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1.  Förord 
 

Umeå Medicinska Studentkår, nedan kallat studentkåren, grundades 1998 under namnet 
Corpus som skulle återspegla studentkroppen i organisationen och spela på det medicinska 
verksamhetsområdet. Under 2004 befanns namnet emellertid ha fått dålig genomslagskraft och 
att det var svårt för utomstående att förstå vad verksamheten innebar. Kåren ansökte då till 
universitetsstyrelsen om att få byta namn till ”Medicinska studentkåren vid Umeå universitet”.  
 
Inför avskaffandet av kårobligatoriet den 1 juli 2010 arbetade kårstyrelsen under 
verksamhetsåret 2009/2010 med att ta fram en ny organisationsstruktur för att verksamheten 
skulle anpassas till ett nytt sätt att arbeta. I samband med omorganisationen skulle dåvarande 
”Medicinska studentkåren vid Umeå universitet” byta namn till ”Umeå Medicinska 
Studentkår” för att markera sin självständighet mot Umeå universitet samt ytterliggare 
understryka att vi är en självständig kår gentemot Umeå studentkår.  
 
Kårfullmäktige beslöt därför, på förslag av kårstyrelsen, den 8 februari 2010 att byta namn på 
studentkåren till ”Umeå Medicinska Studentkår”. Beslutet verkställdes den 1 juli 2010.  
Det nya namnet har tre klara fördelar jämfört med ”Medicinska studentkåren vid Umeå 
universitet”: (1) Det lägger fokus på Umeå istället för ”medicinska”, ett begrepp som många av 
våra medlemmar har svårt att relatera till i sina utbildningar, (2) det är vi som är den enda 
organisationen i namnet, istället för att överskuggas av att vi ”tvingas” referera till en annan 
organisation (Umeå universitet), samt (3) det innebär en markering för en nystart tillsammans 
med den nya organisationsstrukturen, en ny hemsida och en ny grafisk profil. 
 
Styrkan i kårens ”varumärke” ligger självfallet i det arbete vi uträttar för våra medlemmar och 
kvaliteten på detta arbete kommer således att återspeglas i vårt namns goda rykte. Det är 
emellertid även angeläget att lägga vikt på hur vi kommunicerar med vår omvärld och hur vi 
informerar våra medlemmar och våra externa samarbetspartners om vår verksamhet. För att 
ytterliggare stärka vårt varumärke, och därmed vår professionalism och vår image utåt, 
behöver vi ett grafiskt profilprogram. Det nya grafiska profilprogrammet för Umeå Medicinska 
Studentkår innehåller många drag från den för ”Medicinska studentkåren vid Umeå 
universitet”, med den största ändringen den nya logotypen.  
En förutsättning för att den grafiska profilen skall uppfattas som tydlig är att den också följs av 
alla, såväl anställda som förtroendevalda inom Umeå Medicinska Studentkår.  
 
Umeå, oktober 2010 
 
James Hilton, 
Kårordförande  
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2.  Logotyp 
 

Själva basen, kärnan, för hela den grafiska profilen är logotypen. När Umeå Medicinska 
Studentkårens kårstyrelse stod inför uppgiften att ta fram en ny logotyp inför namnbytet 
ställdes några specifika krav: 

(1) Logotypen skulle innehålla det fullständiga namnet: ”Umeå Medicinska 
Studentkår.” 

(2) För att knyta an mot den gamla logotypen från ”Medicinska studentkårs-tiden” 
skulle den nya innehålla en orm och ett björklöv, för att skapa igenkännande 
bland medlemmar och gamla samarbetspartners.  

 
 
 
 
 

 
 
 

(3) Framhävandet av U (som i Umeå) gav en logotyp som motsträvade den 
önskningen att den nya logotypen skulle göra oss mer självständiga från Umeå 
studentkår. Därför skulle M (som i Medicinska) framhävas för att ge kåren en 
tydlig profil. 

 
Uppdraget att ta fram en logotyp enligt ovanstående önskemål gick till designstudenten Kristin 
Björkebäck som tog fram en logotyp som i alla avseenden motsvarade kårstyrelsens krav och 
förväntningar. Den resterande grafiska profilen har tagits fram i samarbete med Björkebäck. 

 
 

2.1 Grundemblem 
 

I det som skulle bli logotypens mest centrala element, det grundläggande emblemet (Bild 2), 
löste designern två av de viktigaste kraven som kårledningen ställde: Kårens profil framhävdes 
och återkopplingen till den gamla logotypen blev tydlig. Genom att bevara den ormen som 
tidigare utgjorde ett ”S”, skapades förutsättningar för ett igenkännande av det gamla samtidigt 
som logiken bevarades i det heraldiska – man behöll den sedan årtusenden vedertagna 
symbolen för medicinen. Även kopplingen till Umeå bevarades genom att björklöv, i den nya 
logotypen reducerat till ett ensamt blad, utgör en del av ormen samt en del av M: t.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2 - Emblemet 

Bild 1 - Kårens logotyp t.o.m. 100630 
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Emblemet finns i två grundutföranden. Ett i svart och ett i grönt (RGB R:82 G: 182 B: 136.  
CMYK C: 67 M:0 Y:58 K:0), båda logotyperna är utformade i solid respektive färg. 
 
