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brief:  
den norske universelle velferdsstaten omfatter  
en lang rekke offentlige ordninger som sikrer  
samfunnets medlemmer et fundament for å leve  
et verdig og godt liv. 
Dette manifesterer primært i to former:  
Overføringer som trygd og pensjon  
Tjenester som helsetjenester og skole

En velfungerende velferdsstat kjennetegnes av konkuransedyktige  
tjenster og forskjellutlignende overføringer. 



utfordringer:
Det vannskelig å få riktig grep om  
hvordan velferdstaten konkretiseres. 
Den kan opfattes som upersonlig 
og byråkratisk.

Offentlige tjenester er som regel 
offer for kritikk og sjeldent ros, 
noe som kan svekke tillit hos 
arbeideren.

Private aktører truer offentlige  
tjenester ved at de har større 
mulighet til å ta ut profitt,altså 
går ikke pengene i like stor grad 
tilbake til maskineriet.



Den trenger en solid 
ethos, sånn at folk  
oppfatter den som  
profesjonell, trygg  
og tilgivende. 
Derfor er det av  
interresse å bevare  
de allerede veletablerte 
instansenes 
identitet.

behov:

Velferdsstaten noe som trenger 
å synliggjøres, samtidig som 
den ikke skal føles ingripende 
eller glorifisert.

Mål for prosjekt:
synnliggjøre og styrke  
velferdsstatens ethos på en  
diskre måte. 

familisere og avskrekke      
velferdsstaten i møte  
med mennesker.



dugnad

skaper 
muligheter

trygghet

hjørnestein

samlende

universal

felles
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nett

bærekraft

fundament

hjelpsom

folkelig

demokratisk



En font blir samlende, og en vital byggestein i informasjons- 
infrastrukturen til noe så omfattende som velferdsstaten. 
Den har mulighet til å være en diskre fellesnevner og blir  
et element som blir tilgjengelig både avsender og mottaker.  
Samtidig er det enkelt å flette inn i allerede eksisterende 
instutisjoner på en smidig måte.



hjørnestein mono

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789.,:;
TAFVM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789.,:;
TAFVM



hjørnestein mono: er en konseptuell 
display font som skal brukes i over-
skrifter og annen fremhevet tekst. 

monoaspektet gir plass til alle  
bokstavene og tydeliggjør.

fungerer godt i et svart hvitt miljø
men de fete bokstavene tåler også

f  a  r   g  e  r  



Med lekende Versaler som 
gir Avsender Muligheten Til 
å sette et Mer personlig 
preg på Arbeidet

hjørnesTen Mono er en Font som oppfordrer 
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med byggeklossen, eller 
hjørnesteinen gjennomgående
som også fungerer som ornament

og et lekent formspråk, som avvæpner og 
menneskeliggjør



fonten gjør at brikkene Faller på 
plass. samler det brede spekteret 
av institusjoner til ett, rigid 
og mangfoldig fundament
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byggesteinen dyrket frem et minimalistisk og konsist kvalitetsstempel.

stempelet kommuniserer
solid mangfoldig sirkulært samspill
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egenevaluering:

I dette prosjekte har jeg i løpet av prosessen, gjennom reasearch, 
følt at jeg har fått en god forrståelse for hva det var jeg ville 
kommunisere med den visuelle identiteten. Jeg synes løsningen min, 
font, var er smart og godt valg for de problemstillingene og mål-
settingene jeg satte meg. I tillegg synes jeg det var interrisant 
hvordan de øvrige visuelle “effektene” kom så naturlig i prosessen 
gjennom en mer utforskende og praktisk metode. Alt i alt opplever jeg 
at det har vært en fruktig prosess, men den bærer kanskjel itt preg 
av at jeg ikke tok meg nok tid til å sette meg ned og finpusse. 

Jeg opplever at fonten er noe ufullstendig, og jeg lurer på hvordan 
den hadde blitt dersom jeg ikke var opptatt av aat den skulle være 
monospacet. Fonten er forøvrig i overkant karakteristisk som kanskje 
ikke er helt heldig for prosjektet. De grafiske elementene som ikke 
er fonten kjennes noe litt for stive.  

Alt i alt opplever jeg at dette prosjektet har gitt meg mulighet til 
å designe noe som jeg hadde lyst til å lage, Og det har vært en god 
øvelse i det å anylesere et problem og en situasjon, og komme med en 
visuell løsning. I tillegg til dette har det vært en god øving i å 
tegne font.


