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Sammanfattning

Projektet kommer att gå ut på att ta fram en brottarsko som inte är universal som 
dem som är ute på marknaden idag. Detta är en sko som är speciellt utvecklad för 
en viss typ brottarstil. 
Brottarskon kommer att rikta sig mot brottare på elitnivå där marginaler har en 
avgörande betydelse av matchens resultat. För att nå högsta möjliga resultat kom-
mer projektet gå igenom designmetodikens tre huvuddelar: Analytisk fas, kreativ 
fas och en utförande fas. Efter sammanställandet av informationen som givits 
under den analytiska fasen, kommer olika tester att genomföras för att nå bästa 
resultat. Valeri Nikitin är en av dessa testpersoner som jag har använt mig av. 
Han har bland annat blivit placerad som 1:a i VM och 4:a på OS. Slutligen sam-
manställs projektets alla delar i en rapport och presenteras sedan muntligt den 18 
maj. Projektet ställs sedan ut veckan efter presentationen där rapport  med presen-
tationsskisser och även en fysisk presentationsmodell ställs ut. 
Målet kommer vara att få fram ett färdigt koncept av en brottarsko som är redo att 
lanseras ut på marknaden. Visionen är att få ut produkten i produktion.
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1. Bakgrund

Projektledaren Tim Skoglund har en långv erfarenhet inom brottning, både som 
aktiv och på elitnivå. Han har placerats på SM (Svenska mästerskapen) och även 
som ledare och tränare. Under den aktiva karriären har Tim och hans träning-
skompisar i klubben ofta haft brottarskor som samtalsämne. De har diskuterat 
dess kvalité och funktion. Med en Industridesignutbildning vill Tim ta chansen att 
prova och förverkliga iden om hur man skulle kunna göra brottarskor på ett nytt 
och inovativt sätt. För några månader sedan diskuterade Tim med sin nya tränare 
Valeri Nikitin om just brottarskor och fick ta del av hans tankar och erfarenheter. 
Det blev då tydligt att det finns ett behov, där ett industridesignarbete skulle kunna 
göra stor nytta. Projektledaren försökte först hitta någon som kunde finansiera 
projektet och bli projektägare men fann då istället Rasmus Åhrberg som har över 
tio års erfarenhet inom just skodesign. Rasmus ställer upp på att ge handledning 
under projektet. Med experter till hjälp både inom marknaden och branschen plus 
Tims egna erfarenheter och även sin industridesignutbildning, togs beslutet att 
köra projektet i egen regi.

1.1. Vision

Målet är att ta fram ett koncept för en brottarsko med brottare på elitnivå som 
målgrupp. Projektet ska leda till en rapport, en muntlig presentation och en 
utställning där rapport presenteras samt skisser och en fysisk modell. 
Ambitionen är att få ut ett sånt bra resultat som möjligt så att produkten ska 
vara klar att ta fram ett antal skor för testning. Drömmen vore att få ut den i 
produktion och försäljning. 
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1.2. Syfte

Syftet med projektet är att göra en rad tester och undersökningar som kommer att 
generera ett koncept av en brottarsko. Allt från funktion som till exmpel hur sulan 
är utformad, hur skosnörena ska sitta (om det ens kommer vara några). 
Färg och form kommer också att analyseras och testas fram till det maximalt bästa 
varianten för den utvalda brottarstil. Som nämnts tidigare finns det olika typer av 
brottare. Vissa av brottarna är offensiva och har ett speciellt rörelsemönster, med-
ans andra är defensiva och använder sig av kontringsgrepp. 
Projektet kommer att generera en slutrapport och en redovisning inför examina-
torer som då bedömer projektet. Då kommer bland annat Mikael Marklund som är 
ansvarig för industridesignutbildningen i Sundsvall på Mittuniversitetet. 
Det kommer även vara en utställning där presentationsskisser och en fysisk modell 
kommer att ställas ut. 

1.2.1. Mål

Målet med projektet är att få fram ett fungerande koncept av en brottarsko. 
Till skillnad från brottarskorna i dag kommer projektet att specialdesigna en brot-
tarsko efter en speciell stil av brottare. Vilken brottarstil som blir utvald sker efter 
en rad olika undersökningar och tester.
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1.3. Strategi metodval och Tidsplanering

Mål ett är att bli klar med projektrapporten 2011-03-14, mål två är delredovisning 
där projektet presenteras för examinatorerna, till exmpel var man då befinner sig 
i arbetet och hur det går med projektet. Slutpresentationen kommer att ske 2011-
05-20 följt av en vernissage och en utställning veckan efter. 
Under arbetets gång kommer designmetodik att tillämpas där projektet går igenom 
designmetodikens tre olika faser: Analytisk fas, kreativ fas och utförande fas. 

