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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Sedan fotbollens början 1863 (History of Football - The Origins) har 
sporten idag vuxit till en mångmiljardindustri. VM-finalen i Brasilien 2014 
sågs av över en miljard människor världen över (2014 FIFA World Cup 
Brazil™ in numbers, 2014). Den europeiska klubbfotbollen är överlägsen 
jämfört med andra sporter när det gäller finansiella och kommersiella 
faktorer där Real Madrid har varit ledande i över ett decenium när det 
gäller intäkter (Deloitte, 2015). Detta innebär att klubbarna framstår mer 
som företag (Morrow, 2005) där den visuella identiteten är en viktig faktor 
när det kommer till marknadsföring.  

Supporterskaror skapar möjligheter att bygga starka varumärken för 
klubbarna. Människor som kan identifiera sig med en grupp som har en 
stark identitet har större sannolikhet att vara mer involverade och investera 
mer tid och pengar i laget (Branscombe & Wann, 1991). Stuart och Parker 
(1997) skriver att lojaliteten mellan lag och supportrar är stark. Detta beror 
till stor del på identiteten som båda parter delar. För supportrarna handlar 
det inte endast om underhållningen av fotbollen, utan även en känsla av 
samhörighet i en familj (Underwood, Bond, & Baer, 2001). 

En viktig faktor för att få supportrarnas lojalitet, kontinuitet och tillväxt är 
lagets tradition och historia. Utöver respektive klubbs unika historia som 
separerar dem från resten, skapar historia och tradition en känsla av 
skyldighet hos supportrarna gentemot klubben (Passikoff, 1997). 

Tacon (2007) skriver att ”fotbollen fungerar som en länk mellan 
heterogena sociala grupper som inte skulle kunna "samexistera" socialt 
under olika omständigheter. Fotboll avlägsnar således klass eller etniska 
gränser och bildar ett sammanhang där människor kan mötas. En klubbs 
logotyp förenar heterogena samhällsklasser under en och samma symbolisk 
identitet.” Teorin om annanhet i idrott är en del av socialisering och en del 
av social identitet bekräftas för de flesta logotyper (Μichailidis, 
Vambakidou, Kyridis, & Christodoulou, 2014). Bradley (1995) påpekar att 
"den psykologiska tillfredsställelse som människor får från fotboll, segrar, 
relaterad medietäckning, sociala evenemang, att vara klädd i respektive 
klubbfärger och att identifieras med emblem och symboler, som 
representerar flera hundra år av historia, liksom vardagliga realiteter, är 
enorm". 

Historien om en viss fotbollsklubb ges en annan retorisk form med hjälp av 
utvalda tecken och symboler på lokal nivå. Dessa element, med sina olika 
semantiska betydelser, lockar sport fans (Boklund-Lagopoulou, 1982). 
Μichailidis et al. (2014) skriver även att ”den utformningen som används i 
europeiska fotbollsklubbars logotyper belyser deras 
nationella/internationella identiteter. De nationella lokala identiteterna 
tycks påverka visuella alternativ och lokalbefolkningen påverkas av starka 
nationella och historiska symboler.” 

Enligt Kassimeris har rollen att bevara och skapa nya kollektiva identiteter 
under många år fått förtroende av fotbollsklubbar, oavsett deras 
geografiska, sociala eller etniska orientation. Konsten att producera en 
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logotyp har således inte endast som syfte att få allmänhetens 
uppmärksamhet, utan snarare "att bli trodd på" genom att främja den 
önskade bilden (Harrington & Bielby 2000). 

Ett sätt att inkludera historia i en logotyp är genom heraldik. Heraldik 
kallas för ”sammanfattningen av historia” (Friar & Ferguson, 1993) och 
användes i krig på medeltiden för att visuellt skilja egna krigare från 
fiendens (Rimša, 2005). En heraldisk symbol består ofta av en 
sammansättning av andra symboler och färger. Dessa symboler har olika 
betydelser och genom att kombinera dessa symboler och färger får märket 
en helt unik betydelse som representerar historia, tradition, värderingar, 
platser, styrkor med mera.  

Ett varumärke kan vara ett ord, tecken, symbol, illustration eller en 
kombination av samtliga där målsättningen är att identifiera ett företags 
varor eller tjänster och differentiera sig från konkurrenterna. (Kotler, 
Filiatrault, & Turner, 1994) 

1992 döptes den engelska högsta ligan i fotboll för män till Premier league. 
Då bestod ligan av 22 lag. Idag består ligan av 20 klubbar (Premier 
League). De två klubbar med störst framgång historiskt sätt är Manchester 
United och Liverpool. United har 20 ligatitlar vilket är flest i Premier 
league. United är också den klubb i England som 2014 genererade störst 
intäkter då genererade klubben 518 miljoner euro i intäkter vilket var 
världens näst största intäkter efter Real Madrid (Deloitte, 2015).  

