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Introduktion – Sammanfattning av ändringarna 

Varför har vi gjort ändringar?   

Vi vill se till att våra symboler återspeglar den värld vi lever i, och det är viktigt att vi håller oss uppdaterade med de 

snabba tekniska och sociala förändringar som har ägt rum de senaste åren. För att nå detta mål startade Widgit 

Software detta projekt för att granska, förbättra eller ersätta symboler som kunde göras tydligare för sitt syfte.   

En sammanfattning av ändringarna  

Genom att använda de senaste bästa metoderna för bilddesign har Widgit 

Software gjort någon form av förbättring av åtminstone hälften av symbolerna  

i symbolbasen och betydande förändringar av en tredjedel av symbolerna. 

Ett litet antal symboler har ändrats helt.  

Tidigare   

 
Nya 

 

Tidigare år har policyn varit att aldrig dramatiskt ändra symbolerna eftersom symbolerna är någons ”ord”. I stället för att redigera 

symboler som behövde ändras lade man till alternativa symboler. Detta resulterade i att det ofta fanns fler än en symbol för ett 

begrepp och ibland hade originalsymbolen blivit inaktuell. I symboluppdateringen har man tagit bort onödiga alternativ för att 

undvika förvirring och på så sätt göra det lättare för slutanvändaren.      

 

Under årens lopp har Widgit arbetat med flera designers som använt sig av 

varierande ritkvalitet och stilar. Programvara för grafisk design och teknik har 

också förbättrats och utvecklats över tiden. Nya sätt att arbeta gör det lättare att 

göra justeringar i grafik, som att ändra hudtoner, standardisera färger etc. Nu 

uppdateras också filformatet, från att ha varit vektorgrafikfiler som inte längre 

stöds av Microsoft, till det modernare .svg-formatet.                                   

Med anledning av detta har Widgit granskat varje enskild symbol i symbolbasen 

och vid behov ritat om symbolen för att säkerställa att de är konsekventa, tydliga, 

koncisa och även håller en hög och modern standard.   
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Utveckling 

Detta projekt leddes av Cate Rae, VD för Widgit Software och två symboldesigners på Widgit Software. För att säkerställa att de 

ändringar som gjordes blev användbara och ”lämpliga för ändamålet” konsulterade Widgit sina användare på Widgit Centers i 

Storbritannien samt sina utländska partners och kollegor. Deras feedback har införlivats i alla förändringar som har gjorts i 

symbolbasen. 

 

 

 

I projektet har man gått igenom all grafik med särskilt fokus på följande: 

• Kvalitet: Är symbolen av hög standard? Är den tydlig och koncis? 

• Enhetlighet: Användes samma grundsymbol i varje symbol? Dvs är bilen densamma i varje symbol där bilen 

förekommer som ex bilrutor, garage. 

• Modernisering Ser datorer, mobiltelefoner och telefoner fortfarande ut som de gjorde för 20 år sedan? Vet den yngre 

generationen hur den gamla telefonen såg ut? Idag använder de flesta av oss mobiltelefoner snarare än telefoner. 

• Kulturella förändringar: Mer könsneutrala symboler för ex frisyrer, tofflor, unisex toaletter, färger på pojkars och flickors 

kläder osv. 

Tidigare 

   

Nya 
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Tidigare 

 

Nya 

 

 

Tidigare 

 

Nya 

 

 

Det har också varit viktigt att se till att symbolerna överensstämmer med den schematiska strukturen i symbolbasen. En annan 

viktig fråga att ta ställning till är hanteringen av symboler som visar kön. Där personens kön inte är av vikt för betydelsen av 

symbolen har den nu ändrats till en person av obestämt kön.  

Tidigare 

 

Nya 
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Hudfärg 

Tidigare visades alla personer i symboler där flera personer ingår, med samma hudfärg och när man ändrade hudfärg så gällde 

det för alla personer i symbolen.  

Widgit Software har nu mer avancerad programvara för att kunna göra ändringar vad gäller symbolernas hudfärg. Varje symbol 

som visar fler än en person har redigerats så att den som standard visar olika hudfärger på personerna och denna funktion kan 

stängas av eller sättas på. Efter många diskussioner och samråd med användare om hur man skulle hantera ”familjesymboler” 

vad gäller hudfärg, blev det bestämt att behålla standardhudfärgen för dessa.  

