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Reglemente för Medicinska Föreningens visuella identitet 

Antaget: 2019-04-25 

Namn 

§ 1 Föreningens namn ska utskrivas ”Medicinska Föreningen i Stockholm”. Namnet får förkortas till endast 

”Medicinska Föreningen” då det ej finns risk för sammanväxling med andra medicinska föreningar och ska 

förkortas vid de tillfällen det särskilt föreskrivs i detta reglemente. Föreningens namn får vidare i 

vardagliga sammanhang förkortas till ”MF”. Föreningens namn ska ej översättas till andra språk utan det 

anges enligt ovan även i texter skrivna på andra språk. 

Färgpalett 

§ 2 Enligt tradition är Medicinska Föreningens fyra färger rött, vitt, gult och svart. Färgerna kommer från 

humoralpatologin som var en medicinsk teori med gamla anor från antiken där rött står för blod, vitt för 

slem, gult för gul galla och svart för svart galla.  

§ 3 Färgernas ordning då de förekommer tillsammans är uppifrån rött, vitt, gult och svart.  

§ 4 Färger med färgkoder gäller enligt nedan: 

 

 

Röd 

 

RGB  
144 0 0 

CMYK  
0 100 100 44 

HEX  
#900000 

Vit 

  

RGB  
255 255 255 

CMYK  
0 0 0 0 

HEX  
#ffffff 

Gul 

 

RGB 
254 163 28 

CMYK  
0 36 89 0 

HEX 
#fea31c 

Svart 

 

RGB  
0 0 0  

CMYK  
0 0 0 100 

HEX  
#000000 
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Grafiskt element 

§ 5 Det grafiska element som används i dokumentmallar, banderoller, trycksaker med mera är Medicinska 

Föreningens band med de fyra färgerna i ordning enligt § 3 med en 40 graders lutning. 

 

  

Logotyp 

§ 6 Medicinska Föreningens logotyp består av Medicinska Föreningens emblem som symbol tillsammans med 

ordbilden Medicinska Föreningen. Emblemet har sitt ursprung i Medicinska Föreningens gamla sigill, med 

ormen som vrider sig runt Asklepios medicinstav, omgärdad av medicinalväxter/läkande örter.  

§ 7 Logotypen finns i liggande och stående format. Den liggande logotypen i svart färg är alltid förstahandsval.  

§ 8 Vid vitt eller mycket ljust papper används röd eller svart logotyp. Vid färgat papper används svart logotyp. 

Vid applicering av logotyp på grafiskt element används valfri logotyp, med undantaget att röd symbol inte 

används på gult eller rött element. Vid applicering av logotyp på fotografi används den logotyp som ger 

bäst kontrast. 

§ 9 Logotypen ska användas i all marknadsföring för föreningen och för evenemang och aktiviteter anordnade 

av kårorgan, kårföreningar och övriga grupper som erhåller ekonomiskt bidrag av Medicinska Föreningen. 

Liggande varianter 

§ 10 Medicinska Föreningens logotyp i liggande format ska alltid användas som förstahandsval. Den finns i fyra 

utföranden: 

a. Svart emblem och svart ordbild 
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b. Negativt emblem och negativ ordbild 
 

 
 

c. Rött emblem och svart ordbild 
 

 
 

d. Gult emblem och svart ordbild 
 

 

Stående varianter 

§ 11 Den stående logotypen finns i fyra utföranden: 

a. Svart emblem och svart ordbild 
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b. Negativt emblem och negativ ordbild 
 

 
 

c. Rött emblem och svart ordbild 
 

 
 

d. Gult emblem och svart ordbild 
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Tillfälliga logotyper 

§ 12 Vid jubileumsfirande eller andra stora evenemang kan en tillfällig logotyp tas fram för att representera 

Medicinska Föreningen. Denna ska då utgå ifrån Medicinska Föreningens logotyp och innehålla 

grundelementen med ormen som vrider sig runt Asklepios medicinstav, omgärdad av 

medicinalväxter/läkande örter.  

Logotyper för kårorgan 

§ 13 Medicinska Föreningens kårorgan kan välja att tillsammans med Medicinska Föreningens logotyp använda 

en egen logotyp i interna och externa sammanhang. Upprättande eller byte av kårorganslogotyp måste 

godkännas av Medicinska Föreningens styrelse. Byte av kårorganslogotyp bör föranledas av särskilda skäl, 

i synnerhet när den nuvarande logotypen stämmer överens med Medicinska Föreningens visuella identitet. 

§ 14 Följande gäller angående kårorganslogotyper: 

a. Kårorganets namn enligt reglemente ska finnas med i sin helhet. I undantagsfall accepteras en 
etablerad förkortning. 

b. Medicinska Föreningens namn ska finnas med i sin helhet. I undantagsfall accepteras 
förkortningen MF. 

c. ”Karolinska Institutet” och ”KI” förekommer endast då synnerligen särskilda skäl föreligger och då 
endast i formuleringar tillsammans med Medicinska Föreningens namn.  

d. I de fall Medicinska Föreningens officiella färger (rött, vitt, svart och gult) används ska dessa följa 
de officiella färgkoderna.  

§ 15 Kårorganslogotyper bör användas tillsammans med Medicinska Föreningens logotyp i samtliga 

sammanhang. Detaljerade föreskrifter angående detta upprättas av Medicinska Föreningens styrelse 

genom Kommunikationsutskottet. 

Typsnitt 

§ 16 Typsnittet som används i logotypens ordbild heter The Sans Bold.  

§ 17 I dokument används typsnitten Verdana och Georgia. Teckenstorlek, teckenavstånd och radavstånd 

anpassas efter användningsområde. 

 

a. Verdana Regular används i sidhuvud och sidfot. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 

b. Verdana Bold används i rubriker och underrubriker.  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 

c. Georgia Regular används i brödtext.  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 

d. Georgia Italic används i underrubriker. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890 
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Dokumentmallar 

§ 18 Medicinska Föreningens officiella dokument ska utformas i enlighet med den visuella identiteten. 

Dokumentmallar fastställs av Medicinska Föreningens styrelse genom Kommunikationsutskottet. 

§ 19 Alla organ inom föreningen ska använda de officiella dokumentmallar som finns, så som mallar för 

dagordning, protokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

 


