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Logotypen

Logotypen — en visuell representation av varumärket
I logotypens enkla och stiliserade form kan man se egenskaper som väl rimmar med Linköpings
universitet. Den är modernistisk, lekfull, robust och vänlig. De geometriska formerna påminner
om bland annat pedagogiska redskap som byggklossar och diagram.
Logotyper som bygger på ett namn blir framgångsrika när de är enkla och korta. Eftersom
LiU är en etabelerad benämning för Linköpings universitet internt och till viss del externt blev
det en naturlig utgångspunkt för den grafiska bilden i logotypen.
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Logotypen

Logotypens versioner

nedladdning

Det finns en primär logotyp, med namnet till höger, och två sekundära versioner
för placering på ytor med udda format. Primärversionen kan användas fritt av alla
vid universitetet, sekundärversionerna används i samråd med Kommunikationsoch marknadsavdelningen.
Logotypen finns i en svensk version som används vid kommunikation på svenska
och en internationell version som används vid kommunikation på engelska eller andra
språk. Logotypen används endast i svart eller vitt.

Logotypen finns för nedladdning på
www.liu.se/insidan/kommunikationsstod/
grafiskprofil.
Där hittar du även information om vilket filformat
som passar bäst för dina behov.

Primär logotyp, svensk version. Används i kommunikation på svenska.

Primär logotyp, internationell version. Används i kommunikation
på engelska eller andra språk.

De sekundära versionerna används när man vill göra logotypen så stor som
möjligt på en yta, eller på svåra format. Se exempel på sidan 12.

Sekundära logotyper, internationell version.
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Logotypen

Att använda logotypen

Grundregler

Logotypen är Linköpings universitets enskilt viktigaste kännetecken och ska
finnas med i all kommunikation. För ett stringent uttryck är det viktigt att alla
följer de riktlinjer som finns för användningen. Här redovisas grunderna – på
följande sidor finns fler exempel.

• Logotypen ska endast användas i de utföranden
som visas här i manualen, den får inte förändras
på något sätt. Se exempel på följande sidor.
• Logotypen används i svart mot ljus bakgrund eller
i vitt mot mörk bakgrund, aldrig i någon annan
färg. Undantag kan göras för foliering, lack, prägling etc.
• Logotypen består av ’lı.u’ och namnet Linköpings
universitet. Dessa delar ska inte separeras.

arrival guide
for master’s
students

1

• I all kommunikation på andra språk än svenska
används den internationella versionen.

1(12)

UNIVERSITETSSTYRELSEN

• Logotypen ska i första hand placeras i dokumentets nedre vänstra hörn. Ett undantag gäller för
brevmallen i Word, där logotypen, på första sidan,
istället placeras i övre vänstra hörnet. Detta för
att öka synligheten.

Strategidokument
2012-12-07
Dnr LiU-2012-01028
USP 2012-6.5

Temquas as et la suntis ex ea susciandant
Is dolupta nus, quis as cum vellam quid quae pero voluptatem lia velique ma que
volorepra dus arit, verspere venim que nonet utemole ntorum res nos dunduci
tionectus eveliqui ventibusam dolorios pro magnatur recus eicilluptur, iligeni
antincium eossimus audiati usandis quisto estrum velest plaut alibusa ndiorrunt
isinulpa comnit prenissequam aditati orepero ommolup tatiam fugit ad quo quis as
et elignimus, unt iur? On essintia nimus vendigent acerestiis et eum aut ditatectiis
mos ent, eaquibuscit qui ius.

undantag
Alla beslut om eventuella undantag från reglerna
fattas av Kommunikations- och marknadsavdelningen.
E-post: grafiskmanual@liu.se

Linköpings universitet
Org 202100-3096
Vat SE202100309601

Grundregeln är att logotypen placeras i nedre
vänstra hörnet. Notera att rubrikens vänsterkant
linjerar med namnet i logotypen.
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Kontakt
013-28 10 00
fornamn.efternamn@liu.se

Postadress
Hus X, Campus Valla
SE-581 82 Linköping

Besöksadress
X-huset, ing. YY
Campus Valla

Ett undantag från grundregeln gäller till exempel
Wordmallar, där logotypen placeras i övre vänstra
hörnet på första sidan, för ökad synlighet. Även här
linjeras innehållet med namnet i logotypen.
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Blocket och pennan har fått var sin
sekundärversion av logotypen. Pennan
på grund av dess begränsade tryckyta,
blocket för att det ska ge ett starkare
visuellt intryck. På blocket har ett
undantag gjorts från reglerna om friyta
eftersom logotypen står ensam på ytan,
utan konkurrerande element.
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Logotypen

Friyta
För att logotypen ska synas tydligt ska den alltid ha viss marginal till intilliggande bilder,
texter med mera. Anvisningarna här anger minsta friyta; den får gärna vara större.

Logotypen ska alltid
omges av en friyta
motsvarande minst
bredden på ”l”.
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Storlekar
Det finns inga fasta storlekar på logotypen, men storlekarna nedan är lämpliga för ett
antal vanliga trycksaksformat. Minsta rekommenderade storlek är 25 mm.

A3 

Ca 100 mm

A5 – A4 

A6

Minsta rekommenderade storlek är
25 mm.

Ca 70 mm

Ca 50 mm

Minst 25 mm
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Rätt och fel användning av logotyp
Logotypen ska alltid användas på ett tydligt sätt, med hög läsbarhet och god kontrast.
Alltid i svart eller vitt och endast i de utföranden som visas i denna manual.

Hög kontrast mellan logotyp och bakgrundens färg
krävs för att skapa god synbarhet. Vit logotyp
används på mörkare nyanser, svart på de ljusare.

annan
text

I de här exemplen är kontrasten
inte tillräckligt bra.

med en slogan

När logotypen används på en bild är det också viktigt att motivet är tillräckligt lugnt.
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Logotypen ska användas som den är utformad, den får inte förändras på något sätt.
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