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Bakgrunn, tema og problemstilling
Gjennom årene på studiet har jeg utviklet en stor 
interesse for visuell identitet, innenfor grafisk design. 
Derfor har jeg nettopp valgt å ta for meg dette emnet 
i min bachelor oppgave. Men, ikker bare er design en 
av mine store interesser, fotball derimot ligger også 
høyt på lista. Dette er en sport jeg har lang erfaring 
med, både når det kommer til å utføre sporten selv og 
se på sporten som underholdning. Det føltes derfor 
naturlig å kombinere disse to sammen: 
visuell identitet og fotball. 

Skedsmo FK er klubben som står meg nærmest 
hjertet, og har vært en klubb jeg har vært deltagende 
i, i store deler av livet. Klubben har et godt miljø, og 
har gitt meg mange gode venner og minner for livet. 
Allikevel er ikke klubben perfekt og det er flere ting  
som kunne vært annerledes, med tanke på den 
visuelle identiteten. Mye av designet henger ikke 
sammen og ser ikke profesjonelt ut, dette setter 
klubben i et dårligere lys og klubben virker og ser mer 
amatør aktig ut. Dette frastøter nye medlemmer og gir 
spillere mindre stolthet over klubben.

Problemstillingen er derfor som følger:
Hvordan designe en visuell identitet, som skaper 
større interesse og oppslukning rundt Skedsmo FK?

Målet er å gi spillere og supportere større tilhørlighet 
til klubben og bære drakten og utstyret med stolthet. 
Forhåpentligvis vil et redesign også øke 
oppmerksomheten rundt klubben, og tiltrekke seg 
flere spillere og supportere.

Målgruppe
Målgruppene er delt i tre deler, da Skedsmo FK vil nå 
ut til så mange som mulig. 

Primærmålgruppen er personer som vil starte selv 
eller som har kjennskap til noen som vil starte på 
fotball. Sekundærmålgruppen består av spillerne på 
Skedsmo FK. Til slutt, består tertiærmålgruppen av 
personer som ikke nødvendigvis har interesse for 
fotball, meninteresse for design, mote og visuell 
identitet.

Hva som skal redesignes
• Fargepallett
• Logo
• Typografi
• Designelement 
• Drakter
• Utstyr
• Fotografi
• Digitale og komersielle flater
• Nettside

INTRODUKSJON
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Fargene er en viktig del for klubbens identitet og 
kjennemerke. De fleste kjenner igjen klubben for å 
være rød og hvit, det har defor vært viktig å holdt 
på disse fargene.  Alle farger i paletten skal holdes i 
100%, kun sort kan brukes i ulike nyanser.

Primærfarger
Primærfargene er markert i bilde ved siden av, og er 
ett Skedsmo FKs viktigste kjennemerker. Hvitt og rødt. 
Justeringer som er gjort med primærfargene er at 
ødfargen er tonet ned og tatt inn blåere nyanser. 
Dette gir en mer profesjonell følelse. 

I tillegg blir primærfargene støttet opp av ulike 
nyanser. Den røde fargen blir støttet av en lysere- og 
en mørkere rødfarge. Det samme gjelder hvit, den blir 
støttet opp av ulike nyanser grå. Disse brukes til femte 
element og mønster.

Sekundærfarger
Svart og grønn er klubbens sekundærfarger. Grønn er 
hentet inn i en allers ensfarget palett, og er med på 
å skape kontraster og spenning. Den er inspirert av 
Skedsmos landlige område og natur. I tillegg er fargen 
komplimentær til rød, og de står i god stil med 
hverandre. 

Sort kan brukes i ulike nyanser og vil være med på å 
gi god kontrast på alle fargeflater og god synlighet av 
informasjon der det trengs. 

PALETT
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Fargene består av ulike fargekoder, og de brukes til 
ulike produksjonsmetoder.

HEX# eller RGB: Skjerm
CMYK: Trykk

RGB/HEX#
Som sagt brukes disse fargekodene på skjerm, som vil 
si på digitale flater.

CMYK
Disse fargekodene brukes til trykk, hovedsakelig på 
plakater, flyers og brosjyrer. 

FARGEKODER
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Logo

Beskrivelse
Betydning
Fargebruk: Hovedfarger
Fargebruk: Andre farger
Logo på farget bakgrunn
Luft rundt logo
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Logo
Logo består av klubbens typografi og emblem, og 
benyttes som hovedidentifikasjonen til klubben. Logo 
representerer klubben, og er kledd i skedsmo 
kommunnes farger og elementer fra deres 
våpenskjold. Hesten er et viktig symbol for Skedsmo, 
og symboliserer stolthet og styrke.

