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Sedan 1985. De 2 färgerna passar 
inte ihop. För mig är denna den 
fulaste loggan jag har sett. Även 
om man tar med andra sporter. 
Ordet Sacramento är svårläst 

och textfonten är omodern. Den 
nedersta gråa färgen ska 

föreställa en basketboll men ser 
ut som en grå fruktskål. Längst 

upp ser det ut som två sjunkande 
skepp med skorstenar som 
sticker upp. Toppen liknar 

antiflygkraftbomber eller två 
bomber från andra världskriget. 

För stor text på Kings. Toppen ska 
tydligen likna en kungakrona?





Sedan 1968. En hök i 
mittcirkeln från höger till 

vänster. Höken är svår att tyda 
och ser mer ut som en PAC-

MAN i ett tv-spel från som äter 
upp ögat från höger till 
vänster. Typsnittet är 

generiskt. Texten är svår att 
läsa p.g.a. vit text mot röd 

bakgrund. Svårt att se att det 
är en hök och den är för liten.





Sedan 1957. Pistons är ett 
perfekt smeknamn på en stad 

som en gång var världens 
bilcentrum. Linjerna på basket-
bollen gör det svårt att tyda att 

det är en basketboll. Jämför 
med Lakers eller Knicks m.f.l. 

loggor.





Sedan 1984. De böjda linjerna 
ska representera horisonten på 

havet när du står på ett 
klipperskepp. Svart har aldrig 
funnits med i klubbfärgerna. 

Röd, vit, blå och svarta färgen är 
för dominant. Monogrammet är 
innovativt men svårt att tyda de 

tre bokstäverna L och A och C. 
LAC loggan är alldeles för liten 
jämfört med resten av loggan. 
Texten clippers är alldeles för 
stor jämfört med LAC loggan.





Sedan 1960. Färgerna passar bra 
ihop med glittrande Hollywood.

Om loggan skapats idag hade 
ingen tyckt att designen är bra 
eller annorlunda. Färgschemat 
är unikt, mjukt och inbjudande. 
Fartränderna i bokstäverna ger 

intrycket att laget flyger fram på 
planen.





Sedan 2008. Loggan symbol-
iserar inte åska eller maskoten 
bisonoxe. Bison är en symbol 

för USA:s urinvånarna. Namnet 
kommer från att Oklahoma, 

är ett tornadoområde och där 
finns en division av USA-armén 

som kallas thunderbirds. En 
stor sköld som leder ner till den 

undre skölden med hjälp av 
textdesignen. 

Tydlig thunder text.





Sedan 1997. De tre stjärnorna 
representerar Maryland, Vir-
ginia och Washington DC. För 

mycket olika saker finns med i 
loggan som Washington mon-
umentet. Ränder och stjärnor 
distraherar betraktaren på att 

det finns en basketboll i mitten. 
Washington monumentet blir 
ett superbrett spår på basket-

bollen.





Sedan 1995. Integrationen av 
dinosaurieklon till basketboll 

linjer- och sömmar. En 
antydan av den farliga 

dinosauriemaskoten. Lättläst 
text. Fonten är standard och 
tråkig med fyra olika färger





Sedan 1970. Svart och vit 
finns inte med i klubbfärgerna 
och jag tycker inte att loggan 
representerar klubbfärgerna. 

Texten Cleveland är mycket 
svår att läsa och textfonten är 
ordinär och tråkig. Innovativt 

är svärdet som går igenom 
C-loggan. Tråkigt namn med för 

många bokstäver med ett fult 
färgschema med fyra olika 

färger. Svärdet är 
skräckinjagande och det är 

smart att svärdet skär igenom 
bokstaven C.





Sedan 1970. Vindsnurran är 
den mest abstrakta loggan av 

alla idrottslag. De tio snurrande 
strecken, fem röda och fem vita, 

är menade att 
representera två lag som ett 

zickzackmönster som blir 
suddigt. Fem linjer 

symboliserar de offensiva 
spelarna och de andra fem 

defensiva spelarna. Så loggan 
representerar basketsporten 

generellt med dess fart och dess 
rasande tävlan. Bokstäverna P 

och T är skarpa klor.





Sedan 1976. Basketbollen som 
flyger fram på bokstaven P ger 
associationen till hastighet och 

snabba bilar i racertävlingen 
Indy 500. För stort mellanrum 

mellan bokstäverna och sämsta 
fonten av alla loggor. Fördelen 
är P-loggan med tre fartränder 
på basketbollen som finns inuti 

bokstaven P. Blått och gult är 
färgerna i delstatens flagga. 

Pace betyder fart och Illusionen 
av rörelse skapas av de tre 

horisontella strecken till 
vänster om basketbollen. 





Sedan 1946.  New York är den 
bästa staden i världen men 

loggan representerar ingenting 
av en metropol. De gigantiska 
bokstäverna som lutar några 
grader bakåt ska symbolisera 
skyskrapor när man ser dem 
nerifrån. Triangelskölden ska 

föreställa emblem som 
Stålmannen eller Läderlappen 

på sina bröst. Designen ska 
ge en tredimensionell effekt. 

