere for og imod, vælge og fravælge på
baggrund af diskussion. Gentag fra a. indtil der er enighed om narrativerne.
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Formål: At specificere brand-personligheden med konkrete modeller, så parterne kan
kommunikere om det. Hvad står brandet for? Hvad er dets verbale kerneværdier?
Værktøjer:
Artefakt Analyse, Billed plancher (imageboards), Laddering, Love Letter & Breakup
Letter, Mindmapping, Billedkort og Triading. Samt eventuelt Affinitetsdiagram, Grafisk
organiseret Brainstorm, Kortsortering, Kognitiv mapping, Kollage, Koncept mapping,
Design i kontekst, Design Charette, Research vha design og Scenarier.

3

Søge/opsøge løsninger (visuelle koncepter)
Oversætte verbale kerneværdier til konkrete visuelle koncepter,
og justere narrativerne i takt hermed. Iterativ proces-cyklus:
a. Anvende løsningskataloget til finde løsninger med størst mulig
appel-effekt og mest relevante virkemidler.
a. Omsætte løsningerne til prototypedesign af hele visuelle koncepter.
b. Teste de visuelle koncepter i forhold til deres respektive narrativer og kerneværdier.
c. Syntese: Vurdere/justere/specificere: Kategorisere test-svar, finde ligheder og
forskelle på tværs af narrativer, tilføje ting og fjerne unødvendigheder. Argumentere for
og imod. Gentag fra a. indtil der er udvalgt nogle få relevante visuelle koncepter.
Formål: At finde et endeligt antal mulige løsninger og justere narrativerne i takt hermed.
Værktøjer: Løsningskatalog, Kreative byggesæt, Desirability Testing, Elito-metoden,
Value Opportunity Analyse og Vægtet matrix. Samt eventuelt: Koncept mapping, Design i
kontekst, Design Charette, Research vha design og Scenarier.

4

Vælge samt specificere løsning (dialektisk)
Udvælge endeligt visuelt koncept og formulere endeligt narrativ for løsningen.
Formål: Fastlægge endeligt visuelt koncept og ‘totalform’: Grundelementer,
designelementer (enkeltdele og helhed). Sikre sig at løsningen ‘holder’.
Værktøjer:
Analyse/besvaring af spørgsmål som ’Hvilke følgevirkninger kan forudses?’, ’Hvad skal ske
efter løsningens etablering?’, ’Det nye brands indvirkning på omgivelserne og omvendt’.

5. Implementere løsning
Designudvikling af den endelige løsning. Detaljer testes og færdiggøres. Helhed og del
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integreres. Praktiske produktionsproblemer løses.

6. Lancere og vedligeholde
‘Massere’ det nye koncept helt ud i organisationen, så alle forstår det og alt understøtter
samme koncept. Teste respons fra interne og eksterne. Løbende justeringer i
overensstemmelse med evalueringer, samfundets udvikling, teknologisk udvikling og
andre faktorer, der kan interagere med brandet i hele dets levetid.

4.2 Eksempler
Praktisk anvendelse:
1. Research: Find konkret substans, fx produkter, services, bygninger, geografisk lokation,
historie, stiftere, ejere, ansatte … Find frem til immaterielle referencer, fx mission, vision og
kerneværdier samt den store bærende idé, organisationens 'why' eller eksistensberettigelse.
Find frem til personlighed og typen af nærvær, evt. vha arketyperne: Narren, vennen, …
Prioritering: Hvad er det vigtigste? Hvor skiller organisationen sig ud i forhold til
konkurrenter? => Konkret substans, referencer + type af nærvær => 3-5 værdiord
2. Brug løsningskataloget med værdiordene som input. Find mulige grafiske greb som kan
danne udgangspunkt og inspiration til en løsning.
3. Diskuter løsning med brand-ejerne, brug løsningskatalog som fælles reference. Hvad vil vi
sige til hvem og hvordan? Argumenter logisk ud fra retoriske virkemidler.
4. Test løsning på målgrupper
5. Implementer og vedligehold.
Fx. har Danske Bank værdierne Kompetent, Værdiskabende, Ordentlig, Tilgængelig og
Engageret. Disse 5 værdiord kan indplaceres i skemaet under henholdsvis Værdsat,
Input: The BIg idea fra forskellige firmaer. Analyse af retorisk relevans og følelsesappel.
Output: Grafiske greb.

5 Test af den nye metode
Test de 29 klassiske logoer på modellen. Læs deres historier hvordan de skal appellere til
målgruppen. Hvad er deres symbolik (reference), indikation (substans) og blikfang (nærvær)?
Gå ind i løsningskataloget under den eller de relevante følelsesappeller, og se om der er
anvendt nogle af de grafiske greb, der beskrives i løsningskataloget.
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5.1 Pædagogiske/didaktiske værktøjer/modeller
5.2 Anvendelser og kontekst (studerende)
Anvende den nye metodik i undervisningen i
Logodesign (3 uger) samt Visuel Identitet (11 uger).

5.3 Testresultater og databehandling
Kvalitative udtalelser fra 5+ studerende, som har testet metoden. Evt. gruppe der bruger
metoden vs. gruppe der er intuitive.

5.4 Vurdering af udtalelsernes reliabilitet og validitet

6 Diskussion
Følelseshjulet er måske ikke den mest opdaterede version af det anerkendte følelsesregister.
Men der er uenighed blandt psykologer og følelser er individuelle og afhængige af kontekst,
så jeg har vurderet, at det er relevant til formål at kategorisere og branding værdiord samt
støtte til at specificere disse.
Antallet af retoriske greb er mere omfattende (250) end de beskrevne 60. Ligeledes findes der
flere grafiske greb end de 28, der er beskrevet i fra A-Z samt i A Smile in the Mind. Og det kun
kortlagt en vis del af, hvilke retoriske greb, der er ækvivalente med hvilke grafiske greb. Denne
kortlægning kunne færdiggøres, men det ville blive et meget omfattende skema.
Jeg mener imidlertid, der er tilstrækkeligt bevis for, at der er ækvivalens mellem retoriske
talefigurer og grafiske greb, hvilket i øvrigt bekræfter Hellmans konklusion.
Løsningskataloget viser således kun nogle MULIGE løsninger ud af et omfattende løsningsrum
med mange flere løsninger. Vi ved ikke om det er de OPTIMALE løsninger, men i modsætning
til tidligere, kan vi nu argumentere med viden om, hvordan de appellerer til målgruppen.
Hvordan de får målgruppen til at tænke og føle.
De færreste visuelle identiter er 100% etos, patos eller logos, men en blanding af alle tre. De
allerfleste har en vis grad af patos-appel for at virke attraktive og nærværende, jfr. afsnittet
om at fastholde og engagere modtageren vha. underholdning og overraskelse, side 21.
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Løsningskataloget viser således løsninger, som har elementer af alle tre appelformer, men
som er indplaceret ud fra udpræget dominans af etos, patos eller logos. Det er således kun et
udgangspunkt eller en anbefaling for at finde en løsning. I praksis vil man formentlig 'inputte'
kerneværdi-ord i to eller tre af kategorierne, og dermed kombinere flere former for grafiske
greb i en passende vægtet form.

