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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Dagens utbildningsmarknad blir allt mer internationell och den globala 
konkurrensen om studenter, lärare, forskare och finansiärer ökar. I en väx-
ande konkurrens är universitetets varumärkesarbete av stor vikt, vilket 
diskuteras i ett flertal studier (se t.ex. Melewar & Sibel, 2005; Iqbal, Rasli 
& Hassan, 2012; Bennet & Ali-Choudhury, 2009; Allessandri, Yang & 
Kinsey, 2006). Exempelvis lyfter Iqbal et al. (2012) fram att image och 
varumärke påverkar studenters uppfattning av universitetet till den grad att 
det kan komma att påverka studenten i sitt val av utbildning. Ett liknande 
resonemang förs av Bennet och Ali-Choudhury (2009) vilka beskriver 
universitets varumärke som bl.a. en manifestation av en institutions egen-
skaper som särskiljer universitetet från marknaden och påverkar potentiella 
rekryter. 

En betydande komponent i arbetet med att stärka universitets varumärke 
och image utgörs av den visuella identiteten (Ali-Choudhury, Bennet & 
Savani, 2008; Allessandri et al., 2006; van den Bosch, de Jong & Elving, 
2006). Detta lyfts även fram av University of Calgary, ett av Kanadas 
främsta universitet, på deras hemsida där de beskriver den visuella identi-
tetens betydelse: ”To cut through the clutter, it is essential for the Univer-
sity of Calgary to present a unique, memorable and easily recognizable 
visual identity that sets us apart” (University of Calgary, u.å.). Betydelsen 
av den visuella identiteten beskrivs på ett liknande vis av flera andra uni-
versitet t.ex. New York University, University College London och To-
hoku University. 

Visuell identitet (eng. corporate visual identity (CVI)) är ett brett begrepp, 
där bl.a. organisationens logotyp ingår. Logotypens syfte i allmänhet är att 
skapa omedelbar igenkänning för varumärket, vilket bl.a. beskrivs av Adîr, 
Adîr och Pascu (2012) och Kohli och Suri (2002). Att logotypen har bety-
delse för universitet lyfts fram av Ali-Choudhury et al. (2008).  

En studie som behandlar visuell identitet med fokus på logotyper i univer-
sitetsmarknaden är Watkins & Gonzenbachs (2013) som undersöker hur 
konsumenter uppfattar universitets logotyper i USA. Studien gör dock 
ingen visuell analys av logotypernas innehåll och är även begränsad till ett 
fåtal universitet. Författarna rekommenderar vidare studier där ett större 
antal skolor ingår för ett mer generaliserbart resultat, samt där hänsyn tas 
till fler element i logotypen, exempelvis färg.  

Trots att det finns en del forskning inom ämnet universitet och visuell iden-
titet, så tycks vissa områden vara outforskade. Visuella innehållsanalyser 
som undersöker hur universitetsmarknaden generellt profilerar sig verkar 
t.ex. inte finnas. Allessandri et al. (2006) lyfter dessutom fram bristen på 
empiriska studier om universitet och visuell identitet. Liknande resone-
mang om tidigare studier väcks även av Watkins och Gozenbach (2013). 
Vidare finns det praktisk litteratur (t.ex. Mollerup, 2013; Wheeler, 2008) 
om logotyper och visuell identitet, dock fokuseras det överlag på företags-
logotyper. 

Trots vikten av visuell identitet för universitet tycks det saknas forskning 
som t.ex. undersöker hur universitet profilerar sig på marknaden idag. 
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Därför vore det av intresse att göra en empirisk studie som undersöker 
generella skillnader och likheter i hur världens främsta universitet profile-
rar sig, med fokus på logotyper. Detta vore intressant inte minst för Sverige 
vars toppuniversitet tappar ställning i de internationella rankingsystemen.1 

 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att genom en visuell innehållsanalys 
undersöka hur toppuniversitets logotyper generellt ser ut, samt undersöka 
om utseendet skiljer sig åt beroende på rankningposition. Kunskapen om 
de generella trenderna kan användas i universitets profileringsarbete för att 
t.ex. differentiera sig i den globala utbildningsmarknaden. 

 

 

 

                                                        
1. Exempelvis har Lund och Uppsala universitet de senaste åren inte längre rankats bland 

världens 100 främsta universitetet enligt Times Higher Education World University 
Rankings, ett av dagens mest inflytelserika rankingsystem för universitet. 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
En visuell innehållsanalys genomfördes med en korpus bestående av 120 
universitetslogotyper, med syfte att kartlägga hur dessa förhåller sig till 
varandra visuellt och till internationell rankning. Metoden valdes för att 
uppnå generaliserbara resultat (Bell, 2001; Rose, 2012).  

Universiteten vars logotyper ingick i denna studie valdes utifrån Times 
Higher Education World University Rankings, som rangordnar världens 
400 främsta universitet enligt givna kriterier. Rankningsystemet är ett av 
dagens mest inflytelserika och bedömer universiteten utifrån flera olika 
aspekter (Times Higher Education, 2012).  

Med utgångspunkt från rankninglistan delades de 400 universiteten in i 
fyra delpopulationer i intervaller om 100 (d.v.s. rankningposition 1–100, 
101–200 etc.) Ur respektive delpopulation valdes 30 universitet ut genom 
ett obundet slumpmässigt urval. Totalt används således en korpus bestå-
ende av 120 logotyper. Samtliga universitet som ingår i studien finns i 
bilaga A. 

Aktuella logotyper hämtades från respektive universitets hemsida utifrån 
nedanstående prioritering: 

1. EPS-fil i fyrfärg från grafisk manual 
2. Ur grafisk manual som t.ex. pdf 
3. Ur årsredovisning 
4. Från övrigt informationsmaterial 

 
I de fall då logotyper inte fanns att tillgå eller då kvaliteten var bristfällig, 
hämtades logotyper från Google bildsökning med kravet att stämma över-
ens med logotypen på respektive universitets hemsida. Ytterligare data, 
t.ex. nationalitet och året då universiteten grundades, samlades in för att 
undersöka eventuella orsakssamband till studiens resultat.  

Inhämtade logotyper överskådades och utifrån resultaten definierades kate-
gorier, vilka urvalet sedan kom att kategoriseras efter. Kategorierna be-
skrivs i korthet i tabell 1. Se bilaga B för fullständiga kategoridefinitioner 
och exempel.  
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Tabell 1  Beskrivning av studiens huvudkategorier 

Huvudkategorier Beskrivning 
Dominerande färg Den dominerande färgens nyansvinkel, ljushet och kroma 
Antal färger Antal förekommande färger 
Typsnittsklass Enligt typsnittsklassifikation baserad på DIN 16518 (Deutsches institut 

für Normung, 1964) 
Gemen & versal Förekomst av olika bokstavsvarianter 
Logotypens typologi Textdefinierad, symbolisk eller blandad. Baseras på Adir, Adir och 

Pascus (2012) definition  
Symbolens typologi* Textsymbol, bokstavssymbol, emblem m.fl. Baseras på Wheelers (2008) 

definition  
Innehåll och form* Frekvens av förekommande motiv som t.ex. löv och fackla  
Detaljrikedom Symbolens detaljrikedom graderas utifrån referenspunkter 
Gradient & skugga* Förekomst av gradient och skugga 
Not: Se bilaga B för fullständiga kategoribeskrivningar 
*Tillåter dubbelklassificering/överlappning, d.v.s. att mer än ett värde kan stämma överens med en 
logotyp.  
 