 

Hudfärg i symboler som visar flera personer 

 

Få tillgång till de nya symbolerna 

Webbtjänsten Widgit Online 

I och med att de uppdaterade symbolerna släppts i Widgit Online kommer alla dokument automatiskt att uppdateras med de 

nya symbolerna. Vi inser att detta till en början kan vara ett bekymmer för vissa användare, men vi gör det för att vi tror att 

förändringarna kommer att gynna alla på sikt. 

Symbolprogram installerade i PC-datorer 

För InPrint 3 och SymWriter 2 krävs en uppdatering av programmen för att få tillgång till de uppdaterade symbolerna. När 

uppdateringen har installerats kommer alla dokument att automatiskt uppdateras med de nya symbolerna.  

Apparna Widgit Go och Widgit Writer 

För apparna krävs en uppdatering från AppStore för att få tillgång till de uppdaterade symbolerna.  

Fortsätta använda den tidigare versionen av Widgit symbolbas  

För att underlätta övergången till det nya utseende på symbolerna finns möjligheten att i stället använda den tidigare versionen 

av symbolerna i både Widgit Online och datorprogrammen InPrint 3 och SymWriter 2. Det här alternativet är tillgängligt bara 

under en begränsad tid och man kan bara använda de nya eller de tidigare symbolerna. Det går inte att använda dem samtidigt.  

 

Feedback 

Vi hoppas att våra användare kommer att gilla de förbättringar som Widgit har gjort i symbolbasen. Widgit planerar en andra fas 

av detta projekt och vill gärna ha feedback för att säkerställa att symbolprodukterna uppfyller dina behov. 



 

Uppdatering av Widgit symbolbas 2020 - 2021      5 

Kategorier av symboler 
Den här sammanställningen har gjorts för att visa en del av de viktigaste ändringarna som gjorts under den översyn och 

uppdatering av Widgit symbolbas som genomfördes 2020 - 21.  

Vi har valt ut några av exemplen på skillnaderna mellan den tidigare versionen och den uppdaterade symbolbasen.  

Utöver dessa exempel har även väldigt många andra symboler uppdaterats.  

Personer 

Hudfärg 

Förutom den nya funktionen att automatiskt kunna få olika hudfärg på symboler som visar flera personer så går det nu också att 

ändra hudfärger individuellt i en symbol i stället för att alla hudfärger i en symbol ändras på samma sätt.   

Tidigare 

 

Nya 

 

Klädernas färg 

Symboler som innehåller kläder har uppdaterats för att vara visuellt konsekventa samt följa en enhetlig standard; den första 

personen i en symbol har en orange tröja, den andra har en gul tröja och den tredje en grön vilket skapar en enhetlighet i 

symboler som innehåller flera personer.  

Tidigare    Nya 

  

Färgen på barns kläder 

Barnens färg på kläderna har uppdaterats för att komma bort från stereotypa färger för pojkar och flickor. 

Tidigare    Nya 
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Barnets kön 

Symboler har gjorts könsneutrala där begreppet för flicka eller pojke inte är nödvändigt för symbolens innebörd.  

Tidigare 

 
Nya 

 

 

Färger på personsymbol  

Symboler som visar person har uppdaterats för visuell enhetlighet. Färgen orange valdes, eftersom färgen i detta sammanhang 

varken har positiv eller negativ association. 

Tidigare    Nya 

  
 

Kroppen och personlig vård 

Titta på och se 

Symbolerna för ”titta på” och ”se” har uppdaterats för att lättare skilja från varandra.  

I ”titta på” har de svarta strecken ersatts av tjocka riktningspilar och i ”se” har de ersatts av streckade linjer som visar ett synfält.   

Tidigare    Nya 
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Hår 

Symboler för hår har uppdaterats för att bli visuellt enhetliga och könsneutrala. 

Tidigare    Nya 

  

Frisyrer 

Symbolerna för frisyrer har moderniserats och har inte längre några ansiktsdrag så att fokus finns på frisyren. Vissa frisyrer är 

könsneutrala, och symboler som visas i profil vänder sig åt höger.  

Tidigare  

 

Nya    

 
 

Händer 

Många symboler som visar en hand eller händer har uppdaterats för att bli visuellt enhetliga och mer realistiska vad gäller 

händernas utseende och position. 

Tidigare    Nya  

  

Munnen och tänderna 

Munnen och tänderna har uppdaterats för att bli visuellt enhetliga och mer realistiska.  

Tidigare    Nya 
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Personlig hygien 

Dessa är några exempel på de uppdaterade symbolerna inom personlig hygien. 