6.1 Resultater/konklusioner
Testresultater fra undervisningen.
Den nye metode er delvist en videreudvikling af Helmann's arbejde, og mine konklusioner
bygger tilsvarende videre på hans:
Den nye metode kan støtte afklarende indledende spørgsmål til en kunde. Der kan spørges
systematisk til specifikke karakteristika ved brandet mhp. at finde potentielle synekdoker og
metynomy osv. Det er mest hensigtsmæssigt at søge efter troper (indhold) først mhp at finde
den store bærende idé/koncept. Dernæst skemaer (stil, pynt).
Løsningskataloget kan bruges som kreativt værktøj til brainstorming. Hvis man går i stå kan
man prøve at løse problemet vha. en af de andre retoriske enheder. Eller som checkliste til at
sikre, at ingen muligheder for kreative koncepter er overset.
Logoer kan klassificeres efter deres indholds-relateret og formmæssige aspekter. Dermed kan
logolandskaber hurtigt og præcist defineres mhp. at enten følge konventioner eller bevidst
afvige fra disse.
Det er nemmere at kommunikere om løsninger, når alle refererer til samme konceptuelle ide.
Der er blevet sat ord på et tavst sprog.
Endelig styrker begrebsapparatet opfattelsen af logoer, man møder i hverdagen, som nu kan
forholdes til nye kvalitetskriterier samt bedre husket og genfortalt/gengivet mere præcist.
Den nye metode er velegnet til at undervise efter, da den definerer og anskueliggør grafisk
retoriske begreber, og hvordan de kan anvendes inden for grafisk design. Den anviser en
metode til at operationalisere kerneværdi-ord.
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Den nye metode er velegnet til professionelle når de skal argumentere for en idé. Idéen er
ikke længere opstået 'ud af den blå luft' eller intuitivt ud fra en tilfældig designers tilfældige
erfaring, men forankret i viden om retorisk appelformer og grafisk retorik.

6.2 Praktiske konsekvenser/handleanvisninger
6.3 Videre teoretiske perspektiver

7 Sammenfatning/Konklusion
Der er udviklet en ny metode baseret på en kombination af retorik, erfaring samt generel
problemløsningsmetodik. Hensigten med metoden er, at hjælpe designere med en projektfikseret idé-udvikling til forskel fra den person-fikserede idé-udvikling, der hidtil har været den
gængse tilgang indenfor grafisk design professionen.
Målet har været, at bidrage til at sikre et metodologisk fundament for professionen grafisk
design, og dermed bidrage til at gøre grafisk design-professionens tavse viden eksplicit, så
andre kan lære det og faget kan udvikle sig.
Med fremtidens AI og robotteknologi kan det forventes, at den grafiske designers
kompetencer fremover vil få mere karakter af evnen til at artikulere hvordan man arbejder
med perception, nærvær, empati, det uperfekte, det irrationelle, kreativitet og visuel appel
til menneskelige følelser. nærvær, taktilitet og menneskeligt frembragte artefakter, da
teknologien vil kunne tage sig af resten.
Kataloget hjælper til at forstå designprocessen og gør den mulig at beskrive for andre. Det
giver brugbar information, som vil eliminere nogle at de myter, synsninger og fordomme, der
hidtil har præget grafisk design. Designeren slipper ud af sin rolle som 'troldmanden', der laver
sin ‘magic’.
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Retorisk: Simile eller allusion.

Visuelle ‘greb’ og deres effekt
på modtageren, uredigeret.

Fotografi (Pentagram og Pedro Garcia …

Kilder:

foto som strategi, bærende)

John Ingledew: The A-Z of Visual Ideas,

Som natur … => eller overraskende, hvis der

Laurence King Publishing, 2013.

afsløres noget, man ikke havde bemærket før.

Beryl McAlhone et al.: A Smile in the Mind,

Etos.

Phaidon Press, 2015.
Pentagram: The Compendium, Phaidon Press,

Fototypografi

1998.

Blikfang i naturen og det håndlavede, måske
svært læselige => højt engagement i at forstå

Intellektuel appel

hvad der står og hvad relationen er mellem

Kunst

indhold og form. Mental belønning.

Genkendelse af et grundlæggende velkendt
billede, Dejavu, noget jeg kan forholde

‘Bygge et større billede af mindre dele’

mig til, noget jeg kan forstå => Tryghed =>

Visuel kompleksitet får os til at lede

interesse/engagement => Overraskelse over

efter genkendelig figur (gestaltloven om

at se det i ny kontekst. Underholdende,

prægnanz) => interesse/engagement =>

belønningshormoner når man forstår den nye

Undren og beundring af håndværk. Hvis

idé/vision.

delene og helheden har et meningsfuldt
forhold til hinanden, giver det yderligere

Film

effektfuld belønningshormon, når man forstår

Blikfang: Genkendeligt univers => stemninger

sammenhængen.

og følelser forbundet med universet.
Medbetydninger kan overføres til noget

Karikatur

helt andet. Metafor, hvor noget nyt låner af

Ekstrem effekt/kontrast + noget velkendt =>

kvaliteterne fra en film.

fornemmelse af samhørighed med afsenderen
mod fælles fjende. Tryghed i at høre til en

Kendte fotos

normal gruppe.

Som kunst eller film.
Satire (Pentagram: Parodi and Zeitgeist)
A smile: Hommage til eksisterende værker.

=> Blikfang i ekstrem, afslørende visuel stil.

Bruge visuel ikonografi som råmateriale.

Følelse af fællesskab omkring mangel på

Næsten al design har referencer til noget

respekt for autoritet. Tryghed. Gør fjenden

tidligere skabt.

ufarlig ved at lave grin med ham. Humor.
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Overraskelse, underholdende
A smile: Inkongruens: Misfit mellem

Pentagram: Hensigten med parodi er ikke

forskellige egenskaber, fx. en reserveret

at afsløre eller kompromittere kilden,

konservativ forstadsfrue med tatoveringer.

men at udtrykke den højlydt, skifte

Retorik: Oxymoron.

dens kontekst og derigennem skabe det
underholdende (the joke). Mens puns,

Kreative sammenstød (A smile: Addition

similes og metaforer et subtile former for

1+1 = 3) Forvirrende => engagement: trang

humor, er målet med parodi at gøre det

til at bringe forståelse i uforståelse =>

brede og indlysende spoof. Parodi bygger

underholdende, hvis det giver ny mening.

på OVERRASKELSE og ABSURDITET. De

Fx retoriske greb som Parantes og

er mest succesfulde når kilden er bredt

apposition og synchysis.

kendt og paroditisten lykkes med at twiste
betydningen.

Kryptisk kommunikation
Ligner en ‘leg’, gåde, puslespil med et

Cliché (Pentagram)

svar, der kan findes => engagement =>

Genkendelig og forståelig => attention =>

stor belønning (hormon) når man forstår

overraskelse ved ny kontekst => belønning når

beskeden – bekræftelse i, at man er klog,

man forstår.

huskes godt, underholdende.

Ironi

Digitalisering

Provokerende: genkendelig, forventet

Interaktivt, levende billeder, foranderligt

budskab + useriøs fremstilling (vender

=> engagement over tid, større fordybelse,

budskab på hovedet) => forventning om

større belønning når man kan finde ud af det.

belønning i form af høj underholdningsværdi
Drømme og Dagdrømme
Kitch, selvironi

Surrealistisk => engagement: trang til at

Blikfang i afslørende ‘pinlig’ dårlig smag

bringe forståelse i uforståelse eller blive

visuel stil. Overraskende at afsenderen

underholdt eller overrasket over helt nye

har turdet lave det. Afvæbnende. Humor.

visioner, stimulerer trangen til at få fortalt

Underholdning. Huskes og elskes.

historier.