 

2.2 Reliabilitet 
För att öka studiens reliabilitet genom att säkerställa kategoriernas tydlig-
het genomförde oberoende kodare kategorisering av ett urval logotyper för 
respektive variabel, enligt Bells (2001) rekommendationer. För de vari-
abler som inte tillät dubbelklassificering (att mer än ett värde kan stämma 
överens med en logotyp) kunde resultatet jämföras i procent. 

Resultatet överensstämde med minst 95 %, förutom för variabeln Detalj-
rikedom vars resultat överensstämde till 85 % på grund av kategorins sub-
jektiva karaktär. Tre variabler tillät dubbelklassificering, vilket var nöd-
vändigt då innehållet i en bild ofta har flera framträdande egenskaper. 
Stepchenkova och Zhan (2012) för ett liknande resonemang om dubbel-
klassificering i deras studie. Resultatet från utvärderingen av dessa tre 
kategorier uppnådde dock en god överrensstämmelse. 
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3 Resultat och diskussion  
Utifrån logotypernas rankingposition på Times Higher Education World 
University Rankings har de olika universiteten indelats i delpopulationer, 
vilka i de följande benämns som U100, U200, U300 respektive U400.  
Exempelvis motsvarar U100 30 universitet från rankningposition 1–100. 

Nedan redogörs resultatet i detalj för respektive huvudkategori, följt av 
tillhörande diskussion. Avsnittet avslutas med en diskussion med samman-
fattande reflektioner kring resultatet. 

 

3.1 Färg 
Nedan följer resultat som är hänförbara till universitetslogotypers utform-
ning med avseende på i första hand kromatisk färg (ej vitt, grått och svart). 
Underkategorierna som behandlas är nyans, ljushet, kroma samt antal fär-
ger.  

Akromatiska färger (vitt, grått och svart) är endast inkluderade i under-
kategorin nyans, av praktiska skäl begränsades undersökningen till att inte 
undersöka akromatiska färgers ljushet och kroma. 

 

3.1.1 Nyans 
Frekvensen av den dominerande färgens nyans (utifrån nyansvinkelns 
värde, se bilaga A för fullständig kategoribeskrivning) presenteras i figur 1.  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

MR R RY Y YG G GC C CB B BM M Akr. 

Frekvens 

Nyansvinkel 

U100 U200 U300 U400 Alla  

Figur 1  Logotypernas dominerande nyans  

Från figur 1 framgår att blå–violett (B) samt rött (R) används som domine-
rande nyans i mer än hälften av alla universitetens logotyper (32 % resp. 
25 %). Delpopulationerna påvisar inga markanta skillnader sinsemellan 
förutom för population U100 där blå–violett främst dominerar och för 
U400 där rött är vanligast förekommande. Övriga nyanser, liksom akro-
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matiska färger, är inte lika vanligt förekommande (under 10 %). Resultatet 
visar på en total avsaknad av gul–gröna nyanser (YG). 

Det tycks således finnas gemensamma trender/mönster bland universitetens 
logotyper, vilket skulle kunna bero på färgernas konnotativa egenskaper 
(d.v.s. hur de associeras). Utifrån t.ex. Clarke och Costalls (2008) studie 
skulle den höga frekvensen av blå–violetta nyanser kunna bero på att dessa 
associeras med lugn, harmoni och neutralitet, vilket möjligen är önskvärda 
associationer för universitet i och med att det kan förknippas med exempel-
vis tid för reflektion och objektivitet.  

Enligt Madden, Hewett och Roth (2000) kan färg även associeras olika 
beroende på kultur, men menar att blå dock är en färg som har liknande 
betydelse (t.ex. lugn, harmoni och neutralitet) i många olika kulturer. Detta 
skulle kunna vara ytterligare en anledning till de blå–violetta nyansernas 
generella dominans. 

Anledningen till den blåa färgens dominans skulle också kunna ses ur ett 
historiskt perspektiv, exempelvis menar Nilson (1999) att blått historiskt 
sett använts av bl.a. kyrkan och adeln och därför inte bara kommit att för-
knippas med framgång och upplysning, utan även med konservatism. Då 
över hälften av universiteten är äldre än 100 år är det troligt att tradition 
och historiskt arv tar stor plats i deras identitet, liksom att högre utbildning 
historiskt sett i vissa kulturer kan ha sprungit ur kyrkan och överklassen. 

Någon hållbar förklaring till den röda nyansen dominans har inte påträffats, 
då kopplingen mellan de konnotativa egenskaperna (t.ex. passion, hetta och 
starka känslor) och universitetens identitet inte är lika tydlig.  

Resultatet visar även att frekvensen av blå–violett som dominerande färg i 
logotyper är allra högst i populationen U100, medan frekvensen av röd färg 
istället är högst i U400. Detta kan förklaras med att U100 är dominerad av 
främst amerikanska universitet (med 40 %) och i studien totalt sett är den 
dominerande nyansen i var tredje amerikansk logotyp cyan–blå–violett. 

Gul–gröna nyanser förekommer inte i någon av urvalets logotyper, vilket 
skulle kunna bero på att de kan associeras med andra egenskaper än vad 
som traditionellt förknippas med akademin (t.ex. natur och friskvård).  
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3.1.2 Kroma 
I figur 2 presenteras frekvensen av den dominerande färgens kroma (med 
avseende på kromatiska färger). Relationen mellan kroma och nyansvinkel 
redovisas i figur 3.  
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U100 U200 U300 U400 Alla  

Figur 2 Kroman hos logotypernas dominerande kromatiska färg 

 

I 46 % av logotyperna omfattas den dominerande färgens kroma av värden 
mellan 40 och 60 (se figur 2). Av den andelen utgörs 70 % av cyan eller 
blå–violetta nyanser. Det tycks därmed vara vanligt att ”blåa” nyanser har 
kromavärden mellan 40 och 60, vilket även framkommer av figur 3 som 
visar färgernas nyansvinkel i relation med dess kroma (många markeringar 
befinner sig i det blå området kring värdena 40–60). Eftersom många logo-
typer i undersökningen är blå-violetta eller cyan kan det förklara den höga 
andelen kromavärden mellan 40 och 60.   

