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Vår historie
Høgskolen
i Hedmark

Høgskolen i
Lillehammer

Interimlogo

Ny logo Høgskolen

Eksempel logo Universitet
(2020)

Med de store endringene i sektoren for høyere utdanning, og signaler
fra politiske myndigheter, ble det initiert samtaler om en sammen
slåing mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark
våren 2016.

Fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og
Høgskolen i Hedmark ble formelt godkjent i statsråd
14. oktober 2016, og fra 1. januar 2017 ble fusjonen iverksatt
under navnet Høgskolen i Innlandet (HINN). I påvente av den
nyopprettede høgskolens strategi ble det utarbeidet en
interimidentitet med tilhørende logo og verktøy. Identiteten
skulle gi høgskolen felles verktøy og kommunisere at fusjonen
var «under arbeid». Gjennom interimidentiteten ble initialene
INN etablert som samlende logosymbol for fusjonen, i
tråd med tradisjonene i høgskolesektoren.
Ny organisasjon trådte i kraft 1. januar 2018. Ny strategi
for Høgskolen i Innlandet 2018-2022 ble godkjent i styret
01.02.2018.

Basert på innholdet i den nye strategien er det nå
utarbeidet en ny visuell identitet. Gjennom denne skal
høgskolens mål, visjon og verdier komme til syne. Identiteten
forteller en tydelig og enhetlig historie om den nye høgskolen
og skal være et verktøy for å nå målene høgskolen har satt
seg. Logoen viderefører bruk av initialene INN, men
bokstavene er flettet sammen i en solid vev som peker
tilbake til høgskolens visjon «Sterkere sammen».
Den nye visuelle identiteten videreføres med oppdatert
navn i logo når vi går over til universitetsstatus (i 2020).
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Høgskolen i Innlandet

Kort om strategien
Sterkere sammen

STRATEGI FOR HØGSKOLEN I INNLANDET 2018 – 2020
For å bli sterkere sammen har Høgskolen i Innlandet (HINN) har gått fra å være to
høyskoler til å bli én. Den foreliggende strategien bygger på fusjonsplattformen. Her ble
målet om universitetsstatus fastsatt, sammen med ambisjonen om å utgjøre en drivkraft
for god utvikling i vår region. For å lykkes med å bli et universitet må både forskning og
utdanning styrkes. Et universitet bestemmer selv over sin faglige utvikling. Verdens
universiteter bidrar til vekst og utvikling, og trekker folk til sine byer og regioner. Vi arbeider
for at Høgskolen skal oppnå status som universitet innen 2020.
For å bli akkreditert som universitet må institusjonen innfri nasjonale krav. Vi må kunne
dokumentere høy kvalitet i alle deler av virksomheten. Som kunnskapsinstitusjon leverer vi
utdanning, forskning og faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi driver innovasjon og vi
formidler fag og forskning i offentligheten. Strategien beskriver høgskolens visjon og
verdier, og viser veien fram not universitetsstatus.
I 2020 skal Høgskolen i Innlandet være etablert som universitet, med fakulteter og
institutter i god drift. Vi opererer i tett samspill med omgivelsene, og har god dialog med
vertskommuner, næringsliv og samarbeidspartnere. Vi er blitt sterkere sammen, ikke bare i
samarbeidet med regionale partnere, men også med nasjonale og internasjonale
universiteter og organisasjoner.
Kathrine Skretting
Rektor

Høgskolen i Innlandet står for tradisjonelle universitetsidealer om akademisk frihet.
Forskning og utdanning skal gjensidig berike hverandre. Vi skal fremme kritisk tenking i alt
vårt faglige arbeid, og utdanne aktive demokratideltakere. Etisk refleksjon inngår i all faglig
virksomhet.
INVOLVERENDE - Vi søker samarbeid
HINN er en åpen kunnskapsinstitusjon. Systematisk kontakt med omgivelsene gir nye
ideer til forskningsprosjekter og innspill som øker studieprogrammenes relevans. Vi tilbyr
livslang læring og bidrar til nye muligheter for voksne, samtidig som regionens arbeidsliv
styrkes.
Vi søker samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, med kunnskapsinstitusjoner så vel
som nærings- og arbeidsliv, den politiske og den frivillige sektoren. Ambisjonene om dialog
og samarbeid skal også prege arbeidet internt på høyskolen, mellom studenter og ansatte,
mellom ulike fag og studieprogram. Slik kan ny kunnskap utvikles.
NYSKAPENDE - Vi vil videre
1

