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Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad
tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla
Graphical symbols – Public information symbols for greater
accessibility using the concept Design for All

Provläsningsexemplar / Preview

Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.
© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is
governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.
Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00.
Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS),
telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS, who can also provide general
information about Swedish and foreign standards.
Denna standard är framtagen av kommittén för Grafiska symboler, SIS/TK 493

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller
vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.
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Orientering
Dessa nitton grafiska symboler är ett tillägg till standarden SS 306 00:2015. Symbolerna avser att underlätta
ickeverbal information exempelvis i broschyrer och på orienteringskartor samt i byggnader och på andra
platser som används av allmänheten. Grafiska symboler kan användas tillsammans med eller i stället för text.
Sammanhanget bidrar till förståelse.
SIS/TK 493 Grafiska symboler är ansvarig för innehållet i detta dokument.
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Grafiska symboler — Publika informationssymboler utifrån
konceptet Design för alla
TILLÄGG 1
Följande offentliga informationssymboler finns som tillägg till SS 30600:2015 i kategorierna sport och
friluftsliv (SF) samt offentliga inrättningar (OI).

— PI SF 006: Bordtennis
— PI SF 007: Bågskytte

— PI SF 008: Dykning
— PI SF 009: Bowling

— PI SF 010: Curling

— PI SF 011: Eldplats
— PI SF 012: Fotboll

— PI SF 013: Längdskidåkning
— PI SF 014: Ridning

— PI SF 015: Kälkåkning

— PI SF 016: Skridskoåkning
— PI SF 017: Skytte

— PI SF 018: Snowboardåkning
— PI SF 019: Utförsåkning

— PI SF 020: Vattenfall

— PI SF 021: Golf

— PI OI 031: Kvinnojour

— PI OI 032: Matlagning

— PI OI 033: Nödtelefon
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PI SF 006: Bordtennis
Reference nummer
SS 30600 – PI SF 006
Betydelse
Bordtennis
Funktion
Anger plats där bordtennis utövas.
Bildinnehåll
Ett bordtennisracket och en boll.
Information symbolen förmedlar
Anger plats där bordtennis utövas.

Relaterad betydelse
Plats där man hittar utrustning eller liknande för bordtennis.
Användningsområde
I offentliga eller privata inrättningar.
Användningskontext

Vid uppmärkning och information både fysisk och digitalt.
Avsedd användare
Allmänheten.

Ytterligare information
Testdata enligt ISO 9186-1 har inte utförts för denna symbol. Originalen har genomgått en
testprocess under ledning av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Symbolen kan
kompletteras med en förklarande text för att öka begripligheten.
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PI SF 007: Bågskytte
Reference nummer
SS 30600 – PI SF 007
Betydelse
Bågskytte
Funktion
Anger plats där bågskytte utövas.
Bildinnehåll

Information symbolen förmedlar

En person i profil som spänner en båge för att
skjuta.

Anger plats där bågskytte utövas.

Relaterad betydelse
Plats där man hittar utrustning eller liknande för bågskytte.
Användningsområde
I offentliga eller privata inrättningar.
Användningskontext

Vid uppmärkning och information både fysisk och digitalt.
Avsedd användare
Allmänheten.

Ytterligare information
Testdata enligt ISO 9186-1 har inte utförts för denna symbol. Originalen har genomgått en
testprocess under ledning av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Symbolen kan
kompletteras med en förklarande text för att öka begripligheten.
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PI SF 008: Dykning
Reference nummer
SS 30600 – PI SF 008
Betydelse
Dykning
Funktion
Anger plats där dykning utövas.
Bildinnehåll
En person i profil som dyker i vattnet.

Information symbolen förmedlar
Anger plats där dykning utövas.

Relaterad betydelse
Plats där man hittar utrustning eller liknande för dykning.
Användningsområde
I offentliga eller privata inrättningar.
Användningskontext

Vid uppmärkning och information både fysisk och digitalt.
Avsedd användare
Allmänheten.

Ytterligare information
Testdata enligt ISO 9186-1 har inte utförts för denna symbol. Originalen har genomgått en
testprocess under ledning av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Symbolen kan
kompletteras med en förklarande text för att öka begripligheten.
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PI SF 009: Bowling
Reference nummer
SS 30600 – PI SF 009
Betydelse
Bowling
Funktion
Anger plats där bowling utövas.
Bildinnehåll
Fyra bowlingkäglor och ett klot.

Information symbolen förmedlar
Anger plats där bowling utövas.

Relaterad betydelse
Plats där man hittar utrustning eller liknande för bowling.
Användningsområde
I offentliga eller privata inrättningar.
Användningskontext

Vid uppmärkning och information både fysisk och digitalt.
Avsedd användare
Allmänheten.

Ytterligare information
Testdata enligt ISO 9186-1 har inte utförts för denna symbol. Originalen har genomgått en
testprocess under ledning av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Symbolen kan
kompletteras med en förklarande text för att öka begripligheten.
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PI SF 010: Curling
Reference nummer
SS 30600 – PI SF 010
Betydelse
Curling
Funktion
Anger plats där curling utövas.
Bildinnehåll
En person i profil som skjuter iväg ett curlingklot.
Information symbolen förmedlar
Anger plats där curling utövas.

Relaterad betydelse
Plats där man hittar utrustning eller liknande för curling.
Användningsområde
I offentliga eller privata inrättningar.
Användningskontext

Vid uppmärkning och information både fysisk och digitalt.
Avsedd användare
Allmänheten.

Ytterligare information
Testdata enligt ISO 9186-1 har inte utförts för denna symbol. Originalen har genomgått en
testprocess under ledning av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Symbolen kan
kompletteras med en förklarande text för att öka begripligheten.
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PI SF 011: Eldplats
Reference nummer
SS 30600 – PI SF 011
Betydelse
Eldplats
Funktion
Anger plats avsedd för eldning.
Bildinnehåll
En låga som indikerar en brinnande eld.
Information symbolen förmedlar
Anger plats där det är tillåtet att elda.

Relaterad betydelse
Plats där man hittar eldningsutrustning för till exempel grillkol, grillkorv med mera.
Användningsområde
I offentliga eller privata inrättningar.
Användningskontext

Vid uppmärkning och information både fysisk och digitalt.
Avsedd användare
Allmänheten.

Ytterligare information
Testdata enligt ISO 9186-1 har inte utförts för denna symbol. Originalen har genomgått en
testprocess under ledning av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Symbolen kan
kompletteras med en förklarande text för att öka begripligheten.
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