Counter-intuition

Visualiserede talefigurer (metaforer,

Stor kontrast mellem det forventede og det

metynomer etc.)

man ser (det modsatte af forventede) =>

Samme effekt som de verbale ækvivalenter.
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Bryde bekendt, forventeligt mønster/rytme

Riv

Genkendelig blikfang => engagement når

Blikfang vha loven om closure => engagement

der er noget anderledes ved det kendte =>

i at finde ud af, hvad der er bag ved eller

overraskelse, belønning når man forstår ny

under riv’et. Intim følelse af, at et andet

vision.

menneske har været der med sin følelse af

A smile: Expectations confounded: Udnytte

vrede eller noget, der haster.

hjernens trang til at finde mønstre, og bryde
dem med overraskende effekt.

Farver

Retorik: Aposiopsis, dog kun i betydningen

Opfattes/sanses først => kan kommunikere

afbryde eller stoppe en rytme.

medbetydninger/stemninger/symbolik.

Opdage ideer i omgivelserne

Øjne

Underholdende, overraskende

‘Blikfang’ => kan udtrykke alle følelser =>
samhørighed, spejling så modtageren føler

Flag

det samme.

Klare farver og former + stærk symbolværdi
=> blikfang og følelsesmæssigt engagement.

Hænder

Terroir, reference.

Blikfang i gestik, fx fuckfingeren => kan
udtrykke mange følelser.

Fusion
Blikfang: Hybrider ser sjove/mærkelige

Latter/smil

ud => engagement i at prøve at regne

Blikfang: Spejling => Stærk intim og personlig

ud, hvilke dele der indgår. Forståelse =>

følelse af tryghed, feel good (identifikation

belønningshormon.

med afsenderen, som ser ud til at have det
godt).

Intuitiv/instinktiv appel (visceral) vi kan

A smile: The face: bruges til at skabe nærvær

identificere os med:

og menneskelighed.

Garage-geni (starte fra ingenting i garage)

Ansigter (Pentagrambog)

Blikfang: Skiller sig ud fra

Blikfang: Spejling => Stærk intim og personlig

allestednærværende skærm-universer.

følelse af relation med et andet ansigt. Kan

Håndlavet og billigt produceret og billigt

vise alle følelser.

distribueret => Stærk intim og personlig
følelse (identifikation med makeren).

Materialer
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Stærkt blikfang i naturalistisk, fotorealistisk

Fortrolig følelse af (hemmelig) samhørighed

=> overraskelse hvis materialer bruge i

med afsenderen.

nye kontekster => Følelser: Underholder,

A smile: Missing link: en visuel gåde, som ikke

fascinerer og huskes. Taktilitet, nærvær,

er selvforklarende, men inviterer modtageren

varme.

til at udfylde the missing link. Punchline
ligger ofte i en verbal cliché udtrykt visuelt.

Natur

Fx identitet til ANTHONY NOLAN,

Højt blikfang, umiddelbart identificerbart =>

Knoglemarvs-match-organisation. Og mange

ingen barrierer, direkte til budskab. Nærvær.

af Sagmeisters værker.

Shock

Humor

Højt blikfang + drama => Høj følelsesappel

Blikfang: Noget, der ser lidt ‘ukonventionelt’

(patos), stærke følelser, fx ubehagelig følelse

ud. Engagement => Belønning: varme følelser,

=> kan føre til handling.

good will, venskab, fortrolighed.
A Smile: Puns & rebuses.

Personlighed

Retorik: Pun. Fx I <3 NY logoet er en rebus.

(udtryk dig selv personligt): Umiddelbar
identifikation fra andre. Patos.

Ikoner
Genkendelighed, hypnotiserende pga høj

Heldige uheld

etos => tryghed.

Blikfang fordi det skiller sig ud fra alle
de ‘fejlfri’ (form- eller mængdekontrast)

Optiske illusioner

=> Overraskende uventet følelse gør, at

Visuel uforståelig del af noget forståeligt,

formen huskes. Fræk, vild, undsluppet

hypnotiserende fastholdelse af øjet =>

kvalitetskontrol, rebelsk. Spor efter

engagement, mental stimulus i at løse gåden

mennesket i en kold maskinverden.

=> høj belønning når man ‘ser’ det skjulte.

A Smile: Coincidence: Kunsten at have øje for
kvaliteten i ukontrollerede fejl, der opstår når

Sammenligninger/sammenstillinger

designeren arbejder med materialet.

Blikfang: Noget, der har noget tilfælles =>
Engagement: Stimulerer hjernen til at forstå

Skjulte budskaber

hvad der er forskellen: Gestaltloven om

Engagement i at forstå noget, og

closure. Hjernen udfylder det manglende led

overraskende opdage noget andet og

mellem de forskellige elementer. Belønning,

bedre => Åbenbaring til modtageren, høj på

når man forstår pointen.

belønningshormon. Huskes godt.

A smile: Par, hvor to ting sammenlignes.

Appendix A, Visuelle ‘greb’ og deres effekt på modtageren

Retorisk: Simile eller isocolon.

5

afsløre eller tilføje et alternativt overraskende
syn på en ting, som ikke var synlig på

Viden (Pentagram: Måltegninger)

originalen. Fascinerende at noget så enkelt

Tal og fakta er blikfang, ser vigtig ud =>

kan have så stor effekt.

Belønning: Følelse af at være klog hvis man
forstår det. Høj logos og etos.

Museer
Blikfang: Visuel kompleksitet fascinerer =>

Videnskab

engagement i at gå på opdagelse i historiske

Som Viden + fascinerer og udvider

arkiver => belønning: Lære noget nyt, behov

bevidsthed => følelse af eventyr, spænding,

for historiefortælling. Høj etos. Og logos.

måske lidt angst(scifi?)

Tryghed.

Kort (Pentragram + infografik)

Erstatte ting med noget andet, der ligner

Velkendt => Tryghed, høj etos … eller => høj

(Pentagram: Analogi)

grad af overraskelse, hvis der ændres på

Blikfang: Surrealistisk uforståeligt =>

formen (skemaet) som modtageren kender så

Engagement i at forstå transformationen

godt. Underholdende.

fra en form til en anden => Ligheder eller
forskelle mellem de to tings betydning

Matematik

danner ny betydning. Mental belønning når

Blikfang: Mønstre, rytme og variation efter

man forstår pointen.

regler => engagement => belønning, hvis man

A smile: Substitution; Erstatte en del med

forstår systemet … eller => hypnotiserende

noget andet, der ligner i formen, men betyder

harmoni som i naturen.

noget helt andet og tilsammen giver ny
mening. Retorisk: Simile eller Isocolon.

Musik
Blikfang: Mønstre, rytme og variation efter

Helligdomme

regler => engagement => belønning, hjernen

Blikfang: Ofte visuel kompleksitet (meget

stimuleres af at prøve at gætte, hvordan

at kigge på) + symboler + medbetydninger

melodien vil forløbe … eller => hypnotiserende

af intens hengivenhed fra troende =>

harmoni når en melodi genkendes.

engagement i at forstå andre kulturer,
respekt, fascination, nysgerrighed. Høj etos.

