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Dette er Hanne Brøters stipendierapport for
Magnus Blikstads fond,
som jeg fikk i 2009.
Jeg har kalt rapporten for:

HVA ER
inhouse
design?
Rapportens opprinnelig format er en KeyNote presentasjon på 15 minutter.
Jeg prøvde å svare så godt jeg kunne og så utfyllende som tiden tillot det,
på dette spørsmålet i løpet av den presentasjonen.
Denne boken er en liten reminder til deg,
hvis det er noe du har lyst til å friske opp i hukommelsen.

Denne lille bok er tillegnet Tove og Toril,
mine lunch-kompanjonger:
La oss fortsette å le.
Billingstad, Januar 2010
Hanne Brøter
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Jeg søkte og fikk Magnus Blikstads stipend for 2009 for å kunne
reise til «The In-HOWse designer conference» i Washington DC,
fra 10. - 12. september 2009.
Hvis det er noen som lurer på hvorfor ordet inhouse skrives
så rart i konferansens tittel, skal jeg komme tilbake til det.
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Bakgrunnen for mitt ønske om få reise til
konferansen var at jeg siden min ansettelse
i Budstikka i 2000 har hatt en stadig voksende
interesse for Budstikka som merkevare,
branding, profilarbeid og den rollen design bør
ha som strategisk verktøy for bedriften.
Etterhvert slik at stillingen min er blitt definert
som inhouse grafisk designer, og nesten
utelukkende omfatter formgivning for
SELVE MEDIEHUSET, alle avdelinger.
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Fagmiljøet for inhousedesignere i Norge er
ikke lett å få øye på. Jeg har ikke klart det.
Men gjennom litteratur, nettsteder og tidsskrifter har jeg blitt veldig
inspirert av å kunne observere hvordan inhouse design i USA er
gjenstand for større respekt og interesse enn her hjemme,
i form av medieomtale, organisasjoner, nettressurser
og ikke minst den konferansen som jeg deltok på.
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Designmagasinet HOW står årlig bak flere store designkonferanser i USA:
• The HOW design conference er den største - med fokus på selve designfaget.
• Freelancerkonferansen tar opp problemstillinger spesielt for den måten å jobbe med design på.
• Mind your own business-konferansen er for folk som driver sitt eget designfirma.
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«The in-HOWse designer conference»
er for oss som driver med design på vegne
av vår egen arbeidsgiver, «The Company».
Nå skjønner vi hvorfor det heter in-HOWse...
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Bemerk tittelen på årets konferanse: «Create Value»
Å skape verdier for moderbedriften gjennom bruk av intelligent design
var denne konferansens røde tråd. Det var ingen forelesninger om
designspesifikk programvare eller designfaglige emner.
Fokuset var på hvordan vi som designere kan bidra til økt verdiskapning gjennom
å styrke bevisstheten om design i våre hjembedrifter, særlig i disse vanskelige tider.
Forelesere var bl.a:
Jeni Herberger
John Ranalletta
Christopher Pullmann
Stanley Hainsworth
Megan Slabinski
Andy Epstein
Michael Lejeune
Ricardo Crespo
Sally Hogshead

som du kan lese litt om her:
www.jeniherberger.com
http://ranalletta.com/speaking.htm
www.aiga.org/content.cfm/medalist-chrispullman
www.tetherinc.com/
www.linkedin.com/in/meganslabinski
www.aiga.org/content.cfm/brand-blindness#authorbio
www.fastcompany.com/magazine/138/fast-talk-create-a-cooler-alternative.html
www.jeniherberger.com/talk.php?name=ricardo_crespo
www.fivestarspeakers.com/espeakers/8307/Sally-Hogshead.html

Konferansen hadde i år 277 deltagere, bl. a fra disse bedrifter/organisasjoner
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3 bedriftsbesøk

I tillegg til selve konferansen hadde jeg arrangert
tre bedriftsbesøk, til designavdelingene hos
University of Maryland, rett nord for
Washington DC, National Gallery of Art og
National Geographic Magazine, tre veldig ulike
bedrifter, både når det gjaldt antall ansatte
totalt, størrelsen på designavdelingene og måter
å organisere arbeidet på.
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Erfaringene fra bedriftsbesøkene og fra konferansen generelt kan veldig kort sammenfattes
slik: Gjenkjennelse av felles problemstillinger
knyttet til utøvelsen av inhouse design.
Det var rart å reise så langt og besøke bedrifter
som var så ulike Budstikka og etter kun minutters
samtale med designerne kunne le gjenkjennende
til svært kjente problemstillinger.