LOGO BESKRIVELSE
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Skedsmo fk sin nye logo tar med elementer og 
kjennetegn både fra deres gamle logo og skedsmos 
våpenskjold. Grunnen bak dette er for å skape noe 
nytt, men gjennkjennelig og formidle skedsmos 
historie i logo.

Våpenskjold
Helt til venstre på bilde ved siden av vises Skedsmos 
våpenskjold. Våpenskjoldet er bestående av tre 
hvite hester på en rød bakgrunn. Hestene har i lang 
tid representert Skedsmo, og er derfor et viktig 
element som blir tatt med i ny logo. Hesten 
symboliserer stolthet og styrke.

Gamle logo
For å la spillere og fans lettere skape kjennskap til 
den nye logoen er det tatt med et kjennetegn fra den 
gamle logoen. Den skrå typografien. Den skrå 
typografien er med på å lage spenning i designet, og 
er et symbol på fart og bevegelse. 

Farge
Skedsmo har lenge bært fargene rød og hvit, og disse 
fargene har derfor blitt implimentert i den nye logoen. 
Men med noen justeringer. Rød fargen er tonet ned, 
og tatt inn kaldere toner, noe som gir en følelse av 
profesjonalitet og modenhet. 

LOGO BETYDNING
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LOGO FARGEBRUK HOVEDFARGER
Hovedregel
Logo skal benyttes i primærfargene, rød og hvit. På 
transparent eller hvit bakgrunn skal logo benyttes i 
rødt. Er bakgrunnen mørk eller rød, skal logoen 
benyttes i hvitt. 

Symbol og typografisk logo
Regelen gjelder for symbol og typografisk logo.

  
 

Rød logo (positiv) Hvit logo (negativ)
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I tillegg til at logoen hovedsakelig står i rød og hvit, 
kan den også brukes i andre farger. Svart, grønn og 
mørk grønn. Disse brukes der fargene 
harmoniserer med designet. 

Svart logo (positiv)
Den svarte logoen skal alltid benyttes på lys- eller 
transparant bakgrunn. Denne skal tas i bruk der farger 
på logo ikke egner seg.

Grønn logo (negativ og positiv)
Grønn logo kan benyttes i både lys og mørk farge. 
Logoen benyttes kun i anledninger med 
tredjedrakten, som i reklame, kampanje eller 
lignende. Den kan benyttes på svart bakgrunn, 
eller i en annen nyanse av grønn.

Symbol og typografisk logo
Både symbol og typografisk logo kan tas i bruk i svart 
og grønn logo

LOGO FARGEBRUK ANDRE FARGER
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Logo ligger på en transparent bakgrunn, ikke et solid 
felt. Derfor er det viktig at bakgrunnsfargen og 
logoen har et godt kontrast skille, så de ikke blender 
inn i hverandre. Positiv logo (rød) skal ligge på lys 
bakgrunn, med unntak av svart bakgrunn, da 
kontrasten er stor nok mellom rød og svart. Negativ 
logo (hvit) skal ligge på mørk bakgrunn.

Symbol og typografisk logo
Bruk av symbol og typografisk logo på farget 
bakgrunn, tar for seg samme regler som hovedlogo.

BRUK AV LOGO PÅ FARGET BAKGRUNN
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Luft rundt logo
Objektet som måler luften rundt logo er bokstavene s 
og k, fra navnet Skedsmo. Det er viktig å ha godt med 
luft rundt logo. Dette gjøres for å holde logo på en 
trygg avstand fra annen tekst eller annet design, som 
gjør designet mer luftig og ryddig.

Luft ved unntak
I noen få tilfeller brukes kun en av bokstavene i 
Skedsmo som måleenhet på luft rundt logo. Dette 
benyttes kun på små flater med liten plass, for å 
fremme synligheten av logo.

Andre former
Regelen forholder seg også i andre former som vist.

LUFT RUNDT LOGO
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Hjørner
Logoen skal plasseres i ett av hjørnene når logo ikke 
er i fokus. Logo skal plaseres på denne måten hvis et 
bilde, et sitat, tekst, eller lignende skal formidles. Logo 
skal plasseres utifra luft rundt logo, for å holde logo 
ryddig og på god avstand mot annen informasjon. 
Flater dette kan oppstå på er plakater, bannere, 
bilder, osv.

