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Förord
Internationella standardiseringsorganisationen ISO (International Organization for Standardization) är ett
internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner (ISO standardiseringsorgan). Arbetet med att ta fram internationella standarder utförs normalt av ISO tekniska kommittéer. Varje medlemsland som är intresserade av ämnesområdet i en teknisk kommitté har rätt att bli medlem i
den. Internationella organisationer, statliga och icke statliga, deltar även i arbetet i samarbete med ISO. ISO
har ett nära samarbete med den internationella elektrotekniska kommissionen IEC (International Electrotechnical Commission) i alla frågor som berör elektroteknisk standardisering.
Internationella standarder utarbetas i enlighet med ISO/IEC Directives, Part 2.
De tekniska kommittéernas huvudsakliga uppgift är att utarbeta internationella standarder. Utkast till internationella standarder som utarbetats av de tekniska kommittéerna skickas ut till respektive standardiseringsorgan för utlåtande. För att publicering i form av en internationell standard skall kunna ske, krävs att minst
75 % av de röstande organen godkänner utkastet.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna internationella standard möjligen kan vara föremål
för patenträtter. ISO skall inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
ISO 22727 har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/TC 145, Graphical symbols, Subcommittee SC 1,
Public information symbols.

iv
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Orientering
En grafisk symbol definieras som en visuellt läsbar bild som används för att förmedla information oberoende av
språk. Publika informationssymboler används för att förmedla specifika meddelanden, vars förståelse inte är
beroende av specialist- eller yrkesutbildning. Vid formgivning är det viktigt med både konsekvens, av symboler
som ska användas i en viss situation eller vissa situationer, och förståelse. Det finns därför ett behov av att
standardisera principerna för hur man designar och formger publika informationssymboler för att säkerställa
visuell tydlighet, bibehålla konsekvens och på så sätt förbättra igenkännandet.

v
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Grafiska symboler – Design och formgivning av publika
informationssymboler – Krav

1

Omfattning

Denna internationella standard specificerar kraven för design och formgivning av publika informationssymboler. Den specificerar kraven för formgivning av publika informationssymboler vid ansökning om registrering
som godkända publika informationssymboler, användning av linjebredd, användning av grafiska symbolelement och hur negation markeras. Den specificerar även de mallar som ska användas vid formgivning av
publika informationssymboler.
Den är ämnad att användas av alla som är involverade i beställning, design och formgivning av publika informationssymboler.
Denna internationella standard kan inte tillämpas på säkerhetsskyltar, inklusive skyltar för brandsäkerhet,
eller trafikskyltar som används på allmän väg.
Exempel visas endast i illustrerande syften och utgör inte krav för specifika publika informationssymboler.
ANM. 1 Säkerhetsskyltar, inklusive skyltar för brandsäkerhet, bevakas av ISO 7010.
ANM. 2 Existerande publika informationssymboler specificeras i ISO 7001.
ANM. 3 Illustrationerna i denna internationella standard visas så korrekt som möjligt inom tryckprocessens begränsningar.
ANM. 4 Rekommendationer gällande färg och filformat anges i bilaga A, kompletterande riktlinjer för formgivning anges
i bilaga B, bilaga C samt bilaga D och en kontrollista för formgivare anges i bilaga E.

2

Normativa hänvisningar

I standarden hänvisas till följande standarder, innehållande krav som även utgör krav i denna internationella
standard. Vid tiden för fastställelsen gällde endast de utgåvor som anges. Saknas datum, gäller den senaste
utgåvan som refererats till i dokumentet (inkl. tillägg).
ISO 7001, Graphical symbols – Public information symbols
ISO 17724, Graphical symbols – Vocabulary

3

Termer och definitioner

För tillämpning av denna internationella standard gäller följande termer och definitioner samt de som anges i
ISO 17724.
3.1
grafisk symbol
visuellt läsbar bild med en speciell betydelse som används för att överföra information oberoende av språk