Tidigare    Nya 

  
 

Sjukvård och Behandling 

Personer inom sjukvård 

Symboler för personer inom sjukvård har uppdaterats för att öka den visuella tydligheten och deras respektive yrkesspecifikation 

har uppdaterats. 

Tidigare    Nya 

  

Sprutor 

Symboler innehållande en spruta har uppdaterats för att bli tydligare och mer realistiska. 

Tidigare    Nya 

     
 

Hörapparater och glasögon 

Symbolerna för hörapparat och glasögon har uppdaterats för att bli visuellt enhetliga och mer realistiska.  

Tidigare    Nya 
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Kläder 

Kläder 

Färgerna på kläder har tonats ner och i många fall har symbolerna gjorts tydligare, mer realistiska och könsneutrala. 

Tidigare    Nya 

   

Klä på sig 

Symboler för att klä på sig och för omklädningsrum har förbättrats så att de bli enhetliga och de har också uppdaterats med de 

nya klädfärgerna.  

Tidigare    Nya 

  

Djur 

Djurens riktning 

Tidigare var djur vända åt vänster. I uppdatering är djuren nu vända åt höger för att följa samma läsriktning som texten. 

Tidigare     Nya 

  

Katt och hund 

Symbolerna för katt och hund har uppdaterats för att bli mer realistiska. Dessa symboler används som tillägg till andra symboler.   

Tidigare 
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Nya 

 

Husdjur 

Djuren har uppdaterats för att bli mer realistiska och lättare att känna igen. 

Tidigare    Nya 

  

Ko 

Symbolen för ko har uppdaterats och den svartvita kon används också som tillägg i många andra symboler. För att det ska bli 

enhetligt och för att det ska vara lättare att känna igen och förstå symbolerna finns numera därför enbart en symbol för ko. 

Tidigare 

 
Nya 

 

Vilda djur 

Många symboler på vilda djur, fåglar och insekter har förbättrats för att bli mer realistiska och lättare att känna igen.  

Tidigare 

 
Nya 
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Fjäderfä 

Symbolen för höna har uppdaterats för att bli visuellt enhetlig och mer realistisk.  

Tidigare    Nya 

  

Miljö och natur 

Natur 

Dessa är exempel på symboler som har uppdaterats för att bli tydligare och mer realistiska.  

Tidigare    Nya 

     

Vatten 

Vattensymboler har fått samma enhetliga färg och vid behov har de även uppdaterats vad gäller tydligheten.   

Tidigare    Nya 

  
 

Vind 

Symbolerna för vindar har blivit enhetliga och tydligare genom att pilar i symbolen visar styrkan och riktingen för vinden.  

Tidigare    Nya 
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Moln 

Symbolen för moln i vädersymbolerna har uppdaterats så att de blir mer enhetliga och tydligare.   

Tidigare    Nya 

  
 

Platser 

By, stad och storstad 

Symbolerna för by, stad och storstad har uppdaterats för att bli visuellt enhetliga och mer realistiska.  

Tidigare    Nya 

   
 

Idrott och träning 

Idrott  

Några symboler har ändrats för att bli tydligare och andra har ändrat riktning för att följa läsriktningen.  

Tidigare    Nya 
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Fritid och nöje 

Aktiviteter  

Symbolerna för aktiviteter och hobby har uppdaterats med nya delsymboler för att bli mer aktuella och relevanta.  

Tidigare    Nya 

       

Lek och leksaker 

Symboler med lekande barn har uppdaterats för att bli könsneutrala. Vissa leksaker har uppdaterats för att bli mer realistiska.  

Tidigare 

 

Nya 

 

Nöje 

Några symboler för nöje har uppdaterats för att bli tydligare.  

Tidigare    Nya 

     

Sagofigurer 

Tidigare    Nya 
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Hemelektronik 

Mycket har hänt vad gäller utvecklingen av hemelektronik de senaste åren. Symbolerna har nu uppdaterats för att bli aktuella 

och därmed lättare att känna igen.  

Tidigare 

 
Nya 

 

 

Tid och datum 

Tidslinje 

I symbolen för tidslinje har klockorna ersatts med kalenderblad för att bättre visa att det handlar om en längre period och inte 

några timmar.   

Tidigare    Nya 

  

 

Klockor som visar tid som gått 

Symboler som visar tid som passerat har nu fått röd färg för den tid som gått. Detta stämmer också bättre överens med andra 

symboler för tid.  