Problemet är att ovanstående 
koncept kunde användas av alla 
lag. Positivt är den annorlunda 
textfonten och olinjära stilen.
Nackdelen är för mycket grå 
färg. Silverfärgen borde tas 

bort eller bytas ut.
Tredimensionell effekt.





Sedan 1989. Den gröna stjärnan 
symboliserar staten 

Minnesota. En ylande elak varg 
är enda fördelen med loggan. 

Jag gillar ej 
färgkombinationerna, där det 
blir för dålig kontrast mellan 
alla färger. Man har stulit allt 

från Dallas loggan med 
stjärnan och 

färgkombinationerna m.m. 
Nackdelen är svårläst text med 

vit färg mot mörk bakgrund. 
Sex färger är för mycket. Bok-

staven A ser ut som ett upp- och 
nedvänt V.





Sedan 1968.Den gamla loggan 
hade lila istället för svart och 

grå text. Den hade endast 2 
färger: orange och lila. Nu blir 

det halloween-tema som är 
väldigt fult jämfört med den 
äldre loggan. Textfonten och 
färgen grå är den sämsta av 

alla loggor. Ordet Phoenix är 
svårläst. Enda laget som har 

kvar den rektangulära loggan. 
Solloggan är väldigt snygg 

därav plats 17.





Sedan 1989. Färgerna matchar 
varandra bra. Hela loggan följer 
basketbollens parabelbana mot 

korgen. Basketbollen ser ut 
som en komet som passar med 
namnet magiskt. Typsnittet är 
unikt och böjningen gör loggan 

mer levande. Färgschemat 
pasar bra ihop även om det är 
fyra färger: grå, vit, svart och 

blå.





Sedan 2012. Skölden är 
annorlunda och bägge 

typsnitten snygga och lättlästa. 
Bokstaven B på basketbollen 
är inte snygg p.g.a. att  det är 

svårt att se att det är en en 
basketboll i bakgrunden. Svart 
och vitt sätter en minimalistisk 

ton av coolhet. Loggan har 
ändrats från 3D till 

tvådimensionell. Positivt är 
att det är en sköld. Negativt 
är att basketbollen liknar en 
negativ eightball. Det sämsta 

lagnamnet är NETS. Dåvarande 
delägaren, den berömda 

rapparen Jay-Z, har utvecklat 
den nya loggan år 2012. Svart/

vit kommer från de före 
detta skyltarna som fanns i New 

Yorks tunnelbanor. Positivt är 
att B-loggan kan tydas som 
basketboll eller Brooklyn.





Sedan 1988.Smeknamnet Heat 
passar bra ihop med regionen 

p.g.a. det varma klimatet. 
Fördelen är enkelheten i 

designen och den flammande 
basketbollen. Nackdelen är 

den vita ringen som ser ut som 
en toalettsits. Fonten ser ut 

som en standardtext från 1990. 
Bokstaven T ska symbolisera 
en flamma. Bokstäverna A är 

också unika. 





Sedan 2014. Svårt att se att det 
är en basketboll längst ner. 

Positivt är taggen längst 
ner. Svårt att läsa Charlotte. 

Typsnittet på ordet Hornets är 
modernt och innovativt. Första 
och sista bokstaven är större. 
Getingen med dess för stora 
vingar ser inte realistisk ut. 

Getingdesignen ser inte skräck-
injagande ut. De två färgerna 

ger inget djup på designen. 
Taggen längst ner under 

basketbollen är min favorit och 
anledningen till placeringen 13.





Sedan 1976. Loggan passar bra 
till regionen som anspelar på 

guldgrävartiden. Två hackyxor 
och en guldklimp. Bergtopp 

ovanför basketbollen. 
Nackdelen är att de fyra färger-

na inte passar ihop. Texten är 
svårläst. För mycket 

mellanrum mellan bokstäverna 
och svårläst text med ordinär 

textfont.





Sedan 1963. Det bästa 
lagnamnet och den bästa 

basketboll-loggan. 
Symboliserar patriotism med 
de tre färgerna i USA:s flagga. 
De tretton stjärnorna ovanför 
sjuan symboliserar de tretton 

orginalkolonierna i den 
första amerikanska flaggan 

från år 1776 . Därav kommer 
lagnamnet 76. Självständig-
hetsförklaringen skrevs på i 

Philadelphia år 1776. För stort 
mellanrum mellan bokstäverna 

och svårläst text med ordinär 
textfont.





Sedan 1980. Mest unika designen 
med maskoten integrerad i 

basketbollen. Tre olika 
skeppnader är integrerade i 

varandra med den runda skölden 
och textskölden och 

bakgrundsskölden. Stjärnan 
symbolierar ”Lone Star State 

Texas”. Fördelen är att 
bokstaven M finns på hästens 
huvud. Negativt är att texten 

Dallas är  svårläst och liten. Mån-
ga detaljer men ändå enkel de-
sign. Innovativt och unik font

med Mavericks. 





