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Rekommendationer	  för	  layout	  av	  försättsblad	  samt	  
typografi	  till	  uppsatser	  
 
Uppsatser på högre nivå så som examensarbeten, B-, C-, kandidat- och 
magisteteruppsatser ska prydas av Linköpings universitets logotyp och ska därmed 
även i övrigt följa Linköpings universitets grafiska profil. 
 
Olika institutioner har olika regler kring hur uppsatser ska utformas och vilken 
teknisk information de ska innehålla. Därmed bör institutionerna informera 
studenten om vilka specifika riktlinjer som gäller, och om möjligt tillhandahålla 
mallar. 
 
Det som framkommer i detta dokument är allmänna rekommendationer, som 
institutionerna kan använda till att göra mer detaljerade uppsatsmallar av. De 
följande sidorna ger exempel på rekommendationerna. 
 
Rekommendationer för layout av försättsbladet: 

•   Linköpings universitets primära logotyp i svart på svenska eller engelska ska 
placeras i vänster nederkant 

•   Linköpings universitets sigill ska inte användas 
•   Det stora textblocket i mitten, där bland annat rubriken och författarens 

namn sätts, bör linjeras i vänsterkant med universitetsnamnet i logotypen, 
och bestå av vänsterjusterad text 

•   Teknisk information, som inte placeras i det stora mittenblocket, bör 
placeras i sidhuvud och/eller sidfot (högerjusterat) 

•   Rubriken bör vara tydlig och kan med fördel sättas i en större texgrad. 
 
Rekommendationer för typografi: 

•   Beroende på vilket operativsystem som används, får valet av typsnitt 
anpassas, då förstahandstypsnitten inte alltid finns tillgängliga. Men en 
generell regel är att titel samt rubriker (av högre nivåer) bör typas i en sans 
serif, och brödtext i en antikva. 

•   Rubriker typas i första hand i typsnittet Calibri, i andra hand Arial och i 
tredje hand en neutral sans-serif.  

•   Brödtext typas i första hand i Georgia och i andra hand en neutral antikva så 
som Times New Roman. 

 
 

Du hittar logotyper, mallar och information om LiU:s grafiska profil på 
www.liu.se/insidan/kommunikationsstod/grafiskprofil. 

  



	  
	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
 

 
  

Linköpings universitet | Institutionen för xxx
Typ av uppsats, xx hp | Utbildning - programområde

Vår-/höstterminen 20xx | ISRN-nummer  

Titeln på uppsatsen sätts här 
och kan vara rätt lång
– Undertiteln kan ibland vara ännu längre

Uppsatsens titel på engelska kan placeras här
–  inklusive undertitel i samma storlek

Författarens Namn 
Författare 2:s Namn

Handledare: Namn Efternamn 
Examinator: Namn Efternamn

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping

013-28 10 00, www.liu.se
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[mittenblockets vän-
stermarginal: anpassas 
efter texten i logoty-
pen, men runt 50 mm]

[Sidhuvud: Calibri eller Arial Regular eller 
Georgia ca 10 pkt]

[Titel: Calibri eller Arial Regular ca 25-30 pkt]

[Undertitel: Calibri eller Arial  
Regular ca 13-15 pkt]

[Engelsk titel: Calibri eller Arial Italic ca 13-15 pkt]

[Författares namn: Calibri eller Arial Bold ca 12 pkt]

[Handledare, m.m: Calibri eller Arial Regular ca 10 pkt]

[Sidfot: Calibri eller Arial Regular eller 
Georgia ca 10 pkt]

[Alla margina-
ler: ca 20 mm]

Logotyp bredd: Ca 50-70 mm bred. 
Absolut minst 25 mm. 