La liga, som är den spanska högsta divisionen i fotboll för män, grundades 
1929 och består liksom Premier league av 20 lag (La Liga, 2015). De 
spanska motsvarigheterna till Englands rivalitet mellan Manchester United 
och Liverpool är Real Madrid och Barcelona. 

Serie A grundades 1929 och är italienska högsta ligan för män (Serie A, 
2015). Idag består ligan av 20 lag där de klubbarna från norra Italien har 
dominerat genom historien med Juventus som mesta mästare med 33 titlar i 
högsta divisionen. Milan och Inter har 18 titlar vardera (List of Italian 
football champions, 2015). 

Bundesliga är den tyska högsta divisionen för män och startades 1963 och 
består idag av 18 lag vilket skiljer sig från de normalt 20 klubbar i övriga 
ligor i denna undersökning (Bundesliga, 2015). I Tyskland är det Bayern 
München som dominerar med 25 ligatitlar med FC Nürnberg (nio titlar) på 
en andra plats (List of German football champions, 2015). Bayern 
München är även störst i Tyskland när det gäller intäkter. Enligt Deloitte 
(2015) ligger Bayern München på en tredje plats i listan över världens 
rikaste klubbar 2014 efter Real Madrid och Manchester United. 

Den franska högsta divisionen heter Ligue 1 och grundades 1932 och 
består idag av 20 lag  (Ligue 1, 2015). Idag är Saint-Étienne knappa mesta 
mästare med tio ligatitlar följt av Marseille med nio titlar (Ligue 1, 2015). 
Tack vare fotbollens globalisering lockas rika investerare att köpa klubbar. 
2011 köptes Paris Saint-Germain av Qatar Sports Investments (Paris Saint-
Germain F.C., 2015) och har sedan dess köpt in världsspelare som Zlatan 
Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz och Marco Veratti. Säsongen 
2012/2013 vann de sin första titel sedan 1994 och sin tredje ligatitel totalt 
(Paris Saint-Germain F.C., 2015). Sedan dess har inget lag i Ligue 1 
lyckats ta titeln ifrån dem. 
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En visuell innehållsanalys av fotbollsklubbars logotyper kan ge en bättre 
förståelse om hur klubbar i olika ligor utformar sina emblem för att 
förmedla klubbens värderingar till respektive supporterskara och hur 
klubbarna integrerar sina lokala och nationella identiteter i logotyperna för 
att locka nya medlemmar. Dessa frågor är viktiga att ta hänsyn till för 
fotbollsklubbar och grafiker då en välutformad logotyp med ett genomtänkt 
budskap kan leda till en större supporterskara som kan investera tid och 
pengar i klubben och därmed stärka klubbens varumärke.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera 98 europeiska fotbollsklubbars 
logotyper från engelska, spanska, italienska, tyska och franska ligan för att 
hitta de grafiska element som återkommer flest gånger. Detta eftersom det 
ur en grafikers synpunkt är viktigt att känna till symboler och färgers 
innebörd i logotyper. Logotyperna inom fotbollsvärlden är dessutom av 
stor betydelse, dels eftersom det är en mångmiljardindustri och dels för att 
logotyperna är viktiga symboler för supporterskarorna. Med avstamp i 
detta har två frågeställningar utformats: 

- Vilka designelement är frekventa i ligornas logotyper? 
- Vad betyder dessa element? 
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2 Metod 
Genom en visuell innehållsanalys undersöktes logotyperna för 98 
europeiska fotbollsklubbar för att försöka hitta samband och olikheter 
mellan fotbollsligornas generella utformning av logotyperna. 

De 98 klubbarna hämtades ur de fem europeiska ligorna som 2014 hade 
störst tv-intäkter enligt artikeln English Soccer Teams Enjoy World's 
Richest TV Bounty By A Mile (2014). Anledningen till att urvalet av ligor 
skedde på detta vis var för att de är de mest eftertraktade och har den 
största globala publiken. Dessa ligor består också, enligt Deloitte (2015), 
av världens största fotbollsklubbar där den visuella identiteten är viktig. 