Strategien i sin helhet kan lastes ned fra
https://www.inn.no/om-hoegskolen/sentrale-dokumenter

Høgskolen i Innlandet har gått fra å være to høgskoler til å bli én for
å bli sterkere sammen og på sikt oppnå universitetsstatus. Strategien
bygger på fusjonsplattformen og beskriver hvilke mål som er satt
for perioden 2018–2022 og hva som er høgskolens verdier og visjon.
Strategien kan oppsummeres med følgende mål, verdier og visjon:

Mål:
En samlet institusjon
Regional kraft
Universitet 2020
«Å oppnå status som universitet er et hovedmål for
perioden fram til 2020. En slik ambisjon vil ha betydning for
hele regionen. Skal vi lykkes, må HINNs faglige virksomhet
ligge på et høyt nivå, også i internasjonal sammenheng. Vi
utdanner, forsker og driver utviklingsarbeid innen et bredt
felt av profesjonsutdanninger, disiplinstudier, kunstnerisk
skapende virksomhet og utøvende virksomhet, samt
produksjonsvirksomhet.
Vi er opptatt av utviklingsmulighetene i grenseflatene
mellom fagene. Vi vil også bidra med kunnskapsutvikling
som er nyskapende og basert på praksis i profesjonsfag og
produksjonsvirksomhet, gjerne i samarbeid med eksterne
aktører. Her har vi ambisjoner om at vårt arbeid skal gjøre
en forskjell. Vi skal produsere ny kunnskap over et bredt felt,
ikke minst på andre områder enn de som tradisjonelt har
stått i fokus på mer etablerte universiteter.»

Verdier:
Involverende – Vi søker samarbeid
«Ambisjonene om dialog og samarbeid skal (…) prege
arbeidet internt på høgskolen, mellom studenter og
ansatte, mellom ulike fag og studieprogram. Slik kan ny
kunnskap utvikles.»
Nyskapende – Vi vil videre
«HINN vektlegger innovasjon i alle dimensjoner av ordet,
og etterstreber en kultur hvor nye, gode ideer og uttrykk
verdsettes. Vi søker nye løsninger.»
Sannhetssøkende – Vi søker sannhet
«Både forskere og studenter inntar en kritisk
undersøkende holdning til foreliggende sannheter. Vi
arbeider seriøst og dedikert med fagene våre, slik at vi står
på en solid plattform når vi utvikler faglig kunnskap videre.»
Visjon:
Sterkere sammen
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Merkearkitektur
Å bygge ett merke er kostnadsbesparende og enkelt å administrere og
implementere. Med én tydelig avsender kan man raskere posisjonere
seg i forhold til konkurrerende virksomheter, og løsningen er dermed
særlig egnet for en nyetablert institusjon som Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet har valgt en monolittisk merkearkitektur.
Det innebærer at det er samme visuelle identitet og verktøy som skal
benyttes på tvers av alle tilbud, produkter eller tjenester; med unntak
av navn eller beskrivelse på tilbudet eller tjenesten. Det er med andre
ord ikke anledning til å utvikle egne merker, logoer eller visuelle verktøy
for å fremheve et studietilbud, fagområder, fakulteter, institutter eller
forskningsgrupperinger. På denne måten bærer alle ved til samme
bål, og man fremstår med en tydelig og enhetlig identitet.

Merkearkitekturen beskriver hvilke frihetsgrader som gjelder for ulike
nivåer i arkitekturen, og det er særlig målgruppene og konkurranse
situasjonen som avgjør i hvilken grad tilbud skal operere med egne
navn fremfor fakultetsnavn eller formelle navn. Det er ledelsen ved
høgskolen som fastsetter hvilket nivå av arkitekturen hvert enkelt
tilbud tilhører.

Grad av tilknytning til overordnet profil/mormerket

Merkearkitektur er et verktøy for å skille kommunikasjon fra organisasjon,
og handler om hvordan man strukturerer eller organiserer tilbud,
produkter eller tjenester på en logisk og hensiktsmessig måte for
omgivelsene. Kort sagt: Hva tilbyr Høgskolen i Innlandet og til hvem?