Spejlinger
Blikfang: Genkendelig forventet effekt

Pun (Pentagram)

af noget symmetrisk => engagement =>

(et ord/sætning med flere betydninger):

overraskelse hvad spejlbilledet viser. Kan

Blikfang: Noget uventet forstyrrer noget
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forventet => engagement: Forstå den nye

A Smile: Economy: Kunsten at gøre en dyd

mening, der dannes ved at kombinere de to

af briefen og løse problemet så ligetil og

meninger => Belønning: Overraskelse, humor

indlysende at det er genialt. Kunsten at

og følelse af fortrolighed med afsenderen.

udnytte det givne i en løsning, der ligger 'lige

Følelse af viden, klogskab og indsigt: Verden

til højrebenet'. Stor effekt i beundring for

kan forstås på mere end en måde. Huskes.

genial ide. Retorik: Minder om parrhesia.

A smile: Ambiguity. Retorisk greb: Pun.
Sanser
Spørgsmål

Attention vha. andre usædvanlige kanaler

Blikfang: ? er et tegn, der skiller sig ud og

end det mest almindelige verbale og visuelle

betyder uløst problem => engagement i at

=> engagement i at opleve at interagere

løse problemet, skabe mening => huskes fordi

med andre sanser (føle, dufte, smage, høre

man selv inddrages aktivt.

…), fjerner mentalt forsvar ved at aflede
opmærksomheden => overbevisende og

Genopdage/genopfinde/genbruge

huskes.

Blikfang: Se et velkendt koncept anvendt i
en helt ny kontekst til et helt nyt formål =>

Skygger

Stimulerer fantasien. Huskes.

Blikfang: Forventet og genkendelig =>
engagement => overraskelse, underholdende,

Op- eller nedskalering

hvis skyggen ser anderledes ud end forventet.

Blikfang i størrelseskontrast + forstyrrelse

Overraskelsen nedbryder mental barriere =>

af forventet verdensorden => uventet og

budskabet ligger i spændingen mellem ting

overraskende effekt => ærefrygt, humor,

og skygge. Huskes bedre.

underholdning.
A smile: Shift:Scale. Meget overraskende

Skilte

effekt. Tilsvarende effektfuldt er Shift:Time,

Blikfang pga. klar form + kontrast mellem

som er forløb over tid, ligesom en tegnefilm

det forventede og det uventede. Forventet

hvor modtageren involveres i at gætte næste

tørt, kedelig budskab fra en autoritet, der skal

billede. Eller sammenstilling af to elementer

respekteres. Stærk overraskende effekt, hvis

fra hver sin tidsepoke.

de bruges på en autoritetsundergravende
måde.

Reversing problems, skifte mindset, gøre en
dyd ud af et problem

Silhouetter

Overraskende, afslørende, uventet koncept =>

Blikfang vha. gestaltloven closure =>

Inspiration og glæde. Nye koncepter.

engagement for hjernen, der forsøge at
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vi kender med noget falsk som interagerer
med det kendte og skaber ny mening.

Overraskelse
Mild chock-effekt => umiddelbar følelse af

Visuelle metaforer (Pentagram)

forbløffelse. Kommunikerer ved at forstyrre

Blikfang: Genkendelse + overraskende

de regulære mønstre i livet.

budskab => engagerer hjernen i at forbinde

Se også -> Uventede placeringer i det

det, der vises med det der menes.

offentlige rum.
Rygter, nyheder, sladder
Symboler (Etos. Patos)

Blikfang: ligne noget, der er lavet hurtigt som

Blikfang pga. klar form + stærk betydning

en prototype => Nysgerrighed + følelse af at

=> stærk følelse af at tilhøre et fællesskab,

være vigtig, hvis man er den første der hører

som har aftalt dette symbol … => eller følelse

noget. Mental belønning.

af at være klog nok til at afkode et nyt
symbol ud fra en kontekst. Mental belønning

Ordspil

og tilfredsstillelse ved at kunne fatte en

Blikfang: ligne et spil/en leg => Leg er

forbindelse mellem en ting og dets symbol.

lystbetonet => tilfredsstillelse af lyst til at lege
og blive belønnet, hvis man ‘vinder’ => glæde.

Rejse (Pentagram: cross culture)

A Smile: Power of words: Typografiske

Blikfang: noget fra en ukendt kultur =>

løsninger, hvor det bærende element er

engagerer drømme og følelse af længsel efter

indholdet af teksten som definerer the tone

spænding og oplevelser. Eller frihed. Eller

of voice.

ferie. Eller ny begyndelse. Eller flygtning.
Patos.

Røntgen
Blikfang: Afslørende fascinerende grafisk

Skrifter

effekt => engagere hjernen i at skabe mening

Kan bære en hel identitet via sin stil/

i forbindelsen mellem en ting med dens

personlighed.

røntgenbillede => mental belønning. Høj
logos. Overbevisende fakta.

Uventede placeringer i det offentlige rum
Blikfang, overraskelse, uventethed.

Tidsånd/trend

Afvæbnende, humoristisk. Huskes og nydes

Blikfang vha noget som allerede er populært

pga humor/genialitet/beundring for at have

=> engagement og desire => mental belønning

set ‘det’.

når man spotter det og forstår det. Følelse af

A smile: Trompe l'oeil: Blanding af noget ægte

inklusion i klubben af trendy personer.
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Appendix B

Retoriske enheder og deres visuelle ækvivalenter.
Kilde: Helmann, E.: Rhetoric of Logos: A Primer for Visual Language, Niggli Verlag, 2016.

Troper (indhold)
Erstatning eller omskrivning af ord, sætning
eller billede. At sige/vise noget andet end
der sædvanligvis eller bogstaveligt menes
med henblik på at tilføre overraskelse, liv,
spænding, præcision eller variation til fakta.

METAFOR (SYMBOLSK)
Et billede overføres fra dets bogstavelige
betydning til at betyde noget andet. Ikke at
Favorabel egenskab: Omhu og årvågenhed.
Indirekte metafor. Koncept: Tranen kendes
fra middelalderen som et symbol på omhu og
årvågenhed.

forveksle med simile, hvor noget siges at være
‘ligesom’ noget andet.
To effekter
1. At få et brand til at fremstå mere favorabelt
(ornamentarisk funktion – pynt).
Mange dyrefigurer i logoer sikrer, at brandet
associeres med favorable egenskaber fra
dyrene. Fx Traner, løver, bjørne, ræve …

Favorabel egenskab: Styrke og hurtighed.
Direkte metafor. Koncept: Pumaen er stærk, og
hurtig ligesom ejeren af pumatøj.

Direkte metafor er umiddelbart forståelige.
2. At udvide betydningen og skabe nye
indsigter om et brand (konceptuel funktion).
Indirekte metafor kræver, at modtageren
kender forhistorien. Her bliver tegnet et
symbol, hvor betydningen skal kendes for at
forstå relevansen.
Metaforer kan opdeles i klasser: Natur
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(herunder meteorologi, pattedyr, fugle,
reptiler, amfibier osv), farver, mineralogiske,
Kausal metonymi:
Opfinderen Henry Ford er ophavsmand (årsag)
til produktet (virkningen).

kosmologiske, kropsdele, nautiske,
mytologiske og objekter.