Se dess tidsplan och fasernas underkategorier i bifogad bilaga: Tidsplanering.

1.3.1. Samarbetspartners

Projektet önskar att det officiella datumet för projektstart ska vara 2011-02-28.
Under projektets gång så finns redan kontakter och tillgångar inom olika ex-
pertområden som kommer vara till stor nytta och hjälp för att få fram en så bra 
slutprodukt som möjligt.
Ytterligare till hjälp finns Mittuniversitetets lokaler som verkstad där laserskrivare, 
friformsmaskin, svarvar, fräsar, fullskalelabb, mötesrum, datorlabb med bildhan-
teringsprogram, cad program och fotostudio finns. 
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1.3.2. Förväntad slutprodukt

Rapport av projektet, pdf  presentation, Högkvalitativa skisser av produkt och en 
fysisk modell.

1.3.3. Målgrupp

Slutprodukten vänder sig till ungdomar, juniorer och seniorer som tävlar brottning 
på elitnivå. När projektet och konceptet är färdigt kommer projektet att vända sig 
till olika samarbetspartners för att få ut en produkt på marknaden.

2. Resultat 

I denna del redovisas alla delar i tidsplanen (se bilaga).

2.1 Uppstart

Projektet tog fart i slutet av februari efter att Tim då pratat med miun inova-
tionshandledare, Cecilia Nordlund. Vi såg de möjligheter som fanns för att driva 
projektet i egen regi. Bidrag söktes hos olika instanser som stödjer inovationer och 
utveckling. Vi såg även vilka styrkor som fanns att tillhandahålla för att få ett gott 
slutresultat som till exempel det breda kontaktnätet av elitbrottare såväl som na-
tionell nivå och upp till en internationell toppnivå. SAIK´s nya tränare Valeri Niki-
tin sågs som en overdelig tillgång som skulle gynna projektet. Strax innan beslutet 
om att köra igång projektet kontaktades Rasmus Årberg, som har en lång erfaren-
het av branchen och driver ett eget skomärke, Servant. Han har under en lång tid 
designat haglöfs skor och med han till hjälp kunde projektet få svar på frågor som 
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handlar om skoutveckling. Skolan tillhandahåller Per Silén som handledare. Med 
alla desssa nämnda experter på olika områden och med Tims egna efarenheter 
inom brottning och industridesign, kändes det som att alla bitar fanns för att driva 
projektet i egen regi och få ett fantastiskt resultat. 
Tim började med att skriva en projektrapport som senare använts för att söka 
bidrag och även fungerat som en mall för hur projektet ska drivas framåt och nå 
målet som är satt i slutet av maj. Inledde därefter fas 1 informationsinsamling.

2.2. Informationsinsammling

Information för projektet samlades genom olika intevjuer, till exempel plats och 
telefonintervjuer av aktiva samt tidigare aktiva brottare och webbaserade källor. 
Olika enkätundersökningar har gjorts löpande under projektet. 

2.2.1. Intevju Greppet.nu

Telefonintervjuade Morgan Fried som driver företaget Greppet.nu. Det är landets 
ledande brottningsproduktsförsäljare. 
Morgan åker även runt och säljer skor på landets större tävlingar. 
Brottarna tycker många gånger att det är viktigt att få prova skorna på plats. 
Fried får även på så vis en god kontakt med kunderna och även veta vad som 
efterfrågas. 
Intervjuen gav en inblick av vad kunderna söker för egensakper hos en brottarsko 
samt vad som är dåligt. Fick även veta att Adidas Response är strorsäljaren.
Fried bärättade att många klagar över att brottarskor håller inte ens en säsong. 
Anledningen till det ansåg Frid vara delningslinjer och mönster i sulan som gör att 
det spricker upp och går sönder mycket lättare. Sulorna Morgan Fried  anser vara 
de bästa är de sulor som är tillverkat helt i gummi. Många av brottarna efterfrågar 
skor med sulor som har en hög gummikant. Det ger bra grepp för att bland annat 
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“Irriterande dålig kvalite! 
Mönster i sulan gör att den 
går sönder.“



rulla i perterre. 
Det framgick även att skor som är något lägre runt vristen säljer sämre då dem inte  
ser ut att vara lika stabila och ge det stöd som behövs för att undvika skador.
 

