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5 GRAFISK PROFIL

Logotypen
Scouternas logotyp består av vår symbol tillsammans 
med namnet Scouterna. 

Scoutsymbolen är en sammanslagning av en fransk 
lilja som är symbol för pojkscoutrörelsen, och en 
treklöver som är symbol för flickscoutrörelsen. 
Samma symbolik används i många andra länders 
scoutorganisationer men just denna design är unik 
för vår organisation.

01 LOGOTYP
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Användning av 
logotypen
Logotypen finns i en blå version och en vit version. 
Vilken version du ska använda beror på bakgrunden.

Använd den blå versionen på vita och ljusa ytor. Det 
inkluderar även ljusa lugna bilder. 

Använd den vita versionen ovanpå mörka ytor, som 
vår färg Scoutblå, samt ovanpå mörkare bilder.

När logotypen placeras ovanpå bilder är det viktigt 
att den har tillräckligt bra kontrast mot bilden, så att 
man kan läsa vad det står. 

Logotypen kan i undantagsfall användas i svart. 
Detta endast när det inte är möjligt att återge den i 
färg, exempelvis svartvit utskrift.

01 LOGOTYP
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Raised by Adventure
I anslutning till vår logotyp kan vi ha vår tagline 
Raised by Adventure. Den hjälper till att berätta 
om Scouternas äventyrlighet och är en del i vår 
varumärkesstrategi.

Det finns särskilda varianter av logotypen där Raised 
by Adventure står med. Använd dessa istället för att 
skriva ut taglinen under logotypen själv. 

Denna variant av logotypen ska inte användas om 
Raised by Adventure är utskriven i en rubrik på 
sidan.

Har ni tidigare använt ”Äventyr och kompisar” 
kan detta framåt ersättas av Raised by Adventrue. 
Använd Raised by Adventure så ofta som möjligt, 
framförallt i extern kommunikation. 

01 LOGOTYP
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Friyta
För att logotypen ska synas och ta plat behöver den 
tom yta runtom sig. Inom friytan ska ingen text 
eller andra grafiska element placeras. Friytan är en 
miniminivå. Friytan utgår från höjden på de små 
bokstäverna i ordet Scouterna.

01 LOGOTYP
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Logotyp med box
Det finns varianter av logotypen med en blå box 
runtom. Dessa är utformade för att vara lätta att 
placera ovanpå bilder, i de fall där en vit eller blå 
logotyp är svår att använda. 

Observera att logotypen utan box också kan placeras 
ovanpå bilder, så länge bilden har tillräcklig kontrast 
mot logotypen. Exempel på detta finns på sida 6, 
och du kan gärna utgå från riktlinjerna för text på 
bild som börjar på sida 24.

01 LOGOTYP
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Minsta storlek
För att försäkra att vår logotyp alltid går att läsa och 
att symbolens detaljer syns finns det regler för hur 
liten logotypen får vara.

01 LOGOTYP

Utskrift/tryck: 35 mm
Digitalt: 250 px

Utskrift/tryck: 35 mm
Digitalt: 250 px
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Undvik att göra så här
För att hålla ihop vårt uttryck är det viktigt att låta 
logotypen se ut som den gör och inte förändra den.

01 LOGOTYP

Använd inte den gamla 
logotypen

Förvräng inte logotypen

Rotera inte logotypen

Skriv inte Raised by Adventure med 
egna typsnitt

Flytta inte logotypens delar

Ta inte bort symbolen från logotypen

 Ändra inte färg på logotypen

Lägg inga effekter på 
logotypen

Raised by Adventure
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Placering av ensam 
logotyp
Är det ingen annan grafik på ytan kan logotypen 
placeras i mitten. Det kan vara exempelvis 
slutplattor i filmer.

Logotypen ska då antingen vara 2/4 av ytans bredd 
eller 3/4. 

01 LOGOTYP

1/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/4

3/42/4
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Placering av ensam 
logotyp, 16:9
I liggande 16:9-format (vanligt format för film) blir 
3/4 väldigt stort och därför rekommenderas 2/4.

01 LOGOTYP

1/4 1/4 1/4 1/4

2/4
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Symbolen
För att markera Scouterna som avsändare ska hela 
logotypen alltid användas. 

I undantagsfall, när det inte är möjligt eller lämpligt 
att använda hela logotypen på grund av exempelvis 
utrymmesskäl, kan man istället använda enbart 
symbolen. Det kan exempelvis vara på profilbilder 
på sociala medier, flaggor eller kläder. 

01 LOGOTYP
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Användning av 
symbolen
Här är några exempel på när symbolen kan 
användas utan resten av logotypen. Övriga exempel 
kan vara på tårtor, märken och kläder.