Hovedmerke

•
•
•
•

Hovedtilbud

• Representerer bredden i tilbudet til høgskolen

Spisset tilbud

Egne univers

Mormerke
Identitetsbygger
Formell avsender
Institusjonen

• Visuelt uttrykk er nært knyttet til besluttet strategi, verdier
og mål

• Samme visuelle uttrykk som mormerket
• Navn på mormerket kan sløyfes og kun navn på
tilbud benyttes

• Tilbus spisset mot smalere målgruppe og/eller som opererer
i en krevende konkurransesituasjon

• Samme visuelle uttrykk som mormerket
• Egne beskrivende navn som f.eks. Den norske filmskolen
• Navn på mormerket kan sløyfes og navn på tilbud brukes alene

• Ledende i sin kategori på internasjonalt/nasjonalt plan
• Etablert som selvstendig institusjon

• Uavhengige profiler som står på egne ben
• Egen url og designprogram
• INN er kun med som støttet avsender

Fakultet for anvendt
økologi, landbruksfag
og bioteknologi

Fakultet for helseog sosialvitenskap

Fakultet for audiovisuelle medier og
og kreativ teknologi

Fakultet for lærerutdanning
og pedagogikk

Handelshøgskolen
i Innlandet
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Merkeplattform
Merkeplattformen spissformulerer høgskolens egenart, og hva som
gjør den unik. Plattformen fungerer som et styringsverktøy gjennom
prosessen med å skape en ny identitet; et kompass som sikrer at
beslutningene som blir tatt er strategisk fundert, og i tråd med
målene vi har satt oss.

Farger
Tjenester
Historier

Logo

Etc.

Dagens interimidentitet har gjort en viktig jobb med å forene to ulike
institusjoner som skal bli en. Samtidig er det en dissonans mellom
hva høgskolen er og skal stå for, og hvordan den fremstår.

Det vi
sikter mot

Hvordan vi
fremstår

Kreativt
konsept
Fra rasjonelt
til emosjonelt

En samlet instituasjon
Regional kraft
Universitet 2020

Mål

Visjon
Det vi er
og tror på

Autoritet
Tilgjengelig
Utfordrende

Posisjon og
personlighet

Verdigrunnlag
Misjon

Sterkere sammen
Involverende

Sannhetssøkende

Nyskapende

Vi leverer utdanning, forskning og faglig/kunstnerisk utviklingssamarbeid
Vi driver innovasjon og vi formidler fag og forskning i offentligheten

Høgskolen i Innlandets fremtoning var gjennom interimidentiteten
svært lik de andre nasjonale høgskolene, og det var behov for en
tydelig differensiering.
Merkeplattformen definerer at Høgskolen i Innlandet skal fremstå
som en leken, utfordrende og nyskapende institusjon. Vi skal vise
at vi er tilgjengelig for alle, uten at det går på akkord med kvaliteten.
Vi skal ha tydelig autoritet.
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Kreativt konsept
Nye koblinger ble valgt som kreativt konsept for Høgskolen i Innlandet.
Konseptet har flere betydninger og kan på den ene siden handle om
ny kunnskap, forståelse eller sammenhenger, på den annen side om
samarbeid på tvers av fag og fagområder, mellom studenter og forelesere eller mellom høgskolen og regionens næringsliv. Nye koblinger
forteller også historien om to institusjoner som blir én – fusjonen.
Konseptet ligger tett på høgskolens visjon «Sterkere sammen».
Fra strategien:
«Ambisjonene om dialog og samarbeid skal også prege arbeidet
internt på høgskolen, mellom studenter og ansatte, mellom ulike fag
og studieprogram. Slik kan ny kunnskap utvikles.»
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Visuell verktøykasse
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Visuell verktøykasse
Bibliotek