Emblemet ensamt är inte tydligt nog som avsändare för Umeå Medicinska Studentkår, 
eftersom det fullständiga namnet inte finns utskrivet. Detta skall därför användas ytterst 
sparsamt som fristående element och allra helst enbart i den fullständiga logotypen.  
Undantaget är om emblemet används som dekor i någon form, men då måste namnet ”Umeå 
Medicinska Studentkår” finnas i nära anslutning så att det tydligt framgår att Umeå Medicinska 
Studentkår är avsändaren. Ett exempel är när emblemet kan användas som dekor är som 
bakgrund på kårens hemsida. Emblemet får inte förvanskas eller plockas isär. Däremot kan 
emblemet i dessa sammanhang i ”konstnärligt” syfte beskäras och/eller anta andra färger än de 
här namngivna. 

 

2.2 Logotypen 
 

Logotypen för Umeå Medicinska Studentkår (Bild 3) uppfyller kårledningens krav på att 
logotypen skulle innehålla kårens fullständiga namn. Logotypen består av emblemet, med 
namnet ”Umeå Medicinska Studentkår” utskrivet undertill om detta i typsnitt Gill Sans (bold) 
och med en genomgående storlek på 10 p. Typsnittet Gill Sans (bold) används istället för 
kårens officiella teckensnitt, Garamond, enbart av estetiska skäl. Således är logotypen det enda 
undantaget från kårens officiella typografi (se avsnitt 3. Typografi). Logotypen är ensamt, till 
skillnad från emblemet, tydligt nog som avsändare för Umeå Medicinska Studentkår. Det kan 
därför användas helt självständigt i olika sammanhang.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotypen är framtagen för att kunna användas i alla sammanhang då den uppfyller 
kårledningens alla krav. Att bara använda en slags logotyp gentemot en logotyp samt sigill som 
var aktuellt under studentkårens tid som ”Medicinska studentkåren vid Umeå universitet” har 
fördelarna av enlighet, en högre igenkänningsfaktor samt att det är lättare för dem som är 
verksamma inom kåren att bara ha en slags logotyp att använda vid olika sammanhang där 
logotyp krävs.    
Färgversionen skall endast användas när logotypen kan och ska tryckas i färg, i övrigt skall den 
svarta varianten användas. Risken att skriva ut färgvarianten i svart-vit är att man får oönskade 
gråskalor.  
Logotypen får inte förvanskas eller plockas isär, ej heller beskäras.  
 
 

 

 

Bild 3 – Kårens logotyp  
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2.3 Engelsk version av logotypen 
 

Kårfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 17 november 2010 kårens engelska 
benämning till ”Umeå Medical Sciences Student Union” (med exakt den kombinationen av 
gemener och versaler). Logotypen får en engelsk översättning enligt nedan (Bild 4). Storlek 
och utformning på texten är exakt densamma som i den svenska versionen, och i övrigt gäller 
även samma regler, se 2.2 ovan.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Typografi 
 

Kårens officiella teckensnitt, som används i såväl dokumentmallar som skrifter, är Garamond, 
om inget annat följer i detta avsnitt. Standardstorlek i löpande text är 11 punkter. 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 
 
I vissa högtidligare sammanhang samt i alla kårens protokoll används istället teckensnittet 
Book Antiqua. Standardstorlek i löpande text är 10 punkter. 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 
 
I vissa skrifter, såsom verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, policies mm kan rubriker för 
tydlighetens skull skrivas i ytterliggare ett teckensnitt, Arial. 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 

 
 

Bild 4 - Logotypen i engelsk 
version 
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Även på hemsidan är det viktigt att man skriver konsekvent och begränsar sig till ett antal 
teckensnitt. Här är dock Garamond mindre användbart, då det inte är tillräckligt tydligt vid 
webbpublicering. Det på hemsidan vanligast använda teckensnittet är istället Veranda. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 
 

(För rubriker på hemsidan används dock i regel Arial.) 
 
 

4. Brevpapper och dokumentmallar 
 
Umeå Medicinska Studentkår är en organisation med många avsändare, såväl tjänstemän som 
förtroendevalda. Det är därför betydelsefullt att kåren korrespondens har en tydlig och 
enhetlig grafisk profil som lätt känns igen i olika sammanhang. All korrespondens i kårens 
namn omfattas av den grafiska profilen och något annat brevpapper/dokumentmall får således 
ej användas än de föreslagna. 