01 LOGOTYP

Kom och lär dig allt du 
inte behöver kunna för  

att bli scoutledare

Nu vill vi öppna upp en scoutkår hos er i XXX. Det kräver barn, men 
framförallt scoutledare. Därför behöver vi dig. Det kanske låter svårt, 
till och med övermäktigt. Men allt du inte kan, kan vi. Ta chansen att 

uppleva scouting tillsammans med ditt barn.

Vi ses på ett första möte.

Plats / Datum / Tid

Använd inte symbolen istället  
för logotypen på exempelvis affischer

Symbolen kan bland annat användas på flaggor 
och som profilbild på sociala medier
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CMYK: 100/60/10/53
RGB: 0/54/96
Hex: #003660 
PMS: 2955C

Scouterna är blå
Scouterna är ett blått varumärke. Tonvikt i vår 
kommunikation ska läggas på vår blå färg som vi 
kallar Scoutblå. Du kan använda exempelvis blå 
rubriker, grafikplattor och linjer.

Scoutblå ska inte tonas eller göras genomskinlig.

Till utskrift eller tryck ska du oftast använda CMYK. 
Till webben, sociala medier och andra digitala 
kanaler ska du använda RGB (Hex-värdet är också i 
RGB). 

PMS används enbart vid särskilda tryckproduktioner.
 
Scoutblå ska inte förväxlas med den blå färgen i 
scoutdräkten, som är petroleumblå.

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Komplementfärger
Utöver Scoutblå har vi några komplementfärger. 
Dessa ska inte vara dominanta utan användas 
med försiktighet. Se till att ha en tydlig närvaro av 
Scoutblå innan du adderar en komplementfärg.

Komplementfärgerna ska inte tonas eller göras 
genomskinliga.

Färgerna används också för att kategorisera våra 
åldersgrupper inom Scouterna:
 
Spårare (grön): 8-10 år 
Upptäckare (blå): 10-12 år 
Äventyrare (orange): 12-15 år 
Utmanare (rosa): 15-18 år 
Rover (gul): 19-25 år

Äventyrarorange
CMYK: 0/75/100/0
RGB: 233/95/19
Hex: #e95f13
PMS: 166C

Upptäckarblå
CMYK: 80/9/0/0
RGB: 0/168/225
Hex: #00a8e1
PMS: 2995C

Spårargrön
CMYK: 75/0/100/0
RGB: 65/166/42
Hex: #41a62a
PMS: 361C

Utmanarrosa
CMYK: 0/100/30/5
RGB: 218/0/94
Hex: #da005e
PMS: Rubine Red C

Rovergul
CMYK: 20/0/100/0
RGB: 226/224/0
Hex: #e2e000
PMS: 396C

CMYK: 20/16/100/50
RGB: 131/122/2
Hex: #837a02
PMS: 392C

Observera att denna nyans 
enbart ska användas ovanpå 
Rovergul.

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Text i färg
I text använder vi primärt svart, scoutblå och vitt. 

Vi vill att så många som möjligt ska kunna läsa 
texterna vi skriver. Därför har vi riktlinjer för hur vi  
använder färg i text, så att kontrasten är tillräckligt 
bra. För dålig kontrast gör att text blir svår att läsa, 
särskilt för personer med synsvårigheter.

På denna sida finns en guide för användning av våra 
färger i text. 

Dessa exempel gäller på vit bakgrund. Notera att 
färgernas kontrastverkan är annorlunda på andra 
bakgrunder. 

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Raised by Adventure

Spårargrön
Stor text: Okej
Normal text: Inte okej

Scoutblå
Stor text: Okej
Normal text: Okej

Upptäckarblå
Stor text: Inte okej
Normal text: Inte okej

Äventyrarorange
Stor text: Okej
Normal text: Inte okej

Rovergul
Stor text: Inte okej
Normal text: Inte okej

Utmanarrosa
Stor text: Okej
Normal text: Okej

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Typografi i Office-
program och liknande
Franklin Gothic Book används i rubriker och kortare 
texter. Använd Medium eller Regular. Om du inte 
har Franklin Gothic Book på din dator kan du ladda 
ned typsnittet på via länken på sida 2. 

Garamond används i brödtext. Se till att brödtext är 
tillräckligt stor för att läsa utan ansträngning. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Franklin Gothic Book Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Garamond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Franklin Gothic Book Medium

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Typografi i  
layoutprogram
Du som har vana att använda layoutprogram 
och jobba med speciella typsnitt kan använda 
TeeFranklin och Adobe Garamond Pro. TeeFranklin 
används i rubriker och kortare texter. Adobe 
Garamond Pro används i brödtexter.

Om du skriver rubriker ovanpå bilder är det bra 
att använda TeeFranklin Bold för att få tillräcklig 
kontrast.