Midtstilt
Skal logo være i fokus, skal den være midtstilt. Her 
skal også luft rundt logo tas i betrakning. Dette 
oppsettet kan tas i bruk på plakater, fasade, annonser 
og utstyr.

Symbol og typografisk logo
Plassering er lik for symbol og typografisk logo.

PLASSERING PÅ FLATER





Grafisk element

Beskrivelse
Symbol
Luft rundt symbol
Typografisk logo
Luft rund typografisk logo
Femte element
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Symbol
Fotball klubben har tre ulike emblemer, utviklet fra ett 
emblem og klubbens symbol (hesten). Disse skal 
brukes som et støtteelement for logoen, og benyttes 
på ulike profilbærere der hele logoen ikke er 
nødvendig. Dette for å lettere knytte kjenskap og 
tilhørlighet til klubben. 

Typografisk logo
Benyttes i tilfeller og på flater hvor emblem og logo 
ikke egner seg. Dette er en forlengelse av logo.

SYMBOL OG TYPOGRAFISK LOGO
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Symbolet til Skedsmo FK er en hest og består av tre 
ulike deler. 

Hode
Dette symbolet tas oftest i bruk på små flater, grunnet 
dens mindre detaljenivå. Dette gjør at symbolet kan 
tas i bruk på små flater, og fortsatt være godt synlig.

Halv hest
Den halve hesten er tatt fra hovedlogo. Dette 
symbolet skal tas i bruk der typografi ikke trengs. For 
lettere skape gjennkjennelighet og tilknytning til 
klubbens symbol.

Hel hest
Dette symbolet - den hele hesten - tas i bruk på 
avlange flater der de andre symbolene ikke egner 
seg. Dette kan være leggskinn, strømper, deklser, 
bannere, flasker, osv. 

SYMBOL ULIKE
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De samme reglene gjelder ved bruk av symbol, som 
ved bruk av logo. Viktig å opprettholde nok luft rundt 
symbolet, så det blir tydelig fremstilt.

LUFT RUNDT EMBLEM
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Den typografiske logoen er hentet fra hovedlogo, 
eneste forskjell er at i logo er typografien skråstilt. 
Dens formål er å brukes som støtte mot symbolene og 
hovedlogo. Logoen skal tas i bruk der det ikke er plass 
til- eller egner seg for hovedlogo eller symbol. Dette 
kan være hvis logo skal fremstilles med andre logoer, 
som kun består av typografi. 

Logoen egner seg godt på smale vanrette flater, og 
kan tas i bruk på deksel, flaske, banner, flagg, skjerf, 
osv. 

Logoen kan tas i bruk både i solid form og i outline.

TYPOGRAFISK LOGO
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Den typografiske logoen er en forlengelse av hoved 
logoen, og brukes på flater der det ikke her behov 
for verken symbol eller hele hoved logo. Det er veldig 
viktig at den typografiske logoen får nok luft rundt 
seg, da den har lettere for å blende inn med annen 
skrift, enn symbolene og hoved logoen. 

LUFT RUNDT TYPOGRAFISK LOGO
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Det finnes to ulike mønstre fotballklubben kan ta i 
bruk. Mønstrene brukes som et designelement, som 
er med på å gjøre designet mer levende og 
spennende. Mønsterer brukes på to av tre drakter, 
men kan også brukes på andre profilbærere.

Mønster A
Dette mønsteret skal fremstå som et nærbilde av 
pelsen til en hest. I tillegg inneholder mønsteret 
masse bevegelser som fremstiller fart og spenning. 
Dette mønsteret brukes blandt annet på 
hjemmedrakten til Skedsmo FK.

Mønster B
Mønster B er i likhet med mønster A, i stor bevegelse. 
Mønsteret gir nesten en optisk illusjon til øyet, og er 
visuelt spennende og se på. I tillegg jeg det en 
følelse av god bevegelighet ogfleksibilitet. Mønsteret 
blir brukt på tredjedrakten.

Farger
Mønsterne kan benyttes som regel på alle fargene i 
Skedsmo FK sin palette. Men som hovedregel brukes 
mønster A på hvitt og mønster B på rødt og sort. 

FEMTE ELEMENT MØNSTER

Mønster A Mønster B





Typografi

Ponter 
MADE TOMMY
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Ponter Regular
Denne fonten er Skedsmo FKs primærskrift. 
Typografien er grotesk og tykk, og gir et sterkt utrykk. 
Fonten kan fint stå alene, da den gir et sportslig, 
moderne og sterk utrykk for seg selv. Fonten finnes 
kun i versalerm noe som er med på å gjøre fonten 
blikkfangene.