Ligorna som ingår i denna rapport är: 

• Engelska Premier League (20 lag) 
• Spanska La Liga (20 lag) 
• Italienska Serie A (20 lag) 
• Tyska Bundesliga (18 lag) 
• Franska Ligue 1 (20 lag) 

Logotyperna samlades in genom bildsökningar på Google och sedan 
jämfördes och bekräftades deras aktualitet med respektive logotyp på 
respektive fotbollsklubbs hemsida. 

Logotyperna sorterades efter respektive liga och överskådades sedan för att 
definiera kategorierna som ska ingå i jämförelserna (Vibrandt, 2014).  

Kategorierna som valdes ut var: 

• Dominerande färg 
• Antal färger 
• Typsnittsklass 
• Innehåll och form 

Definitioner till dessa kategorier finns i bilaga 2. 

Resultaten av jämförelserna presenterades sedan i grafer och tabeller. 
Utifrån resultaten skapades generiska logotyper för respektive liga i Adobe 
Illustrator för att visuellt presentera hur ligornas logoypter generellt ser ut.  

Form och innehåll till de generiska logotyperna valdes utifrån tabell 1. De 
huvudrubriker i tabellen som totalt har ett värde högre än hälften av 
klubbarna i respektive liga kvalificerade till urvalet.  

De underkategorier med ett värde högre än medelvärdet i respektive 
kvalificerad huvudkategori valdes ut. Ur huvudkategorierna ”form” och 
”maskot” valdes endast den underkategori med högst värde. 
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3 Resultat och diskussion 
Logotyperna delades upp i fem grupper utifrån sina respektive ligor för att 
sedan jämföras mot varandra och för att se om det finns några generella 
samband eller olikheter mellan de fem ligornas klubbemblem och deras 
utformning.  

3.1 Färg 
Här redovisas logotypernas färger i två underkategorier; Dominerande färg 
samt antal färger för varje logotyp. 

3.1.1 Dominerande färg 
 

 

Figur 1  Dominerande färger i Premier league.  

Premier League klubbarnas emblem domineras i de flesta fallen av en blå 
färg (figur 1). Nio klubbar av 20 har blått som sin primärfärg i sina 
logotyper. Sex av klubbarna har röd som dominerande färg. Tillsammans 
representerar de blåa och röda logotyperna 75 % av klubbarnas emblem i 
den engelska högsta divisionen. Resterande 25 % är fördelade mellan en 
gul, en vinröd och en orange logotyp. Två emblem domineras av svart, vitt 
och grått.  

Den blåa färgen står för trofasthet och beständighet inom heraldiken enligt 
(Swahn, 2011). Generellt står den blåa färgen för lojalitet, tillit, styrka och 
dignitet (The Meanings of Colors). Dessa egenskaper är viktiga inom 
lagsporter och kan därmed vara en anledning till att blått ofta används i 
fotbollsklubbars emblem. Utifrån den blåa färgens betydelse kan fotbollen 
i England verka mer seriös än till exempel i Spanien där den gula färgen 
dominerar. 
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Figur 2  Dominerande färger i La liga.  

La liga domineras av gula emblem vilket skiljer sig från resterande ligor i 
jämförelsen (figur 2). 35 % av klubbarna har gult som den dominerande 
färgen i sina logotyper. Trots det är andelen röda och blå emblem stor även 
i den spanska ligan där fem klubbar har rött som dominerande färg medan 
de blå har fyra klubbar. Resterande 20 % är jämnt fördelade mellan rosa, 
lila, brunt och grönt klubbmärke.  

Den gula färgen står för förstånd, anseende, dygd och höghet inom 
heraldiken enligt Swahn (2011). Generellt står den gula färgen även för 
lycka, optimism och kreativitet  (The Meanings of Colors). Dessa 
egenskaper talar för glädjen och underhållningen fotbollen innebär för 
landet. 

 

Figur 3  Dominerande färger i Serie A. 

Serie A domineras, liksom resterande ligor, av logotyper med rött och blått 
som dominerande färg (figur 3). Tillsammans utgör de mer än hälften av 
emblemen i den italienska ligan. Logotyper med gult och svart/vitt utgör 
tillsammans 30 % av klubbarnas emblem. 
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Figur 4  Dominerande färger i Bundesliga 

Bundesliga. Även den tyska högsta divisionen består till störst del av 
logotyper som domineras av rött eller blått (figur 4). De röda logotyperna 
utgör 39 procent av de 18 klubblagsemblemen. Fem klubblag använder 
blått som dominerande färg i sina logotyper. Resterande klubbmärken 
domineras av grönt (17 %), svart/vit (11 %) och gult (5 %). 