PHD

Høgskolens visuelle identitet er kort fortalt hvordan vår virksomhet synlig
gjøres og fremstår overfor omgivelsene våre i all vår kommunikasjon.
En enhetlig og helhetlig visuell identitet kan bidra til at viktige
interessenter opplever høgskolen som tydelig og gjenkjennelig,
målrettet og velorganisert, og skal skille vår høgskole tydelig fra
andre aktører i sektoren. En visuell identitet kan også bidra til å
styrke internkulturen og skape tilhørighet og stolthet hos ansatte.
Visuell identitet er uløselig knyttet til virksomhetens
overordnede strategi, og er et verktøy for å nå målene
høgskolen har satt seg. Visjon og verdier skal komme til
syne gjennom den visuelle identiteten.
For å hjelpe virksomheten til å fremstå slik vi ønsker både
eksternt og internt er det behov for en verktøykasse med
visuelle virkemidler – en visuell profil og en grafisk
profilhåndbok.
Den grafiske profilen består blant annet av institusjonens
logo, farger, typografi/fonter, grafiske elementer, bildespråk
mm, i tillegg til en regi eller et regelsett som bestemmer
hvordan profilen skal settes sammen og brukes i ulike
sammenhenger og på ulike flater.

DESIGNMANUAL

Høgskolen i Innlandet

1.0 KAPITTEL _ SIDE 10

Logosymbolet

*

I logosymbolet er initialene INN videreført. Bokstavene er flettet
sammen i en solid vev som peker tilbake til høgskolens visjon
«Sterkere sammen». Utformingen av logosymbolet har direkte
utspring i konseptet om ny kunnskap, forståelse eller sammen
henger, og samarbeid på tvers av fag og fagområder, mellom
studenter og forelesere, mellom ansatte eller mellom høgskolen
og regionens næringsliv eller andre samarbeidspartnere.
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Logo
Logoen består av symbol og navnetrekk, og er tilgjengelig i to
varianter; sentrert og sidestilt.
Den sentrerte varianten er hovedlogo.
Sidestilt logo brukes på flater og uttak hvor det er mer
hensiktsmessig med breddeformat.
HOVEDLOGO

SIDESTILT LOGO
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Logo – retningslinjer
Logoen skal benyttes etter følgende retningslinjer for
helhetlig merkevarebygging. Digitale retningslinjer vil
bli løst i sammenheng med oppdaterte nettsider.

Min. str. 3 cm

01.
02.
02.
03.
04.
05.

SIDESTILT LOGO

Min. str. 3 cm

Logo skal som hovedregel benyttes i sort
Navn skal kun settes i fonten GZA
Hovedlogo er sentrert
Der sentrert logo ikke egner seg,
kan sidestilt logo benyttes
Versjoner for fakultet er alltid sidestilt
Logoen skal aldri gjengis med logosymbolet
mindre enn 3 cm i bredden på print
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LOGO SIDESTILT – 1, 2 OG 3 LINJER
OBS: Kun eksempler.
Eventuelle egne navn skal godkjennes
av ledergruppen og rektoratet

Spillskolen

Fakultet for helseog sosialvitenskap

Fakultet for anvendt
økologi, landbruksfag
og bioteknologi
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Logo – egne virksomheter
Det er satt opp egne maler for sidestilt logo på en, to og tre linjer.
For øvrig gjelder de generelle retningslinjene for logoer (se forrige
side).
Vær oppmerksom på at det ikke er opp til enhver å lage egne navn,
men at det er ledergruppen og rektoratet som beslutter dette som
en del av merkehierarkiet. Navnene til venstre en kun eksempler, og
ikke nødvendigvis godkjent.
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Logo – engelsk
Engelsk logo brukes i sammenhenger hvor informasjon gis
på engelsk, eksempelvis på webside og engelske brosjyrer.
Retningslinjene for bruk av engelsk logo er de samme som
for de norske logovariantene.
«Inland Norway University» blir nytt navn ved overgang til
universitetsstatus (i 2020).
HOVEDLOGO

SIDESTILT LOGO
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Typografi – display
Identitetens primærverktøy er en egen font utviklet for høgskolen;
Innlandet Display. For å sikre enhetlig og helthetlig identitetsuttrykk
må derfor bruken av fonten følge strenge regler. Fonten kan brukes
av alle såfremt den er en del av ferdig mal produsert av
Kommunikasjons- og markedsavdelingen. For profesjonelle
samarbeidspartnere og brukere som produserer materiell eller
innhold for høgskolen, gjelder følgende regler for bruksområder:
01.
02.
03.
04.