Hovedmålet til fonten er å gi god leselighet, lesbarhet, 
være tydelig og funksjonell, men også å være 
øyefangene og sportslig. Typogarfien brukes på 
Skedsmo FKs logo, men kan også virke som egen 
typografisk logo, og design element.

Fontens styrke er dens simpelhet, sammen med sin 
tykkelse, noe som skaper en sportslig og moderne 
følelse. 

Fonten finnes også i outline.

Ponter Outline (Egendefinert)
Ponter Outline er egendefinert og brukes som et 
støtte element for primærtypografien, Ponter Regular. 

Hovedmålet er å bruke fonten som et designelement 
sammen med Ponter Regular, og skape både kontrast 

TYPOGRAFI PRIMÆR
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MADE TOMMY
Denne fonten er Skedsmo FKs sekundærskrift. 
Skriftsnittet er grotesk eller sans-serif, og gir derfor 
en moderne og stilren følelse.

Hovedmålet til typesnittet er å gi god leselighet, 
lesbarhet, være tydelig og funksjonell. Typesnittet 
brukes på alle flater der informasjon skal formidles via 
tekst, og det er derfor viktig at den er tydelig.  

Fontens styrke er dens simpelhet, sammen med sine 
åpne former, noe som skaper utmerket leselighet. 

Fonten er bestående av tre ulike former: Light, 
Regular og Bold. Dette egner seg svært fint for å 
formidle tekst, da dette er med på å øke typografiens 
muligheter og valg. Bold, brukes gjerne i overskrifter 
som skal fange øyet. Regular brukes i brødtekst, og 
light brukes i tekst som trenger mindre fokus.

TYPOGRAFI SEKUNDÆR





Profilbærere

Drakter
Hele drakter
Treningsutstyr
Supporter utstyr
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Skedsmo FK har tre drakter: En hjemmedrakt, en 
bortedrakt og en tredjedrakt. Hjemmedrakten er hvit, 
bortedrakten er rød og tredjedrakten er svart og 
grønn.

Hjemmedrakt
Hjemmedrakten er primært hvit, med røde elementer. 
Mønster A er brukt i drakten, for å bryte opp den 
solide hvitfargen, og skape visuell spenning.

Bortedrakt
Bortedrakten er primært rød, med hvite elementer. 
Fargen er solid, og drakten er simpel og stilren, og gir 
god kontrast til hjemmedrakten.

Tredjedrakt
Tredjedrakten er primært svart, med grønne 
elementer. Målet med drakten er å bryte opp det 
røde og hvite, men samtidig stå i stil med både 
hjemmedrakt og bortedrakt. Mønster B er tatt i bruk 
på denne drakten, for å skape enda mer bevegelse 
og spenn

På neste side vises de fulle draktene.

SPILLER DRAKTER
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SPILLER DRAKTER HELE

Hjemmedrakt
Den hvite hjemmedrakten implementerer kun 
mønsteret på skjorten. Dette gjøres så designet ikke 
blir for rotete, og kan fortsatt bli sett på som stilren og 
simpel. De røde strømpene og de andre røde 
elementene hjelper til med å bryte opp en ellers 
ensfarget drakt, noe som skaper kontrast og visuell 
spenning.

Bortedrakt
Bortedrakten er helt rød, både skjorte, shorts og 
strømper. Det eneste som bryter opp denne fargen 
er de hvite elementene. Drakten er stilren, simpel og 
elegant, og står i god stil med hjemmedrakten. 

Mønster er ikke implementert i denne drakten, i og 
med at både hjemmedrakt og tredjedrakt tar for seg 
ulike mønster.

Tredjedrakt
I likhet med hjemmedrakten implementerer 
tredjedrakten mønsteret på skjorta men ikke på 
shortsen. Det som også skiller tredjedrakten fra de 
andre (der farge ikke er tatt med i betrakning), er at 
mønsteret også blir brukt på strømpene. 

I tillegg er det også tatt i bruk en grønn stripe som går 
nedover drakten for å bryte opp det svarte.
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Skedsmo FK har tre drakter: En hjemmedrakt, en 
bortedrakt og en tredjedrakt. Hjemmedrakten er hvit, 
bortedrakten er rød og tredjedrakten er svart og 
grønn.

Hjemmedrakt
Hjemmedrakten er primært hvit, med røde elementer. 
Mønster A er brukt i drakten, for å bruke opp i den 
solide hvitfargen, og skape visuell spenning.