2.2.2 Intevju Valeri Nikitin

Valeri Nikitin, en tidigare aktiv brottare på elitnivå från Estland har en rad topp-
placeringar från stora mästerskap som till exempel EM, VM och OS. Han har 
bland annat placerat sig som 1:a på Militär VM och 4:a på OS (år 2000) i Sidney. 
Valeri har varit till stor hjälp och bidragit med en rad goda synpunkter och delat 
med sig av sin expertis om allt som har med brottning att göra. Främst i vilka 
brottningsituationer där en fungerade brottarsko kan vara av stor och avgörande 
betydelse. Tim har gjort en rad intevjuer och även korta avstämmningar i tät följd 
under hela projektets gång.
Tidigt i projektet kom idén upp om att stilanpassa brottarskon till skilnad från de 
skor som finns i dag som är universala. 
Det finns två grenar inom brottning som är med i Olympiska Spelen, grekisk 
romesk stil och fristil. Dock har USA en egen form som är lite av en blandning av 
de två huvudstilarna, även kallad collegebrottning. Det som skiljer stilarna åt är att 
i Grekisk romersk stil får man inte greppa motståndarens ben eller lägga krokben 
men när det gäller Fristilen är det tillåtet att både greppa benen och lägga krokben. 
Redan i starten av projektet valdes fristilsutövarna bort som målgrupp. 
I den målgruppen räknas även kvinnor som bara utövar fristil. 
Fokusen riktades mot män som tävlar grekiskromesk brottning på elitnivå. 
Med hjälp av Nikitin så generalisrade vi och delade in brottare i tre huvudstilar 
inom den grekiskromerska brottningen. Med stilar handlar det om olika gener-
ella egenskaper hos brottaren, hur brottaren är bygd, det vill säga vilka fysiska 
förutsättningar så som längd, muskelmassa, vilken typ av muskelfibrer (vita lång-
samma och uthålliga eller röda explosiva). 

Vilket land brottaren kommer från har också en stor betydelse, olika länder har 
olika brottartraditioner. Beroende av dessa faktorer använder sig brottaren av vissa 
tekniker som den väljer att studera till nämaste perfektion. 
Vi valde att fokusera på Explosiva brottare som gärna sätter press på mot-
ståndaren i stående och väljer att koppla med omvänd koppling i parterr. 
Dessa situationer har vi tillsammans studerat mönstret. Vi har även undersökt vad 
som händer med brottarskon när man utför dessa moment, vart på skon sulan slits 
och vart man behöver extra grepp mot mattan för att kunna utföra dessa moment 
på bästa möjliga sätt.
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2.2.3. Webbaserade källor

Internet har bidragit med att få en stor och fördjupad inblick om vilka konkurenter 
som finns och vilka trender som sker inom brottarskoindustrin. Tim valde att stud-
era märken som finns. Främst att studera dess storsäljande modeller som riktar sig 
åt elitutövare. Wwsport har en rad klipp på youtube där de diskuterar Asics och 
Adidas nya modeller av brottarskor, vad som är bra och unikt med dem. 
Wwsport har en internetbutik där information som har varit intressant till 
marknadsanalysen.

2.3. Marknadsanalys

Omvärldsanalys utfördes för att få koll på vad konkurenterna har för produkter på 
marknaden för bli medveten om vad som finns och inte finns. 
Listade konkurenternas populäraste modeller med skons egenskaper kan vara allt 
från mönster av sula, vilket matrerial den är gjord i eller hur andningsaktiv skon 
är. Kunde tydligt se att Adidas och Asics är ledande när det gäller marknad, utbud 
och utveckling. Man kunde se vad som kännetecknar märkena. Adidas har ofta 
dragkedja över skosnöret, avancerade ventilationssystem samt att undersulan ofta 
är tvådelad. Asics har ofta avancerad textur på sulan och ofta armering som klär 
skon samt ger struktur och stöd. Utförligare beskrivning ges med hjälp av bild och 
lista på egenskaper på de utvalda modellerna i bilaga2.  
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2.4. Enkätundersökning

Under Fas ett´s informationsinsamling togs det fram en enkät som gar svar och 
bekräftade tankar och ider. 
Några av frågorna var vilken sko de använder i dag. Då kunde man se att Adidas 
Response var vanligast bland de tillfrågade. 
Majoriten föredrog skosnöre framför kardborre. Det var många som klagade över 
att Adidas klämmer åt och gör ont runt foten. Kunde även se att majoriten av 
brottarna tar flest poäng i parterr. Lade även märke till att många av de tillfrågade 
inte byter strumpor eller tar av sig skona mellan matcherna under en tävlingsdag, 
vilket är viktigt på grund av att man kan få svamp och skavsår.
Senare i projektet togs det fram en andra enkät för att gynna den kreativa delen av 
projektet, alltså fas två. 