Delpopulationerna påvisar inga tydliga skillnader sinsemellan, vilket tyder 
på att universitetens rankingposition inte påverkar vilket kromavärde som 
förekommer i logotypens färg.  
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Figur 3 Den dominerande färgens kromaticitet (nyans och kroma) 
i CIELAB a*–b*–planet  

 

3.1.3 Ljushet 
I figur 4 redovisas frekvensen av den dominerande kromatiska färgens 
ljushet. 

Från figur 4 framgår att den dominerande färgen i över hälften av logoty-
perna har ljushetsvärden mellan 20 och 40, samt att mörkare nyanser är 
vanligare för delpopulationen U100 än för övriga populationer. Ljusare 
nyanser är istället vanligare för delpopulationen U200. Anledningen till 
detta är oviss då forskning om ljushetens betydelse i färger tycks vara be-
gränsad. Dock har det visat sig att samtliga värden i studien mellan 0 och 
20 (de mörkaste färgerna) är blå–violetta. Detta skulle kunna förklara den 
höga frekvensen av mörka nyanser i delpopulationen U100 som enligt 
avsnittet om nyansvinkel till stor del består av blå–violetta nyanser. 
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Figur 4 Ljusheten hos logotypernas dominerande kromatiska färg 

 

3.1.4 Antal färger 
Nedan presenteras den relativa frekvensen av antal kromatiska färger i 
logotyperna (se figur 5).  
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Figur 5 Antalet kromatiska färger i logotyperna (0 betecknar akro-
matisk färg) 

Generellt sett använder 6 av 10 logotyper en kromatisk färg och endast 5 % 
använder fler än tre färger. En tänkbar förklaring är att det ur kommunika-
tionssynpunkt kan vara mer lätthanterligt och kostnadseffektivare med en 
färg. En tidigare undersökning om logotyper pekar dessutom på att många 
färger kan försvåra en logotyps igenkänningsförmåga (Adîr et al., 2012). 
Det är möjligt att universitetsvärlden inte skiljer sig avsevärt från andra 
branscher i detta avseende.  
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Universitetens rankningsposition tycks inte påverka antalet färger som 
används i logotyperna, då inga markanta skillnader påvisas mellan del-
populationerna. 

 

3.2 Typografi 
Logotypernas typografiska utformning behandlas i det följande, med fokus 
på typsnittsklassificering och förekomst av bokstavsvarianterna gemen och 
versal. 

 

3.2.1 Typsnitt 
Typsnitten som används i logotyperna är indelade efter typsnittsklass, vars 
förekomst presenteras i tabell 2. Totalt innehåller 10 logotyper (8 %) typ-
snitt från mer än en typsnittsklass.  

Tabell 2 Relativ frekvens av typsnitt tillhörande typsnittsklasser (%) 

Typsnittsklass U100 U200 U300 U400 Alla 
Tidig antikva* 60 50 40 50 50 
Nyantikva/didon  3 3 3 7 4 
Egyptienne/mekan  3 3 0 0 2 
Grotesk/linjär  37 40 50 37 41 
Skrivstil/skript  0 3 0 0 1 
Handskrift  0 0 0 0 0 
Gotiska typsnitt  0 0 0 0 0 
Övrigt  3 3 0 3 3 
Endast symbol 3 10 10 10 8 

Not: Dubbelklassificering tillåten                        
*Utgörs av venetiansk antikva, mediaevalantikva samt övergångsformer i DIN 16518  

Studiens resultat visar en tydlig tendens i användandet av typsnitt. Gene-
rellt, samt genomgående i delpopulationerna, används tidig antikva och 
grotesk/linjär. Resultatet visar även på en generell dominans av seriftyp-
snitt (de tre första typsnittsklasserna i tabell 2).  

Tidigare forskning har visat att människor associerar typsnitt med vissa 
karaktärsdrag (t.ex. Brumberger, 2003). Det är möjligt att logotypernas 
typsnitt på motsvarande sätt har karaktärsdrag som går i linje med hur uni-
versiteten vill uppfattas. Att seriftypsnitt och grotesk/linjär förekommer 
frekvent skulle t.ex. kunna bero på att typsnitten kan tänkas ge association-
er som seriositet och kompentens. Resultatet visar på en total avsaknad av 
handskrift och gotiska typsnitt, vilket med stor sannolikhet beror på att de 
inte förmedlar associationer som förknippas med akademin.  

En möjlig anledning till att grotesk/linjär används frekvent är att dessa 
typsnitt kan vara tydliga och ha god läsbarhet även i mindre grader och på 
papper av sämre kvalitet (Heine, 2005; Bohman & Hallberg, 1996). 

Inga markanta skillnader påvisas mellan delpopulationerna, vilket tyder på 
att det finns andra orsakssamband kring valet av typsnitt än universitetens 
rankningposition. 
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3.2.2 Gemen och versal 
I figur 6 redovisas frekvensen av bokstavstypen gemen och versal (inklu-
sive kapitäler) i logotyperna.  

I hälften av undersökningens logotyper används endast versaler (se figur 
6). Minst frekvent förekommer logotyper med endast gemener.  

Resultatet kan bero på att ord bestående av versala bokstäver kan upplevas 
som auktoritära och prestigefulla, vilket påvisas av t.ex. Gump (2001). 
Auktoritet och prestige är associationer som kan tänkas förknippas med 
akademin.    
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Endast gemen Endast versal Gemen med inledande 
versal 

Gemen & versal Endast symbol 
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U100 U200 U300 U400 Alla  

Figur 6 Relativ frekvens av gemener och versaler i logotyperna 

Några tydliga skillnader mellan studiens olika populationer tycks inte före-
komma, vilket tyder på att andra faktorer än universitetets rankningposi-
tion förmodligen påverkar logotypens utformning. 

 

3.3 Logotypens och symbolens typologi 
Nedan följer resultat som behandlar logotypen och symbolens typologi 
(dess uppbyggnad), enligt definitioner av Adîr et al. (2012) och Wheeler 
(2008).  
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3.3.1 Logotypens typologi 
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Figur 7 Relativ frekvens av olika typer av logotyper 

I figur 7 framkommer att 7 av 10 logotyper består av både text och symbol 
(”blandad logotyp” i figur 5). Anledningen till detta är oklar, då studier i 
ämnet inte förespråkar den ena typen framför den andra ur marknads-
föringssynpunkt (t.ex. Mollerup, 2013). En möjlig förklaring skulle dock 
kunna vara att många universitets logotyper verkar ha sitt ursprung i em-
blem och heraldik (se avsnitt 3.4 Innehåll och form). Detta styrks av 
Mollerup (2013) som beskriver att dagens logotyper härstammar från he-
raldiska symboler vars syfte var att skapa identitet. Det är därför sannolikt 
att många logotypers formmässiga ursprung kommer från gamla symboler, 
men har förändrats och utvecklats med tiden. 

Var tredje logotyp i populationen U100 är textdefinierad, vilket skiljer sig 
från övriga populationer. Det har iakttagits att majoriteten (56 %) av samt-
liga textdefinierade logotyper tillhör amerikanska universitet. Då dessa tar 
upp en tredjedel av U100 skulle snarare nationalitet än universitetens rank-
ningsposition kunna vara förklaring till denna förekomst. Någon möjlig 
förklaring har dock inte påträffats i tidigare studier. I övrigt förekommer 
inga tydliga skillnader mellan delpopulationerna. 
 