Brödtext skrivs i Adobe Garamond Pro. Se till 
att texten är tillräckligt stor för att läsa utan 
ansträngning. 

Du kan ladda ner TeeFranklin via länken på sida 2.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

TeeFranklin Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

TeeFranklin Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

TeeFranklin Ultralight

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Adobe Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Adobe Garamond Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 +-!?#%€@*,./”

Adobe Garamond Italic

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Exempel på typografi
Här finns exempel på hur du kan jobba med våra 
typsnitt. Se dem som en utgångspunkt som du kan 
anpassa efter det du jobbar på. 

I rubriker är det viktigt att hålla utkik efter krockar 
mellan nedåtstaplar (exempelvis på bokstaven p) och 
höga bokstäver, som exempelvis stora bokstäver och 
åäö. Vid krockar behövs ett större radavstånd.

Raised by 
Adventure

Stor kort rubrik utan krockar  
TeeFranklin Bold 
90% radavstånd  
Bokstavsmellanrum -10%

Rubriker

Löptext

Precis som isen formar bergen 
formar äventyret scouterna

g 
Å

Längre/mindre rubrik  
TeeFranklin Bold 
105% radavstånd 
Bokstavsmellanrum -5%

Observera att det kan 
uppstå krockar med dessa 
radavstånd. Öka isåfall 
radavståndet för att undvika.

Dis sinihil ipiet alicit, iumquis et explabor sam, eaquosa 
pellanis explitatqui blaut ped eveleni hillit dolore iduciat 
emporiam et aut ipsam, audae cus et atinusda.

Ingress  
TeeFranklin Book 
125% radavstånd  
Bokstavsmellanrum 0%

Dempores doluptum is voleni invenih illaborionse

Mellanrubrik  
TeeFranklin Bold 
125% radavstånd  
Bokstavsmellanrum 0%

Et ea que omnime is nullaut dolorio magniatem repersp iscimint dolor 
ediciurendae plant quibusam acepudit et et alitaque aut utati blatiore et 
cusa quia vit harum dempores doluptum is voleni invenih illaborionse 
numenecab il eum, illa cus dolor rerum et et ut et vol orro iducia sim. 

Brödtext  
Adobe Garamond Pro Regular  
125% radavstånd 
Bokstavsmellanrum 0%

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Var försiktig med text 
på bild
Vi vill att alla ska kunna ta del av vad vi säger. Därför 
är det viktigt att tänka på tillgänglighet när vi jobbar. 

Undvik därför att lägga text direkt ovanpå stökiga 
och ljusa bilder, eftersom det kan vara svårt att läsa. 
Istället kan du gärna skapa färgade ytor där du kan 
lägga text. Är det stora textmängder funkar det ofta 
bättre att skriva utanför bilden istället för att lägga 
färgplattor ovanpå bilden.

Det är tillåtet att lägga text direkt på bilder, så länge 
bakgrunden ger tillräckligt bra kontrast så att texten 
går att läsa.

Gå vilse och 
hitta dig själv

02 FÄRG, TEXT & BILD

Du vet var du 
hittar oss

Uppstart  
22/8!
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Tona gärna ner mjukt
Större rubriker kan utan problem skrivas ovanpå 
mörkare och lugnare bilder. Om bilden inte riktigt 
är mörk nog kan du också lägga en övertoning mot 
svart ovanpå bilden för att mörka ner den lite. 

Tona inte ner väldigt ljusa bilder på det här sättet.

Raised by  
Adventure

Använd toningar för att mörka ner problematiska 
bilder för att kunna lägga text på dem.

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Undvik att göra så här
Lägg inte vit text på ljusa bilder. 

Tona heller inte ner väldigt ljusa bilder för att kunna 
lägga text på dem, exempelvis en ljus himmel. 

Undvik också att använda för tunna typsnitt ovanpå 
bilder, då det är svårare att läsa.

Använd inte blå eller svarta tonplattor för att mörka 
ner hela bilder. Våra bilder är ett viktigt verktyg i vår 
kommunikation och vi vill att de ska synas så bra 
som möjligt. Det är också viktigt att naturen tar plats 
i vår kommunikation, och den försvinner när man 
gör så här. 

Raised by  
Adventure

Raised by  
Adventure

Mörka inte ner väldigt ljusa bilderLägg inte text på ljusa bilder

02 FÄRG, TEXT & BILD

Raised by  
Adventure

Raised by  
Adventure

Raised by  
Adventure

Använd inte tunna typsnitt  
ovanpå bilder

Mörklägg inte hela bilderLägg inte blå tonplattor  
ovanpå bilder
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Grafiska element och 
illustrationer
Utöver våra fem åldersgruppssymboler använder vi 
inte illustrationer i vår kommunikation. 

