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GENERELT FOR KOMMUNIKATION OG SOME

Ungdommens Folkemøde kommunikerer altid direkte til og med unge. Dette betyder, at vi 
ikke distancerer os fra unge ved eksempelvis benytte fraser som ”de unge”. Benyt i stedet: 
unge, ungdommen, vores unge, vi unge etc. 

Hver opslags ambition er at bidrage til at skabe mere ungdomsmagt gennem vores tre 
værdier: 

Kommunikation 
Vores kommunikation indledes med en fængende overskrift og/eller retorisk spørgsmål, 
der gennem vores tre værdier fanger opmærksomheden. 

Vi undgår unødig mængde af tekst, og sørger for at holde tonen i et hverdagssprog. 

Vores kommunikation tager udgangspunkt i demokratiet og via udfordringer, mulighe-
der eller spørgsmål gør vi kommunikationen samfundsrelevant for nutidens unge. 

Sociale medier
Vores kommunikation på sociale medier er altid ledsaget af et billede og/eller link m. bille-
de, som matcher budskabet i opslaget. 

Kommunikationens formål, ønske og budskab formuleres skarpt og tydeligt som første 
linje i opslaget. Dette kunne eksempelvis være som et retorisk spørgsmål, provokerende 
statement eller noget WOW! 

Vi benytter et hverdagssprog på sociale medier, og undgår at overkomplicere sproget, ind-
holdet og budskabet. Samtidig sørger vi for at inddele teksten i forskellige afsnit, for at 
gøre budskabet og teksten mere overskuelig og læsevenlig for øjet. 

MERE UNGDOMSMAGT 
ENGAGEMENT        WOW  MANGFOLDIGHED



FARVEVALG & FONT

Ungdommens Folkemøde har i alt tre farver, der hver især kan tones ned efter brug. 
CMYK-værdierne bruges til tryksager og RGB-værdierne til digitale platforme. 

Vi benytter den orange og lilla som vores to primærfarver, og de skaber i alt en kontrast til 
eksempelvis lyse billeder. 

Ungdommens Folkemøde benytter sig af Avenir, som sin identitetsbærende typografi. Med 
sin opbygning uden seriffer, gør det fonden læsevenlig, moderne og tidsløs.  

Vi benytter fontens Black Oblique til at synliggøre overskrifter og bærende elementer i vores 
visuelle kommunikation. Dette design kan ydermere understøttes af capslock, der understre-
ger effekten. Benyt denne i tilfælde af enkelte statements, der understreger Ungdommens 
Folkemødes overordnet vision og værdier (Se: Generelt for kommunikation og SoMe). 
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BILLEDSTIL

Ungdommens Folkemøde bruger som udgangspunkt kvadratiske billeder, der egner sig til 
deling på diverse platforme. Billeder og tekst skal supplere og komplimentere hinanden, 
men ikke nødvendigvis sige det præcis samme. 

Ved benyttelsen af diverse billeder fra Ungdommens Folkemøde skal der selvfølgelig altid 
tages højde for de indeværende GDPR-regler1. 

Billeder og visuelle udtryk er modtagerens første indtryk, derfor bør det overvejes, hvad 
kommunikationen fortæller, hvis opslagsteksten blev fjernet. Fang opmærksomheden gen-
nem et billede, der vækker nysgerrig og skaber lyst til at læse mere. 

Derudover er det vigtigt at have øje med kompositionen: Hvordan er balancen på billedet? 
Hvis der benyttes grafiske elementer på et billede, overvej da yderligere denne i sammen-
hæng med billedets overordnet udtryk, tematik og opbygning. 

Vi benytter som udgangspunkt lyse og klare billeder med mennesker på, der er med til 
at skabe liv og dynamik i billedet. Derudover er det vigtigt at sikre en bred og mangfoldig 
repræsentation i vores visuelle identitet2. 

1 https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet
2 Det er vigtigt at Ungdommens Folkemøde i sit arbejde med mangfoldighed ikke bidrager med nogen form for tokenisme. Dette under-
streger yderligere vigtigheden af at overveje, hvordan billede og tekst supplerer og understreger hinanden. 



LOGO & GRAFISKE ELEMENTER

Ungdommens Folkemøde har ét logo til Valbyparken samt ét logo til På Hjul. Begge lo-
goer findes bl.a. i de tre farver, som udgør Ungdommens Folkemøde visuelle identitet, og 
derudover også i hvid. 