METONYMI (BOGSTAVELIGT)
At repræsentere et brand med et billede, der
Kausal metonymi: Opfindelsen af denne
køkkenmaskine er grundlaget for hele
forretningen KitchenAid.

har direkte relation til brandet.
Tre klasser:
Kausal (årsag-virkning):
1. Erstatte en opfindelse med navnet på
opfinderen, fx. ‘En Ford’.
2. Erstatte et produkt med dets råmateriale,

Rumlig metonymi, sted: Bygning, der rummer
musikkultur.

fx. ‘Har du husket dine jern’ (~ Golfkøller).
Rumlig (Sted):
1. Erstatte et indhold med dets beholder, fx.
‘Skal vi drikke et glas’ eller ‘Christiansborg’ ~
Folketinget.

Temporal metonymi: Dato der rummer
voldsom begivenhed.

2. Erstatte en befolkning med dens sted, fx.
‘Hele København dansede i nat’ eller
Temporal (Tid):
Erstatte en befolkning eller en begivenhed i
en tid med tidsangivelsen, fx ‘De glade 20’ere’

Synekdoker: En fisk er en del af en hel
fiskeforretning. En murerske er en del
af en hel murerforretning.

eller ‘Millennials’ for personer født 19802000.

SYNEKDOKE (PARS PRO TOTO)
At erstatte en helhed med en del (af
helheden). Viser en del af et brand's produkt
eller service. Samme som Metynomi bortset
Synekdoke: Naturvidenskabelige diagrammer
og figurer er dele af et helt teknologisk
universitet.

fra at synekdote ikke er kausal, rumlig eller
temporal.
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ONOMATOPOETIKON
Lydord dannet ved efterligning af naturlig
lyd, fx Øf, tik-tak eller Wroooom. En visuel
ækvivalent er fx visalisering af støj.

FREMHÆVELSE (ANTITESE)
Onomatopoetikon:
Lydord eller visualisering af lyd.

Fremhæve et eller flere elementer med
kontraster, fed, farve, udråbstegn eller
understregning.

EUFEMISME
Erstatte et tabubelagt, stødende eller
Fremhævelse: Fx vha. størrelses-,
form- eller farvekontraster.

ubehageligt begreb med et harmløst begreb,
fx. ‘gå bort’ i stedet for dø. Det modsatte af
dysfemisme. Fx anvendes forskønnende figur
som logo for et brand med stødende eller
tabubelagt forretning.

Eufemisme

HYPERBOL
Skabe opmærksomhed vha. overdrivelse af
fakta. Skal ikke tages bogstaveligt.
Fx: ‘Jeg har sagt det en million gange’ eller
‘En røv som en ladeport’. Modsatte af litote.

Hyperbol: Grafisk fremhæve bogstaver, ord
eller figurer ved størrelseskontrast eller andre
kontraster.
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Skemaer (form)
Et skema fungerer ved at ændre på
kompositioners eller mønstres rækkefølge og
Alliteration: Grafisk ækvivalent er at gentage
initial-bogstavet i navnet som et figurativt
bogstavmærke.

form. Formålet er, at illustrere, pynte eller
understøtte en tanke. Kan påvirke meningen
af, hvad der bliver sagt/vist ligesom troper.

ALLITERATION: BOGSTAVRIM
fx. “stor og stærk”, “mangt og meget”, “nød
og næppe”, “skrig og skrål”, “fare på færde”,
“fra første færd”, “ved sine fulde fem”.

ANAFOR
Parallelitet, hvor de første elementer i en
figur gentages flere gange efter hinanden. Fx
“I will fight for you. I will fight to save Social
Security. I will fight to raise the minimum
wage.”
Anafor: Grafisk ækvivalent kan være
dynamiske identiteter, hvor første del er
konstant, men resten kan variere.

POLYPTOTON
Gentagelse af ord eller billeder i forskellige
grammatiske eller transformerede former
(kasus), fx vennernes ven eller bossernes
boss. Ordene hidrører dermed fra samme
rod og giver ofte udtrykket en højtidelig eller

Polyptoton: Grafisk ækvivalent kan fx være et
grafisk element, der gentages transformeret.

“søgt overdreven” effekt.

DIAFOR
Tilfældig gentagelse af bogstaver eller
billeder. Fx ‘Kongen er død. Længe leve
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Kongen’.

KLIMAKS OG ANTIKLIMAKS
Trappeforløb, dvs. gradvis stigning eller fald
i præsentation eller form. Anti-klimaks:
Diafor: Fx grafisk element, der gentages
tilfældigt.

Opbygge spænding og pludselig afslutte med
noget kedeligt, fx. 'På din højre hånd ser du …
fem fingre'.

PARANTES
Ekstra element, der er en del af tanken, men
ikke hører til grunddelen.
Klimaks og antiklimaks: Fx former og tykkelser.
ANASTROFE
Skabe opmærksomhed ved at ændre normalt
forløb af ord eller billedelementer. Fx: ‘Spørg
ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad
du kan gøre for dit land’. I logoer kan det
opnås ved at bytte om på elementer eller
rotere elementer inden for et ordbillede.
Parantes: Typogrammer kan typisk indeholde
ekstra figurer som er integreret i ordbilledet.
ELLIPSE
Skabe opmærksomhed ved at udelade en
del af en figur, og dermed vække
Anastrofe:

Ellipse: Fx udnyttelse af det negative rum.

nysgerrighed. Gestaltloven om closure.
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Appendix B

Retoriske enheder og deres visuelle ækvivalenter.
Flere grafiske greb som supplement til Helmann's liste.
Kilder: Wikipedia (ikke verificeret) samt Edward P.: Classical Rhetoric for the Modern Student,
Oxford University Press Inc, 1998.

Troper (indhold)
Allegori: Frog design – et strategisk
designbureau som transformerer business –
anvender allegorien om frøen der bliver til en
prins, når prinsessen kysser den.

ALLEGORI
Udvidet metafor. En billedlig fremstilling,
som udtrykker noget andet end det, som
helt konkret fortælles eller vises. En hel
historie, og altså mere en blot egenskaber. Fx
Rottefængeren fra Hammel som allegori på
Hitler og nazister.

Allegori: Kræftens bekæmpelses ren-luftkampagne bruger allegorien om kanariefuglen
der blev brugt som advarsel i kulminerne.
Så længe fuglen synger, er luften god.

ALLUSION
Reference til et andet værk. Hun er familiens
praktiske gris. Han kom tilbage som den
fortabte søn.

Allusion: Myten om Pandoras æske.

ANALOGI
Sammenligning. At noget i en kontekst svarer
til noget andet fra en helt andet kontekst.

Analogi: Fx fugle der kvidrer er analog
med mennesker der chatter.

ANTROPOMORFISME/
PERSONIFIKATION/PROSOPOPOEIA/
Give menneskelige egenskaber til dyr eller
andet ikke-menneskeligt.

Antropomorfisme: Mailchimp-aben er et dyr
med menneskelige egenskaber.
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ARKAISME
Udtryk eller stil som er eller virker forældet

BURLESQUE METAFOR
Underholden, overdrevet eller grotesk
Arkaisme: Bruges til 'legacy'-identiteter
– gamle brands, såvel som nye – som skal

sammenligning. Minder om satire.

KLICHÉ
Overbrugt figur eller tema.

COMMISERATION
Empatisere med nogen, fx udtrykke sorg over
Burlesque metafor: Overdrevent svulstigt
og underholdende metafor. Her er skeletter
metafor for en bestemt typer personer, der
drikker en bestemt type øl.

deres tab.