Däremot är det okej att använda andra typer av 
grafiska element, såsom rutor, cirklar, linjer och 
andra typer av former. De kan exempelvis användas 
för att skapa textytor, puffar, eller avdelare i layouten.

Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Inlägg på sociala 
medier
När du gör inlägg till sociala medier är det bra 
att komma ihåg att du inte behöver skriva all 
information i själva bilden. I de flesta fall finns 
en inläggstext intill bilden där du kan skriva mer 
ingående information. 

Håll text i bilder kort och ta bara med det allra 
viktigaste eller mest intresseväckande. De som blir 
intresserade kan läsa resten av informationen i 
inläggstexten eller på hemsidan. 

Den vildaste  
vildmarken  

väntar på dig!

Packa  
spökhistorierna  

och anmäl dig till  
hösthajken

02 FÄRG, TEXT & BILD
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Händelser på sociala 
medier
Eftersom det inte går att använda våra speciella färger 
i exempelvis Instagrams egna verktyg för händelser 
jobbar vi på lite annorlunda sätt här.

Använd plattformens textverktyg och välj ett tydligt 
typsnitt. Välj en bakgrundsfärg med bra kontrast.  
Du kan anpassa efter vad som funkar bra med bilden, 
alternativt välja svart eller en mörkblå nyans som 
känns som Scouterna. 

Lägg inte färgade tonplattor över hela bilden. 

02 FÄRG, TEXT & BILD
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03 KÅRLOGOTYPER

Kårlogotyper
Kårlogotyper i Scouternas manér skapas med 
typsnittet Scouterna Rounded Pro i versaler. 
Kårnamnet skrivs först, följt av scoutsymbolen, följt 
av ordet scoutkår.

Typsnittet finns inte att ladda ner. Skicka ett mail till 
info@scouterna.se för att få en logotyp till din kår i 
Scouternas manér.
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Scouterna hakar på
För att visa att varje kår är en del av den större 
organisationen Scouterna är det viktigt att 
Scouternas logotyp alltid hänger med. Använd därför 
alltid Scouternas logotyp tillsammans med kårens 
logotyp. Det funkar bäst om kårens logotyp är i 
botten av sidan och Scouterna i toppen av sidan. 

Scouternas logotyp kan vara lättare att placera om 
du använder den inboxade varianten. Då kan den 
exempelvis utan problem placeras ovanpå bilder.

03 KÅRLOGOTYPER

Kom och lär dig allt du 
inte behöver kunna för  

att bli scoutledare

Nu vill vi öppna upp en scoutkår hos er i XXX. Det kräver barn, men 
framförallt scoutledare. Därför behöver vi dig. Det kanske låter svårt, 
till och med övermäktigt. Men allt du inte kan, kan vi. Ta chansen att 

uppleva scouting tillsammans med ditt barn.

Vi ses på ett första möte.

Plats / Datum / Tid
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Egna logotyper
Vissa Scoutkårer har helt egna logotyper. Dessa 
ska också kombineras med Scouternas logotyp på 
hemsidan och i övrig kommunikation.

Kårlogotypen kan också vara i Scouternas 
typsnitt men med en egen kårsymbol istället för 
Scoutsymbolen. Även denna typ av logotyp ska 
kombineras med Scouternas logotyp på kårens 
hemsida och i övrig kommunikation.

03 KÅRLOGOTYPER
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Scouternas  
arrangemang
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Egna logotyper
För att hålla ihop varumärket Scouterna utgår vi 
från ett särskilt designsystem i de fall där särskilda 
event och arrangemang som Scouterna arrangerar 
nationellt behöver en egen logotyp.

Vid användadet av en sådan logotyp måste 
Scouterna finnas med som en tydlig avsändare i 
kommunikationen.

Vi använder typsnittet Scouterna Rounded Pro 
kombinerat med scoutsymbolen för att skapa 
logotyperna. Symbolen kan ersätta bokstaven 
O, annars placeras den i anslutning till namnet. 
Logotyperna görs alltid enfärgade. 

Enbart logotypen för Jamboree frångår reglerna 
och dekoreras med ytterligare element inför varje 
nationellt Jamboree.

04 SCOUTERNAS ARRANGEMANG
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Glöm inte Scouterna
När vi kommunicerar om våra arrangemang måste 
Scouterna finnas med som tydlig avsändare. Här 
gäller samma regler som för scoutkårer: Scouternas 
logotyp ska också vara närvarande. Join the  

force of nature
Kom till Demokratijamboree

Plats / Datum / Tid

Essit que saecae. Tetur rem et quodit dit, qui occae porunt autatii 
scimos ditiuscium everest, quam id qui debis molo bea sunt omni iur, 

nonsequi cupta ped enem aut hilluptior sum.

04 SCOUTERNAS ARRANGEMANG
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