 

 
 

Figur 5  Dominerande färger i Ligue 1 

Ligue 1 har den största andelen klubbmärken som domineras av en röd 
färg jämfört med resterande ligor i studien. 40 % av klubblagen i Ligue 1 
använder sig av rött som primärfärg i sina logotyper (figur 5). Den franska 
ligan har även den näst största andelen emblem som domineras av en blå 
färg efter den engelska ligan. Resterande sex klubbmärken som inte 
domineras av blått eller rött dominerades av en egen unik färg. Detta 
innebär att den franska högsta divisionen har flest antal varierande 
primärfärger fördelat över de 20 klubbmärken som den innehåller trots att 
de röda och de blå emblemen utgör 14 av dessa.  
 
Den röda färgen står för fosterlandskärlek och offervillighet inom 
heraldiken (Swahn, 2011). Generellt står den röda färgen även för passion, 
kärlek, fara och energi  (The Meanings of Colors). Dessa egenskaper står 
sannolikt för passion för sporten. Den röda färgen kan även ha en taktisk 
funktion för att försöka skrämma motståndare. 



13/32 

 
3.1.2 Antal färger 
Figur 6 visar antal klubbmärken med antal färger uppdelade i sina 
respektive ligor. Svart, vit och grå räknas inte som färger i denna studie. 

 

Figur 6  Antal kulörer i varje klubbmärke.  

Resultaten i figur 6 visar att de tyska klubbarna gärna använder färre färger 
i sina logotyper. Där har majoriteten endast en färg utöver svart, vitt och 
grått. Tyska klubben Augsburg är den enda klubben med ett emblem som 
når upp till tre olika färger. Motsatsen till den tyska ligan när det gäller 
antal färger är den spanska ligan (se figur 7). Där visar resultatet att 
majoritet av klubbmärkena har tre olika färger eller fler. Ingen spansk, 
liksom fransk, logotyp består endast av svart, vitt och grått. Den spanska 
ligan har även minsta antalet logotyper med endast en eller två olika färger. 
De franska klubbmärkena består till störst del av två färger. Elva av 20 
logotyper i Ligue 1 består av två olika färger vilket är flest i denna 
undersökning inom den grupperingen. I Premier league består de flesta 
märkena av två eller tre olika färger. I Serie A är det vanligast med en eller 
två färger. Dessa utgör tillsammans 15 av 20 klubbmärken i den italienska 
ligan. 

	   	   	   	  

	  

Figur 7  De tyska logotyperna, Dortmund och Frankfurt består av en 
kulör medan spanska Bilbao och Getafe består av fler.   
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3.2 Typsnitt 
I detta avsnitt redovisas typsnittsklasserna som ingår i klubblagsemblemen. 
Logotyperna överskådades för att sammanställa kategorierna utifrån de 
typsnittsklasser som förekom under detta moment. Kategorierna 
presenteras i grafen i figur 8.   

 

Figur 8  Typsnitt som används i klubbmärkena.  

Figur 8 visar att 65 av de 98 logotyperna i denna studie använder sig av 
linjärer. Denna typsnittsklass är överlägsen i samtliga ligor där de 
förekommer i mer än hälften av klubbemblemen i respektive liga. Näst 
mest förekommande typsnittsklass är antikva. I La liga figurerar antikvan 
endast på Real Sociedads emblem liksom på Schalke 04 från Bundesliga. 

Den enda skripten bland samtliga emblem finns på engelska Manchester 
Citys märke i form av en latinsk devis på en banderoll. De två logotyperna 
med gotiska typsnitt är Chievo Verona från Italien och VFB Stuttgart från 
Tyskland.  

Kategorin övrigt består av logotyper med typsnitt som inte passar in hos 
någon av de övriga kategorierna som till exempel Werder Bremens 
emblem i figur 9. 

    

 

 

Figur 9  Werder Bremens logotyp.  
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3.3 Innehåll och form 
Tabell 1 visar att de element som förekommer mest bland den totala 
andelen klubbmärken i studiens fem ligor består av klubbnamn 
tillsammans med en sköld. Vibrandt (2014) skriver att skölden kan vara en 
symbol för universitetens traditioner och historia vilket även kan stämma 
för fotbollsklubbarna. Skölden skulle, inom lagsporter, även kunna 
innebära solidaritet där en match symboliserar krig. 

Även om skölden är den vanligaste formen bland de fem ligorna totalt sett 
så är det den cirkulära formen som dominerar i Bundesliga. Bundesliga har 
även minst antal märken med fullständiga namn. Istället används endast en 
bokstav eller initialer i de flesta fall i den tyska ligan. 

