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1.0 Introduktion 

Hvorfor har Børns Voksenvenner 
en designmanual?
Der er kamp om taletiden og op-
mærksomheden, når man skal have 
fat i nye frivillige og voksenvenner 
samt potentielle donorer og  
betalende medlemmer. 

Derfor er det ekstremt vigtigt, at Børns 
Voksenvenner bliver opfattet som en 
professionel og seriøst arbejdende 
organisation. Dette image skaber vi i 
høj grad via vores procedurer og re-
sultater. Men måden vi kommunikerer 
på, er også afgørende for vores image 
– og dermed i sidste ende for vores 
muligheder for at tiltrække ressourcer 
og frivillige. 

Derfor udgiver Børns Voksenvenners 
landsforening nu denne designma-
nual, hvor foreningens frivillige og 
medlemmer kan finde grafiske regler 
og inspiration til brochurer, annoncer, 
flyers med meget mere. 

Hvorfor er det vigtigt at overholde 
designmanualen? 
At blive frivillig eller voksenven i Børns 
Voksenvenner er en stor beslutning, som 
det tager lang tid at træffe. Vores analy-
ser viser, at der ofte går mellem 1 og 2 år 
fra en frivillig eller voksenven første gang 
møder Børns Voksenvenner, til der tages 
kontakt til foreningen. For at sikre at vi 
ikke glider ud af disse personers bevidst-
hed i denne ”overvejelsesfase”, er det 
afgørende, at vi så effektivt som muligt 
gør opmærksomme på Børns Voksen-
venner. 

Ensartethed i budskaber og grafisk stil 
er en grundsten for effektiv kommunika-
tion. Uanset om en person ser en flyer 
fra lokalforeningen, en brochure fra en 
centerby eller en annonce fra landsfor-
eningen, så skal personen med det sam-
me vide, hvem afsenderen er. Og kunne 
koble det sammen med den øvrige kom-
munikation fra Børns Voksenvenner.  På 
denne måde får Børns Voksenvenner 
mest muligt ud af sin samlede investe-
ring i kommunikation. Men det sker kun, 
hvis vi på alle niveauer i organisationen 
overholder denne designmanual. 
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1.1 Logoet

Børns Voksenvenners logo har et rent 
og klart udtryk hvor Ø’et i logoet har 
en klar symbolik – Børns Voksenven-
ner arbejder med børn og til børns 
bedste. 

Den sorte farve udtrykker stabilitet og 
troværdighed, mens den røde farve 
tilføjer den (hjerte)varme, som vores 
organisation også bygger på. Kontra-
sten mellem de to tiltrækker øjet. 

Typografien er nøgtern og ukomplice-
ret – og svarer dermed til vores  
organisation. 

Man må IKKE skrive navnet i en anden 
typografi, flytte om på elementerne i 
logoet eller give logoet andre  
proportioner.

Se i øvrigt afsnit  1.5 for mere info om  
typografi.
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1.2 Farverne i logoet

Til tryksager

CMYK – “Firefarvetryk” , som bruges i 
de fleste publikationer, bøger, aviser 
og magasiner.

Pantone – specialfarver som bruges, 
når det er fordelagtigt at trykke i få 
farver, fx på kuglepenne, t-shirts og 
jakker. 

Til skærmbrug

RGB – bruges i digitale medier fx på 
hjemmesider, PowerPoint præsentati-
oner og i Word.

Logo rød
CMYK: 0-100-100-0
RGB:  194-19-19 
HEX: #e30c17
Pantone: Red 032 c

Logo sort
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0 
HEX: #000000
Pantone: Black c
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1.3 Der skal være luft 
omkring logoet

For at vores logo skal fremstå tydeligt 
og ikke se sammenpresset eller klemt 
ud, skal logoet altid sættes på en hvid 
baggrund, hvor der som minimum er 
den her til højre angivne plads mel-
lem logoens yderkanter og den hvides 
kasses yderkanter. 

Er det ikke muligt at benytte logo med 
den hvide firkant som baggrund skal 
der som minimum være en afstand 
der svarer til det store ”B” til det nær-
meste grafiske element og/eller til 
mediets kant. 

På små formater som webbannere og 
kuglepenne må der dog gerne være 
mindre luft til mediets kant – ellers 
bliver logoet for småt på disse medier. 