 
Då alltmer korrespondens sker elektroniskt strävar kåren efter att använda ”elektroniska 
brevpapper”, dvs. dokumentmallar med logotyp, sidfot mm i digital form. Fördelen är 
dessutom att förtroendevalda och tjänstemän kan ha personliga brevpapper, med de egna 
kontaktuppgifterna, utan att man behöver trycka särskilt brevpapper för varje person.  
Den elektroniska dokumentmallen finns i en utformning (se Bilaga 1) med filnamnet 
”DOKUMENTMALL (Traditionell).doc.” och bygger på logotypen (se 2.2 ovan). Mallen 
finns i en grundutformning i mappen för allmänna mallar i Kardokument på servern och kan 
inför varje nyanställning/nyval göras personlig för den nytillträdde. Den här mallen finns även 
i en engelskvariant. Utöver den här mallen finns en rad mallar för specifika ändamål som 
minnesanteckningar, föredragningspromemorior, remissvar mm. Gemensamt för dessa mallar 
är dock att de alla baseras på grundmallen.  

 
Den traditionella dokumentmallen finns även som tryckt brevpapper, då med en allmängiltig 
sidfot med kårens centrala kontaktuppgifter, ett grönt streck i sidfoten istället för en svart samt 
kårens logotyp i dess svarta utformning (se Bilaga 2). Pappret är av högre kvalitet än 
standardpapper. Utskrift på dessa tryckta papper bör sparas till särskilt valda tillfällen då man 
vill ha ett särskilt fint brev i färg. Beslut, skrivelser, remissvar, yttranden mm som skrivs i de 
elektroniska brevmallarna kan dock i fördel användas istället för det tryckta brevpappret, om 
man väljer att skriva ut dem på blankt vattenstämplat arkivpapper. 
Om man ändå väljer att skriva ut på det tryckta brevpappret, ska man i datorn använda den 
traditionella mallen, men ta bort sidfoten samt logotypen innan utskrift. 
 
 

5. Kuvert 
 

Kåren använder tre olika storlekar på kuvert (C4, C5 och E65). På samtliga kuvert trycks 
logotypen i färg på kuvertets framsida, nedre vänstra hörnet. På fliken på kuvertets baksida 
trycks logotypen samt kårens postadress (se Bilaga 3a (Kuvert C4-C5) samt Bilaga 3b (Kuvert 
E65)).  
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6. Visitkort 
 
Visitkort har formatet 50 x 80 mm och trycks i två färger, svart och grönt (RGB R:82 G: 182 B: 

136. CMYK C: 67 M:0 Y:58 K:0). Kortets baksida (se Bilaga 4) är generell, med logotypen och 
kårens postadress samt hemsida. Framsidan (se Bilaga 4) är individuell för varje person med 
namn, titel (kursivt), telefon (i förekommande fall, ffa tjänstemännen på kansliet), mobil samt e-
post adress. 
 

7. Affischer 
 

Vid utskrift av anslag såsom fullmäktigekallelser, information till medlemmarna mm samt när 
t.ex. diplom o dyl. ska ramas in, kan med fördel ett papper av mer ”levande” karaktär, 
exempelvis i form av en bakgrund, användas. För detta har ett tryckt papper i storlekarna A3 
och A4 framtagits (se Bilaga 5). 
 

8. Valborg – inbjudningar och biljetter 
 

Inbjudningskort i storlek A6 och sillunchbiljetter i storlek 70 x 50 mm trycks i två färger, svart 

och grönt (RGB R:82 G: 182 B: 136. CMYK C: 67 M:0 Y:58 K:0) enligt Bilaga 6-7. 
 

9. Faxblankett 
 
En särskild faxblankett (se Bilaga 8) finns framtagen och sparad under mappen för allmänna 
mallar i Kårdokument på servern. 

 
10. Styrelsepresentation 

 

De senaste åren har studentkåren inför varje nytt verksamhetsår tagit fram en presentation av 
den nya styrelsen, med kontakt uppgifter och bilder, som skickas ut till nyckelpersoner inom 
universitet, kommun, landsting, övriga kårer m fl. Eftersom det är viktigt att skapa 
igenkännande bland externa samarbetspartners är det viktigt att samma mall används, varför 
Umeå Medicinska Studentkår använder en och samma mall för dess styrelsepresentationer. 
Denna trycks i A4 och ser ut enligt Bilaga 9. Antalet styrelseledamöter i Bilaga 9 uppgår till nio 
stycken samt att kansliets tjänstemän presenteras. Antalet rutor kan lätt ökas och minskas med 
antalet ledamöter i kårstyrelsen för det verksamhetsåret. Kansliets tjänstemän skils från 
förtroende valda genom annan bakgrundsfärg. Notera att om man väljer att inte ha med 
kansliets tjänstemän i presentationen skall rubriken justeras. 
 
 
 

11. Anteckningsblock 
 
Anteckningsblock trycks i storlek A6 enligt formatet Bilaga 10. 
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