
GI206

Visuell identitet – Velferdsstaten.

https://viktigesaker.no

Tilbakemeldinger

(Håper du tilgir meg sporadiske helvetiske røtter i noen av formuleringene mine.)

Generelt:_____

Prosjektet med visuell profilering innebar en prosess med følgende elementer (i ‘vekselvirkende’ rekkefølge):

• Studium av Velferdsstaten.
• Studium av konteksten.
• Definering av problemet.
• Definering av mål og hensikt med en visuell profil.
• Definering av strategi for problemløsningen.
• Definering av primærflater/strategisk viktige flater.
• Konkret gjennomføring/formulering/visualisering. _____

• Pedagogisk presentasjon av løsningsforslaget 
med plausibel begrunnelse for strategiske og formmessige valg, samt flatemanifestasjoner.

V i tok en sjanse ved å velge noe så komplekst som «velferdsstaten» som objekt for visuell profilering. 

Prosessen vi har hatt bekrefter at det var et godt valg. Vi ble konfrontert med en hel rekke faglige 

problemstillinger og utfordringer, analyseprosessene fremsto som påkrevd og åpenbarte hva strategitenkning 

kan frembringe av relevante – og overraskende – løsninger.

I felleskap har vi funnet ut at en visuell profil kan være mye mer og mye annet enn det man ved første øyekast kan 

se for seg. At målet og hensikten med en visuell profil kan avføde helt ulike strategier. At det, i vårt komplekse 

tilfelle kan, men ikke nødvendigvis må, resultere i en omfattende visuell omprofilering av hele konglomeratet av 

institusjoner og etater som inngår i tjenesteyting under begrepet velferdsstaten (à la det Tone Bergan presenterte 

som løsning på Oslo kommunes behov). At en visuell profil faktisk kan dannes av et konsekvent brukt apropos! – 

en setning, eller et sett setninger, et stempel, en mappe. Eller en selvstendig «ideologisk sky». – Dette er bra!

_____

Framtidsseminaret ‘2030’ som jeg fulgte med i uke 38 handlet mye om Velferdsstaten. Det kan hende at 

virkeligheten vi forholdt oss til i løsningen av vår oppgave vil være en ganske annen – allerede om ti år. 

Mulighetene som den videre digitaliseringen og algoritmiske prosesser skaper, samt behovet for en bedre 

samordning, automatisering av konsekvenskjeder og en mer uttalt brukerorientering, vil kanskje tvinge fram en 

radikal reorganisering av tjenester, etater og institusjoner – og, hvem vet, kanskje under hatten «Velferdsstaten». 

Så her er det spennede oppgaver som venter, også for grafiske designere.

Gratulerer med en fin team-innsats, sjenerøs deling av tanker og idéer, kreative innspill underveis. 

Og takk for at dere tok dere tid til å gi hverandre ordentlige, skriftlige tilbakemeldinger etter den siste 

presentasjonen!

Med hilsen. Josef Leupi.
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