For at logoet skal kunne aflæses og 
genkendes samt ikke mindst kunne 
trykkes tydeligt, skal logo som hoved-
regel være mindst 35 mm.  

B

B

B B

35 mm
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1.4 Logoversioner

Børns Voksenvenners logo findes i 
disse versioner:

Positivt logo (grundversionen) 
– sort og rød bruges altid på lyse  
baggrunde

Negativt logo 
– hvidt logo bruges udelukkende når  
baggrundsfarven eller billedet er 
mørkt.

Sort/hvidt logo 
– bruges kun, hvis der ikke er mulig-
hed for at gengive logo i farver.

Logopakke 
– alle logoversioner er vedhæftet den-
ne designmanual. Hvis ikke, kan du 
bede din centerby eller landsforenin-
gen om at maile dig logopakken

Positivt logo

Negativt logo

Sort/hvidt logo
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1.5 Typografi

Typografien er en vigtig del af Børns 
Voksenvenners grafiske identitet.

Den primære typografi er Source Sans 
Pro – en open source font fra Google 
fonts.Det betyder, at alle kan hente og 
anvende typografien. Og at den kan 
anvendes både på nettet og til andre 
medier.

Source Sans Pro er en skrift uden fød-
der – enkel og lige til – lige som Børns 
Voksenvenner. Skriften findes i 12 
forskellige snit, så der er rigeligt med 
variationsmuligheder. Her på siden er 
vist et udvalg.

Som alternativ kan der benyttes Arial, 
som er standard på alle computere.

Source Sans Pro Regular

Meni dunt et venditiam aut landeri doluptatem ex eati blabore 
explit voluptata quidiatet exceaqu odicienis quis aspero 
magnatur si autem sita comnia sin remostrum rae prate qui 
blamus.

Source Sans Pro Light

Meni dunt et venditiam aut landeri doluptatem ex eati blabore 
explit voluptata quidiatet exceaqu odicienis quis aspero magnatur 
si autem sita comnia sin remostrum rae prate qui blamus.

Source Sans Pro Bold

Meni dunt et venditiam aut landeri doluptatem ex eati 
blabore explit voluptata quidiatet exceaqu odicienis quis 
aspero magnatur si autem sita comnia sin remostrum rae 
prate qui blamus.

Source Sans Pro Black

Meni dunt et venditiam aut landeri doluptatem ex eati 
blabore explit voluptata quidiatet exceaqu odicienis quis 
aspero magnatur si autem sita comnia sin remostrum rae 
prate qui blamus.
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1.6 Farvepalette

Foruden de to logofarver sort og rød 
er blå en gennemgående farve i Børns 
voksenvenners identitet.

Rød bruges i begrænset mængde og 
kun, hvor der ønskes en særlig op-
mærksomhed.

De sekundære farver giver mulighed 
for variation i designet, men med en 
særlig vægt på de varme farver, der i 
særlig grad er med til at udtrykke om-
sorg og menneskelighed.

Farvepaletten bruges til farveflader, 
fremhævet tekst og til grafiske illustra-
tioner i f.eks. publikationer, website 
og præsentationer.

Logo rød
CMYK: 0-100-100-0
RGB:  194-19-19 
HEX: #e30c17
Pantone: Red 032 c

Logo Sort
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0 
HEX: #000000
Pantone: Black c

Violet
CMYK: 46- 84- 0- 0  
RGB: 132 60 129
HEX: #c126b8

Primær tekstholder Blå
CMYK: 85- 8- 0- 0
RGB:  15-147-198 
HEX:  #00a0df
Pantone: 299 c

Orange
CMYK: 0- 60- 100- 0
RGB: 242- 127- 26
HEX: #f27f1a

Grøn
CMYK: 67- 0- 99- 0
RGB: 120- 170- 71
HEX: #3bd42e 

20 %

80 %

20 %

80 %

20 %

80 %

20 %

80 %

20 %

80 %

20 %

80 %

Primære farver Sekundær farver 
Kan anvendes til sekundære tekstholdere samt  
baggrunde og illustrationer.
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1.7 Det må man ikke!

Et logo handler ikke om personlig 
smag – det handler om genkendelig-
hed og om at få mest muligt udbytte 
af Børns Voksenvenners samlede 
investering i kommunikation. Og der-
med i sidste ende om at skabe flest 
mulige venskaber. 

