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[start innledn]

Introduksjon
Hvordan fungerer boken?
Boken du holder i hånden, presenterer et bredt utvalg av prosesser og 
metoder for strategisk utvikling av design. Det bærende konseptet er 
et fasesystem som representerer en komplett designprosess. Fase-
systemet vises på hver venstre side som en navigeringsstruktur, slik 
at du alltid skal vite hvor du er i prosessen. Boken er først og fremst et 
oppslagsverk. Det er meningen at du skal bruke den som et verktøy i 
planleggingen og utviklingen av designprosjekter og plukke ut det du 
har behov for til enhver tid. Derfor er de ulike fasene og underliggende 
trinnene presentert som selvstendige enheter. Mange av temaene, 
metodene og modellene som presenteres, finnes søkbare på nettet og i 
kildelitteraturen, dersom du ønsker å fordype deg. Figur 0.1 og 0.3 viser 
de seks overordnede fasene; initiering, innsikt, strategi, design, produk-
sjon og forvaltning. Figur 0.2 viser eksempel på hvordan underliggende 
nivåer fremkommer i navigeringsstrukturen og hvordan du kan navigere.

Fig. 0.1 Fasestruktur

Figuren viser de seks overordnede fasene i navigeringsstrukturen. Disse fasene er 
også hovedfasene i en designprosess. Prosessen er her presentert lineært, men i vir-
keligheten er den i stor grad sirkulær. Se figur 4.2 Fasene i en designprosess og figur 
4.4 Initiering av prosjektet.

Fig. 0.2 Navigasjon

Figuren illustrerer hvordan navigeringsstrukturen fungerer.

Første og andre nivå:
Det er fire nivåer i fasestrukturen. Her vises en oversikt over første 

og andre nivå.

##Sjekk original##

Nivå 1:
1 IINITIERING
2 INNSIKT
3 STRATEGI
4 DESIGN
5 PRODUKSJON
6 FORVALTNING

Nivå 2:
INITIERING:
1.1 Innsalg
1.2 Prosjektbrief
1.3 Intromøte
1.4 Workshop
1.5 Prosjektbeskrivelse
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1.6 Fremdriftsplan
1.7 Pristilbud
1.8 Kontrakt
1.9 Samarbeid

INNSIKT:
2.1 Forstå virksomheten
2.2 Situasjonsstudie
2.3 Problemstilling
2.4 Metodevalg
2.5 Undersøkelsesprosess
2.6 Undersøkelser
2.7 Analyser
2.8 Kartlegging
2.9 Testing og måling

STRATEGI:
3.1 Strategisk workshop
3.2 Overordnet strategi
3.3 Mål og delmål
3.4 Forretningsstrategi
3.5 Forretningsmodell
3.6 Markedsstrategi
3.7 Merkestrategi
3.8 Kommunikasjonsstrategi
3.9 Designstrategi

DESIGN:
4.1 Designbrief
4.2 Strategi><Design
4.3 Designmetodikk
4.4 Konseptutvikling
4.5 Designutvikling
4.6 Designelementer
4.7 Komposisjon
4.8 Flate og format
4.9 Identitetsutvikling

PRODUKSJON:
5.1 Implementering
5.2 Modell
5.3 Materialvalg
5.4 Papir
5.5 Fargestyring
5.6 Trykk og print
5.7 Montering og bygg
5.8 Teknisk og lys
5.9 Kvalitetssikring

FORVALTNING:
6.1 Immaterielle verdier
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6.2 Juridisk beskyttelse
6.3 Designledelse
6.4 Måling av effekt
6.5 Designhåndbok
6.6 Designmaler
6.7 Driftsmanual
6.8 Videre utvikling
6.9 Bærekraft

For en erfaren designer vil det være en enkel sak å navigere rundt i 
disse fasene og plukke ut det som er aktuelt for ulike oppdrag. For en 
designstudent kan det nok oppleves overveldende til å begynne med. De 
kan ha nytte av at en foreleser eller veileder porsjonerer ut innholdet og 
setter det i kontekst med ulike oppgaver og annen litteratur. Dersom du 
setter deg inn i fasestrukturen og forstår logikken i den, vil det å bruke 
boken være langt enklere. Vekting av de ulike fasene vil variere i ulike 
prosjekter. For eksempel kan det i ett prosjekt være behov for å arbeide 
10 % med strategi og resten visuelt design, mens det i et annet prosjekt 
kan være omvendt. Navn og rekkefølge på fasene kan endres etter behov.

Eksempel på bruk av faser i to ulike prosjekter:

##Sjekk original##

Emballasjedesign:

FASE 1 – INITIERING
1.2 Prosjektbrief
1.3 Intromøte
1.5 Prosjektbeskrivelse
1.6 Fremdriftsplan
1.7 Pristilbud
1.8 Kontrakt

FASE 2 – INNSIKT
2.2 Situasjonsstudie
2.3 Problemstilling, trinn 1
2.7.4 Posisjoneringsanalyse
2.7.7 Visuell analyse
2.7.5 Målgruppeanalyse

FASE 3 – STRATEGI
3.4 Merkestrategi
3.8.6 Kommunikasjonsplattform
3.9 Designstrategi

FASE 4 – DESIGN
4.1 Designbrief
4.4 Konseptutvikling
4.5 Designutvikling
4.7 Komposisjon