De hadde imiderltid alle kommet lenger enn
oss mht. å betrakte design som strategisk viktig
for bedriften, og det var mye å lære om hvordan
de hadde kommet dit de var i dag.
Veldig inspirerende!

Jeg har hatt god tid til å la alle erfaringene fra
oppholdet i Washington synke inn.
I denne rapporten vil jeg snakke om essensen av det jeg lærte,
og si noe om hvordan jeg mener at vi her
i Budstikka kan ha nytte av denne kunnskapen
om inhouse design. Så:

HVA ER
inhouse
design?
Vi gjentar spørsmålet fra tittelen, og det er lov til å ikke være
helt sikker på hva inhouse design egentlig er for noe.
Jeg skal prøve å svare på det, men først
skal jeg si noe om hva DESIGN er
og for å forklare DET,
...skal jeg faktisk begynne med å snakke
om hva design IKKE er...
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Et lite eventyr i den anledning
En gang for ikke så veldig, veldig lenge
siden, da jeg begynte på skolen for
grafisk design, hadde alle studenter
i dette fag en uttalt drøm om å bli
«ARTDIRECTOR».
Det hørtes fryktelig fint ut og var ladet
med en god porsjon selvhøytidelighet
og uangripelighet.
Men i dag er begrepet «artdirector»
noe jeg nødig vil ha knyttet opp mot
yrkesutøvelsen min.

Hvorfor det?
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- jo, hva er art?

Art betyr

KUNST
Kunst henger i glass og ramme på vegger og er en kunstners
subjektive uttrykk for en følelse eller
opplevelse han har av ett eller annet...

å uttrykke seg selv
slik han ser det
selvvalgte virkemidler
selvvalgt teknikk
selvvalgt medium
selvvalgt format

Hvis du liker dette bildet,
kjøper det av denne
kunstneren og henger det på
veggen din, er det vel og bra,
MEN DET HAR INGENTING MED
DESIGN Å GJØRE!
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Her er noen ord som HAR
med design å gjøre:
Intensjon
Kommunikasjon
Visjon
Funksjon

Design
visualiserer visjoner
Design
synligjør strukturer
og strategier
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ESIGN

er tradisjonelt oppfattet som
en mental prosess som vesentlig
foregår i høyre hjernehalvdel!

- og det er helt klart en skapende disiplin!

– men:design er også helt klart en

- problemløsende og analyserende disiplin!

− design er en disiplin som

- kobler sammen strategi og kreativitet
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Nå som vi vet litt mer om hva design er og ikke er, kan vi spørre på nytt: hva er inhouse design?

Inhouse design i Budstikka er:
• å synliggjøre vår strategi (bl. annet om to likeverdige kanaler)
• å visualisere vår visjon (å skape bankende hjerter)
• å vedlikeholde den SYNLIGE delen av vårt omdømme
Og omdømme har vi akkurat lært om i MOVER-boka som vi fikk den 10. desember!

her er Terje sitert fra MOVER-boka:
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Sitat Tandberg:
Omdømme =
«domen om kvar ein mann»
«Domen om kvar ein mann»
er omdømmet vårt.
Det forsvinner aldri.
Og det må skapes og
vedlikeholdes hver eneste dag.
Budstikkas omdømme er summen
av alt det vi som jobber i Budstikka
gjør, sier og skriver. Hver dag.
Dette sitatet har jeg tatt meg den
frihet å ta med her, fordi jeg synes
det er svært godt sagt og veldig
lett å forstå og huske.
Jeg ble veldig glad da jeg leste
dette, fordi jeg skjønte at det jeg
mente om denne saken var
omtrent akkurat det samme
som Terje mente, bare at:

Terje kaller dette for omdømme.
Jeg kaller det ofte for brand.
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HJELP!! Nytt ord: BRAND!
Hva og hvor er egentlig dette brandet?
Her kommer forsøksvis 3
forklaringer på hva BRAND er:
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Brandet er brukergrensesnittet mot kunden/brukeren eller leseren
Brukergrensesnittet mot kunden
er der hvor vi på en eller annen måte
kommer i KONTAKT med brukerne våre:
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– når noen leser avisen vår
– når noen bruker nettstedet vårt
– når noen ringer kundesenter eller resepsjon
– når noen bruker Budstikkakortet sitt
– når vi presenterer produktene våre
– når vi selger inn annonser
– når vi tar i mot gjester i våre lokaler,
enten det er styremedlemmer
eller skoleklasser på besøk!
– når vi er tilstede på messer, stands
eller idrettsarenaer
– osv., osv.