CONGERIES. SE ENUMERATIO –>
(BUNKE, STAK, OPHOBNING)
Akkumulation af synonymer eller forskellige
elementer, som tilsammen former et samlet
budskab. Kan bruges til at give udtrykket
ekstra pondus med patos-appel såsom “Han

Kliche: En smiley er en udbredt kliché,
her brugt på en original måde.

var et skvat, et pjok og en ren svækling”

KORREKTIO
Rettelse af fejl.
Commiseration
DYSFEMISME
Erstatte en hårdere, mere offensivt mere
konfliktsøgende udtryk med et andet. Det
modsatte af eufemisme.
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EKFRASE
Kunstnerisk præsentation af andet
kunstværk. Ligesom parafrase (?)
Congeries: En samling af samme type element
vist i forskellige udgaver ~ synonymer.

EPANORTOSIS. SE KORREKTIO ->
En slags korrektio. Umiddelbar og empatisk
selv-korrektion – ofte følger en fortalelse.
ENUMERATIO
En slags forstærkning og akkumulering af
specifikke aspekter til at danne en samlet

Korrektio: Udstregning af ord.

pointe.

HØJTRAVENDE (GRANDILOQUENCE)
Pompøst udtryk. kancelli-agtigt.
(Sesquipedalianisme)
Dysfemisme: Bevidst uharmonisk logodesign til
OL i London 2012. Eller bevidst provokerende
piktogramdesign til OL i Lillehammer 1994.

UDRÅB (EXCLAMATION) –> IMPERATIV
Højt råb med udråbetegn. Bydemåde.

HUMOR
Frembringe latter og underholdning.
Ekfrase: Minder om Parafrase.
HYPERBATON
Elementer, som naturligt hører sammen,
adskilt for at forstærke effekten,
fx "Ham siger jeg ikke noget til".
Enumerato: Akkumulering af samme slags
elementer til at danne forstærket pointe.
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INSINUERE (INNUENDO) (ANTYDE)
Skjult mening som betyder noget uanset om
den skjulte mening, bliver forstået eller ej.
Højtravende.

Fx " Bare man får lidt skrubbe på krogen".

SKÆLDSORD (INVECTIVE)
Udråb.

Kunsten af fornærme (eller provokere).
Parafraser over amerikanske moralske plakater
til fængslede på prøvetid. Også eksempel på
commiseration (empati). Også eksempel på
satire.

Humor: Identitet til Cambridge
rummer også innuendo og
henvisninger til kendte personer.

INVERSION
Det modsatte af noget. Positiv-negativ rum.

IMPERATIV
Bydeform!
IRONI
Hyperbaton.

Betyder det modsatte af den bogstavelige
mening. Fx: “Jeg elsker bare at vaske gulv”
Sjældent i visuel identitet.
LITOTE (UNDERSPILLE/UNDERDRIVE)

Insinuendo: At insinuere noget (frækt).

Skabe opmærksomhed ved bevidst
underdrivelse. der i sin hyppigste form
erstatter et stærkt rosende udtryk med
negationen af dets modsætning. I stedet for:
'Det er vældig godt' siger man: 'Det er ikke
så ringe endda'. Litotiske udtryk er blevet
fremhævet som særlig karakteristiske for

Skældsord.

dansk (jysk) sindelag. Nobrand. Tørt, logisk,
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funktionelt.

MALAPROPISME
Fejlagtig anvendelse af et ord ved at
det erstattes med et næsten ens ord
Inversion:

med en anden betydning fordi ordet er
misforstået, fx. Google-logoet (for Gogol).
UNDERHOLDENDE.

MERISME
Referere til et hele ved at vise to
Litote: Underspillede, anonyme navnetræk
uden pynt. Eller fx en blå cirkel er en
ret beskeden representant for en hel
mediekoncern.

modsætninger inden for dette hele,
fx. "Han søgte ude og inde".

NEOLOGISME
Sproglig nydannelse, fx. fedt i betydningen
Malapropisme:

'godt, lækkert, skønt'. ' Modsatte af arkaisme.
Grafisk ækvivalent: Trendy effekt.

OXYMORON
To termer, der normalt er modsigende
hinanden. Fx: “Hans er en glad pessimist.”
PARABEL -> SE ALLEGORI
Udvidet metafor fortalt som en anekdote for
Merisme:

at illustrere en morale.
PARADOKS
Selvmodsigende, fx Løgnerens paradoks: hvis
en løgner siger, at han lyver, er det så sandt…?

Neologisme:
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PERIFRASE
Omskrivning af et udtryk ved at nævne
begrebets egenskaber: Den Almægtige
for Gud, den gamle have for Tivoli og de
langhalede skadedyr for rotter.
Grafisk ækvivalent: Vise et brands
egenskaber, fx dirigent-sving for Koncerthus,
filmrulleflimmer for Filminstitut, bølger for
Akvarium og dataflow for datasikkerhed.

PLEONASME (REDUNDANS)
Brugen af flere ord end nødvendigt, fx 'en
rund cirkel', 'forældre med børn'.
Perifrase:

De viste eksempler kunne også være eksempler
på Eufemisme (underspillet)
SATIRE OG PARODI
Humoristisk samfundskritik og
humoristisk imitation.

Pleonasme:
SANSELIGE DETALJER
Spor efter menneske eller værktøj.
Naturalistiske billeder.
SNEKLON (SNOWCLONE)
Kliché-skabelon, fx 'X er det
nye Y', eller 'alle X's moder'.
Sanselige detaljer: Sanselighed i form af
spor efter menneskehånd. Eller naturalistiske

SYNÆSTESI

fotos.

Vække en sans gennem andre sanser.
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TAUTOLOGI
Ligesom pleonasmen dækker tautologien
over en overflødig gentagelse, men der er en
forskel. Pleonasmen gør brug af et overflødigt
ord (man siger det samme ved anvendelse af
synonym). Ved brug af tautologien siger man
det samme på forskellig måde.

ZEUGMA –> SE PUN
Sneklon: Klassisk greb inden for

Bruge et element til at beskrive to eller flere

dynamiske identitetssystemer.

figurer. Fx “He stiffened his drink and his
spine.”

ZOOMORFISME
Overføre dyre-egenskaber til mennesker eller
guder.
Synæstesi: Aktivere
høresansen gennem
visualisering af lydbølgers

Skemaer

egensvingninger. Identitet til
musikhus Singuhr, Berlin.
AKKUMULERING
Se enumeratio og congeries.
ADNOMINATION
Gentagelse af samme rod, fx. 'he is nobody
Zeugma:

from nowhere and he knows nothing.
Se alliteration og anafor.
ANADIPLOSIS –> SE ELISION OG
EPANOSTROFE

Zoomorfisme:

Gentage samme element som det sidste i en
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figur og som det første i efterfølgende figur.
Anadiplosis: Ligaturer er eksempler på
anadiplosis

ANTIMETABOLE
Gentagelse af elementer i efterfølgende
figurer men i modsat rækkefølge.

ANTISTROFE –> SE EPIFOR
Gentage samme element eller i slutningen af
figur.
APOSIOPESIS
Afbryde eller holde pause for dramatisk eller
følelsesmæssig effekt.
Aposiopesis:
APPOSITION
To elementer, hvor det andet definerer det
første.

ASSONANS OG KONSONANS
Gentagelse af formdetaljer eller farver (vokallyde), fx. skriget hvinede.
Apposition:
KAKAFONI
Blanding af former og farver, der ikke
harmonerer.
Assonans og konsonans:
COMMORATIO
Gentage figurer med varianter af samme
element, fx. Han er død, han er borte, han er
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gået bort, han har stillet træskoene …

ELISION –> SE ANADIPLOSIS
Kakafoni:

Sammenskrivning af to ord ved udeladelse af
en del. Svarer til ligatur.