Andra element som oftast förekommer var årtalen då respektive klubb 
bildades. Dessa fanns med på 31 av klubbmärkena i studien. Fotbollar 
förekom 21 gånger bland ligorna där elva av dem hittades på spanska 
klubbmärken. 

27 klubbmärken har ränder. Dessa klubbmärken tillhör klubbar som i de 
flesta fall även har randiga matchdräkter i samma färger. Men ränder 
förekommer även på emblem vars klubb inte har randiga uniformer. Dessa 
ränder representerar i de fallen endast klubbens färger.  

Utöver de mest förekommande elementen är det en stor spridning bland 
maskotar, växter och föremål. De maskotar som är vanligast är lejon och 
örn. Lejon förekommer på fem engelska klubbmärken vilket är flest 
jämfört med de andra ligorna (se figur 10). Lejonet står för storhet, styrka, 
adel och vrede (Rimša, 2005). Lejonet kan symbolisera stolthet för en 
fotbollsklubb.  Örnen står för styrka, insikt, smarthet, och ädelhet enligt 
Rimša (2005). Italienska logotyperna har vanligtvis avbilder på 
mytologiska och historiska figurer. Detta är sannolikt för att inspireras av 
dessa figurers egenskaper (Crests of Serie A 2012-13, 2012). 

 

  

Figur 10  Samtliga av dessa engelska logotyper består av lejon som står 
för storhet, styrka, adel och vrede. 
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Tabell 1  Logotypernas innehåll och form (antal) 

 PL LL SA BL L1 Totalt 

Form  17 20 20 17 20 94  
Cirkel 2 5 3 10 7 27 
Diamantform 

  
2 

 
2 

Oval form 
  

5 1 
 

6 
Rektangel 

    
1 1 

Sköld 15 14 12 4 12 61 
Vimpel 

 
1 

   
1 

Föremål 26 24 2 4 7 63  
Båt 2 

   
1 3 

Banderoll 11 
  

1 1 13 
Fackla 1 

    
1 

Flagga 1 2 
 

1 
 

4 
Flygplan 

 
1 

   
1 

Fotboll 6 11 1 
 

3 21 
Halsduk 1 

    
1 

Hammare 1 
    

1 
Krona 1 8 1 1 2 13 
Kvarn 1 

    
1 

Pil 
 

1 
   

1 
Skärp 

 
1 

   
1 

Vapen 1 
  

1 
 

2 

Landskap 6 4     3 13  
Byggnad 5 4 

  
3 12 

Vågor 1 
    

1 

Maskot  16 7 14 3 7 47 
Barn 

  
1 

  
1 

Björn 
 

1 
   

1 
Djävul 1 

    
1 

Fisk 
    

1 1 
Fladdermus 

 
2 

   
2 

Fågel 1 
    

1 
Get 

     
0 

Geting 1 
    

1 
Grip 

  
1 

  
1 

Gås 1 
    

1 
Hund 

  
1 

 
2 3 

Häst 
  

1 
  

1 
Lejon 5 1 

 
1 1 8 

Person 
 

2 4 
 

1 7 
Räv 1 

    
1 

Sjöhäst 1 
 

1 
  

2 
Svan 1 

    
1 

Taltrast 1 
    

1 
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 PL LL SA BL L1 Totalt 
Tiger 1 

    
1 

Tjur 
  

2 
  

2 
Varg 

 
1 1 

  
2 

Ödla 
    

1 1 
Örn 2 

 
2 2 1 7 

Symbol 3 4     14 21  
Gloria 1 

    
1 

Hjärta 
 

1 
   

1 
Kors 

 
2 

  
2 4 

Stjärna 2 1 
  

3 6 
Symbol 

    
9 9 

Text 28 17 27 24 35 131  
Bokstav 

  
1 3 

 
4 

Devis 5 
   

1 6 
Initialer 2 4 2 3 6 17 
Klubbnamn 16 10 14 7 18 65 
Typografi 

 
3 2 2 1 8 

Årtal 5 
 

8 9 9 31 

Växt 6 4 3 1   14  
Blomma 3 1 2 

  
6 

Buske 
   

1 
 

1 
Bär 1 

    
1 

Löv 1 1 
   

2 
Träd 1 2 

   
3 

Vete 
  

1 
  

1 
Övrigt  24 42 37 24 37 164  
Kontur 18 17 17 16 17 85 
Ränder 

 
11 7 1 8 27 

Sektion 6 14 13 7 12 52 
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3.4 Avslutande diskussion 
Resultaten visar att ligorna skiljer sig något inom kategoriseringarna i 
denna studie. Trots det framkommer det att logotypernas utformning har en 
generell grund. De dominerande färgerna består till störst del av rött och 
blått. Varför dessa färger är vanliga kan bero på att färgernas innebörd 
representerar egenskaper som kan appliceras på en fotbollsklubb eller hur 
supportrarna inom ett visst land ser på sporten eller sin favoritklubb. I 
England där den blåa färgen dominerar verkar fotbollen handla mer om 
prestige, lojalitet och stolthet. I Spanien ska fotboll vara kul och 
underhållande medan de ligor som domineras av röda logotyper ser 
fotbollen mer som en passion.  