Eller som amerikanerne
kort sagt sier*:

«where the rubber
meets the road»

*denne metaforen har jeg stjålet
fra flere; bl.a Marty Neumeier.
Den er så god at det ikke er noe
vits i å – æh – finne opp hjulet på nytt!
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2

ELLER: Brandet er en
persons magefølelse om et
produkt eller en tjeneste.

Eller i vårt tilfelle:
hjertefølelse.
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* Marty Neumeier har også sagt dette
om mager, men det med hjertet
er selvsagt vår egen greie!

Brandet oppstår når slagene
fra hjertet i Billingstadsletta 17
treffer og banker i takt med alle
hjerter i Asker og Bærum*

3

Bærum

Asker

* Marty Neumeier har ikke vært i nærheten
av denne metaforen, det er 100% Brøter

21

Brandet er altså ikke det VI mener det er...
Selv om vi mener en hel del hele tiden
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Brandet er det DE mener det er...

...og disse, hvis du synes det
var litt lav gjennomsnittsalder
på forrige bilde
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Fordi inhouse design vedlikeholder
den synlige delen av vårt omdømme eller brand
- er inhousedesign og branding to sider av samme sak.
Denne saken har imidlertid også flere sider, og hos oss er det
foreløpig heller ikke helt klart hvilken form eller innhold denne saken har...
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- hva betyr dette i praksis?
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Vi har valgt en visjon - nå må vi velge virkemidler!

26

Vi velger
også

visuelle
virkemidler!
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Vi valgte noen virkemidler i 2004
da vi hadde et profilprosjekt i forbindelse med åpningen av Budstikka som Mediehus.
To farger, som ble videreført fra tidligere, en font som heter TAZ og Christen Hvams logo, som også er Budstikkas avishode.
Christen Hvam tegnet også den nye Budstikka, som endelig var på fornavn med sine lesere!
Disse virkemidlene er imidlertid ikke lenger tilstrekkelige for å kunne visualisere vår visjon og å skape
og vedlikeholde vårt synlige omdømme under alle tenkelige utfordringer og forhold, FOR som Terje sier:

Omdømmet må skapes og vedlikeholdes hver eneste dag.

taz
taz
taz
taz
taz
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100 - 55 - 0 - 55

0 - 90 - 50 - 30

Derfor pågår det nå parallelt to store
designprosjekter i Budstikka:
1. Et profilprosjekt som tar for seg
markedskommunikasjon.
Her samarbeider vi igjen med byrået
TVERS som også hjalp oss i 2004
2. Et redesignprosjekt av den ene
hovedkanalen vår: AVISEN.
Dette prosjektet ledes av Dag Otter
Det er viktig at disse prosjektene
er i dialog, og begge skal på
sin måte resultere i:
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Rammeverk og prinsipper
for hvordan våre visuelle virkemidler
skal brukes og utvikles

NB! strek under utvikles.
Det skal ikke lages noen absolutte manifester.
Vi er på jakt etter beskrivelsen av en logisk og
E L A S T I S K
design som kan tilpasses utfordringene i den fremtiden som bare fyker mot oss,
og hvor premissene forandrer seg litt faderlig fort!
Men hvor det fortsatt er tydelig og lett å kunne si
hvem som står som avsender!

Profilhåndbok?

Visuell Veiledning?

Blåbok?

Budstikkas Grafiske Kokebok?

Kjært barn har mange navn, men jeg velger å kalle resultatet for...
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BRANDINGBOK
Brandingboken skal være et verktøy som skal gjøre vår visuelle hverdag lettere.
Den skal gjøre virkemidlene kjent for hele organisasjonen.

NB! Dette ER ikke hele organisasjonen, illustrasjonen er metaforisk ment i forhold til utsagnet over! Du kan spørre din høyre hjernehalvdel hva en metafor er.
Sidsel Hvaal skal ha takk for at hun representerer det redaksjonelle miljø i denne bildekavalkade! Takk til alle dere andre også! Der ser du, Morten, det var ikke farlig,
og bildet av deg ble jo nesten det aller fineste? Hvis det er flere som vil være med på bilder - ta kontakt for avtale. Vi bare utvider sidetallet i neste opplag.

Dette er ikke noe «noen andre» kjenner til eller driver med, dette tilhører deg og meg!
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Lojalitet og
eget eierskap
til virkemidlene er
avgjørende for om
de virkelig blir

VÅRE!
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Omdømmet vårt er ikke tjent
med at noen definerer sin egen
lille «brandingboble» på
siden av det felles prosjektet.
Det bidrar til uklarhet og utrygghet
om HVEM eller HVA vi er.
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Disse gutta har ikke
valgt virkemidler SAMMEN!
Kanskje de IKKE har en brandingbok?
Ihvertfall er det ikke så lett å se
HVEM DE ER,
eller
HVEM SOM ER PÅ LAG MED HVEM??
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Men i virkeligheten er dette noen som HAR VALGT
og BLITT ENIGE OM virkemidler en gang for alle...
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FASIT

Stabæk fotball har valgt sitt virkemiddel!
Og det er ingenting i veien med
MAGEFØLELSEN hos brukerne deres, ser vi!
Den går til og med i arv!
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Går Budstikkas magefølelse i arv?