EPANASTROFE – SE ANADIPLOSIS
En sætning begynder med samme ord, som
den foregående ender med. Fx: Hendes hud
var blød, blød som fløjl eller jeg har fået nok!
Commoratio:

Nok af mænd. Mænd er simpelthen …

EPIFOR –> SE ANTISTROFE
Fx: “I believe we should fight for justice. You
Epifor:

believe we should fight for justice. How can
we not, then, fight for justice?” Modsatte af
anafor.

EPIZEUXIS
Ordet betyder egentlig “sammenføjelse” og
er en figur, hvor et ord gentages to eller flere
gange umiddelbart efter hinanden såsom
dav dav eller ja, ja. Er ikke så raffineret en
figur, men kan lægge tryk på og fremhæve
mening såsom det var meget, meget dumt
Epizeuxis:

gjort. Retorisk kan figuren bruges til at skabe
entusiasme eller udvise taknemlighed.

ISOKOLON –> SE SPOONERISME
Bruge parallelle strukturer af samme længde i
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efterfølgende figurer.

MIMESIS
Imitation af en persons tale eller skrift.
Isokolon:
PARALLELISME –> SE ISOCOLON
Samme struktur i to eller flere figurer. Rytme.

PARRHESIA
Tale åbent og modigt i en situation hvor det
er uventet. Tone of voice! (Glyptoteket)
Mimesis:
PUN –> SE ZEUGMA
Leg med elementer, hvor et element
gentages, men med forskellig betydning.
Fx: “She was always game for any game.”
Parallelisme:
SPOONERISME –> SE ISOCOLON
Bakke snagvendt.
Bytte rundt på del-elementer indenfor samme
figur.
Pun:
SYMPLOKE
Samtidig brug af både anafor og epifor.

SYNKYSIS
Sammensætning af forskellige elementer
Spoonerisme:

med henblik på at tvinge modtageren til at
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afkode relationen mellem elementerne.
Synkysis:
TRIKOLON ELLER HENDIATRIS
“Tretrinsraket”. Tallet tre kan nærmest ses
som et lykketal inden for retorikken og
skrivekunsten i almindelighed. Udtryk, der
består af tre dele, har ofte en rytmisk klang
og er guf for hukommelsen. Fx: Gud, konge
og fædreland. Eller 'that government of the
Trikolon:

people, by the people and for the people.
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Bilag 1, Følelseshjulet

Bilag 1: Følelseshjulet
Wilcox, G., “The Feeling Wheel. A Tool for Expanding Awareness of Emotions and Increasing
Spontaneity and Intimacy”, Transactional Analysis Journal, Volume: 12 issue: 4, page(s): 274-276,
Issue published: October 1, 1982
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Bilag 2: Løsningskatalog, definition
Nedenstående definition er en omskrivning af teksten næste side, som er fra Myrup, M. &
Tjalve, E.: Serie PROBLEMLØSNING/Arbejdsblade til Problemløsning, DTH/Instuttet for
Konstruktionsteknik, 1986, p. 32-34. De følgende sider viser eksempler fra samme kilde.
Anvendelse
Ved opsøgning af løsninger til visuel realisering af en bestemt følelsesappel, kan
løsningskataloger anvendes. Fremtidig aktivitet: Et katalog til fri afbenyttelse for studerende
og profesionelle forventes etableret og løbende opdateret online på et domæne, der kunne
hedde www.visuelidentitet.dk.
Forklaring
Ud fra erkendelsen, at visuelle identiteter er resultat af en syntese af et endeligt antal
verbale narrativer om brandet (typisk 3-5 kerneværdi-ord), er der udviklet et katalog,
som angiver visuelle løsninger til disse kerneværdi-ord. Kataloget indeholder forskellige
abstraktionsniveauer: Principielle grundfølelser, afledte følelser og specifikke grafiske greb.
Fremgangsmåde
Kataloget består af en kerneværdi-del og en udvælgelsesdel.
Input er en eller flere kerneværdier (ord), output er forskellige konkrete grafiske greb (form).

1

Bilag 2, Løsningskatalog, definition

Bilag 2: Løsningskatalog, definition
Kilde: Myrup, M. & Tjalve, E.: Serie PROBLEMLØSNING/Arbejdsblade til Problemløsning, DTH/
Instuttet for Konstruktionsteknik, 1986, p. 32-34.
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Bilag 2: Løsningskatalog, eksempel
Kilde: Myrup, M. & Tjalve, E.: Serie PROBLEMLØSNING/Arbejdsblade til Problemløsning, DTH/
Instuttet for Konstruktionsteknik, 1986, p. 32-34.
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Bilag 2: Løsningskatalog, eksempel
Kilde: Myrup, M. & Tjalve, E.: Serie PROBLEMLØSNING/Arbejdsblade til Problemløsning, DTH/
Instuttet for Konstruktionsteknik, 1986, p. 32-34.
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Bilag 3: Løsningskatalog, fra ord til form
Appelform: ETOS
Grundfølelse: STÆRK
Relevans: REFERENCE
Etos, appellerer til mavefornemmelse.
Opfattes subjektivitet. Langtidsholdbar følelse.
Troper: Metafor og Metonymi.
Referencer til egenskaber.
Skemaer: Ikke så mange.

Kerneværdier

Følelsesappel

Succesfuld

Stolthed over at eje/handle
med/arbejde hos brandet –>
Følelse af at have succes

Modtagerens specifikke
følelse -> Umiddelbar afledt
følelse: Brand værdiord

Hviler i sig selv

Stærkt eller respekteret brand
–> Følelse af selvværd

Værdsat

Anerkendt af brandet –>
Følelse af at være værdsat

Kvalitetsbevidst

Vigtighed og omhu –> Følelse
af kvalitetsbevidsthed

Tillidvækkende

Tro på/enighed med brandet
–> Følelse af tryghed/
tilhørsforhold.

Omsorgsfuld

Omsorgsfuldhed fra brandet
–> Følelse af empati og
taknemmelighed

Trope

Trope

Metafor

Indhold der har symbolsk relation til brandet. Viser noget andet en den
bogstavelig produkt eller service. Viser egenskaber der associeres med
brandet.

Direkte
Figur med bogstavelige
egenskaber der associeres
direkte med afsenderen.

Mont Blanc Penne
Indhold: Bjergtop-metafor
~ Det bedste/højeste –>
stolthed.
Form: Ellipse-skema
skaber nysgerrighed ved
at skulle afkode det
negative rum.

Indirekte
Symbol med underforstået/indforstået
betydning. Figurativt eller abstrakt. Aftalt
betydning mellem gruppe. Kan stamme fra
en fortælling, som skal kendes for at forstå
symbolets bogstavelige betydning.

Eufemisme

Indhold, der har bogstavelig relation til brandet.
Minder om synekdoke, men mere overordnet.
Kausal:
Reference til ophavsperson
opfindelse eller produkt.
Kan være grundlæggerens/
opfinderens navn eller
produktets egenskab.

Apple
Indhold: Æblemetafor ~ Anekdoten om Newton, der
fik genial idé efter et æble faldt ned i hans hoved ->
genialitet. Fremhævelse/antitese af bid, ved at bryde
symmetrien.
Form: Pleonasme eller tautologi (siger og viser Apple).

