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Svenska Kryssarklubbens varumärke

Ett starkt varumärke ger positiva känslor 
och en föreställning hos mottagaren att  
den här organisationen vill jag tillhöra. 

Varumärket skapar intresse, efterfrågan  
och förväntningar. Vi vill att mottagaren  
ska känna igen Svenska Kryssarklubben  

varhelst vi uppträder. 

För att åstadkomma det behöver vi bli  
tydliga med vad vi gör, visa helheten  

och konsekvent använda vår logotyp.



Svenska Kryssarklubbens logotyp
Svenska Kryssarklubbens logotyp – som är oerhört viktig  
för igenkänning och kvalitetsgaranti – består av en symbol 
(kompassrosen) och en ordbild i typsnittet Helvetica.  
Tillsammans utgör de Svenska Kryssarklubbens logotyp. 

På nästa sida finns en tabelluppställning med dels symbolen,  
dels logotypen i fem versioner. Endast de logotypversioner som  
finns med i tabellen får användas! 

Symbol och logotyp får endast användas i fyra färgkombinationer; 
gul & svart, svart, blå och vit (negativ). Den blå och gula färgen 
definieras på följande vis:

Blå: 
Pantoneskalan: PMS 294 C 
Europaskalan: C 100, M 58, Y 0, K 21 
RGB: R 0, G 56, B 130 
Webb: #003882

Gul: 
Pantoneskalan: PMS 108 C 
Europaskalan: C 0, M 6, Y 95, K 0 
RGB: R 247, G 219, B 23 
Webb: #F7DB17

Användning på trycksaker

På Kryssarklubbens trycksaker, till exempel foldrar, broschyrer och 
tidningar, ska alltid symbolen eller logotypen finnas med på framsi-
dan. Symbolen skall vara minst 25 mm hög, logotypen minst 10 mm 
hög. (Se vidare på den här skriftens baksida.) 

Om enbart symbolen används på framsidan måste logotypen finnas 
med på annan plats i trycksaken, till exempel i ett adressfält på bak-
sidan eller i en redaktionsruta.

Fri yta runt logotypen

Runt logotypen ska alltid finnas en fri yta, lika stor som symbolens 
inre cirkel.

Färdiga dokument i olika format

Alla symboler och logotyper i tabellen finns som färdiga dokument 
dels på en cd-skiva, dels att hämta hem från Svenska Kryssarklub-
bens webbplats www.sxk.se

Symbolen och logotyperna finns som Illustratorfiler i .eps-format. 
De här filerna används i grafisk programvara, t ex Indesign eller 
QuarkXPress, vid tillverkning av trycksaker, skyltar och utställning-
ar. Logotyperna i .eps-format går att förstora hur mycket som helst 
utan att de tappar sin skärpa. 

De finns också i .jpg-format, ett format som passar bra i Word, Excel 
och Powerpoint samt på webbsidor. En logotyp i .jpg-format för-
lorar skärpa och kvalitet när den förstoras. jpg-filerna är gjorda så 
att de tål en viss förstoring.

Svenska
Kryssarklubben

Svenska 
Kryssarklubben

Logotyp

Symbol Ordbild 

Symbol  
&  logotyp



G
u

l &
 svart

S
vart

B
lå

V
it

SymbolLogo, ligg 1

S
venska K

ryssarklubben
S

venska K
ryssarklubben

S
venska K

ryssarklubben
S

venska K
ryssarklubben

Logo, ligg 2

S
venska

K
ryssarklubben

S
venska

K
ryssarklubben

S
venska

K
ryssarklubben

S
venska

K
ryssarklubben

Logo, stå

S
venska

K
ryssarklubben

S
venska

K
ryssarklubben

S
venska

K
ryssarklubben

S
venska

K
ryssarklubben

Krets, ligg

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

Krets, stå

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen

S
venska K

ryssarklubben
Lokala kretsen



Så här får det inte se ut

Logotypen får inte förändras eller modifieras på något sätt.

Proportionen mellan symbolen och texten får inte förändras.

Logotypen får aldrig beskäras, utan ska visas i sin helhet.

Logotypen ska vara ren och inte överskriven med text eller annat. 
Det ska alltid finnas en fri yta runt logotypen, se föregående sida.

Symbolen ska alltid visas upprätt.

Den gulsvarta, svarta och blå symbolen ska alltid visas på vit botten.

Däremot får den vita (negativa) logotypen ha samma botten som 
bakgrunden, t ex ett mörkt fotografi.

Symbol och logotyp får aldrig förvrängas.

Symbol och logotyp får endast användas i exakt de färger som visas i 
tabellen på föregående sida.
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Symbol med repkrans
Symbolen med kompassrosen finns i ett utförande med repkrans.

Den symbolen får endast användas på stävdekaler samt i samband 
med jubiléer och andra festligheter efter tillstånd från kansliet.

Logotypfilen rekvireras från kansliet.

Användning på kläder och tygmärken
Vid användning av symbol och logotyp på kläder och tygmärken 
får endast de versioner som finns i översiktstabellen på sidan tre 
användas. 

Det är dock tillåtet med en viss förändring av färgsättningen.  
Det ska dock ske smakfullt och med försiktighet. Vid tveksamhet, 
kontakta kansliet.

Några exempel:

Broderat märke för kavajer. Brodyr med guldtråd på mörk botten.

Tryck eller brodyr ”ton-i-ton” på kläder, till exempel tryck av en 
mörkt grön logotyp på en tröja i en ljusare grön ton.
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Kompassrosen
Svenska Kryssarklubbens symbol – kompassrosen  
– är en samlad symbol för hela Kryssarklubben.

Kompassrosen med liljan är ritad 1929 av  
arkitekt Gustav Améen, farfar till Åke Améen.

Symbolen är registrerad hos Patent- och registreringsverket  
och får användas av kretsar, nämnder och organ som tillhör 
Svenska Kryssarklubben.



Logotypens placering på brevpapper



Logotypens placering på kuvert



Trycksaker och tidningar

På Kryssarklubbens trycksaker, till exempel foldrar, broschyrer och tidningar, ska 
alltid symbolen eller logotypen finnas med på framsidan. Symbolen måste vara 
minst 25 mm hög, logotypen minst 10 mm hög (som i exemplen till höger). 

Om enbart symbolen används på framsidan måste logotypen finnas med på annan 
plats i trycksaken, till exempel i ett adressfält på baksidan eller i en redaktionsruta.
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Tänk på att det alltid ska finnas en fri 
yta, lika stor som symbolens inre cirkel, 
runt logotypen.

Svenska
Kryssarklubben

Exempel på adressfält Exempel på redaktionsruta