3.3.2 Symbolens typologi 
Den relativa frekvensen av olika typer av symboler presenteras i tabell 3. 

Tabell 3 Relativ frekvens av symboltyper (%) 

Typ U100 U200 U300 U400 Alla 

Textsymbol 27  17  7 3 13  

Bokstavssymbol 0  13  17  13  11  

Emblem 13  13  20  33  20  

Detaljerad bildsymbol 37  33  50  33  38  

Bildsymbol 10  17  17  23  16  

Abstrakt symbol 13  23  13  17  16  

Övrigt 7  0  3  0  2  
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Resultatet påvisar att drygt 1 av 3 logotyper klassificeras som detaljerad 
bildsymbol. I U300 kategoriseras hela 50 % av urvalet som detaljerad bild-
symbol. I nämnd kategori ingår bland annat symboler av sigill- och heral-
disk karaktär, vilket påvisar en hög frekvens av denna typ av motiv i stu-
dien (se avsnitt 3.4 Innehåll och form).  

Minst förekommande är symboler av typen bokstavssymbol. Inga studier 
som kan förklara detta har påträffats, men en tänkbar anledning är att bok-
stavssymboler är ett relativt nytt fenomen som inte upplevs som tradition-
ellt, till skillnad från universitet som ofta förknippas med tradition och 
historia. 

 

3.4 Innehåll och form 
Från tabell 4 framgår att det finns en stor spridning av innehåll och form i 
studiens logotyper. Dock förekommer vissa element mer frekvent än andra. 
Cirkulär form tycks vara allra vanligast i universitetslogotyper, vilket del-
vis kan förklaras med att sigill förekommer i 9 % av studiens logotyper. I 
U300 är frekvensen av cirkulära former hela 50 %, vilket korrelerar med 
att denna delpopulation även har den högsta andelen sigill.  

Att cirkelns form används frekvent skulle även kunna bero på dess symbo-
liska betydelse. Cirkeln har, enligt Liungmans (1999) uppslagsbok om 
ideogram och symboler, bl.a. grundbetydelserna oändlighet, allt som finns, 
all tid och alla möjligheter. Det är rimligt att dessa associationer kan för-
knippas med universitetsvärlden. Vidare beskriver Liungman att cirkelns 
form drar uppmärksamhet till det innehåll den omsluter, en egenskap som 
kan vara av stor vikt för en logotyp som ska väcka uppmärksamhet och 
skapa igenkänning.  

Resultatet visar även att ca 1 av 6 logotyper innehåller heraldik-, sköld- 
eller bokmotiv. Att heraldik är vanligt förekommande beror sannolikt på att 
historia och tradition tar stor plats i många universitets identitet. Dessutom 
verkar många heraldiska logotyper även innehålla motiv som t.ex. sköld, 
bok och latinsk text (ofta i form av devis eller motto). Detta förklaras med 
att skölden och i många fall även devisen tycks ingå i definitionen av en 
heraldisk symbol. Att boken ofta förekommer i de heraldiska symbolerna, 
samt i stor utsträckning generellt, förklaras sannolikt med att boken kan 
symbolisera kunskap och visdom.  

Övriga motiv som förekommer relativt frekvent i samtliga delpopulationer 
är byggnad, dekorlinje, fyrkantig form, tonplatta samt årtal. Att byggnaden 
figurerar i många logotyper kan antagligen härledas till att den fysiska 
platsen traditionellt varit en stor del i universitetens identitet. På ett lik-
nande sätt kan förekomsten av årtal förklaras med att historia tycks vara 
viktigt för universitetsidentiteten då många institutioner är över 100 år 
gamla.  

Anledningen till att dekorlinje, fyrkantig form och tonplatta förekommer 
ofta är oklar, då tidigare studier och praktisk litteratur inte tycks ta upp 
fördelar eller nackdelar med dessa typer av former och formelement i 
kombination med logotyper.  
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Tabell 4 Relativa frekvenser av innehåll och form (%) 

Värde U100 U200 U300 U400 Alla 

Ankare 0 3 0 0 1 
Bok 27 20 27 13 22 
Byggnad 3 17 17 10 12 
Devis (latinsk text) 20 20 23 10 18 
Devisband (banderoll) 7 10 7 0 6 
Eld 3 3 3 0 3 
Fackla 3 3 0 3 3 
Fantasiväsen      

Drake 0 3 0 3 2 
Grip 7 0 0 7 3 

Fjäder 0 0 0 3 1 
Form      

Bara text 13 7 3 3 7 
Cirkulär form 13 20 50 23 27 
Dekorlinje 17 10 20 7 13 
Fyrkantig form 13 10 10 23 14 
Geometriskt mönster 0 7 13 0 5 
Tonplatta  7 3 3 17 8 

Fåglar      
Duva 3 0 3 0 2 
Höna 3 0 0 0 1 
Rovfågel 7 0 7 7 5 
Svan/gås 0 3 0 0 1 

Fönster 3 0 0 0 1 
Djur      

Hjort 0 0 0 3 1 
Lejon 7 0 3 3 3 
Orm 3 0 0 0 1 
Puma 3 0 0 0 1 
Tiger 0 0 0 0 0 
Tjur/ko 0 0 3 0 1 

Heraldik 30 30 17 10 22 
Kors  7 0 0 3 3 
Krona 7 10 3 3 6 
Lampa 0 3 0 0 1 
Människa      

Ansikte 3 0 7 3 3 
Helporträtt 7 0 7 3 4 

Natur      
Blomma 0 10 3 10 6 
Löv/kvist 7 7 3 0 4 
Träd 3 0 10 3 4 

Nyckel 3 0 3 3 3 
Ringar 3 0 0 0 1 
Sigill 10 3 17 7 9 
Sköld 33 30 17 20 25 
Sol 3 3 3 0 3 
Stjärna 3 3 7 0 3 
Vapen  0 3 0 0 1 
Verktyg      

Hammare 0 0 3 3 2 
Hammarstäd 0 0 3 3 2 
Kugghjul 0 0 7 3 3 
Skiftnyckel 0 0 0 3 1 

Årtal 20 7 23 13 16 

Not: Dubbelklassificering tilläts i kategorin                  
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3.5 Detaljrikedom 
Den relativa frekvensen av logotypernas detaljrikedom redovisas för i figur 
8, där värde 0 består av textsymboler (endast typografi).   
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Figur 8 Logotypernas grad av generell detaljrikedom  

Av figur 8 framkommer att det inte finns någon tydlig trend med avseende 
på detaljrikedom, varken generellt eller mellan delpopulationerna. Kate-
gorins totala medelvärde är 4,3 med tillhörande stor spridning (SD = 3,1). 

U100 innehåller majoriteten av studiens textsymboler, medan de allra mest 
detaljrika logotyperna förekommer i delpopulation U300. Resultatet under 
3.4 Symbolens typologi tyder också på att U100 domineras av textsymbo-
ler medan U300 har den största andelen detaljerade bildsymboler (se tabell 
3). 

 

3.6 Gradient och skugga 
I figur 9 presenteras den relativa frekvensen av gradient och skugga i logo-
typerna. Av figur 9 framgår tydligt att gradient och skugga är mycket ovan-
ligt i universitetslogotyperna (totalt endast 2 av 120). En sannolik anled-
ning är att 3D-effekter som gradient och skugga skapar andra associationer 
än de som universitet traditionellt förknippas med. Gradient och skuggef-
fekter tycks t.ex. förekomma mer frekvent i logotyper inom bilindustrin, 
där de möjligen kan återspegla ett material (såsom glansen i metall) eller 
en skulpterad bildekal. Någon motsvarighet tycks inte finnas för universi-
tet. 
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Figur 9 Relativa förekomsten av gradient och skugga 

Resultatet skiljer sig marginellt mellan delpopulationerna, vilket tyder på 
att rankningpositionen inte har någon betydelse för förekomsten av gradi-
ent och skugga i studien universitetslogotyper.  

