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BL Beboerkommunikation: 
Grafisk udformning 
og design 



Fire ting du skal 
tænke på 

•  Form: (format, papirkvalitet, vægt 
etc.) 

•  Typografi: Skrifttyper, 
skriftstørrelse, linieafstand, 
linielængde 

•  Illustration: Tegning, foto til at 
illustrere budskabet 

•  Farver: Valg af farver 



Form og format 



Papir 

• Mat papir er let at læse – ingen 
reflektioner 

• Tonet papir er let at læse - 
mindre kontrast 

• Blankt papir giver flotte fotos 



Hvad øjet ser 
På et opslag følger øjet … 
1.  billeder 
2.  overskrifter og billedtekster 
3.  mindre enheder, fx faktabokse 
4.  brødtekst 

Flere indgange kan være et grafisk 
værktøj 

•  F.eks. mellemoverskrifter, 
sidehistorier, faktabokse og 
fremhævede citater 



Opslag - mange indgange 



Opslag - fakta i små 
bidder og illustreret 



En måde at gøre det på 
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…og en anden… 
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Farver kan gøre 
meget 
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Typografi – gode råd 

•  Højst to skrifttyper, som ikke ligner 
hinanden 

•  Kun få skriftstørrelser 
•  Små og store bogstaver, ikke lutter 

versaler 
•  Altid fast forkant på tekstklummen. 
•  Pas på linielængden 
•  Det, der hører sammen, skal stå 

sammen 

•  Pas på horeunger… 



Horeunger og andre 
uægte børn 
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For- og bagkant 
Lorem ipsum dolor sit 
met, consectetuer 
adipiscing elit. 
Vestibulum leo. Nullam 
orta leo ac erat. 
Pellentesque luctus 
volutpat erat. Aenean 
suscipit turpis nec 
lorem. Praesent velit 
magna, semper non, 
posuere vitae, viverra 
molestie, justo. Duis 
ultricies sapien a nisl. Ut 
suscipit. Donec cursus 
dolor a eros.  

Lorem ipsum dolor sit 
met, consectetuer 

adipiscing elit. 
Vestibulum leo. Nullam 

orta leo ac erat. 
Pellentesque luctus 

volutpat erat. Aenean 
suscipit turpis nec 

lorem. Praesent velit 
magna, semper non, 

posuere vitae, viverra 
molestie, justo. Duis 

ultricies sapien a nisl. Ut 
suscipit. Donec cursus 

dolor a eros.  

Lorem ipsum dolor sit 
met, consectetuer 
adipiscing elit. 
Vestibulum leo. Nullam 
orta leo ac erat. 
Pellentesque luctus 
volutpat erat. Aenean 
suscipit turpis nec 
lorem. Praesent velit 
magna, semper non, 
posuere vitae, viverra 
molestie, justo. Duis 
ultricies sapien a nisl. 
Ut suscipit. Donec 
cursus dolor a eros. 

Altid fast forkant på tekstklummen 



Linjelængde 

36-48 anslag, max. 65. 

Ikke for stor  
• Man skal kunne "holde sig på 

linjen" og finde den næste 
linje. 

• For lange linjer nedsætter 
læsbarheden. 

Men heller ikke for smalle spalter  



Linieafstand – 
skydning 

Tilpas skydningen 
• Man skal kunne finde den 

næste linje.  
• Større afstand mellem linjer 

end mellem ord.  
•  Jo længere linje jo større 

linjeafstand. 



Grotesk eller 
antikva? 

 Groteskskrifter kræver større 
skydning 

 Serifferne i antikvaskrifter holder 
øjet på linjen og fødder er godt 
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Men det er omvendt 
på en skærm! 
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Store og små 
bogstaver 

 Lutter versaler(store bogstaver) 
giver et ensartet ordbillede uden 
over- og underlængder som er  
 svært at læse. 

STORE BOGSTAVER 

Store og små bogstaver 



Fremhævelser i 
teksten 



Nyhedsbrev 
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Øvelse: Se på 
nyhedsbrevet 

• Snak to og to 
• Hvordan er teksten opstillet? 
• Hvordan er grafikken? 
• Hvordan virker farverne? 
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Lidt om billeder 
• Billedet skal bidrage til tekst, 

layout, helhed. 
• Udelad overflødige eller 

misvisende billeder. 
• Budskabet må gerne 

formidles med billeder. 
• Formålet skal understøttes af 

billedet. 



Et billede/logo siger 
mere end 1000 ord! 





Fotos kan fortælle en 
historie 
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En anden historie 



Uheldig brug af foto 
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Uetisk brug af foto 
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Så trist så trist… 
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