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Vi är Consensus - Medicinska fakultetens 
studentkår vid Linköpings universitet. Vi 
ser till att studenternas åsikter hörs och 
arbetar aktivt för att göra den enskilde 
studentens utbildning, studietid och 
framtid så bra som möjligt.
 
Consensus bildades år 1995 genom 
en sammanslagning av den dåvarande  
medicinarkåren , sjuksköterskekåren och 
även sjukgymnasternas kår. Det var ofta 
osämja mellan kårerna och legenden 
säger att dekanus vid den medicinska 
fakulteten (på den tiden Hälsouniver-
sitetet) tröttnade på bråken och bad 
kårerna nå konsensus. Kårerna nåd-
de konsensus och bildade gemensamt 
studentkåren Consensus som blev den 
första kåren i Sverige som organiserade 
både vård- och  medicinarstudenter.
 

OM OSS

Kårstyrelsen består av ett  tiotal  
arvoderade som i personval väljs av 
fakultetens alla sektioner. Dessa för-
troendevalda arbetar under ett verk-
samhetsår med fokus på utbildning-
sutveckling av fakultetens utbildning, 
arbetsmiljöfrågor, studiesociala even-
emang och inte minst studenternas 
framtid. Kårens verksamhet bestäms 
huvudsakligen av sektionerna som 
bestämmer vad som ska stå i kårens 
styrande dokument som sedan avgör 
vad de förtroendevalda ska tycka,  
tänka men även göra under sitt verk-
samhetsår i kåren.
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Consensus är studentkåren för den 
medicinska fakulteten. Därför har korssym-
bolen valts för sin internationella repre-
sentation av vård. Ihop med ett dynamiskt 
färgmönster som symboliserar Consensus 
två huvudområden, hälsa och medicin, 
utgör den Consensus logotyp. Logotypen 
finns även med engelsk översättning. 

PRIMÄRLOGOTYP
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1.

2.

Denna variant används då utrymmet kräver 
en mer kvadratisk form. Till vänster visas 
svensk version, till höger den engelska. Om 
man skall trycka väldigt litet kan korset an-
vändas fristående, med eller utan slogan.

SEKUNDÄRLOGOTYP
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När logotypen sätts mot en vit eller ljus bak-
grund skall den användas i fullfärg. När den 
sätts emot färg skall man istället använda 
den vita versionen. Fullfärgsversionen kan 
användas mot mörka bakgrunder på exem-
pelvis tröjtryck. 
 
Logotyp i svart färg används enbart om vit 
enfärgad logotyp ej är lämplig, exempel 
svart/vit utskrift mot vit bakgrund.

ANVÄNDNING
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För att logotypen skall ha rum nog att andas 
och synas tydlig anges här minsta friyta, 
bredden av korsets stapel. Friytan får dock 
gärna vara större än så.

FRIYTA



CONSENSUS TURKOS 
CMYK - 74  5  26  0 
RGB - 100  177  190 
PANTONE 3125C 

CONSENSUS BLÅ 
CMYK - 83  29  14  0 
RGB - 77  143  185 
PANTONE 314C 

CONSENSUS GRÖN 
CMYK - 71  3  100  0 
RGB - 119  178  50 
PANTONE 361C 

CONSENSUS SKOGSGRÖN 
CMYK - 93  15  87  3 
RGB - 68  147  93   
PANTONE 348C 
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Consensus profilerar sig genom sina fyra 
primärfärger. Dock skall den turkosa och 
den gröna prioriteras vid anvädning. 
Även andra färger får användas fritt vid 
skapandet av tryckmaterial för enstaka 
evenemang. Vid återkommande evenemang 
som är kopplade till Consensus skall det  
aktuella tryckmaterialet präglas av den  
turkosa och/eller gröna färgen.

CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och 
Keycolor (Svart). Dessa färger används vid 
fyrfärgstryck på trycksaker. RGB står för 
Red-Green-Blue och används vid digital 
publicering. PMS står för Pantone Matching 
System, det används vid dekorfärgstryck.

PRIMÄRFÄRGER



AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwÅåÄäÖö
0123456789!?

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwÅåÄäÖö
0123456789!?

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwÅåÄäÖö
0123456789!?

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwÅåÄäÖö
0123456789!?

Calibri

Baskerville

Fira Sans Light, Regular, Semibold, Bold

Desyrel
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Fira Sans används vid grafisk formgivning 
av exempelvis posters, flyers eller digitalt 
material för att representera Consensus. 
Fira Sans finns i olika vikter. Semibold/Bold  
används i rubrik. Regular används vid in-
gresser, om det ej finns ingressen används 
detta vid kortare brödtexter. Light används 
endast som brödtextvikt om en ingress 
finns. Desyrel används vid korta slagord 
eller uppmaningar i exempelvis trycksaker. 
Fira sans och Desyrel finns tillgänliga som 
kommersiell licens på www.fontsquirrel.com.