 

3.7 Avslutande diskussion 
Överlag visar de olika delpopulationerna likartade resultat i samtliga kate-
gorier, vilket tyder på att utseendet hos universitetslogotyper på den här 
nivån påverkas av andra faktorer än universitetens rankningposition. Det är 
tänkbart att den visuella utformningen snarare styrs av andra faktorer, som 
nationalitet, designelements konnotativa egenskaper samt universitetets 
egen historia och kultur. 

En fjärdedel av studiens logotyper tillhör amerikanska universitet, vilket 
ska tas i beaktande då dominansen av en enskild nationalitet kan komma 
att påverka studiens resultat. Att andelen amerikanska universitet är så pass 
hög i studien beror på att en stor andel av världens högst rankade universi-
tet är just amerikanska. Det kan i sin tur bero på att rankningsystemet läg-
ger stor vikt vid engelskspråkig forskning och därmed premieras engelsk-
språkiga universitet. 

Några tydliga samband mellan logotypens visuella utformning och univer-
sitetets ålder kunde inte identifieras, vilket kan härledas till att det är troligt 
att många logotyper moderniserats och redesignats sedan universitetet 
grundades. University of Surrey, ett universitet som ingår i studien, beskri-
ver t.ex. i sin grafiska manual hur deras logotyp härstammar från universi-
tetets vapensköld och hur de strävar efter att logotypen ska återspegla både 
universitetets historia och framtid (University of Surrey, 2006). 
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4 Slutsatser 
Syftet med föreliggande studie var att genom en visuell innehållsanalys 
undersöka hur toppuniversitets logotyper generellt ser ut, samt undersöka 
om utseendet skiljer sig åt beroende på universitetets rankningposition.  

Utifrån resultaten framgår tydliga generella drag i universitetslogotypers 
visuella utformning, med i regel ett till två dominerande karaktärsdrag per 
kategori, vilka följer nedan: 

• Vanligast att logotypens dominerande nyans är blå–violett eller röd 
• Vanligast att logotypens dominerande färg är medelmättad (kroma-

värden mellan 40 och 60) 
• Vanligast att logotypens dominerande färg är mörk/mellanmörk 

(ljushetsvärden mellan 21 och 40)  
• Vanligast med en kromatisk färg  
• Vanligast med typsnitt ur typsnittsklasserna tidig antikva och 

grotesk/linjär 
• Vanligast med bokstavsvarianten versal 
• Vanligast att logotyper har både text och symbol 
• Vanligast med symboler av typen detaljerad bildsymbol 
• Det finns en stor spridning av logotypers olika innehåll, dock före-

kommer cirkulär form, heraldik och bokmotiv frekvent  
• Saknas samband mellan detaljrikedom och rankningposition  
• Avsaknad av gradient och skugga 

 
När delpopulationerna ställdes i relation till varandra framkom inga mar-
kanta skillnader i resultatet. De skillnader som identifierades var alltför 
marginella för att tydliga slutsatser ska kunna dras.  

Logotypernas visuella karaktär tycks således bero på andra faktorer än 
universitetens rankningposition. Istället kan logotypernas utformning möj-
ligen hänföras till designelementens konnotativa egenskaper, kulturella 
aspekter samt universitetets individuella universitetskultur och historia. För 
att tydligare identifiera orsakssamband till logotypernas utseende samt 
bidra till en djupare förståelse kring designval, bör fortsatta studier inklu-
dera intervjuer med formgivare som arbetar/har arbetat med toppuniversi-
tets profilering. Det vore även intressant att inkludera beställarens (t.ex. 
universitetsledningens) syn på universitetslogotypers utformning då det är 
troligt att dennes inflytande spelar stor roll i hur logotyperna utformas.     
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Bilaga A – Universitetsförteckning 

Förteckning över delpopulation U100 (rankningsposition 1–100) 

Universitet Rankningsposition Land Grundades (årtal) 
Carnegie Mellon University 24 USA 1794 
Duke University 17 USA 1832 
Durham University 80 Storbritannien 1960 
École Normale Supérieure 65 Frankrike 1883 
ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology 
Zürich 14 Schweiz 1892 
Hong Kong University of Science and Technology 57 Hong Kong 1880 
Karolinska Institute 36 Sverige 1971 
Korea Advanced Institute of Science and Technology 
(KAIST) 56 Sydkorea 1976 
KU Leuven 61 Belgien 1425 
Kyoto University 52 Japan 1900 
Leiden University 67 Nederländerna 1855 
London School of Economics and Political Science 
(LSE) 32 Storbritannien 1810 
Maastricht University 98 Nederländerna 1905 
McMaster University 92 Kanada 1895 
National University of Singapore (NUS) 26 Singapore 1897 
Pennsylvania State University 49 USA 1890 
Purdue University 62 USA 1909 
The University of Hong Kong 43 Hong Kong 1960 
Tufts University 80 USA 1911 
University College London (UCL) 21 Storbritannien 1852 
University of Amsterdam 83 Nederländerna 1991 
University of California, Davis 52 USA 1854 
University of California, Irvine 93 USA 1905 
University of California, San Diego 40 USA 1632 
University of Chicago 9 USA 1842 
University of Notre Dame 90 USA 1826 
University of Oxford 2 Storbritannien 1838 
University of Queensland Australia 63 Australien 1096 
University of Southern California 70 USA 1575 
University of Texas at Austin 27 USA 1869 
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Förteckning över delpopulation U200 (rankningsposition 101–200) 

Universitet Rankningsposition Land Grundades (årtal) 
Aarhus University 138 Danmark 1928 
Boğaziçi University 199 Turkiet 1863 
Mines ParisTech 193 Frankrike 1783 
Royal Holloway, University of London 102 Storbritannien 1886 
Rutgers, The State University of New 
Jersey 103 USA 1766 
Stockholm University 103 Sverige 1878 
Stony Brook University 178 USA 1957 
Technical University of Denmark 117 Danmark 1829 
Texas A&M University 159 USA 1862 
The University of Texas at Dallas 188 USA 1969 
Tohoku University 150 Japan 1907 
Tokyo Institute of Technology 125 Japan 1881 
Universität Bonn 181 Tyskland 1818 
Université Catholique de Louvain 172 Belgien 1834 
Université de Lausanne 132 Schweiz 1537 
University College Dublin 161 Irland 1854 
University of Aberdeen 188 Storbritannien 1495 
University of Alberta 109 Kanada 1908 
University of Antwerp 164 Belgien 1852 
University of Cape Town 126 Sydafrika 1829 
University of Delaware 174 USA 1743 
University of Iowa 161 USA 1847 
University of Leeds 139 Storbritannien 1904 
University of Leicester 161 Storbritannien 1921 
University of Maryland, College Park 108 USA 1856 
University of Miami 185 USA 1925 
University of Sheffield 112 Storbritannien 1905 
University of Sussex 121 Storbritannien 1961 
University of Western Australia 168 Australien 1911 
Uppsala University 111 Sverige 1477 
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Förteckning över delpopulation U300 (rankningsposition 201–300) 