Vi benytter som udgangspunkt et hvidt Ungdommens Folkemøde logo oven på billeder 
og farvet grafik. 

Logoet skal fremstå tydeligt og skal derfor ikke placeres tæt på andre logoer, da dette hurtigt 
kan give en fornemmelse af at være klemt sammen. Generelt arbejder Ungdommens Fol-
kemøde med et luftigt udtryk i vores visuelle kommunikation med vores logo og andet 
grafik. 

I forbindelse med opbygningen af diverse visuelle og grafiske elementer til kommunikatio-
nen arbejder Ungdommens Folkemøde ud fra tre spørgsmål: 

1) Skaber det mere ungdomsmagt, der er i øjenhøjde og nærværende? 

2) Er der skæve, nye, anderledes og vilde elementer, som vækker nysgerrigheden og engagementet?

3) Giver det visuelt en følelse af WOW og karakter? 

Udover Ungdommens Folkemødes logo benytter vi os derudover af rammer, der indkapsler 
de forskellige visuelle billeder. Disse rammer findes i et kvadratisk format såvel som et format 
til Instagram-stories. 



EKSTERNE PARTNERE 
OG UFM-KOMMUNIKATION

Vores kommunikation af og med eksterne partnere er en afvejning af vores egen såvel som 
deres visuelle identitet. 

Vi benytter os som udgangspunkt af en hvid udgave af eksterne partneres logo, såle-
des at det fremtræder sammenhængende med resten af Ungdommens Folkemødes visuelle 
identitet. 

Derudover er det væsentligt, når der kommunikeres gennem Ungdommens Folkemødes 
egne kanaler (sociale medier, plakater, programfoldere mv.), at den visuelle identitet af festi-
valen opretholdes. Dette betyder konkret at farvevalgene i de grafiske elementer skal have 
en overvægt af Ungdommens Folkemødes egne farvekoder. Samtidig skal eksterne partne-
res indhold kommunikeres i tråd med resten af kanalens sprog og udtryk. 

Kommunikationen af eksterne partnere kan folde sig ud på to forskellige måder: enten at 
formidle sig selv gennem tredjeperson eller som direkte hilsen fra partneren. 

I tilfælde af, at der kommunikeres i tredjeperson, forbeholder Ungdommens Folkemøde sig 
en redigeringsret i form af kommunikationens ordlyd. Ungdommens Folkemøde ændrer 
ikke ved selve meningen, men sørger i stedet for, at kommunikationens sproglighed 
passer ind i resten af kommunikationen for festivalen. 

Ungdommens Folkemøde laver ikke direkte reklamer, hvis formål alene er trække di-
verse modtagere i retning af eksterne. Vi skaber i stedet denne kommunikation ved at 
signalere budskaber, spørgsmål, dilemmaer og statements, der vækker nysgerrigheden og 
engagementet hos unge, på samme måde som vi ellers ville kommunikere et budskab.

Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival, som hylder dialogen og engagementet 
på tværs af forskellige synspunkter. Dette betyder, at festivalen ikke dogmatisk og værdiladet 
kommunikerer ét standpunkt, som var det et endegyldigt faktum. Ungdommens Folkemø-
de kommunikerer synspunkter og statements, der er med til at åbne op for en dialog 
og refleksion.  



Når du poster på SoMe...

...skal du kunne svare JA til følgende:
• Har du et tydeligt budskab?

• Har du et billede/link der matcher budskabet?

- Der SKAL være billede/link m. billede – tekst alene er no-go

• Har du en fængende første linje?

• Er din tekst max 15* linjer?

- *Medmindre en længere forklaring er nødvendig

• Har du inddelt teksten i afsnit, så den er overskuelig?

- Evt. bruger du emojies til at fremhæve pointer?

• Bruger du hverdagssprog frem for formelt sprog?

• Har du ’tagget’ relevante/involverede aktører?

• Har du fået feedback fra en ung?

...og når det kommer til billeder, gælder følgende:
• Helst kvadratisk eller lidt højformat, så det passer til mobiler

• Billede og tekst skal supplere hinanden – ikke sige det samme

• Brug helst billeder med mennesker på

• Hold øje med komposition, hvordan er balance / det gyldne snit?