Navigasjon stor størrelse (tall, bokstav osv til merking og skilt)
Profilartikler (idébærende kommunikasjon, se kapittel om
språk som visuelt virkemiddel)
Design i rom (messestands osv.)
Trykksaker (enkeltbokstaver og korte budskap der
displaytekst skal bidra til egenart)

Maksimum bokstaver per ord/linje er ca. 10–14, og display-fonten
bør ikke brukes på mer enn 2, maks 3, linjer. Idéelt sett bør man lete
etter korte ord og utsagn.
Minimum punktstørrelse på Innlandet Display er 30 pt.
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*
HEI
$HEI%
$_HEI_%
$§HEI§%

*
HEI

$HEI%
$_HEI_%
$§HEI§%

$ $_ $§ §§§§§§§§§§ §% _% %
ET ETT FÅ FÅ FÆ FÆ
FO FA FA FF INN KK
LO TW TY VT YT LY LV
LG NN TT TV TÆ

Typografi – display
Tilgjengelige fontformater:
.otf (OpenType)
.ttf (TrueType)
.woff / .woff2 (Web Open Font Format)
PDF med EULA (End User License Agreement) skal alltid sendes
med når fonten blir levert til tredjepartsbrukere for å sikre fonten og
Høgskolen i Innlandet sin identitet mot eventuell misbruk.
Alle som skal bruke Innlandet Display bør ha oversikt over alle
karakterer i fonten og lese brukerveiledning. Denne informasjonen
finnes i egne pdf'er:
InnlandetDisplay_Overview.pdf
InnlandetDisplay_Brukarveiledning.pdf
I brukerveiledningen beskriver automatiske ligaturer og hvilke tegn
på tastaturet som brukes for å få spesifikke karakterer som ligger i
fonten – logosymbolet, endedeler til starten/slutten av en linje,
mellomrom med veving, karakterer som benyttes til å lage mønster
og alternative karakterer med ulike detaljer (eksempelvis høyden på
tversstrøket i A).
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GZA

Typografi – tekst 1

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&

Som støtte til Innlandet Display er det valgt to tekstfonter.

Semibold /Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&

Tekst 1 er en nytegnet serif, GZA. Denne gir tydelig kontrast til
displayfontens stramhet, og formidler en klassisk tyngde.
Tekst 1 skal hovedsaklig benyttes i:
01.
02.
03.

Navnetrekk på logonivå
Overskrifter, sitat
Sekundær brødtekst i lengre publikasjoner hvor det er behov
for variasjon

Regular / Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&

GZA (lisens og nedlasting) finner du her:
https://outofthedark.xyz/gza
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Graphik

Typografi – tekst 2

Bold / Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&

Tekst 2 er sans serif-fonten Graphik, som speiler de tynne
linjene i Innlandet Display. Alle vektene til venstre kan benyttes og
det gir god fleksibilitet. Tekst 2 skal hovedsaklig benyttes til:

Semibold / Semibild Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&

01.
02.
03.

Brødtekst
Tall og grafmateriale
Ingress

Medium / Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&
Regular / Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&
Light / Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789"'.,:!?#(_)-–%«»‹›+@&

Graphik (lisens og nedlasting) finner du her:
https://commercialtype.com/catalog/graphik/graphik
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Regular
Italic
Bold
Bold Italic
Arial
Regular
Italic
Bold
Bold Italic

1.0 KAPITTEL _ SIDE 19

Typografi – systemfonter
Systemfonter er fonter som er tilgjengelige på både PC og Mac.
Georgia Regular og Arial skal brukes i Microsoft-programmer og
-maler (Word og PowerPoint).
Georgia Regular brukes som erstatning for Gza (Tekst 1).
Arial brukes som erstatning for Graphic (Tekst 2).
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Ikoner – illustrative
Illustrative ikoner er tegnet ved hjelp av tykke og tynne linjer for
å speile tilbake på logomerket og fonten Innlandet Display. Disse skal
på samme måte som Innlandet Display benyttes i store størrelser
som blikkfang/grafisk element.
Illustrative ikoner benyttes i sort eller hvitt. Fargeversjoner er ikke
tillatt.
Ved behov for navigerende ikoner og små størrelser, benyttes
enkle linjeikoner (se neste side).