Universitet Rankningsposition Land Grundades (årtal) 
Creighton University 276–300 USA 1878 
Dalhousie University 251–275 Kanada 1818 
Middle East Technical University 201–225 Turkiet 1956 
Nanjing University 251–275 Kina 1902 
National Chiao Tung University 251–275 Taiwan 1896 
Queen's University Belfast 251–275 Storbritannien 1845 
Sharif University of Technology 251–275 Iran 1966 
Simon Fraser University 226–250 Kanada 1965 
Technische Universität Darmstadt 226–250 Tyskland 1877 
Technische Universität Dresden 251–275 Tyskland 1822 
Tilburg University 226–250 Nederländerna 1927 
Tulane University 226–250 USA 1834 
Universität Ulm 201–225 Tyskland 1967 
Université Montpellier 2 251–275 Frankrike 1970 
University of Barcelona 226–250 Spanien 1450 
University of Bath 276–300 Storbritannien 1966 
University of Bologna 276–300 Italien 1088 
University of Calgary 201–225 Kanada 1966 
University of Fribourg 276–300 Schweiz 1889 
University of Georgia 276–300 USA 1785 
University of Innsbruck 201–225 Österrike 1669 
University of Otago 226–250 Nya Zeeland 1869 
University of Pavia 251–275 Italien 1361 
University of São Paulo 226–250 Brasilien 1934 
University of Science and Technology of 
China 201–225 Kina 1958 
University of South Carolina 251–275 USA 1801 
University of Trento 201–225 Italien 1962 
University of Trieste 226–250 Italien 1924 
Vrije Universiteit Brussel 251–275 Belgien 1834 
William & Mary 201–225 USA 1693 
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Förteckning över delpopulation U400 (rankningsposition 301–400) 

Universitet Rankningsposition Land Grundades (årtal) 
Aberystwyth University 301–350 Storbritannien 1872 
Autonomous University of Madrid 301–350 Spanien 1968 
Bangor University 301–350 Storbritannien 1884 
Charles University in Prague 351–400 Tjeckien 1348 
Deakin University 301–350 Australien 1974 
Drexel University 301–350 USA 1891 
George Mason University 351–400 USA 1957 
Heriot-Watt University 301–350 Storbritannien 1821 
Indian Institute of Technology, Roorkee 351–400 Indien 1847 
Karl-Franzens-Universität Graz 351–400 Österrike 1585 
King Mongkut's University of Technology, 
Thonburi 301–350 Thailand 1960 
National Cheng Kung University 301–350 Taiwan 1931 
National Sun Yat-Sen University 301–350 Taiwan 1923 
National University of Ireland, Galway 301–350 Irland 1849 
Ruhr-Universität Bochum 351–400 Tyskland 1962 
Sapienza University of Rome 301–350 Italien 1303 
Shanghai Jiao Tong University 301–350 Kina 1896 
Swinburne University of Technology 351–400 Australien 1908 
Temple University 351–400 USA 1884 
Universität Bielefeld 301–350 Tyskland 1969 
University of Bari Aldo Moro 351–400 Italien 1925 
University of Canterbury 301–350 Nya Zeeland 1869 
University of Hertfordshire 301–350 Storbritannien 1952 
University of Jyväskylä 351–400 Finland 1863 
University of Oklahoma 351–400 USA 1890 
University of Porto 351–400 Portugal 1911 
University of Surrey 351–400 Storbritannien 1966 
University of Tartu 351–400 Estland 1632 
University of Vermont 301–350 USA 1791 
Zhejiang University 301–350 Kina 1897 
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Bilaga B – Definitionsmanual 
I denna bilaga följer instruktioner och fullständiga definitioner för studiens kategorisering.  

Oberoende kodare (testpersoner) har ombetts läsa igenom definitioner samt utföra kodning (kate-
gorisering) med största noggrannhet. En översikt av studiens kategorier presenteras i tabell B1. 

 

Allmänna instruktioner 
I studien benämns kategori, t.ex. nyansvinkel eller typsnittsklass, även som variabel. Ett värde är 
de möjliga alternativen i en variabel, t.ex. består variabeln innehåll och form av värden som lejon, 
orm och nyckel.  

Överlappning/dubbelklassificering tillåts i vissa variabler, vilket innebär att mer än ett värde kan 
stämma överens, en logotyp kan t.ex. innehålla både lejon och nycklar. Vilka variabler som till-
åter överlappning framgår av tabell B1.  

Tabell B1  Översikt av studiens huvudkategorier/variabler 

Värde Beskrivning 
Dominerande färg Den dominerande färgens nyansvinkel, ljushet och kroma 
Antal färger Antal förekommande färger 
Typsnittsklass Enligt typsnittsklassifikation baserad på DIN 16518 
Gemen & versal/kapitäl Förekomst av olika bokstavsvarianter 
Logotypens typologi Textdefinierad, symbolisk eller mixad. Baseras på Adîr, Adîr 

och Pascus (2012) definition  
Symbolens typologi* Wordmark, letterform, emblem m.fl. Baseras på Wheelers 

(2008) definition  
Innehåll och form* Förekommande motiv så som t.ex. löv och fackla  
Detaljrikedom Symbolens detaljrikedom graderas utifrån referenspunkter 
Gradient & skugga* Förekomst av gradient och skugga 
*Tillåter dubbelklassificering 
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Antal färger  
Antal förekommande färger i logotypen har räknats från 0 till fler än 3. Nyanser som upplevs 
svarta, gråa och vita räknas inte som färg i denna värdering, se exempel 1. Toningar av samma 
nyans räknas som en färg, se exempel 2.  

 

Värde Beskrivning 

0 Upplevs som svart, grå eller vit, inga andra färger förekommer 

1 En färg förekommer 

2 Två färger förekommer 

3 Tre färger förekommer 

Fler än 3 Fler än tre färger förekommer 

 

 

 

 Beskrivning Exempel 

Exempel 1 I logotypen förekommer svart och gul färg. Antal 
förekommande färger kategoriseras därmed som 
värde = 1 

 

Exempel 2 Då de bruna färgerna upplevs vara toningar av en 
och samma nyans räknas de som en gemensam färg. 
Totalt har logotypen därmed värde = 2 
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Dominerande färg 
Den mest framträdande färgen i respektive logotyp hämtas och kategoriseras efter nyansvinkel, 
ljushet och kroma. Akromatiska färger (vit, grå och svart) räknas inte som färg i denna värdering. 
Toningar av samma nyans räknas som en färg. 

Bedömningen av vilka färger som är mest framträdande baseras i första hand på hur stor yta fär-
gerna tycks uppta i förhållande till varandra. Om två eller fler färger upplevs ta upp lika mycket 
yta baseras bedömningen även på graden av visuell uppmärksamhet (exempelvis upplevs en 
starkt röd nyans ta större uppmärksamhet än en mörkt blå nyans).  

