
 Logga - Studentkåren Malmö
 

● grundformer
● utförande (symbol, ordbild, beståndsdelar)
● alternativa utföranden och tillämpning
● frizon
● placering, storlek, utrymme

 
 
 
Grundformer
Kårens logga består av en symbol i form av en aquablå elefant samt en textdel där “Kåren” är 
överst och störst samt “Studentkåren Malmö” under i mindre format.
 
 
 
Utförande
Symbol. Kåren är stor men snäll - elefanten symboliserar detta. I dagsläget finns det 5 varianter 
på elefanten, där de alla har huvudets form gemensamt samt färgen (CMYK=100, 0, 30, 
0 | RGB=0, 171, 189 | #00abbd). De kan alla användas och vid behov kan fler utformas, 
då med utgångspunkt från huvudet. Elefanten finns även i vitt med en svart kantlinje för 
informationsmaterial i svart/vitt eller där den blåa färgen syns dåligt. Denna finns även i en 
inverterad variant i svart med en vit kantlinje för mörka bakgrunder där den blåa färgen syns 
dåligt.

 
 
Ordbild. För att möta studenternas bild av studentkåren samt att ordet “kåren” används i 
allmänt tal istället för Studentkåren Malmö, har vi valt att sätta just “Kåren” i fokus. Eftersom 



Studentkåren Malmö är den enda (förutom Odontologiska kåren, som har gett oss ansvar att 
sköta de politiska delarna) fungerar det utmärkt att kalla oss själva för Kåren i bestämd form. 
Men för att slippa byta namn helt och för att göra skillnad på oss och andra kårer runt om i 
Sverige, behöver vi vårt fulla namn “Studentkåren Malmö”, som är placerat under “Kåren”. 

Ordbilden är svart (CMYK=20, 20, 20, 100 | RGB=0, 0, 0 | #000000). Den finns även i 
en inverterad variant i vitt. Typsnittet är Gill Sans eller Gill Sans MT Pro och alla ord är optiskt 
kernade. “Kåren” är i Bold, “Studentkåren” är i Medium och “Malmö” är i Light.

För att kunna bemöta våra engelsktalande medlemmar har vi även en engelsk variant på 
ordbilden, som lämpligen bör användas i vår engelska kommunikation och information. Även 
denna ordbild finns i en inverterad variant med vit text.

  

 
 
 
Beståndsdelar. Loggan består av både symbolen och ordbilden. Det går inte att använda 
endast symbolen eller endast ordbilden, utan de tillsammans utgör Kårens logga. Symbolen 
är placerad till vänster om ordbilden och mellan de båda bör ett utrymme med bredden på 
K:ets vänstra stapel finnas. Detta gäller för alla symboler utom för den stångande, högervända 
elefanten som bör placeras i direkt kontakt med K:et. 

Symbolerna bör placeras så att de “står” på samma plan som “StudentkårenMalmö”, dvs 
deras fötter ska ska vara i samma höjd som den nedersta delen av ordbilden. För den sittande 
symbolen gäller att den främre foten ska vara i höjd med ordbildens nedersta del och för 
huvudet gäller att “hakan” ska vara i höjd med ordbildens nedersta del. Symbolernas “ryggar” 
bör vara placerade i höjd med K:ets översta del. För huvudet gäller att “pannan” bör vara i höjd 
med K:ets översta del (se nedan).

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FKerning&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm6_sG0kKscVOhyhahIscA2y1RSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FKerning&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm6_sG0kKscVOhyhahIscA2y1RSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FKerning&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm6_sG0kKscVOhyhahIscA2y1RSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FKerning&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm6_sG0kKscVOhyhahIscA2y1RSg


 
På våra egna informationsprodukter går det att använda symbolen och ordbilden 
separat, förutsatt att båda finns med i produkten. Det går till exempel att ha symbolen längst 
ner till vänster på en affisch, medan ordbilden finns längst ner till höger. Båda finns alltså i 
produkten  och kan relateras till varandra, men de är inte placerade som en helhet. 
 
 
 
Alternativa utföranden & tillämpning
På informationsprodukter som trycks upp i svart/vitt används symbolerna med endast en 
kantlinje. Mot en ljus bakgrund används symbolerna med svart kantlinje och mot mörk bakgrund 
används symbolerna med vit kantlinje. Det samma gäller för ordbilden, dvs att mot ljus 
bakgrund används ordbilden i svart medan mot mörk bakgrund används den inverterade, vita 
varianten.

I digitala medier så som Facebook och Twitter bör det tydligt framgå att det är 
Studentkåren Malmö som står bakom informationen/kommunikationen Detta kan göras genom 
tex en avatar i form av symbolen tillsammans med namn/alias Studentkåren Malmö, eller något 
annat namn som tydligt signalerar att det är Studentkåren Malmö som åsyftas. Vid användning 
av andra namn än just “Studentkåren Malmö” bör det läggas till information i kontot att det är 
Studentkåren Malmö som står bakom det samma. 

För format där loggan, som är avlång på bredden, inte får plats kan en variant av loggan 
användas. Detta kan gälla för produkter som har en fast höjd och bredd för logga, som tex vårt 
utrymme på studentlegitimationerna, och där ordbilden blir för liten för att kunna uttydas vid 



tryck då loggan placeras i sin rätta form. Dessa tillfällen får hanteras när de dyker upp och 
utformas enligt ovan föreskrifter och god formgivning. En “smalare” modell av loggan fås genom 
att orbilden är omgiven av huvudsymbolen. Denna finns både med symbolen i “kårblått” och i 
svart.

 
 
 
Frizon
Eftersom vår logga är så fin och för att den inte ska försvinna bland andra loggor och grafiska 
element finns det en minsta gräns runt vår logga som inte får överträdas. Denna gräns, 
frizonen, defineras utifrån K:ets vänstra stapel x2. Runt hela loggan ska det alltså finnas ett 
luftrum som motsvarar K:ets dubbla stapels bredd. 

 
 
 
Placering, storlek, utrymme
Loggan bör placeras så att den syns tydligt och med en frizon enligt ovan. Hänsyn bör tas till 
vilken typ av informationsprodukt som avses och var produkten ska synas/delas ut. Om det tex 
gäller framsidan på en folder och stället som foldrarna står i täcker halva foldern, kan det vara 
lämpligt att placera loggan på den övre delen av foldern. 

Vid tryck är det “Malmö-delen” i ordbilden som är känslig eftersom detta ord är i Gill Sans 
light och är smalast. Vid små tryck kan därför ordet “Malmö” försvinna. Det är därför viktigt att 
höra med respektive tryckeri vilken den minsta storleken kan vara. Detta skiljer sig mellan olika 
material, där papper sällan är ett problem, medan profilprodukter i tyg och plast kan vara.

Om vår logga ska samsas med andra loggor är det viktigt att påpeka frizonen, så att vår 
logga inte trycks ihop och försvinner i mängden. 


