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Placering av märken 

Som scout är det lätt hänt att samla på sig en del märken. Vissa skall du ha redan från början (som kårens namn) medan du kanske aldrig kommer 

att skaffa andra. Det kan även variera från kår till kår, eller avdelning till avdelning i vilken grad man delar ut märken under terminerna. Men från 

vårläger och sommarläger brukar deltagarna alltid få märken. 

Placeringen av ett par märken har förändrats, i och med att den nya scoutdräkten togs fram. Här nedan finns en illustrerad tolkning av Svenska 

Scoutförbundets märkesordning och märkesplacering, anpassad för Lomma Scoutkår.  

Alla scouter har inte alla märken, men här nedan kan du förhoppningsvis se var de märken du har skall placeras.

 

Höger sida för bäraren 

1. Lägermärken & tillfälliga märken 

Här placeras märken från läger och hajker. Börja uppifrån och placera dem så som 
det passar. Man bör ta bort gamla märken efter ett par år, men läger man känner 
starkt för kan man ju låta sitta kvar lite längre. 

Om du har en lägerfilt kan du flytta gamla lägermärken dit, eller sätta dem där från 
början. 

Vänster sida för bäraren 

6. Scoutförbund 

För scouter i Lomma Scoutkår är det SSF:s scoutlilja med mellanblå bakgrund som 
skall placeras här. Ledare har ett liknande märke med ljusblå (nästan vit) bakgrund 
istället. 

Ledare kan dessutom ha förtjänstmärken och treklövermärke 
som då placeras på varsin sida om förbundsmärket (SSF), ovanför fickan. 
Förtjänstmärket sätts på sidan närmast skjortans knäppning (höger för bäraren) och 
treklövern på andra sidan om förbundsmärket. 

2. EU-märke 

Det finns sedan 2007 ett EU-märke som man kan sätta under märket för 
världsförbund om man skall åka utomlands som scout, för att visa varifrån man 
kommer. Vi har inte fått någon information om ifall det används av fler länder än 
Sverige och ifall det gäller hela Europa eller bara EU-länderna. 

7. Scoutkår 

Kårens namn skall här stå på en mörkblå etikett, placerad allra högst upp på vänster 
ärm. 

8. Region, Seniorscout & Sjöscout 

Strax under kårens namn kan en del tillhörighetsmärken placeras. Till exempel om 
ens distrikt, kår eller patrull har ett märke kan det sättas här. 

http://www.ssf.scout.se/upload/SSF/Om%20oss/Vad%20%C3%A4r%20scouting/markesplacering.pdf
http://www.ssf.scout.se/upload/SSF/Om%20oss/Vad%20%C3%A4r%20scouting/markesplacering.pdf
http://www.ssf.scout.se/upload/SSF/Service/ladda_hem/regler_%20och%20vagledning/markesplacering_080509.pdf
http://www.ssf.scout.se/
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3. Världsscoutförbund 
 

Seniorscoutmärke Det finns två världsscoutförbund WAGGGS (där bara flickor kan vara medlemmar) 
och WOSM (där båda könen kan vara medlemmar). I Sverige funkar det så att 
pojkar tillhör WOSM och flickor tillhör WAGGGS. Seniorscouter har ett klarblått märke som visas på bilden. Sjöscouter har 

sjöscoutmärke precis under kårnamnet (7.), men Lomma Scoutkår är inte en 
sjöscoutkår. 

Kårens jubiluemsmärke (format som en scoutlilja) är lite svårt att placera. Om det 
räknas som ett tilfälligt, lokalt märke skall det enligt den nya märkesordningen 
placeras på höger ärm (1.), men om det räknas som kårmärke (inte tillfälligt) så skall 
det sitta här på vänster ärm (8.) istället. Så tills vidare kan man nog välja själv. 

9. Basmärken 

Basmärken placeras här efter hand som man får dem, man kan försöka sätta dem 
så att de sex trekantiga märkena till sist bildar en cirkel (egentligen sexhörning). Det 
första märket skall sitta nederst (så i början får du lämna plats till en rad ovanför) sen 
följer de andra medurs enligt siffrorna. 

Nästan högst upp på höger ärm skall man placera märket för det världsscoutförbund 
man tillhör – men lämna ett par centimeters plats till Sverigemärket (4.) ovanför även 
om du inte har det just nu. 

WOSM-märket som föreställer en fransk lilja och en 
råbandsknop. Används av pojkar/män. 

 

WAGGGS-märket som föreställer en treklöver och två stjärnor. 
Används av flickor/kvinnor. 

  

4. Sverigemärke 

Högst upp på höger ärm placeras Sverigemärket. Det behövs bara när man åker 
som scout utomlands, men går nog bra att ha även medan man är i Sverige. Om du 
inte har ett Sverigemärke just nu är det en bra idé ändå lämna plats för det, så att du 
slipper flytta andra märken om du åker utomlands med skjortan senare. 

 
Sverigemärket till den nya scoutdräkten. 

Basmärkena heter (i den ordning man får dem): 
nyingen, scouten, vägvisaren, stigfinnaren, 
utsikten och insikten. De representerar olika 
delar av scouting och individens utveckling under 
sin scouttid. Det kan dock variera mellan 
avdelningar och kårer huruvida man använder 
dessa märken eller inte. 

5. Scoutrådet 

Svenska Scoutrådet som är paraplyorganisationen för alla scoutförbund i Sverige 
har sin logga broderad på de nya skjortorna, så du slipper sy något här! 

10. Frimärken 

Frimärken är övriga märken som delas ut när avdelningen sysslat med något särskilt 
område. Man kan hitta på och tillverka helt egna märken eller välja från förbundens 
utbud. 

Några exempel är märken för sjukvård, världstema, skidåknig, WWF-märket, 
hemsideskapande och vattentema. 

Knivbeviset sätts också här när man har tagit det, vilket görs i juniorscoutåldern. 

 

http://www.wagggs.org/
http://www.scout.org/
http://www.lommascoutkar.org/arr/jubileum-2007
http://www.scout.se/ssr
http://www.wwf.se/
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