Logotyperna, vilka de flesta från början definierades i CMYK, hämtades sedan in i Photoshop. De 
logotyper som definierades i RGB tilldelades sRGB som RGB-profil och konverterades därefter 
till ISO Coated v2 300 % ECI (med relativ kolorimetrisk rendering med svartpunktskompensa-
tion) för att låta alla logotyper ha en gemensam referens. I de fall logotypen definierades i CMYK 
från början skedde endast en tilldelning med ISO Coated v2 300 % ECI.  

Anledningen till att just dessa profiler valdes är att sRGB är en vanlig profil för pixelbilder på 
nätet. ISO Coated v2 300 % ECI valdes ur bekvämlighetssynpunkt eftersom den är hänförbar till 
en internationell tryckstandard samt att de flesta logotyper som ingick i studien var definierade i 
CMYK, vilket särskilt används i tryckt medium där litografisk offset är en vanlig tryckmetod. 
Eftersom bestruket papper möjliggör för mer mättade färger och därmed tillåter mer variation hos 
logotyperna jämfört med det mer komprimerade färgomfånget hos ett obestruket papper, valdes 
en ICC-profil för denna papperstyp. Av praktiska skäl begränsades studien till endast en ICC-
profil. Skillnader mot andra motsvarande ICC-profiler (t.ex. U.S. Sheetfed Coated v2) tros vara 
liten. 

De två mest dominerande färgerna mäts sedan i CIELAB. Dessa värden översätts sedan till ny-
ansvinkel, ljushet och kroma. Värdena för respektive logotyps nyans delas in enligt nedanstående 
tabeller. 

Nyansvinkel 

Värde (hab) Upplevd nyans  

>345°–15° ≈ MR 

>15°–45° ≈ R 

>45°–75° ≈ RY 

>75°–105° ≈ Y 

>105°–135° ≈ YG 

>135°–165° ≈ G 

>165°–195° ≈ GC 

>195°–225° ≈ C 

>225°–255° ≈ CB 

>255°–285° ≈ B 

>285°–315° ≈ BM 

>315°–345° ≈ M 

Not: R = röd, B = blå–violett, G = grön, C = cyan, M = magenta, Y = gul 

Exempel: En färg med hab = 291,45° kategoriseras in i nyansvinkelintervallet >285°–315°, vilket 
motsvaras av en blå–violett–magenta nyans (BM). 
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Ljushet 

Värde (L*) 

0–20 

>20–40 

>40–60 

>60–80 

>80–100 

Not: 0 = mörkast, 100 = ljusast 

Exempel: En färg med L* = 62 kategoriseras in i ljushetsintervallet >60–80. 

 

Kroma 

Värde (C*ab) 

0 

>0–20 

>20–40 

>40–60 

>60–80 

>80–100 

Not: 0 = omättad, 100 = mättad 

Exempel: En färg med C*ab = 40,6 kategoriseras in i kromaintervallet >40–60. 
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Logotypens/signaturens typologi 
Den fullständiga logotypen/signaturens uppbyggnad kategoriseras enligt tabellen 
nedan. 

 

Värde Beskrivning Exempel 

Symbolisk logotyp Representerad av endast symbol eller 
emblem (elementen är inkapslade till en 
enhet), även om ev. bakomliggande ton-
platta exkluderas 

  

Textdefinierad logotyp Representerad av endast text och siffror 
(bokstavssymbol räknas ej som bokstä-
ver), med eller utan bakomliggande ton-
platta  

Mixad logotyp Representerad av både symbol och text, 
med eller utan bakomliggande tonplatta 

 

Övrigt Logotypen passar inte in på någon av 
ovanstående beskrivningar 

 

 

Anpassad efter: Adîr, G., Adîr, V., & Pascu, N. E. (2012). Logo design and the corporate identity.   
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51, 650–654.   
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Symbolens typologi 
Symbolens uppbyggnad definieras utifrån värden, vilka beskrivs i tabellen nedan. Dubbelklassifi-
cering är i vissa fall nödvändig. 

Visuell identitet (eng. corporate visual identity (CVI)) är ett brett begrepp, där bl.a. organisation-
ens logotyp ingår. 

 

Värde Beskrivning Exempel 

Textsymbol  

(eng. wordmark) 

Designad fristående akronym (initialförkort-
ning) eller namn på universitetet. OBS 
saknar bildlig symbol (bokstavsform räknas 
här som en bildlig symbol) 

 

 

Bokstavssymbol 

(eng. letterform) 

Symbolens design är uppbyggd av en eller 
flera bokstavsformer, vilka manipulerats till 
en grafisk symbol. Akronym (förkortning) 
räknas inte. 

 
 

Emblem 

(eng. emblem) 

Symbol där universitetets namn är inkapslat 
i ett bildelement (de olika elementen är 
inkapslade till en enhet) 

  

Detaljerad bildsymbol 

 

Detaljerad igenkännlig symbol, av exempel-
vis sigill-* eller heraldisk** karaktär 

 

Bildsymbol 

(eng. pictorial mark) 

Omedelbart igenkännlig, ej tolkningsbar, 
symbol som förenklats och stiliserats 

 
 

Abstrakt symbol 

(eng. abstract mark) 

Tolkningsbar symbol som uttrycker en 
större idé eller en känsla snarare än ett igen-
kännligt objekt  

 

Övrigt Symbolen passar inte in på någon av 
ovanstående beskrivningar 

 

 
*”Stämpel” som förr användes för att bl.a. bekräfta dokument 
** Läran om släktvapen och sköldmärken 
 

Anpassad efter: Wheeler, A. (2009). Designing brand identity: An essential guide for the whole branding team.  
New Jersey: John Wiley & Sons.  
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Typsnittsklass 
Endast typsnitten i själva logotypen (texten) och i textsymboler (fristående akronym) ingår i kate-
goriseringen, typsnitt i emblem (symbol där alla element är inkapslade) utan bakomliggande ton-
platta kategoriseras ej.  

Värderingen baseras på en tysk standard för typsnittsklassificering, DIN 16518 (Deutsches insti-
tut für Normung, 1964), vars klasser har komprimerats till fem grupper för att underlätta bedöm-
ning. I tabellen nedan redovisas vilka grupper som motsvaras av de tyska klasserna. Svenska ter-
mer är hämtade från Zachrissons text om typsnittsklassificering i Biblis årsbok (1962). Dubbel-
klassificering är i vissa fall nödvändigt. 