Så selv om det kan være fristende at 
ændre på de indbyrdes størrelsesfor-
hold i logoet, på logoets 
proportioner eller logoets 
farver, så er dette ikke under nogen  
omstændigheder tilladt.
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1.8 2 forskellige budskaber 
– 2 forskellige fotomotiver 

Generelt bruger vi enkle og naturlige 
baggrunde samt et tydeligt  
hovedmotiv. 

Opfattelsen og forståelsen af Børns 
Voksenvenner er særdeles forskellig 
afhængig af, om man allerede er  
engageret i Børns Voksenvenner, eller 
om man overvejer at blive frivillig. 

Derfor er der en vigtig nuanceforskel 
i fotostil samt motiver og overskrifter 
for disse to målgrupper.

NB: Fotos på denne og de følgende 
sider kan  findes og downloades på 
nettet. Billed-id er angivet ved hvert 
foto. Det er naturligvis også tilladt at 
vælge sine egne fotos - sålænge foto-
stil samt motiver og overskrifter i over-
ensstemmelse med det ovenstående. 

Husk altid at indhente tilladelse fra 
personerne på billedet og/eller at be-
tale for eventuelle billedrettigheder, 
før et foto anvendes i brochurer, flyers, 
plakater, på facebook eller lignende.   

Sofie mangler en rollemodel - er det dig?

Jeg har det ok,  
men jeg savner  
stadig min mor. 

Læs mere på voksenvenner.dk

Årsberetning!
2014

Intern kommunikation:
Vores medlemmer kender allerede de behov og det savn, 
børnene har. Derfor viser vi i stedet frugten af  
medlemmernes arbejde: De glade børn.
(www.scanpix.com - billed-id 20880925-125346-6-1000)

Ekstern kommunikation
For rekruttering af frivillige og voksenvenner appellerer 
vi til modtagernes medfølelse ved at anvende en fotostil 
samt motiver og overskrifter, der illustrerer ensomhed og 
savn. Derved tiltrækker vi erfaringsmæssigt mest effek-
tivt de personer, som ønsker at gøre en positiv forskel for 
disse børn. Det er meget vigtigt, at vi ikke viser lidende/
forhutlede/opgivende børn. Børn på fotos rettet mod 
rekruttering skal fremstå velfungerende ”Ok” Men samti-
dig også vise, at de mangler noget centralt i deres liv. 
(www.gettyimages.com - billed-id 78259161)
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1.9 Brug af fotos

Børns Voksenvenners kommunikation 
er kendetegnet ved ét enkelt domi-
nerende foto, der går helt til kant på 
formatet.

Ved at bruge fotos som fylder hele 
formatet styrkes nærværet og det 
følelsesmæssige engagement i vores 
budskab. 

Benyttes der flere fotos på samme  
format/side er det vigtigt, at der væl-
ges ét primært foto, som er markant 
større end de øvrige på formatet/si-
den. 

Sofie savner en voksen med tid. Er det dig?

Mine forældre gør 
deres bedste, men 
min brors sygdom 
fylder rigtig meget.  
Læs mere på voksenvenner.dk

(www.gettyimages.com - billed-id 78259161)



12

1.10 Tekstholdere

Tekstholdere giver grafisk styrke til 
organisationens budskab – og sikrer 
et ensartet grafisk udtryk og dermed 
maksimal effekt af Børns Voksenven-
ners samlede kommunikation. 

Den primære tekstholder er en stilise-
ret taleboble. Primære tekstholdere 
benyttes til overskrifter og underru-
brikker.  
Den primære tekstholder er altid blå.  
Øvrige tekstholdere kan være hvide 
eller i de øvrige farver defineret i afsnit 
1.6.

Tekstholderne findes som prædesig-
nede grafikfiler i forskellige varianter. 
Du er velkommen til selv at skabe nye 
varianter. 

Jeg har det ok,  
men jeg savner  
stadig min far. 
As debisqu asimil et facepedipsa dus ipsaest, 
ommodit doluptia dolo ommodis.

Læs mere på voksenvenner.dk

Tekstholderen er udformet som en rektan-
kel med en trekant der kan rykkes rundt og 
placeres efter behov.
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1.11 Brug af tekstholdere

Tekstholdere kan placeres efter behov 
i forhold til formater eller foto. 

Ved større tekstmængder benyttes 
gerne flere tekstholdere.

Eksemplerne på brug af tekstholdere 
her i designlinjen findes som færdige 
grafikfiler i PDF format. 