Sedan 1971. Ringen är innovativ 
med sin tredimensionella effekt. 
Initialerna H och R sätts ihop till 

en snygg logga. Loggan ska 
symbolisera en raketstart med 

elden längst ner. 
Färgkombinationen svart och rött 
passar inte bra ihop. Svårt att se 

att det är en rund 
basketboll eftersom linjerna i 

bollen är svart mot svart. Texten 
är lätt att läsa och typsnittet är 

ordinärt. R är skapad att likna en 
äkta raket. Det finns 2 detaljer 
som liknar en raket. Toppen av 

raketnosen och de två 
strömmarna av avgaser på botten 
av raketen när den startar. Ringen 

runt basketbollen gör så att den 
ser ut som en komet. För 

mycket gråa och svarta färger. 
Borde använt endast röd färg med 

lite vitt. NASA finns i Houston 
därav rakettemat.





Sedan 2001. Björnen ser lugn 
och otäck ut. De laserfokuserade 

guldögonen sänder ut 
aggression. Fin skugga. 

Textfonten är nyskapande och 
lättläst. Stadens namn är större 

än lagnamnet. Positivt är att 
endast 2 färger används. 

Yin-yang känsla med den dåliga 
sidan till höger och den vänliga 

sidan till vänster. Texten är 
lättläst och typsnittet är unikt 

och innovativt.





Sedan 1971. Bron är perfekt att 
representera bay area. Ovanlig 

logga med en bro som inte är 
centrerad utan mer till sydväst 

p.g.a. att man ville ha plats med 
spelarnummer. Detta är inte 

Golden Gate-bron uan Bay-bron. 
Typsnittet är tillgänglig 

standard Copperplate och att 
använda ett offenligt typsnitt är 
inte populärt bland designers.





Sedan 1968. Bocken ser arg och elak 
ut. Den beiga färgen är unik bland 
alla loggor inom sportvärlden. De 

bägge färgerna påminner om natur 
och skog. Hornen är inåtvända så 
att de ska påminna om sömmarna 

på basketbollen. Bockens krage 
visar ett M som är första bokstaven 
i Milwakuee. Den runda loggan ska 

påminna om en basketboll. 
Nackdelen är att texten är svårläst 

p.g.a. vit färg på texten mot den 
mörka bakgrunden. De vita ögonen 

ger en otäck uppsyn.





Sedan 1976. Namnet kommer 
från sporren som cowboys bär 

på sina hälar på bootsen för 
att hjälpa till att kontrollera 

hästen. Sporren passar bra med 
regionen. Att lägga till sporren i 
bokstaven U är genialt och enda 

orsaken till femteplatsen och 
den enkla designen. Den mest 
lättlästa texten av alla loggor. 

Texten sticker ut mot en vit 
bakgrund. En nackdel är att 

sporren ser ut som en 
stämgaffel.





Sedan 2013. Man ser att det är ett 
djur som maskot. Pelikanen stirrar 
hotfullt och den blodröda näbben 
ger en lämplig aggressivitet för en 
attackerande NBA-maskot. Denna 
logga är en av två där namnet på 

staden har större bokstäver än 
lagnamnet. Portland är det andra 
laget. Pelicans är svårläst med vit 
text mot röd bakgrund. Loggan är 

lite livlig och även basketbollen 
har tre färger. Loggan kollapsar när 

den används i mindre format. 
Toppen på loggan är fleur-de-lis 

som är symbolen för New Orleans. 
De 3 färgerna blå, röd och guld 
representerar flaggan för New 

Orleans.





Sedan 1979. Bokstaven J 
återges som en musikalisk not 

som är en trefärgad basketboll. 
Det är en av av de mest 

framstående konstverken i 
idrottshistorien. 

Tredimensionell känsla på AZZ- 
bokstäverna som skapas med 
annan färg grön. Bokstaven J 
tycker jag liknar en saxofon.





Sedan 1966. Samma design sedan 
starten. Texten är den mest synliga 

av alla NBA-loggor. Oxen ser mest arg 
och elak och skräckinjagande ut av 

alla loggor. Denna logga utan text är 
den alla känner igen mest. Röda 

färgen på hornen, blicken och 
näsborrarna är mina favoriter bland 
alla NBA-loggor. Det röda på hornen 
symboliserar strävan att attrahera 

nya spelare hellre än att slakta 
motståndarna.Estestiskt är att ordet 
Bulls får plats mellan hornen. Enkelt 

och effektivt.





Sedan 1946. Maskoten är med i log-
gan. Basketbollen snurrar runt på 
pekfingret och maskoten lutar sig 

mot käppen. Detta är unikt och finns 
inte på någon annan logga i världen. 

Maskotens klädstil med 
fluga och väst med pipa, 

knästrumpor, träkäpp och 
cylinderhatt sticker ut. Den gröna 

ringen med vit text gör att det är lätt 
att läsa. Många färger på maskoten 
gör att autenciteten höjs. Maskoten 
representerar de irländska rötterna 
vid bildandet. Enda nackdelen är att 

det är för många färger: grön, vit, 
svart, orange, brun, beige och guld.  

Fördelen är att den innehåller en 
levande person som är mycket unikt 

inom sportlogotypvärlden.
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