
Sjöscouternas symbol
Användarguide
version 1.0 - februari 2008



Det här är symbolen för 
Sveriges sjöscouter

Varför har sjöscouterna en egen symbol?

Sjöscouting är en verksamhetsinriktning som utgör både medel och metod syftande till 
samma mål som all annan scouting. För att alla sjöscoutkårerna skall sträva mot samma mål, 
scoutings mål, krävs att verksamheten uppmuntras och accepteras. Sjöscoutverksamheten 
måste tillåts ha en profi l och en vikänsla.

Att skapa en vikänsla i en enskild kår är inte så svårt, då är det svårare att skapa en vikänsla 
som är rikstäckande. Våra scoutdräkter bidrar till vikänsla lika med känsla av samhörighet 
med alla scouter i hela världen såväl som inom egna landet oavsett verksamhetsinriktning. 

Våra förbundsmärken och logotyper bidrar till vikänsla och känsla av samhörighet med 
alla scouter i hela landet oavsett verksamhetsinriktning. Om jag träffar en sjöscout 
utomlands, ger först hennes scoutdräkt en samhörighetskänsla, vi båda är scouter. Hennes 
sjöscoutsymboler ger mig samhörighetskänslan att vi båda är sjöscouter och alltså sysslar 
med samma typ av verksamhet.

Den symbol som presenteras i denna skrift har tagits fram på uppdrag av Riksskeppslaget, som 
offi ciellt bildades 2005. Symbolen antogs av 2006 års riksskeppsråd, dit alla sjöscoutkårer 
med sjöverksamhet från samtliga svenska scoutförbund var inbjudna.
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Historien bakom 
symbolen

Symbolen för Sveriges 
sjöscouter är inspirerad 
av en segelbåt som för 
fulla segel stolt stävar 
ut mot nya outforskade 
farvatten. Sjöscouting är 
upptäckarglädje, stolthet 
samt längtan till sjö och 
hav!

Symbolen är också 
inspirerad av en vit 
scouthalsduk med sölja. 
Halsduken och söljan är, 
även bland icke-scouter, 
starkt föknippade med 
scouting. Halsduken 
visar att vi är scouter 
och påminner om vår 
gemenskap med alla andra 
scouter i världen. 



Hur får symbolen 
användas?

Symbolen är fri att använda i sjöscoutsammanhang

Vad som menas med sjöscoutsammanhang är upp till var och en att avgöra, men användandet av 
sjöscoutsymbolen skulle kunna jämföras med användandet av svenska fl aggan. På samma sätt som 
svenska fl aggan är en symbol för Sverige, så är sjöscoutsymbolen en symbol för svensk sjöscouting. 
Detta innebär att man får använda symbolen ganska fritt, så länge man gör det respektfullt och 
med värdighet.

Symbolen får användas i sjöscoutkårens verksamhet. Man får använda tillsammans med sin kårs 
symbol och kårnamn eller för sig själv. Man kan använda den tillsammans med sitt scoutförbunds 
symbol, förutsatt att man följer de regler som detta har för sina symboler. Man får trycka den på 
fl aggor, tröjor, dekaler och väskor mm. 

Den som är eller har varit sjöscout och sympatiserar med sjöscoutings idéer får också använda 
symbolen privat under dessa förutsättningar. Till exempel kan du ha en vimpel eller fl agga på din 
privata båt för att visa att du är eller har varit sjöscout.

Symbolen är inte mönsterskyddad, men ju mer den används i sjöscoutsammanhang desto mer 
inarbetad blir den, vilket i sig medför att den får ett visst skydd.

Martin Johansson är upphovsman till symbolen och Riksskeppslaget är dess beskyddare.
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Välj rätt variant

Symbolen fi nns i två olika varianter; en mörk för 
användning på ljus botten och en ljus för användning 
på mörk botten. De två varianterna är färgmässigt 
varandras inverser, förutom på en punkt. “Seglet”/
”halsduken” skiljer sig åt mellan varianterna på så 
sätt att denna del alltid skall framträda som ljus (vit) 
oavsett vilken botten som används.