Min far besøger mig 
så tit han kan. Det er 
bare ikke altid nok.  
As debisqu asimil et facepedipsa dus ipsaest, 
ommodit doluptia dolo ommodis.

Alt for mange børn har for lidt voksenkontakt 
på grund af skilsmisse, dødsfald eller lignende. 
Børns Voksenvenner giver børn  en voksen, 
som de kan se op til, lære af og lege med.  
 

Det har vi gjort i snart 25 år - til stor glæde for 
både børn og voksne.  Vi har brug for frivillige 
både som voksenvenner, bestyrelsesmedlem-
mer og til alt det praktiske.

Læs mere på voksenvenner.dk

(www.gettyimages.com - billed-id 180 548 166)
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Designeksempler
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Weblayout
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Annonce Min far besøger mig 
så tit han kan. Det er 
bare ikke altid nok. 
As debisqu asimil et facepedipsa dus ipsaest, 
ommodit doluptia dolo ommodis.

Alt for mange børn har for lidt voksenkontakt 
på grund af skilsmisse, dødsfald eller lignende. 
Børns Voksenvenner giver børn  en voksen, 
som de kan se op til, lære af og lege med.  
 

Det har vi gjort i snart 25 år - til stor glæde for 
både børn og voksne.  Vi har brug for frivillige 
både som voksenvenner, bestyrelsesmedlem-
mer og til alt det praktiske.

Læs mere på voksenvenner.dk
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Jeg har det ok, 

Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed quia con-
sequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt.  

Sed ut perspiciatis unde 
Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque 
laudantium, totam rem ape-
riam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi ar-
chitecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed 
quia consequuntur magni do-
lores eos qui ratione voluptatem

Af Anders Andersen

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque 
laudantium, totam rem ape-
riam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi ar-
chitecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo.  

Sed ut perspiciatis unde 
Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inven-
tore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explica-
bo. shoulder rump short ribs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Brochure

Sofie mangler en rollemodel - er det dig?

Jeg har det ok,  
men jeg savner  
stadig min mor. 

Læs mere på voksenvenner.dk
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Papirlinje

Kuvert, brevpapir, visitkort  
og email signatur

Navn Navnsen
Stilling

Gade vej nummer
Postnummer by

Telefon  +45 XXXX XXXX 
Direkte  +45 XXXX XXXX
Mobil  +45 XXXX XXXX

Email@email.dk 
www.hjemmeside.dk

Stilling
Adresse 89
4409 adresse
+45 31 58 75 05 
mail@adresse.dk  
www.hjemmeside.dk

Venlig hilsen

Navn Navnsen

Gade vej nummer
Postnummer by

Navn Navnsen    D.XX.XX.2014 
Adresse 45
4567 København A   

Lorem ipsum 

dolor sit amet, dui aliquam gravida penatibus, proin nullam lob-
ortis arcu erat lobortis, pulvinar sit a libero, habitant leo volutpat 
tincidunt orci scelerisque. Massa iaculis nulla non a hymenaeos, 
magna lectus congue mus pretium interdum iaculis, est proin a, 
mattis in vulputate tellus rutrum suscipit odio. Erat nec gravida 
amet, ante orci nunc at, fermentum pellentesque in, 

eleifend dignissim sed ante fringilla quis. Nibh pellentesque lectus 
quisque nulla donec elit, fermentum dignissim, lorem quisque 
gravida, facilisi sapien suspendisse odio nisl pariatur dictum. 
Volutpat wisi magna, mi vitae rhoncus torquent interdum, orci 
nullam bibendum rutrum ut ducimus sem, massa vitae, nec 
soluta. Curabitur arcu, rutrum velit lacus, rutrum sem nullam 
pellentesque eu pro

ringilla scelerisque nisl orci ornare pellentesque, nullam vehicula 
quis integer leo urna magna, porta ornare, adipiscing proin tum. 
Eu cras neque, conubia viverra ultrices laoreet, wisi amet. Cubilia 
metus. In dui in aliquam amet, semper ligula sem senectus. Sus-
pendisse sodales erat nulla, nisi mattis vel nec laoreet at aenean, 
vulputate leo nibh convallis justo od

Med venlig hilsen

Navn Navnesen
Stillingsbetegnelse

Gade vej numer
Postnummer by

+45 xxxx xxxxwww.hjemmeside.dk
Email@email.dk