I Spanien använder man generellt flest färger i varje logotyp. Vissa 
logotyper innehåller detaljerade illustrationer. Detta handlar sannolikt om 
att värna om historien och traditioner, inte enbart fotbollsklubbens utan 
även hela stadens eller regionens. Däremot i Tyskland är logotyperna 
generellt minimalistiska. Majoriteten av logotyperna består endast av en 
färg. Anledningen till detta framkommer inte i denna studie men en orsak 
kan vara att logotyper med få färger är en fördel när det kommer till 
marknadsföring då dessa mottas lättare av allmänheten enligt Adîr, Adîr, & 
Pascu (2012).  

Trots att logotypernas design i de allra flesta fall värnar om klubbens eller 
stadens traditioner så används den traditionella typsnittsklassen antikvan 
sällan. Istället är det den modernare linjären som förekommer på 
majoriteten av logotyperna i denna studie. Detta kan bero på 
tydlighetsaspekten då linjärer syns bättre på längre håll och därför används 
bland annat på vägskyltar i trafiken. 
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3.5 Generiska logotyper 
Nedan följer resultatet av de generiska logotyperna. En generisk logotyp är 
en generell logotyp för varje liga som skapats utifrån resultaten i respektive 
kategori. Detta gjordes för att visuellt presentera de mest frekventa 
elementen i logotyperna i respektive liga. 

3.5.1 Premier League (England) 
 

1892
 

Figur 11  Generisk Premier league logotyp.  

• Form: Sköld 
• Text: Klubbnamn och årtal 
• Maskot: Lejon 
• Föremål: Banderoll och fotboll 
• Övrigt: Stroke 
• Typsnittsklass: Linjär 
• Dominerande färg: Blå 
• Antal färger: Två eller tre 

Skölden hänvisar till historia och heraldik. Klubbarna presenterar sig 
med hela sitt klubbnamn i logotypen (oftast på en banderoll) samt året 
då klubben startades. Lejonet var den mest frekventa maskoten och står 
för storhet, styrka, adel och vrede (Rimša, 2005). Fotbollen 
symboliserar sporten. Typsnittsklassen som används mest frekvent är 
linjären vilket är bra ur en tydlighetssynpunkt. Den blå färgen som 
dominerar i England står för lojalitet, tillit, styrka och dignitet (The 
Meanings of Colors). Figur 11 visar den engelska generiska logotypen. 

Här verkar stoltheten en viktig faktor då fotbollen ska tas på allvar och 
att alla anhöriga till respektive klubb har en skyldighet gentemot den. 
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3.5.2 La Liga (Spanien) 
 

Club de fútbol

 

Figur 12  Generisk La liga logotyp. 

• Form: Sköld 
• Text: Klubbnamn  
• Föremål: Krona och fotboll 
• Typsnittsklass: Linjär 
• Dominerande färg: Gul 
• Antal färger: Tre 
• Övrigt: Ränder, stroke och sektion 

Skölden hänvisar till historia och heraldik. Klubbarna presenterar sig 
vanligtvis med endast klubbnamnet i logotypen. De spanska 
logotyperna saknade generellt en maskot men fotbollen var ett frekvent 
föremål. Typsnittsklassen som används mest frekvent är linjären vilket 
är bra ur en tydlighetssynpunkt. Den gula färgen som dominerar i 
Spanien står för lycka, optimism och kreativitet  (The Meanings of 
Colors).  

De spanska logotyperna ger en känsla av att klubbens och stadens 
historia är viktig samtidigt som fotboll ska vara underhållande och 
kreativ. Klubbarna verkar ha en skyldighet att representera sin stad 
eller region genom fin fotboll. Figur 12 är resultatet av den spanska 
generiska logotypen. 
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3.5.3 Serie A (Italien) 
 

1890

 

Figur 13 Generisk Serie A logotyp. 