Bortedrakt
Bortedrakten er primært rød, med hvite elementer. 
Fargen er solid, og drakten er simpel og stilren, og gir 
god kontrast til hjemmedrakten.

Tredjedrakt
Tredjedrakten er primært svart, med grønne 
elementer. Målet med drakten er å bryte opp det 
røde og hvite, men samtidig stå i stil med både 
hjemmedrakt og bortedrakt. Mønster B er tatt i bruk 
på denne drakten, for å skape enda mer bevegelse 
og spenn

På neste side vises de fulle draktene.

KEEPER DRAKTER
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Treningsutstyrer er designet til å stå i stil med 
draktene.

Baller
Ballene er kledd Skedsmos primærfarger, rød og hvit. 
Med hovedlogoen godt synlig. Den finnes også i svart 
og grønn.

Flasker
Flaskene er også kledd i både hvit pg rød. Den hvite 
flasken implimenterer også Mønster A, for å skape en 
visuelt spennende flaske. Flaskene har både typogra-
fisk logo, hovedlogo og symbolene i fokus. Dette for å 
skape masse variasjon og utvalg.

Trenings shorts og t-skjorte
Trenings shortsen og t-skjorten er kledd i rødt, og har 
kun Nike sin logo og Skedsmo FK logo på seg.

Trenings genser og bukse
Det finnes to ulike sett med treningsgensere og 
bukser. Det ene settet er hvitt, med røde logoer, og 
er dekket med Mønster A. Det andre setter er svart, 
med hvite logoer, og implementerer Mønster B. 
Begge settene har også Skedsmo FK sin typografiske 
logo nedover armene.

TRENINGSUTSTYR 
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Supporterutstyret er designet til å stå i stil med den 
visuelle profilen, og har gjort utvalget bredere og mer 
variert.

Supporter genser
Supporter genseren er hvit, med røde desigb 
elementer på seg. Forran står der ”Skedsmo FK 
supporter” i design med den typografiske logoen. 
bak er ryggen dekket med Mønster B og teksten ”En 
klubb for alle”. Genseren finnes også i rød, grå, svart 
og grønn.

Mobildeksel
Mobildeksel er designet rettet mot målgruppen. De er 
designet i hvit, rød, svart og grønn. Med ulike mønster 
og logoer.

Lue og caps
Det finnes tre luer og capser. En rød, hvit og svart. Alle 
med hovedlogo eller typografisk logo.

Flagg
Supporter flaggene er enten røde eller hvite. Den 
røde inneholder Mønster B, den hvite Mønster A. 
Begge med hovedlogo som fokus. Det finnes også 
flere flagg uten mønster og med symbolene i fokus.

Skjerf
Det finnes to skjerf farger, ett rødt og ett hvitt skjerf. 
Noen skjerf har hovedlogo, andre typografisk logo.

Halskjede og nøkkelring
Halskjede og nøkkelringen har begge heste symbolet i 
fokus, og da bare hodet.

SUPPORTERUTSTYR 
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Fotografi

Stil
Logo plassering
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Stil
Bildene skal ha skedsmo fotballklubb som fokus, dette 
vil si spillere, fans og annet som finner sted i en fotball 
kamp. Bildene har som mål å fange øyeblikkene i en 
skedsmo kamp. Hva øyeblikket betyr for spillere og 
hvilken følelse det gir fansen. 

Bildene skal stå i svart/hvit. Dette for å skape 
dramatikk og spenning i bilde.

FOTOGRAFI
Logo plassering
Logoen skal plasseres i ett av hjørnene for å ikke stjele 
fokus fra bildene.





Kommersiellle flater

Grid
Plakat og bilder
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Grid
Grid skal bestå av fem kolloner, dette gjelder på alle 
størrelser av trykk og design. 

Ved hjelp av fem kolloner gir det masser av rom og 
valg for tekst, bilde og design elementer.

Plakater og bilder
På bilde under blir det presentert eksempler på 
hvordan dette tas i bruk.

KOMMERSIELLE FLATER





Digitale flater

Instagram
Facebook

8



KANDITATNR: 6216 SLUTTPRESENTASJON  |  40    

Instagram og Facebook
Klubben befinner seg på disse to digitale flatene.

DIGITALE FLATER





Nettside9
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Nettsiden er designet mer oversiktlig, ryddig og i 
sammenheng med resten av den visuelle profilen.

På de neste sidene vil nettsiden bli vist nærmere.

NETTSIDE
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