Förslag 120606 för en logga för SwedSTORECO2
Förslaget är baserat på ledorden CO2, Sverige, borrning, miljö, och på förutsättningar att SwedSTORE skrivs
med versal-gemena som visas och att CO2 står upphöjt.
Mycket förenklat symboliserar naturligtvis Swed Sverige, CO2 står lika självklart för CO2, borrning visas
med den vertikala stapeln och miljö med den gröna färgen.
På ett lite djupare plan är tanken att underkanten av texten visuellt fungerar som ett markplan och att CO2
genom ett borrhål pumpas ner i ett förvaringslager under mark.
Jag kom ganska snabbt fram till att en vertikal linje neråt från ”O” i CO2 skulle vara en bra bild för både
själva borrningen och för att CO2 trycks ner. Vidare kändes det sammanhållna färgfältet för CO2-borrhåletförvaringslagret som en enkel och relevant symbol för processen. Att tydligare visa olika lager eller att visa
CO2 specifikt inne i förvaringslagret känns inte relevant i loggan – hellre då en kraftfull enkelhet.

Loggan kan visas både med den gröna färgen och med motsvarande grå fält (rastrerat i sv/v tryck), liksom
med vit text mot svart botten.
Den är enkel nog att bli tydlig även i mycket små storlekar (reklamtryck på namnskyltar, visitkort, pennor,
anteckningsblock etc), och kraftfull nog att förstoras till en monterfondvägg eller på arbetsfordon.

Mitt mål när det gäller design (och en avstämningslista för det färdiga förslaget) är att den skall vara semantiskt korrekt, syntaktiskt konsekvent, pragmatiskt begriplig, visuellt kraftfull, intellektuellt elegant – och
tidlös.
Slutligen, ett litet råd: när man för första gången ser en ny logga, layout etc är det lätt att förstaintrycker blir
att den inte stämmer med förväntningarna, det man tänkt sig eller hoppats på. Förstaintryck kan vara förrädiska. Men printa ut loggan (http://www.thomassondesign.com/$2/file/design-1/logga120604-1.png) och
sätt upp den på strategiska ställen och titta på den några dagar. Antingen växer den och känns alltmer rätt,
och då är vi hemma. Eller fortsätter den att skava, och då får vi köra ett varv till – eller tänka om helt. En
grundförutsättning är naturligtvis att det inte finns något i den som är faktamässigt fel...

Jag har jobbat mig igenom ett antal varianter med olika fonter och fontvikter, placeringar av ord och bokstäver, fler detaljer som utritad jordyta, flera lager under marken i olika färger, tonplattor som symboliserar
marklager runt det gröna skiktet etc – men kommit fram till att förslagets enkla symbolisering säger precis
detsamma, men enklare, tydligare och med mera kraft.
Här är några steg på vägen:
Graderad färg: CO2 är blå ovan jord och övergår steglöst till
grönt under jord. Någon poäng finns säkert i det, men det blir
mest en komplicering som inte tillför något väsentligt – plus att skillnaden blir större mellan färg- och sv/vtryck.
Jag testade att göra det tydligare med marklager, men det blir
lätt lite rörigt och kan ge upphov till ovidkommande associationer (det beige lagret – är det sand? eller skiffer?)
I andra varianter ser det bara “busy” ut, utan att tillföra något
som inte framgår lika bra i det slutliga förslaget.
Jag försökte skapa en mera kompakt ordbild – det är generellt lättare att
använda en lite mer kvadratisk logga än en som är långsträckt. Men när jag
bryter upp den sammanhållna och syntaktiskt korrekta placeringen, går den
semantiska betydelsen förlorad, och den är viktigare i det här sammanhanget
än formatet.
Jag testade också att konstruera en ordbild för CO2 – en geometriskt byggd “logga” som ett visuellt blickfång. Rätt okej
men i slutändan tycker jag att det räcker med det gröna fältet
som visuell “hook”, och det blev mer lugn i loggan med samma typsnitt överallt – mer fokus på loggans innebörd än på det yttre...
En annan tankelinje var att lägga till lite himmel/moln på några
olika sätt. Kunde kanske fungera i rätt kontext, men här tycker
jag att det lite för gulligt ;-)