• Form: Sköld 
• Text: Klubbnamn och årtal 
• Maskot: Människa 
• Typsnittsklass: Linjär 
• Dominerande färg: Röd 
• Antal färger: En 
• Övrigt: Stroke och sektion 

Den italienska generiska logotypen ger en känsla av passion tack vare den 
röda färgen och historia genom skölden. De italienska logotyperna 
innehåller ofta avbilder på mytiska personer och gudar för att inspireras av 
dessa mytologiska figurers egenskaper. Se figur 13 för den italienska 
generiska logotypen. 
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3.5.4 Bundesliga (Tyskland) 
 

1901
FUßBALL

VEREIN

 

Figur 14  Generisk Bundesliga logotyp. 

• Form: Cirkulär 
• Text: Klubbnamn och årtal 
• Typsnittsklass: Linjär 
• Dominerande färg: Röd 
• Antal färger: En 
• Övrigt: Stroke 

Den tyska logotypen är den som är mest minimalistisk. Här finns inga 
referenser till historia, platser eller maskotar. Den röda färgen som 
förekommer mest frekvent talar även denna för passion men dess enkla 
utseende talar för att logotypens syfte ska vara enkel att marknadsföra då 
den har enkla former, få färger och tydliga linjärer. Figur 14 redovisar hur 
en tysk generisk logotyp skulle kunna se ut. 
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3.5.5 Ligue 1 (Frankrike) 
 

Club de Football
1901

 

Figur 15  Generisk Ligue 1 logotyp. 

• Form: Sköld 
• Text: Klubbnamn och årtal 
• Symbol: Symbol (Fleur-de-lis) 
• Typsnittsklass: Linjär 
• Dominerande färg: Röd 
• Antal färger: Två 
• Övrigt: Stroke och sektion 

Ligue 1 logotypen har många likheter med den italienska motsvarigheten 
och skiljer sig endast genom kategorierna ”antal färger” och ”maskot” där 
den franska generellt använder sig av symboler där symbolen på den 
franska liljan är mest frekvent. Den franska liljan kan stå för stoltheten 
över Frankrike som land i dessa fall. Se figur 15 för den franska generiska 
logotypen 
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4 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att analysera 98 europeiska fotbollsklubbars 
logotyper från fem olika ligor för att hitta de grafiska element som 
återkommer flest och dess innebörd.  

Resultaten visar att majoriteten av logotypernas design generellt utgick 
ifrån likadan form, färg och typsnittsklass. Dock fanns en stor spridning 
vad gäller innehållet även om vissa element var mer frekventa än andra. 

4.1 Dominerande färg 
Den dominerande färgen består i de flesta fallen av blå och röd. 32 av de 
98 klubbarna använder rött som dominerande färg i sina emblem där den 
röda färgen står för passion, kärlek, fara och energi. Totalt 29 klubbar 
använder blått som dominerande färg där den blå färgen står för lojalitet, 
tillit, styrka och dignitet. Blått dominerar i engelska ligan och i La liga 
förekommer gult som dominerande färg på flest antal klubbmärken där den 
gula färgen står för lycka, optimism och kreativitet. I Serie A, Bundesliga 
och Ligue 1 var rött den vanligaste dominerande färgen i respektive liga. 

4.2 Antal färger 
Spanska La liga använder generellt tre eller fler färger i sina logotyper. 
Detta har sannolikt med tradition och kultur att göra där man ofta använder 
sig av illustrationer som hänvisar till staden eller regionen klubben 
kommer ifrån. I tyska Bundesliga förekommer endast en kulör i de flesta 
fall. Ligue 1 märkena bestod i de flesta fall av två färger. I engelska ligan 
var två eller tre kulörer vanligast. Två färger förekommer på 32 av 98 
logotyper vilket är flest antal logotyper i denna kategori. Att använda sig 
av två kulörer gör logotypen lätt att se på samtidigt som det finns utrymme 
att arbeta med komplementfärger och kontraster.  

4.3 Typsnitt 
Linjärer var den mest förekommande typsnittsklassen i samtliga ligor. 
Detta har sannolikt att göra med tydligheten. Totalt 66 klubbmärken 
använde sig av linjärer. Antikvan var den näst mest frekventa 
typsnittsklassen och förekom på 19 logotyper. Anledningen till att dessa 
klubbmärken använde antikva kan ha med att bevara den historiska känslan 
i logotypen. 