Vid vardagstexter (ex brev, mail, dokument) 
anväds Calibri eller Baskerville. Calibri 
och Baskerville finns tillgänligt som stan-
dardteckensnitt i majoriten av ord- och 
bildbehandlingsprogram. Calibri används 
vid rubriker och kortare texter i dokument 
och presentationer och Baskerville vid lång 
brödtext. Calibri används även som huvud-
sakliga typsnittet på Consensus hemsida. 

IDENTITETSTYPOGRAFI

VARDAGSTYPOGRAFI
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100% opacitet, vit text över. 40% opacitet, svart text över. 

En  kår nära dig. En  kår nära dig. 

När man kombinerar färg och text finns 
det några riktlinjer att följa för att se till 
att läsbarheten blir så bra som möjligt. 
Använder man text över färg som är satt till 
100% opacitet så skall man använda vit text, 
men då hellre kortare texter. Använder man 
text över färg som är satt till 20% eller 40% 
opacitet så skall man använda svart text. 
Här är det dock okej att använda längre 
texter då den svarta färgen inte påverkar 
läsbarheten. Undantaget för detta är om 
opaciteten sätts över ett fotografi för att 
skapa ett intressantare uttryck, då kan vit 
text användas om det inte påverkar  
läsbarheten negativt. 

FÄRG OCH TEXT
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“En kår nära dig” är Consensus slogan och 
används främst på profilprodukter, affischer 
och annat material. Tanken med denna slo-
gan är att visa att Consensus är en kår som 
ska kännas nära till hands för varje student. 
Det ska inte vara eller kännas svårt att nå 
kåren eller påverka sin studietid oavsett vad 
det gäller. “En kår nära dig” finns också med 
en engelsk översättning, “We are where you 
are”, som används på material som riktar 
sig mot internationella studenter.

SLOGANS



10

Consensus har ett mönster utformat från 
dess logotyp. Mönstret kan användas som 
dekoration vid grafisk formgivning av exem-
pelvis trycksaker eller dokument. Mönstret 
skall dock användas på väl, och få, utvalda 
material då det lätt tar över. Det vita mön-
stret kan även läggas ovanpå samtliga av 
Consensus primärfärger. Det svarta mön-
stet används vid exempelvis laseretsning.

MÖNSTER
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Consensus har under sig ett antal utskott 
och andra verksamheter. För att repre-
sentera detta på exempelvis webb kan 
man använda sig av pratbubblan, Con-
sensus grafiska element. Pratbubblan 
sätts i valfri färg. 

PRATBUBBLA



Framsida

Baksida
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Kim Johansson
KÅRORDFÖRANDE 

PRESIDENT OF THE BOARD

Consensus
Tel. 073-XXX XX XX
E-mail. ko@consensus.liu.se
Webb. www.consensus.liu.se

Kårhuset Örat
Ingång 73, US-området

581 85 Linköping
Org. nr.  822003-1564

Här visas riktlinjer för Consensus visitkort. 
Standardstorlek som används för visitkort 
är 90 x 50 mm och pappret skall vara obe-
struket och matt

VISITKORT
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Titel	  eller	  rubrik	  
Lorem	  ipsum	  dolor	  sit	  amet,	  	  
consectetur	  adipiscing	  elit,	  	  
do	  eiusmod	  tempor.	  Magni	  	  
eos	  qui	  ra:one	  voluptat	  seq	  
nesciunt	  ulam	  corpis.	  
	  
Pescas	  teram	  liber	  his.	  Elit	  
ra:one	  papillios	  nera	  luca.	  	  

Titel	  eller	  rubrik	  
Underrubrik	  

Här visas riktlinjer för Consensus word- och 
powerpointmallar.

DOKUMENTMALLAR
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Kim Johansson
Kårordförande
President of the Board
073-XXX XX XX
www.consensus.liu.se

Consensus Medicinska Fakultetens Studentkår 
Kårhus Örat, US-området ingång 73 
581 85 Linköping.

Här visas riktlinjer för Consensus e-post sig-
natur. Denna bör efterliknas så likt det går 
utifrån det mejlprogram som används. 

E-POSTSIGNATUR
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För affischering används alltid obestruket, 
matt papper.” 

A5 148 x210 mm: Standardstorlek för 
handouts 

A4 210 x 297 mm: Standard för dokumen-
tutskifter

A3 297 x 420 mm: Affischering för mindre 
kvantiteter. Ekonomisk standardstorlek för 
informationsblad, reklam och mindre event 
till anslagstavlor etc.

A2 420 x 594 mm: Affischering för större 
kvantiteter. Används för större event, 
medlemsrekrytering, omfattande kampanjer 
med partners etc.

I första hand skall både Consensus logotyp 
och hemsida finnas på allt tryckmaterial. 
Consensus bör sträva efter att trycka upp 
allt material med engelsk text för att nå 
ut till internationella studenter. Till höger 
visas ett exempel på layout innehållandes 
fotografi, text och grafiska element. 

För formgivning innehållandes fotografier 
kan en överliggande färg användas för att 
ge ett intressantare utseende. För detta 
används valfri färg från färgpaletten satt till 
40% opacitet.

MATERIAL, MÅTT & LAYOUT



2015. Olivia de Flon i samarbete med Consensus - Medicinska Fakultetens Studentkår.