1
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3.2
publik informationssymbol
grafisk symbol som är avsedd att förmedla information till allmänheten, vars förståelse är oberoende av specialist- eller yrkesutbildning
3.3
säkerhetsskylt
skylt som framställer ett allmänt säkerhetsmeddelande, vilket erhålls med en kombination av en färg och
geometrisk figur och vilken, genom tillägg av en grafisk symbol, framställer ett visst säkerhetsmeddelande
[ISO 7010:2003, 3.7]
3.4
negation
indikerar frånvaro eller motsats till något verkligt eller positivt
3.5
grafiska symbolelement
del av en grafisk symbol med en speciell betydelse
3.6
negationselement
grafiskt symbolelement avsett att negera en grafisk symbols ursprungliga betydelse
3.7
betydelse
meddelande som en publik informationssymbol är avsedd att förmedla
3.8
funktion
skriftlig beskrivning av syftet för den information som ska förmedlas av en grafisk symbol
3.9
bildinnehåll
skriftlig beskrivning av elementen i en grafisk symbol eller säkerhetsskylt samt bildelementens placering i
förhållande till varandra

4
4.1

Designprocess
Förberedande fas

Innan formgivningen av en ny publik informationssymbol påbörjas ska följande procedur genomföras:
a) kontrollera att det är en publik informationssymbol som krävs och inte en säkerhetsskylt (se 3.2 och 3.3);
b) identifiera betydelsen för den avsedda publika informationssymbolen;
c) identifiera behovet av en publik informationssymbol genom att kontrollera om en publik informationssymbol med avsedd betydelse redan finns angiven i ISO 7001;
d) tilldela en betydelse och en funktion till den publika informationssymbolen i enlighet med paragraf 5.

4.2

Designfas

Vid formgivningen av en ny publik informationssymbol ska följande procedur genomföras:
a) överväg existerande grafiska symbolelement med liknande betydelse som kan användas, anpassas eller
kombineras till den nya publika informationssymbolen;

2
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Genomför en analys av de förväntade egenskaperna hos den avsedda målgruppen för den nya publika informationssymbolen samt det sammanhang i vilket den förväntas användas. De faktorer som man ska ta
hänsyn till anges i bilaga E.
b) utforma symbolen i enlighet med klausul 6 med hjälp av relevant mall som specificeras i paragraf 7.
När en ny symbol har formgivits, rekommenderas det starkt att en utvärdering genomförs gällande symbolens förståelse i det sammanhang där den ska användas i enlighet med ISO 9186-1. Den publika informationssymbolen ska sedan modifieras vid behov. Detta är speciellt viktigt om man avser att lämna in en ansökan till ISO/TC 145/SC 1 för att registrera den som en godkänd publik informationssymbol 1).
Registreringsproceduren för en publik informationssymbol erfordrar att en ritning förs in i relevant mall (se
paragraf 7) tillsammans med en storleksreducering till 25%.

5

Tilldelning av betydelse, funktion och bildinnehåll till den publika informationssymbolen

5.1 Man ska noga överväga vilken kategori den publika informationssymbolen tillhör i enlighet med ISO 7001
enligt följande:
a) offentliga inrättningar;
b) transportinrättningar;
c) turism, kultur och kulturarv;
d) sport och friluftsliv;
e) kommersiella inrättningar;
f)

allmänhetens beteende (förutom allmän säkerhet).

5.2 Varje publik informationssymbol ska normalt användas för att endast förmedla ett publikt informationsmeddelande och den ska i normala fall endast placeras i en kategori.
ANM. För att förenkla för användaren har de publika informationssymbolerna i ISO 7001 grupperats i enlighet med de
områden där de normalt förväntas förekomma. Dessa grupperingar är dock inte avsedda att vara exklusiva och användningen av publika informationssymboler inom andra områden uppmuntras.

5.3 Den nya publika informationssymbolen ska tilldelas en betydelse och en funktion. När den publika informationssymbolen är komplett ska bildinnehållet identifieras (se figur 1). Den tilldelade betydelsen och
funktionen ska vara entydig.

1)

Information gällande registreringsproceduren samt ansökningsformulär, vilket anger erfordrade filformat, kan erhållas från
http://www.iso.org/tc145/sc1.
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