
Velferdsstaten
 Strategi og visuell identitet (Marte)



Situasjonsbeskrivelse

Velferdsstaten trenger å spre informas-
jon om dets tjenester og ytelser, samt 
understreke hvorfor det er viktig å verne 
om velferdssamfunnet.

Velferdsstaten har behov for å bli synlig.



Synlighet kan oppnås ved at 
Velferdsstaten visuelt er mer tilstede i 
tjenestene.

Spesielt ved:
– Fødsel
– Skolestart
– Fullført utdanning
– Pensjon

Dette kan gjøres ved bruk av profilert 
materiell personlig rettet mot mottak-
er, som gaver og brev.



De enkelte etatene og institusjonene 
beholder sine visuelle identiteter, denne 
identiteten skal bare være en slags 
paraply for synliggjøre at tjenestene er 
finansiert av skatt. 



Fedra Sans – Leken og seriøs i ett

Jeg har valgt Fedra Sans Std som skrifttype fordi den er leken, men 

samtidig alvorlig nok til å bli tatt seriøst. Bruken av skriften er i 

hovedsak i snittene Book, Medium og Bold, men andre snitt kan 

også tas i bruk om det er nødvendig. 

Jeg har valgt oransje som hovedfarge fordi det er en farge som ikke 

er spesielt politisk ladd i Norge. Fargen har også svært mange gode 

assosiasjoner, som spudlende, leken og vital. Jeg har plukket noen 

tilleggsfarger som kan kombineres med det oransje i illustrasjon. 

Jeg har prøvd å plukke farger som passer sammen og enkelt kan 

brukes i illustrasjon, samtidig som de skal være så lite politisk ladd 

som mulig.

Hovedfarge
m/tilleggsfarger

Logo/signatur (brukes kun i brev)



For å være leken og personlig har jeg valgt 
å legge vekt på illustrasjon i denne profilen, 
og har laget et sett med illustrasjoner, som 
brukes på alt materiell.



Skisser



Utvalg av illustrasjoner fra 
settet, som kan varieres 
(nesten) i det uendelige, 
med hårfrisyrer,  farger på 
klær, hår og hud.

Disse illustrasjonene skal 
gjenspeile befolkningen



Brevene







Fødselsgave



Skolestartgave 1/3



Skolestartgave 2/3



Skolestartgave 3/3



Vitnemålsgave

Glassbrikke/Ølbrikke



Pensjonist-gave



Refleksjon/Evaluering av eget arbeid

+ Med denne profilen tror jeg at 
velferdsstaten blir synligere og oppleves 
som noe som er viktig.

+ Profilen er gjenkjennelig på alle flater

- Noen vil kanskje mene profileringsma-
teriell er dårlig bruk av skattepenger

- Dersom man har dårlige erfaringer 
med velferdsstaten kan kanskje profilen 
oppfattes som provoserende