 

Grupp Termer som används i studien DIN 16518:s termer (klass)* 

1 Venetiansk antikva, medievalantikva, över-
gångsform (tidig antikva används i studien 
som samlingnamn för denna grupp) 

Venetianische Antiqua (I), Renaissance Antiqua 
(II), Barock Antiqua (III)  

2 Nyantikva/Didon  Klassizistische Antiqua (IV)  

3 Egyptienne/Mekan  Serifbetonte Linear Antiqua (V)  

4 Grotesk/Linjär  Serifenlose Linear Antiqua (VI) 

5 Skrivstil/Skript  Schreibschriften (VIII)  

6 Handskrift  Handschriftliche Antiqua (IX) 

7 Gotiska typsnitt  Gebrochene Schriften (X) 

8 Övrigt   

 
*Klass VII, Antiqua Varianten, ingår inte värderingen på grund av studiens tidsbegränsning 

 

Beskrivning av grupper 

1. Tidig antikva  

a) Venetiansk antikva 

• Linjernas tjocklek varierar något 
• Tvärstrecket i den gemena bokstaven ”e” är snedställt  
• Kurvans axel lutar till vänster 
• Serifferna är något böjda 

 
b) Medievalantikva 

• Liknar den venetianska antikvan, men större kontrast i linjernas tjocklek 
• Tvärstrecket i den gemena bokstaven ”e” är horisontellt (rakt)  

 
c) Övergångsform  

• Ännu mer kontrast mellan linjers tjocklek 
• Kurvans axel är nästan vertikal, ingen markant lutning 
• Överlag är gemena bokstävers övre seriffer lutande och de undre horisontella (raka)  
• Serifferna är aningens böjda, eller helt raka  
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Generell beskrivning för gruppen 

• Linjernas tjocklek varierar 
• Kurvans axel lutar till vänster på en del typsnitt 
• Seriffer finns och dessa är lutande eller nästan raka 

 

University   

UNIVERSITY 
Exempel satt i Centaur (Venetiansk antikva) 

 

University 

UNIVERSITY 
Exempel satt i Garamond (Medievalantikva) 

 

University 
UNIVERSITY 
Exempel satt i Baskerville (Övergångsform) 

 

2. Nyantikva/Didon 

• Horisontella (raka) seriffer 
• Stor kontrast mellan tunna och tjocka linjer 
• Kurvans axel är helt vertikal, saknar lutning 

 

University 

UNIVERSITY 
Exempel satt i Didot 
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3. Egyptienne/Mekan  

• Ingen eller liten kontrast mellan linjers tjocklek 
• Liten kontrast mellan seriffers tjocklek 
• Serifferna är alltid kraftigt markerade, ofta raka 

 

University 

UNIVERSITY 
Exempel satt i Rockwell 

 

4. Grotesk/Linjär  

• Saknar seriffer 
• En del saknar variation i linjetjocklek, andra har en tydlig skillnad mellan tjocka och 

tunna linjer 
 

University 

UNIVERSITY 
Exempel satt i Futura 

 

University 

UNIVERSITY 
Exempel satt i Optima 
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5. Skrivstil/Skript 

• Härstammar från skolans skrivstil 
• Handskriftskaraktär  

 

University 
Exempel satt i Edwardian Script 

 

6. Handskrift 

• Härstammar från antikvans kursiva variant, vars bokstäver modifierats med en personligt 
utformad handskriftskaraktär 
 

University 
UNIVERSITY 
Exempel satt i Marker Felt 

 

7. Gotiska typsnitt 

• Stilformerna textur, rotunda, fraktur och schwabacher ingår i denna grupp 
• De tjocka linjerna i gemena bokstäver är brutna, till skillnad från antikvans  

runda former 
• En del stilars bokstäver börjar och slutar med diamantformade seriffer 

 

University 
Exempel satt i Lucinda Blackletter 

 

8. Övrigt 

• Typsnitt som inte passar in under ovanstående definitioner, ofta extrema och udda varian-
ter. 
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Förekomst av gemener och versaler 
Värderas utifrån vilken bokstavsvariant som förekommer i logotypen. Det är endast bokstäverna i 
själva logotypen (texten) som ingår i värderingen, bokstäver i symboler och emblem (där alla 
element är inkapslade) värderas ej. Undantag för emblem som ligger på en bakomliggande ton-
platta.  

 

Värde Beskrivning Exempel 

Gemener I vardagligt tal benämnt som ”små bokstäver”. 
Även inledande bokstav är gemen. 

 

Versaler I vardagligt tal benämnt som ”stora bokstäver”. 
Varianten kapitäl bedöms som versal i denna 
studie.  

 

Gemener med inledande 
versal 

Inledande bokstav är versal, övriga gemena 

 

Gemener och versaler Både ord bestående av gemener och ord bestående 
av versaler förekommer i logotypen. Gemena ord 
kan inleda med versal bokstav.  

 

Logotyp består av endast 
symbol 
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Symbolens detaljrikedom 

Symbolens detaljrikedom graderas på en skala mellan 0 och 10 (låg respektive hög detaljrike-
dom). Graderingen baseras på hur beroende symbolen och dess igenkänningsfaktor är av dess 
detaljer. Bedömning utgår från de referenspunkter som visas i tabellen nedan. 

 

Gradering Beskrivning Exempel 

0 Logotypen saknar helt symbol 

 

1 Symbolen består av förenklade former 
utan detaljer 

 

10 Symbolen är mycket detaljrik och 
innehåller detaljer som kan vara svåra 
att identifiera på längre avstånd.  

 



 

41/43 

Förekomst av gradient och skugga i symbol 
Symbolens detaljrikedom värderas även efter förekomst av gradient och skugga, enligt tabellen 
nedan. 

 

Värde Beskrivning Exempel 

Gradient Förekomst av färg som tonas ut i en annan nyans 

 

Skugga Förekomst av tydligt upplevd skugga runt bokstäver eller 
objekt 

 

Varken gradient 
eller skugga 

Avsaknad av gradient och skugga 
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Innehåll och form 
Kategoriseras utifrån förekomst av olika innehåll och form i logotypens symbol, vilka presenteras 
i tabellen nedan. 

Värde Beskrivning vid behov Exempel vid behov 

Ankare   

Bok  

 

Byggnad Hus, borg, slott etc.   

Devis Latinsk text 

 

Devisband Banderoll som t.ex. innehåller latinsk text 

 

Eld   

Fackla   

Fantasiväsen   

          Drake   

          Grip   

Fjäder   

Form   

          Bara text   

          Cirkulär form Symbolen är som helhet cirkulärt utformad, eller ger än 
känsla av att vara cirkulär 

 

          Dekorlinje Streck med dekorativt syfte 

 

          Fyrkantig form   

          Geometriskt mönster Påtagligt mönster i ett objekt 

 

          Tonplatta Logotyp samt symbol är inkapslad i färgat fält/ruta 

 

Fåglar   

          Duva   

          Höna   

          Rovfågel T.ex. hök, Fågel Fenix, örn  

          Svan/gås   

Forts. 
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Forts. 

Värde Beskrivning vid behov Exempel vid behov 

Fönster   

Djur   

          Hjort   

          Lejon   

          Orm   

          Puma   

          Tiger   

   

Heraldik Symbolens centrala del är en vapensköld. Kan omges av 
ytterligare symboler som t.ex. hjälm, krona eller devisband 
(banderoll). 
 

 

Kors  Den kristna symbolen  

Krona Kunglig huvudbonad  

Lampa Oljelampa  

Människa   

          Ansikte Närbild av människa  

          Helporträtt människa Hela människan syns, exempelvis på långt avstånd  

Natur   

          Blomma   

          Löv/kvist   

          Träd   

Kugghjul  

 

Nyckel   

Ringar   

Sigill Gammaldags stämpelkaraktär 

 

Sköld Förekomst av sköld i symbol, inte nödvändigtvis formen.  

 

Sol   

Stjärna   

Vapen  T.ex. pil, svärd, yxa  

Verktyg   

          Hammare   

          Hammarstäd   

          Kugghjul   

          Skiftnyckel   

Årtal   

 