En liten historie fra virkeligheten om
trøbbel med valg av virkemidler
Sommeren 2009 skulle Budstikka lansere et redaksjonelt konsept med en
definert lokal tilhørighet for den enkelte journalist, under merkevaren
«enda nærmere», altså helt i tråd med dette
REDAKSJONEN hadde lagt sine hoder samlet i bløt og funnet ut
at den fargen som best skapte assosiasjonen «enda nærmere» var:

lyst militærgrønt....

enda
nærmere
...i ulike nyanser
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Markedsmenneskene og jeg, som skulle selge
konseptet inn til våre brukere, kom inn i loopen
på et MEGET sent tidspunkt, og hadde ingen
mulighet til å påvirke valg av visuelle virkemidler.
Vi måtte ta det vi fikk....................................................................................................................... Jeg lagde en dobbeltside på rekordtid
og presenterte den for min
oppdragsgiver, som sa:
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«Varför måste vi alltid
använda dom der
gursjefärgerna?»
Godt spørsmål!
Vi fikk da også en del spørsmål fra kollegaer om
hvorfor «vi» hadde valgt militærgrønt som profilfarge for et produkt som het «enda nærmere»?
Det kunne vi ikke svare på...
Vi kunne hatt god lyst til å gjøre konseptet
litt mer SALGBART i fargen,og litt mere «nært»
i uttrykket! MEN:
Når et virkemiddel er valgt av de ansvarlige,
må de som skal selge varen være lojale,
samme hva de selv synes....

Historien er et klart eksempel på manglende
inhouse design-tenkemåte.

Moralen må være:
La oss velge
virkemidler

SAMMEN
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Så: hvem driver med inhouse design?
- det gjør vi alle sammen!
• Inhouse design angår alle
• Inhouse design er en TYPE adferd
• Inhouse design er en tenkemåte
• Inhouse design er ikke 1 uttrykk
• Inhouse design er ikke 1 person
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fordi:

Inhouse design er når vi
velger og enes om
visuelle virkemidler
som skaper og vedlikeholder
vårt omdømme,
i samsvar med
vår visjon og våre verdier

Det var bløtkakeversjonen

men hvordan
etterleves dette
i en stressende
mediehverdag?
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Inhousedesign må tilgodesees med like tydelige....

• rutiner og ressurser

• strategier og strukturer

• ansvarslinjer

- og en like klar plassering
i organisasjonen...

...som andre virksomhetsområder, som f.eks
journalistikk, økonomi og salg
fordi den er like viktig.
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Inhousedesign-tenkemåte og adferd
har sin fremste ambassadør i en
Inhousedesigner,
som i kraft av sin stilling, kompetanse og
bankende hjerte påtar seg å være
«The keeper of the brand»
– en som har som oppgave å ivareta,
stelle og gjødsle brandet, på vegne av
bedriften, ledelsen og styret.
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Så trenger Budstikka en artdirector?
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- nei, men en...

artdirector
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Bøker, som jeg synes har vært fint å lese mens jeg lagde denne presentasjonen:
Cathy Fishel: The Inhouse Design Handbook. Real-World Solutions for Graphic Designers.
Peter Philips: Creating the Perfect Design Brief. How to Manage Design for Strategic Advantage.
Matthew Healey: What is Branding?
Marty Neumeier:

The Designful Comapany. How to build a culture of nonstop innovation.
The Brand Gap. How to bridge the distance between business strategy and design.
ZAG. The #1 stategy of high performance brands.

Marc Gobé: Emotional Branding. The new paradigm for connecting brands to people.
Seth Godin: The Purple Cow. Transform your business by being remarkable.
Chris Anderson: The Long Tail. Why the future of business is selling less of more.
Chip & Dan Heath: Made to Stick. Why som ideas survive and other die.
Nancy Duarte: Slide:ology. The art and science of creating great presentations.
Garr Reynolds: PresentationZen. Simple Ideas on Presentation Design and Delivery
Dan Pink: A Whole New Mind. Why right-brainers will rule the future.
Tom Kelley with Jonathan Littman: The Ten Faces of Innovation. IDEO’s strategy for
beating the devils advocate & driving creativity throughout your organization.
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