4.4 Innehåll och form 
Generellt används sköld som form och klubbnamn i de flesta logotyperna i 
denna undersökning: 34 klubbmärken har ränder och 27 logotyper har en 
cirkulär form. Utöver dessa är det en stor spridning bland resterande 
element i tabell 1. Skölden refererar sannolikt till historien och förmedlar 
därmed en solidarisk känsla till supportrarna. Ränderna representerar 
klubbarnas färger och även deras uniformer.  
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Klubblagsförteckning 

Premier League La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 

Arsenal Almeria Atalanta Augsburg Bastia 

Aston Villa Athletic Bilbao Cagliari Bayern München Bordeaux 

Burnley Atletico Madrid Cesena Borussia Dortmund Caen 

Chelsea Barcelona Chievo Verona Frankfurt Evian 

Crystal Palace Celta Vigo Empoli Freiburg Guingamp 

Everton Córdoba Fiorentina Hamburg Lens 

Hull City Deportivo la Coruna Genoa Hannover Lille 

Leicester City Eibar Hellas Verona Hertha Berlin Lorient 

Liverpool Elche Inter Hoffenheim Lyon 

Manchester City Espanyol Juventus Köln Marseille 

Manchester United Getafe Lazio Leverkusen Metz 

Newcastle Granada Milan Mainz Monaco 

Queens Park Rangers Levante Napoli Mönchengladbach Montpellier 

Southampton Malaga Palermo Paderborn Nantes 

Stoke Real Madrid Parma Schalke Nice 

Sunderland Real Sociedad Roma Stuttgart Paris Saint-Germain 

Swansea Sevilla Sampdoria Werder Bremen Reims 

Tottenham Valencia Sassuolo Wolfsburg Rennais 

West Bromwich Vallecano Torino  Saint-Étienne 

West Ham Villareal Udinese  Toulouse 
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Bilaga 2 – Definitionsmanual 
Denna bilaga redovisar definitioner som legat till grund för studien och 
dess kategorier. Bilagans utformning baseras på Vibrandts (2014) 
definitionsbilaga. 

Tabell 2.1 – Kategoriöversikt  

Kategori Beskrivning 
Dominerande färg Den färg som är mest dominant 
Antal färger Antal färger som förekommer i logotypen 
Typsnittsklass Vilka typsnittsklasser som förekommer 
Innehåll och form Motiv, symboler och former som förekommer 
 
Dominerande färg 
Den dominerande färgen bedömdes enligt ordning: 

1. Den färg som upptar störst yta på klubbmärket 
2. Visuell uppmärksamhet. Det vill säga den färg som upplevs som 

tydligast. 
 
Om fler än en färg upptar lika mycket yta bedöms logotypen istället efter 
visuell uppmärksamhet. 
 
Antal färger 
Antal färger tilldelas värden från 0 till 5 eller fler. Värdet 0 inkluderar 
logotyper som endast består av svart, vitt eller grått. Toningar av samma 
färg räknas som en färg (Vibrandt, 2014). 

Tabell 2.2 – Antal färger 

Värde Beskrivning 
0 Emblemet består av svart, vit eller grå 
1 Emblemet består av en färg 
2 Emblemet består av två färger 
3 Emblemet består av tre färger 
4 Emblemet består av fyra färger 
5 eller fler Emblemet består av fem eller fler färger 
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Typsnitt 
Typsnittsklass Beskrivning Exempel 

Antikva 

• Varierande 
tjocklek 

• Seriffer 

Antikva 
Times new roman 

Linjär 

• Konsekvent 
tjocklek 

• Saknar seriffer 

Linjär 
Arial 

Skript Handskriftskaraktär 
(Falk, 1975) 

Skript 
Savoye LET 

Gotisk Teckensnitt med gotiskt 
ursprung (Falk, 1975) 

Gotisk 
Lucida blackletter 

Övrigt 

Typsnitt som inte 
passar in under 

ovanstående 
typsnittsklasser 

Övrigt 
Curlz MT 
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Innehåll och form 
Element Beskrivning vid 

behov 
Exempel 

Devis 

Devis i latinsk text 

 

Devisband 

Banderoll 

 

Diamantform  

 

Initialer 

Endast 
klubbnamnets 
initialer. Ej 
typografiska initialer 
eller initialer 
tillsammans med 
klubbnamnet. Endast 
översta loggan 
räknas som initialer. 
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Element Beskrivning vid 
behov 

Exempel 

Kontur 

Linje som omfamnar 
logotypen 

 

Ränder 

 

 

Sektion 

Malagas logotyp 
består av tre 
sektioner. 

 

Symbol  

 

Typografi 

Modifierade 
bokstäver eller 
bokstäver som 
överlappar. 
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Element Beskrivning vid 
behov 

Exempel 

Vimpel  

 

Övrigt 

Kategorier som inte 
passar in under 
övriga 
huvudkategorier 

 

 

 