Illustrative ikoner
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Ikoner – navigasjon
Ved behov for navigerende ikoner og små størrelser, eksempelvis
på inn.no eller i kataloger, benyttes sorte enkle linjeikoner.
NB! Ikoner til navigsjon gjennomgås og defineres i pågående
webprosjekt.

Navigasjonsikoner i små størrelser
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Fargepalett
Grønn 3 er identitetens hovedfarge, og skal benyttes i størst
mulig grad. Fire grønnvalører er valgt for å gi variasjon, samtidig
som et overordnet grønt uttrykk ivaretas. Natur skal benyttes
istedenfor hvit der mulig. Logo skal som hovedregel stå i svart men
hvit kan brukes der det er mer hensiktsmessig.
Nedenfor beskrives også vekting av fargepalett.

PMS 7527
CMYK 3-4-10-10
RGB 226-221-209
HEX E2DDD1

Natur

Grønn 1

PMS 2275
CMYK 20-0-50-0
RGB 209-226-140
HEX D1E28C

Grønn 2

PMS 2246
CMYK 35-0-33-0
RGB 165-211-155
HEX A5D39B

Grønn 3

PMS 354
CMYK 93-0-100-0
RGB 79-195-78
HEX 4FC34E

PMS 7739
CMYK 80-0-100-23
RGB 0-146-39
HEX 009227

PMS 7733
CMYK 92-0-95-50
RGB 5-103-49
HEX 056731

Grønn 4

PMS 7484
CMYK 100-30-100-60
RGB 0-64-2
HEX 004002

Grønn 5

PMS BLACK
CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0
HEX 000000

Grønn 6 Svart
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Mønster
Med utgangspunkt i logoens initialer er det utviklet et logomønster
som eget verktøy inn i verktøykassen. Mønsteret kan benyttes ved
behov for et mer uformelt uttrykk. Det er forhåndsdefinert utsnitt
av mønsteret som tilpasses aktuelle flater.
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Mønster – utsnittseksempler
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Profilbilder
En bevisst strategi rundt fotografisk stil og tone kan bidra til et
mer helhetlig uttrykk. Høgskolen skal på profilnivå i størst mulig grad
benytte fotografier av egne studenter og studiesteder, og etter
strebe et mest mulig naturlig, nordisk uttrykk med rene utsnitt.
Tre kvaliteter er viktig: nærhet, realisme og mangfold.
For profilbilder gjelder andre kriterier enn for redaksjonelle bilder.
(se side 27). Redaksjonelle bilder har høyere frekvens på utskifting
og fyller en annen funksjon enn profilbilder. Profilbildene skal ligge
nær til avsenderidentiteten og skal støtte strategien, mens
redaksjonelle bilder er friere og skal støtte den aktuelle saken.

Høgskolens profilbilder deles i fire tema:
01.
Region Innlandet: Fokus på naturen, aktiviteter,
byene og signalsteder i regionen.
02.
Samarbeid: Viser høgskolens fokus på regionalt og
tverrfaglig samarbeid. Foreleser/student,
fagområder, ansatte, næringsliv/skole.
03.
Studielivet: Uformelle øyeblikk, slice of life
som viser studentiv, studiesteder og kultur.
04.
Fagområder: Bildene skal tilstrebe et aspirerene
og profesjonelt uttrykk

Hvert studiested bør opprette
en grønn fotovegg med
bakgrunn i identitetens
grønnvalører. Hjørnebilde slik
som illustrasjonsfoto over gir fin
dybde i foto.

Hvert studiested bør opprette en grønn fotovegg eller flere
som kan benyttes som bakgrunn for portrettfoto og til
presse/videomateriell. Se illustrasjonseksempel til høyre.
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Profilbilder – inspirasjon
I vår visuelle profil er det relevant å bruke landemerker og andre
motiver som kjennetegner Innlandet. For å bygge en allsidig bilde
bank som ikke er «bundet» til tid og sted må det også tas/velges
bilder som forteller om studenter og studentlivet på en generell
måte.
Bilder av situasjoner må fange ekte øyeblikk og ikke virke oppstilt.
Bilder som er tett på gir en følelse av nærhet.
En historie kan også fortelles og et tema belyses gjennom grafiske
og enkle motiver som har detaljer med relevante referanser og uten
tilstedeværelse av mennesker.
Ved å «bryte reglene» og bruke dristige utsnitt, oppnår vi egenart og
interessante motiver.
Uskarpe elementer som ligger foran eller bak hovedmotivet skaper
fin dybde. Liten dybdeskarphet gir ro rundt hovedfokuset i et motiv.
Bildebehandling/fargejustering kan benyttes for å oppnå naturlig lys
og gode kontraster.
Typografi og illustrative ikoner på bakgrunn med farge fra paletten
brukes i tilfeller hvor man ikke har (riktig) bilde tilgjengelig.