Barack Obama Kampagne
Indhold: Kausal + rumlig
metonymi. Obama ~
personen bag en ny politik.
+
USA's flags farver og former i
landskab med 'opgående sol'
~Rumlig metonymi for hele
USA og dets befolkning.

Firefox
Indhold: Ræv med 'ild i røven' er metafor for hurtighed +
rumlig metonymi for hele verden ~ Global og hurtig.
Form: …

Form: Alliteration. Skaber
nysgerrighed ved at
skulle opdage O'et i
bogstavmærket.

Starbucks
Indhold: Sirene metafor ~ Grundlæggerne var fra
Seattle, som ligger ved havet, og kendt for historien
om Moby Dick, hvori indgår en Sirene
Form: Arkaisme – efterligner retro-emblem. Legacy.

Trope

Metonymi

Rumlig: Erstatte indhold med
dets beholder.

Erstatte et tabubelagt, stødende eller
ubehageligt begreb med et harmløst
begreb, fx. ‘gå bort’ i stedet for dø.
Temporal: Erstatte befolkning
eller begivenhed i tid med
tidsangivelsen.
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Bilag 3: Løsningskatalog, fra ord til form
Appelform: LOGOS
Grundfølelse: ROLIG
Relevans: SUBSTANS
Logos appellerer til intellekt, objektivitet og fornuft.
Opfattes subjektivitet. Langtidsholdbar følelse.
Troper: Metonymi og synekdoke.
Referencer til konkrete produkter og services.
Skemaer: Tilfører nærvær ved brug af skemaer.

Kerneværdier

Følelsesappel

Sikrende

Tillid til brandet –>
Følelse af sikkerhed

Afklaret

Kærlighed til brandet –>
Følelse af afklarethed

Opmærksom

Intimitet med brandet –>
Følelse af at der er respons

Reﬂekteret

Betænksomhed fra brandet
–> Følelse af et brand, der
reflekterer over tingene.

Afslappet

Tilfredshed med brandet –>
Følelse af afslapning

Modtagerens specifikke
følelse -> Umiddelbar afledt
følelse: Brand værdiord

Trope

Trope

Metonymi

Synekdoke (Pars pro tote).

Indhold, der har bogstavelig relation til brandet.
Minder om synekdoke, men mere overordnet.
Kausal:
Reference til ophavsperson
opfindelse eller produkt.
Kan være grundlæggerens/
opfinderens navn eller
produktets egenskab.

Rumlig: Erstatte indhold med
dets beholder.

At erstatte en helhed med en bogstavelig del af helheden.
Typisk specifikke karakteristika ved produkt eller service.
Temporal: Erstatte befolkning
eller begivenhed i tid med
tidsangivelsen.

Trope (indhold)

Litote

Underspille

Trope (indhold)

Onomatopoetikon
Efterligne lyd eller visuel
effekt.
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Bilag 3: Løsningskatalog, fra ord til form
Appelform: PATOS
Grundfølelse: GLAD
Relevans: NÆRVÆR
Kerneværdier

Følelsesappel

Patos appellerer til hjertet. Opfattes subjektivitet. Kortvarige, men store følelser.
Troper: En del
Skemaer: Mange. Flere end i andre appelformer.

Modig

Opstemthed/opsat på noget

Skema

Modtagerens specifikke
følelse -> Umiddelbar afledt
følelse: Brand værdiord

–> Følelse af mod

Fascinerende

Stimulerende

Sensualitet –> Følelse af

Legende

Optimistisk

Overraskende

Parallelitet, hvor det første
element gentages flere
gange efter hinanden.
Fx. “I will fight for you. I
will fight to save Social

Trope

Satire eller
Burlesque
metaphor
Underholden,
overdrevet
eller grotesk

Trope

Skema

Efterligne lyd eller visuel
effekt.

Tilfældig gentagelse
af indhold. Fx
‘Kongen er død.
Længe leve Kongen’.

fascination

Onomatopoetikon

Energisk –> Følelse af

Trope

Skema

Fremhæve et eller flere
elementer med kontraster,
form eller farve.

Bogstavrim
fx. “stor og stærk”,
“fra første færd”,
“ved sine fulde fem”.

stimulering/inspiration

Underholdende

Anafor

Munterhed –> Følelse af at

Fremhævelse

Diafor

Ordet betyder egentlig
“sammenføjelse” og er en
figur, hvor et ord gentages
to eller flere gange
umiddelbart efter hinanden

A play on words in which a
homophone is repeated but
used in a different sense.
Examples: “She was always
game for any game.”
Inviterer til afkodning.

Frembringe latter og
underholdning.

Kreativ –> Følelse af ‘Legelyst’

Skema

Skema

Bruge parallelle strukturer
af samme længde i
efterfølgende figurer.

Bytte rundt på
delelementer inden
for samme figur

Isocolon

Spoonerisme

Trope

Skema

Rettelse af fejl.

“Tretrinsraket”.
Tallet tre kan
nærmest ses som
et lykketal inden
for retorikken og

Skema

Malapropisme

Ekstra element,
der er en del af
tanken, men ikke
hører til grunddelen.
Typogrammer kan
Skema

Tilfældig gentagelse af
indhold. Fx ‘Kongen er død.
Længe leve Kongen’.

Skabe opmærksomhed ved at ændre
normalt forløb elementer. Fx: ‘Spørg
ikke hvad dit land

Skema

Trope

Parantes

Skema

Fejlagtig anvendelse
af et ord ved at det
erstattes med et
næsten ens ord med
en anden betydning
Trope

Epanostrofe

Anastrofe

Gentage samme
element som det
sidste i en figur og
som det første i
efterfølgende figur.
Skema

Korrektio

Opmærksom –> Følelse af

Trope

Skema

Skema

Fremhæve et eller flere
elementer med kontraster,
form eller farve.

Afbryde eller holde
pause for dramatisk
eller følelsesmæssig
effekt.

Fri bearbejdning af
en anden kunstners
værk.

overraskelse

Aposiopesis

Epifor

Gentagelse af
formdetaljer eller
farver (vokal-lyde),
fx. skriget hvinede.

optimisme

Fremhævelse

Trikolon

Kliché-skabelon, fx
'X er det
nye Y', eller 'alle X's
moder'.

Humor

Diafor

Skema

Assonance og
konsonans

Sneklon

Gradvis stigning
eller fald i
præsentation eller
form. Trappeforløb i

Efterligne lyd eller visuel
effekt.

Det modsatte af
noget. Positivnegativ rum.

Trope

Skema

Trope

Pun & rebus

Inversion

Skabe
opmærksomhed ved
at udelade en del af
en figur, et ord eller
en sætning, vækkes

Klimaks og
antiklimaks

Skema

Trope

Ellipse

Gentagelse af indhold i
forskellige transformerede
former, fx vennernes
ven eller bossernes boss.
Varianterne hidrører

Trope

Onomatopoetikon

Skema

Skema

Polyptoton

Alliteration

blive underholdt

Håbefuld –> Følelse af

Skema

Epizeuxis

Fx: “I believe we should
fight for justice. You
believe we should fight for
justice. How can we not,
then, fight for justice?”

Merisme

Referere til et
hele ved at vise to
modsætninger inden
for dette hele,
fx. "Han søgte ude

Parafrase

Trope

Synæstesi

Vække en sans
gennem andre
sanser.