Om ”mellanmörka” färg på bakgrunden används får 
man avgöra från fall till fall vilken variant som ska 
användas. Testa vilket som ser snyggast ut!
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Man får kombinera symbolen med andra formelement så länge 
man väljer rätt variant (se tidigare sida) och inte ändrar 
grundsymbolen. (Det går t.ex. bra att ha en stjärna bredvid 
symbolen, men inte på den.)

Man får ha vilken bakgrundsfärg som helst, så länge man väljer rätt 
variant (se tidigare sida). Man får inte ha många olika färger på 
symbolen.

Man får inte ändra proportionerna på symbolen. (Sträcka ut eller 
trycka ihop den.) 



Svårplacerad?
Välj  skölden!
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Om man gör så här får man visserligen en ganska snygg kombination 
av symbol och text, men den blir lite spretig på grund av symbolens 
långsmalhet. Kan funka i vissa sammanhang, men på skyltar, webbsidor 
och i brevhuvuden kan detta bli aningen opraktiskt.

Man skulle ju kunna minska symbolen, så att den blir bara något högre 
än bokstäverna, men då ser den lite fjuttig ut.

I det här fallet är det bättre att välja “skölden”. Uttrycket blir 
betydligt mer sammanhållet.

På grund av symbolens proportioner 
kan det i vissa fall vara svårt att 
kombinera text på ett snyggt sätt med 
grundsymbolen. Då kan man ta till en 
specialvariant - “Skölden”. Denna variant 
blir inte lika avlång samtidigt som den ger 
ett lite mer exklusivt uttryck.
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1a 1b 1c

1.  GRUNDSYMBOLEN

 Får kombineras med text och andra symboler

1a: Färg:  Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0) 
 Bakgrund: Mörk (valfri)

1b: Färg: Blå  (RGB: 23,37,104;  CMYK: 95,75,22,9)
 Bakgrund: Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0)

1c: Färg:  Svart (RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100)
 Bakgrund: Ljus (valfri)



2.  “SKÖLDEN”

 Får kombineras med text och andra symboler

2a: Färg:  Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0) 
 Bakgrund: Mörk (valfri)

2b: Färg: Blå  (RGB: 23,37,104;  CMYK: 95,75,22,9)
 Bakgrund: Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0)

2c: Färg:  Svart (RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100)
 Bakgrund: Ljus (valfri)

2a 2b 2c
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3.  SYMBOL (sköld)+TEXT
 (individ)

Detta är en standardvariant som EJ får 
kombineras med text och andra symboler (Vill 
du göra detta, använd variant 1 eller 2 )

Lämplig för tryck på tröjor, väskor, fl aggor, 
etc.

Texten “SJÖSCOUT” syftar på bäraren (av 
tröjan, väskan etc) som individ. 

3c: Färg:  Svart (RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100)
 Bakgrund: Ljus (valfri)

3b: Färg: Blå (RGB: 23,37,104;  CMYK: 95,75,22,9)
Bakgrund: Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0)

3a: Färg: Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0) 
Bakgrund: Mörk (valfri)
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4 .  SYMBOL (sköld)+TEXT   
 (kollektiv)

Detta är en standardvariant som EJ får 
kombineras med text och andra symboler (Vill 
du göra detta, använd variant 1 eller 2 )

Undantag kan göras för att kombinera med 
kår-, distrikts-, förbunds- eller rådslogotype 
förutsatt att respektive instans medger detta.

Texten “SJÖSCOUTERNA” syftar på 
Sjöscouterna som kollektiv.

4c: Färg:  Svart (RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100)
 Bakgrund: Ljus (valfri)

4b: Färg: Blå (RGB: 23,37,104;  CMYK: 95,75,22,9)
Bakgrund: Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0)

4a: Färg: Vit (RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0) 
Bakgrund: Mörk (valfri)