$Følg%
*
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Redaksjonelle bilder
Redaksjonelle bilder har høyere frekvens på utskifting og fyller en
annen funksjon enn profilbilder. Profilbildene skal ligge nær til
avsenderidentiteten og skal støtte strategien, mens redaksjonelle
bilder er friere og skal støtte den aktuelle saken.
Bildene tas og velges utifra sine iboende egenskaper:
•
Bevege følelser, skape reaksjoner hos mottaker
•
Illustrere: representere saken de tilhører
•
Dokumentere: et realistisk innblikk i hvordan studiehverdagen
til våre studenter er
•
Hjelpe hukommelsen: som støtte til tekst slik at mottakeren
blir mer opplyst
•
Konvensjonell funksjon: det lett gjenkjennelige innen tema.
F.eks hvit frakk på sykepleier, studenter i treningsklær for
idrettsfag
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Språk som visuelt virkemiddel
Ved å benytte språk som visuelt virkemiddel på ulike profilartikler,
øker man egenart og personlighet. Høgskolens egenutviklede font
Innlandet Display er en illustrativ font laget med tanke på å inkludere
språk som et visuelt virkemiddel i identitetens verktøykasse. Enkle
utsagn, tall og ord som er relevante for de individuelle flatene kan
settes i Innlandet Display, og dermed bida til økt gjenkjennelighet.
Se profilartikler for eksempler til inspirasjon.
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Logo, illustrative ikoner
og displayfont på bilder
Hvit logo, illustrative ikoner og displayfont kan med fordel brukes på
mørke motiver.
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Tekst her

Grid
Ulike oppsett for layout er utviklet med tanke på digitale og
trykkformat. På de neste sidene vises noen eksempler på bruk av
fargeflater for å dele opp formater, samt gridlinjer.

foto

Tekst her
lorem ipsum
foto

Tekst

A-formatet

foto

Tekst her lorem ipsum

Tekst her lorem ipsum

foto

foto
foto

Rollup
850x2150 cm

foto/tekst
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Grid – digitale annonser

foto

foto/tekst

foto

Tekst
980x600

foto/tekst

Tekst

Webannonse
980x150

320x320

foto/tekst

Bloggbanner
1260x300

Webannonse
150x600
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Design i rom
Når den visuelle identiteten skal tas ut i rom, er det viktig å
vurdere hver flate som en del av et totalt bilde for å unngå et
uryddig inntrykk. Det er ikke nødvendig å benytte alle identitetens
verktøy på hver flate. Store fargeflater kan med fordel benyttes
for et tydelig, rolig uttrykk. Naturlig og ubehandlet materiale som
treverk er å foretrekke, se inspirasjonsbilder nedenfor.

Naturlig, ubehandlet materiale og innslag av fargene i paletten
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Eksempler i bruk
På de neste sidene vises noen eksempler i bruk. Disse er tenkt til
inspirasjon, og faktiske applikasjoner må ses i sammenheng med
produksjons- og trykkmuligheter.
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Postale
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Notatbok
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Brosjyrer
Eksempler på bruk av grid og hvordan et format kan deles opp.
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Brosjyrer
Eksempler på hvordan profilfonten Innlandet Display og illustrative
ikoner på en smart og enkel måte skaper oppmerksomhet og tydelig
identitet.
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Skilt
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Roll-ups
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Kontakt Kommunikasjons- og markedsavdelingen ved spørsmål
rundt designmanualen og dens retningslinjer. Merk at noen foto i
manualen er illustrasjonsfoto/skissebilder, og kan kun benyttes
til intern bruk. Rettigheter til disse må innhentes dersom de
skal benyttes eksternt.
Frode Skår
Kommunikasjonsdirektør
E-post
frode.skar@inn.no
Telefon
62 43 01 35 / 991 27 175
www.inn.no

