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Hållbarhet 

I Göteborgs Stad vill vi arbeta hållbart och med omtanke  
om våra gemensamma resurser. Fundera därför alltid över  
vad som kan hyras eller återanvändas och vad som måste 
köpas nytt. 

Tänk på: 

 » Du kan använda artiklar ur leverantörernas hyrsortiment och 
komplettera dem med trycksaker som lyfter de specifika 
budskap du vill kommunicera.

 » Du kan låna produkter inom staden – kanske har någon 
redan tagit fram en pop-up-disk som ni bara behöver byta 
utsidan på.

 » Du kan samarbeta med en eller flera andra verksamheter  
i staden och ta fram gemensamma koncept.

 » Enheten visuell kommunikation erbjuder viss förvaring av 
utställningsmaterial. 

Rubrik lorem  
ipsum dolor sit
Stor ingress/underrubrik / Rest undel  
eum verio volupta turecti dem imusdaesto

Verksamhet/förvaltning

Budskap/verksamhet/projekt
Förvaltning

Rubrik 
lorem ipsum 

Budskap/verksamhet/projekt
Förvaltning

Rubrik 
lorem ipsum 
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Rubrik lorem 
ipsum dolor 
sit amet

Rubrik 
lorem  
ipsum
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Rubrik  
lorem ipsum 
dolor sit 
amet

Rubrik  
lorem ipsum 
dolor sit 
amet

Tänk på att du kan låna produkter inom staden – kanske har någon redan tagit fram en pop-up-disk som ni bara  
behöver byta utsidan på.
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Besökare har olika förutsättningar att ta till sig  
kommunika tionen och att röra sig i rummet. 

Tänk på:

 » Skapa både stå- och sittmöjligheter.

 » Utforma texten i rätt storlek i för avståndet den ska läsas  
på (se tabellen nedan).

 » Måtten mellan möbler ska vara minst 1 000 mm för att  
komma fram med rullstol.

 » Det krävs 2 300 mm i diameter för att vända 180 grader  
med rullstol.

 » Text i ögonhöjd för en person i rullstol ska sitta på  
1 155–1 280 mm höjd.

 » Text i ögonhöjd för en stående vuxen person ska sitta på 
1 545–1 660 mm höjd. 

Tillgänglighet 

Lorem
Lorem
LoremHuvudbudskap

Ingress och kortare text

Längre brödtext

Takvepa och huvudbudskap

Takvepa

Lorem ipsum

Lorem ipsum20–30 mm0,5–2 m

50–70 mm1–3 m

130 mm5 m

200 mm10 m

300 mm20–30 m

Distans från 
skylt (m)

Teckenhöjd
(mm)

Anpassa textstorleken efter läsavståndet. Teckenhöjden beräknas genom att läsavståndet i millimeter divideras  
med 250. Till exempel kräver läsavståndet 25 000 mm (25 meter) en teckenhöjd på minst 100 mm. 

Läs mer om typsnitt på sidan Typsnitt i Göteborgs Stads  
grafiska manual.

Navigering
I många utställningar och permanenta miljöer behöver vi  
guida våra besökare med olika typer av navigeringssystem. 
För formella hänvisningsskyltar finns särskilda instruktioner. 
Ibland behöver vi arbeta på ett friare sätt med navigering,  
till exempel med ikoner och pilar. Kontakta enheten  
visuell kommunikation för mer råd och vägledning.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2015112815166520
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2015112815166520
mailto:visuell.kommunikation%40intraservice.goteborg.se%20?subject=
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Tänk på:

 » Skapa dynamik mellan budskap som kan läsas på långt  
och nära håll.

 » Använd både budskap som lockar in i montern, och text 
som ger anledning att stanna upp inne i den.

 » En helt eller delvis obemannad monter kan behöva extra 
tydliga texter som kompletteras med rörlig bild eller inter-
aktiva och taktila inslag, eftersom besökaren ska kunna ta 
till sig budskapen utan guidning.

 » Ta hänsyn till hur montern upplevs på håll, hur besökare rör 
sig och hur andra utställare är placerade.

Läs mer under Foto och film i Göteborgs Stads grafiska  
manual om du ska producera eller beställa film eller foto till 
din utställning.

läsa mer under Illustration och animerad film i Göteborgs 
Stads grafiska manual om du ska ha illustrationer eller  
animationer i din utställning.

Budskap och innehåll 

Tänk på att använda både budskap som lockar in i montern och text ger anledning att stanna upp inne i den.

Lorem ipsum  
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labor 
is nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Lorem ipsum 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco labor is nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum  
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipi.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipi.

goteborg.se

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2019930101619743
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2019930101619743
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/grafisk-profil/grafisk-manual/illustration-och-animation/!https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201621083729723
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/grafisk-profil/grafisk-manual/illustration-och-animation/!https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201621083729723
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Belysning
Genom rätt belysning skapar du både en tillgänglig och  
en spännande miljö för besökarna. 

Tänk på:

 » Använd riktat ljus för att budskap och texter ska bli  
läsbara för alla.

 » Använd stämningsskapande belysning, till exempel  
genom glödlampor, stearinljus eller färgat ljus, för att  
förstärka känslan i budskap, texter och bilder.

 » Ordna ljuset så att skuggor inte faller på budskap och  
försvårar läsningen.

 » Rikta lamporna så att du undviker bländning.

Städning och förvaring
För att intrycket av utställningen ska förbli tydligt och  
professionellt under hela utställningstiden är det viktigt  
att hålla ordning.

Tänk på:

 » Ordna förvaring för jackor och väskor för dem som arbetar  
i utställningen.

 » Försäkra dig om att eluttag och förlängningssladdar  
monteras prydligt och utan risk för att besökare eller  
personal snubblar.

 » En helt eller delvis obemannad utställning måste kunna  
hållas ren och städad utan att någon håller efter under  
utställningens öppettid.

Belysning, städning och förvaring



Behöver du veta mer eller  
få rådgivning i specifika fall?
Kontakta enheten visuell kommunikation
visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

mailto:visuell.kommunikation%40intraservice.goteborg.se%20?subject=