Tidigare    Nya 

  

 

 



 

Uppdatering av Widgit symbolbas 2020 - 2021      15 

Tidslängd 

Symboler för tidslängd har uppdaterats för visuell tydlighet och för att skapa bättre förståelse av tidens gång.  

Tidigare    Nya 

  

Digital klocka 

Den digitala klockan har uppdaterats och blivit mer realistisk.    

Tidigare    Nya     

    
 

Natt 

Färgen på symbolen för natt har på önskemål gjorts mörkare och därför har alla de symbolerna uppdaterats med samma färg.   

Tidigare    Nya 

  
 

Året 

Symbolerna för påsk och jul har uppdaterats och blivit tydligare. Månader har normalt tre bokstäver i symbolen, för att undvika 

missförstånd har nu juli hela månadens namn i symbolen.   

Tidigare    Nya 
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Färg och utseende 

Vacker, snygg och ful 

Symbolerna för vacker och snygg har ändrats för att komma ifrån västerländska stereotyper gällande skönhet och för att bli 

könsneutrala.   

Tidigare    Nya 

   

 

Ljud och temperatur 

Ljud 

Symbolen för ljud har uppdaterats för att bli tydligare och symbolen används som tillägg till andra symboler. 

Tidigare    Nya 

  

Kyla 

Symbolen för kyla är uppdaterad och används som tillägg till andra symboler.   

Tidigare    Nya 
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Mat och dryck 

Mat och dryck 

Dessa är några exempel på symboler för mat och dryck som har uppdaterats för att bli mer realistiska.  

Tidigare 

 

Nya  

   

Mjölk 

Symboler för mjölkprodukter har uppdaterats med den nya symbolen för ko. Förpackningen har genomgående anpassats för att 

stämma med våra svenska mjölkpaket. 

Tidigare    Nya 

  

 

Laga mat och äta 

Hushållsföremål 

Symboler för olika delar i servisen har fått samma enhetliga färg och symboler har även blivit mer realistiska. 

Tidigare    Nya 
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Byggnader 

Toalettskyltar  

Skyltar för toalettrum har fått nytt utseende då det fanns önskemål om att de mer skulle likna de som man ser ute i samhället.    

Tidigare    Nya 

  

Hem och inredning 

Säng  

Symbolerna för sängar har uppdaterats för att bli mer tydliga och realistiska. 

Tidigare    Nya 

   

I sängen 

Symbolerna som visar en person i sängen har uppdaterats för att matcha sängsymbolen och så att de visas på ett enhetligt sätt.   

Tidigare    Nya 

  

Affärer, handla  

Kassan 

Kassan har uppdaterats till hur en sådan ser ut idag.  Alla symbolerna för olika affärer har uppdaterats med den nya symbolen. 

Tidigare    Nya 
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Fordon 

Fordon  

Alla fordon är nu vända åt höger för att följa läsriktningen och vissa har också moderniserats.   

Tidigare    Nya 

  

Bilen 

Grundsymbolen för bil har uppdaterats med en liknande bil som tidigare fast tydligare. Bilen har fått samma utseende i hela 

symbolbasen där samma bil används oavsett från vilket håll som den visas.  

Tidigare 

 

Ny 

 

 

Tåg, buss och flyg 

Symbolerna för tåg, buss och flyg har uppdaterats för att bli mer moderna och realistiska. Dessa symboler används också som 

tillägg till andra symboler.  

Tidigare 

 
Nya 
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Kunskap och kommunikation 

Göra  

Den gamla symbolen med en böjd pil för ”göra” har helt gjorts om för att bli minde abstrakt och för att i stället visa på betydelsen 

av aktiviteten att uppnå ett mål/kunna göra.   

Tidigare    Nya 

  

Tal 

Symbolerna för tal innehållande pratbubblor är nu enhetliga och pratbubblan har fått en ljust blå färg för att matcha andra 

symboler för luft och andning. Det finns några olika typer av symboler med pratbubblor. 

Pratbubbla med huvud: 

Tidigare    Nya 

  

Pratbubbla med mun: 

Tidigare    Nya 

  

Pratbubbla i allmän användning:  

Tidigare    Nya 
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Information och teknik 

Kommunikationshjälpmedel  

Några kommunikationshjälpmedel har uppdaterats för att bli mer realistiska och därmed lättare att känna igen. Symbolen för 

”symbol” har uppdaterats för att bli tydligare och färgerna har tonats ner.   

Tidigare     

 
Nya 

 

 

Telefonsamtal, ringa och svara 

Symbolen för telefon har uppdaterats i de fall det krävts på grund av den tekniska utvecklingen. Telefonluren har dock fått vara 

kvar eftersom denna används som symbol för telefon- och chattsamtal även inom modern teknologi och därför fortfarande 

känns igen och är relevant. Symbolen med den gröna luren används enhetligt genom hela symbolbasen.  

Tidigare 

 
Nya 

 

Mobiltelefon 

Symbolen för mobiltelefon har uppdaterats till dagens typ av mobiltelefoner (smartphone) och symbolen används enhetligt i de 

olika begreppen kring användandet av en mobiltelefon.  

Tidigare    Nya 
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Datorer, programvara och tillbehör 

Symbolerna för olika typer av datorer och begrepp relaterade till dem har uppdaterats och moderniserats och används enhetligt i 

hela symbolbasen.  

Tidigare 

 
Nya 

 

 

Utbildning 

Klass och årskurs 

Uppdaterade symboler gör att det blir enklare att skilja på klass och årskurs.  

Tidigare    Nya 

  
 

Lärare 

Symbolen för lärare är nu enhetlig och tydligare.  Vissa pedagoger har fått nya kompletterande symboltillägg. 

Tidigare    Nya 
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Skolämnen inom NO 

Symboler för skolämnen inom NO har uppdaterats med ny grundsymbol, vilken används för naturvetenskap enhetligt i hela 

symbolbasen. 

Tidigare    Nya 

  

 

Biologi - livscykler 

Symbolerna för olika livscykler har uppdaterats för att skilja dem från andra symboler med repeterande cykler. Livscykler 

innehåller nu i stället 3 pilar vilket också gör att det finns plats att i symbolen visa de olika livsstadierna.   

Tidigare    Nya 

  

 

Historia 

Dessa symboler är exempel på hitoriesymboler som uppdaterats för att bli tydligare.   

Tidigare    Nya    

  

 

Religion - judendom 

Den judiska stjärnan används enhetligt i judiska begrepp.   

Tidigare    Nya 
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Samhälle 

Rättigheter 

Symbolen för rättigheter har uppdaterats och visas som ett dokument med den gröna bocken.  

Tidigare    Nya 

  

 

Skyldig/inte skyldig 

Symbolerna för skyldig och inte skyldig har uppdaterats för att bli tydligare. Begreppen beskrivs nu genom att visa stängda eller 

öppna handbojor.   

Tidigare    Nya 

      

Bröllop 

Symboler för bröllop har uppdaterats och är nu mer könsneutrala.   

Tidigare    Nya 
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Abstrakta och diverse 

Tummen upp och tummen ner 

Symboler som visar tummen upp eller tummen ner har nu enhetligt fått tummen placerad uppe till höger. 

Tidigare    

 
Nya 

 

 

Pilar 

Symboler som innehåller pilar har uppdaterats och pilarna har fått olika utseende beroende på sitt syfte. 

Pilar som visar rörelse 

Pilar som visar rörelse har fått en egen stil genom att de smalnar av från tjockare till tunnare i rörelsens riktning. På så sätt 

kommer den också att skilja sig från andra typer av pilar som ex pilar som visar riktning och pilar som pekar.    

Tidigare    Nya 

  

 

Pilar som visar riktning 

Pilar som visar riktning har fått en tjockare heldragen linje för att skilja den från den nya stilen för pilar som visar rörelse. 

Tidigare    Nya 
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Pilar som pekar  

Pilar som pekar på något i en symbol har gjorts enhetliga och med samma pilhuvud.  

Tidigare    Nya 

  

Pilar – nya stilar 

Några nya stilar för pilar har införts som ex. pilar för en växling fram och tillbaka där en grå och en svart pil används.  

Tidigare    Nya 

  
 

Pilar vid kommunikation 

I symboler för samtal/diskussion har den röda pilen bytts ut för att komma bort från negativa associationer.  

Pilen för ”svara” är nu blå när det gäller talad kommunikation och annars är den svart.  

Tidigare    Nya 

  
 

Teckensnitt Fs Me  

Alla symboler som innehåller bokstäver eller siffror har uppdaterats med teckensnittet FS Me, som skapats för att ge ökad 

läsbarhet för personer med läs- och skrivproblematik. FS Me används även som standardteckensnitt i våra symbolprogram.  

Tidigare    Nya 

  
   