2.5. Slitageanalys 

Fotade och studerade hur brottarskor slits, vilka delar av skon som blir speciellt be-
lastad. Kunde tydligt se att framtill vid stortån av skon går sulan ofta sönder. När 
det gäller delningslinjer och olika materialmöten är det vanligt att sömmar spricker 
och hål skapas. Många av modellerna som har dragkedja förekommer rost/ärg på 
dragkedjan, i några fall slutar den att fungera helt.
Under en av intervjuerna med Valeri Nikitin, berättade han att han kan kolla på ett 
par brottarskor och på så vis veta hur ägaren till skorna brottas. 
Valeri visade och berättade varför hans skor slits speciellt på vissa ställan, se bilaga. 
Under den aktiva karriären blev Valeri tvungen att byta skor efter var tredje månad 
på grund av att tyget töjs och då tappar skon passformen till hans fot. Det som 
händer då är att foten rör sig lite i sidledes och då tappar man greppet. 
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2.5.1. Användarstudie

Valeri Nikitin genomförde de utvalda brottnings momenten. Filmade då fötterna 
för att nogrant kunna studera hur skon påverkas, vart skon slits och vart den be-
höver extra fäste. Det märks tydligt hur skorna belastas i sidled vilket gör att foten 
kommer i rörelse när man utför momenten och det är något som händer ju slitnare 
skon är. 

2.6. Skotillverkning

Med massor av information var det dags för ett möte med Rasmus Årberg som 
har en lång erfarenhet av skodesign. Vi tog då reda på hur en sko tillverkas. 
Först stansas det ut olika delar som sedan sätts ihop platt i ett stycke, efter det 
fäster man ändarna i hälen, då får man en komplett överdel som i sin tur är redo 
att fästas på en sula. 
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2.8 funktions analys

-Försluta fot
-Skydda vrist
-Skydda fot
-Greppa
-Ventilera
-Förbättra prestation
-Tåla tvätta
-Tåla belastning i alla vinklar
-Hålla foten på plats.

2.7 Kravspecifikation

Ska
-Tydlig design
-Enkel att använda
-utrycka kvalite
-utrycka stabilitet
-utrycka inovativitet
-skön att använda
-slitstark
-luftig

Bör
-Minimal miljöbelastning
-kännas lätt
-kunna tvättas
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2.9. Kreativ fas

Eftar att ha samlat massor av informaton och samaställt en kravspecifikation 
samt en funktionanalys var projektet redo att gå in i fas två, den kreativa delen av 
projektet. Startade med en enkätundersökning och gick vidare med olika idegener-
eringsövningar. Efter det började utvecklingen av skokonceptet med täta avstämn-
ingar, med Valeri Nikitin.

2.9.1. Enkätundersökning två

Tog fram en enkät där brottarna fick svara på en fråga där det stod vad de önskar 
att deras nästa brottasko ska uttrycka. Det Framgick i den undersökningen att det 
viktigaste var att den skulle så ut att ha ett bra grepp, på andra plats ansågs det vara 
viktigt att den skulle utrycka sig som mjuk, smidig och hållbar.
I samma enkät fanns en linjesilluette av en brottarsko med insidan och utsidan av 
skon. Där fick brottarna själv rita ut hur dom önskar att sulan ska se ut. Det var 
även fritt att rita ut andra detaljer. Brottarna visade sig efterfråga en egenskap hos 
sulan och det var att den skulle gå upp en bit ovanför tån och på sidorna av tårna 
sträcka sig upp en bit, samt vara lite högre bak i hälen.
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2.9.2. Resultat Enkätundersökning 2

På bilden till höger visas en sammanställning av brottarnas designförslag och 
önskemål om sulans utformning. Vissa av brottarna hade egna idér om övriga 
utseendet. Brottarnas förslag visas med de svarta linjerna och den röda linjen är 
projektledarens Tim Skoglunds tolkning av resultatet.



2.9.3. Idégenerering

Började tidigt i projektet med idégenerering som först bestod av att teckna “sko 
kroki” av de egna skor som fanns till hands. Under själva idégenereringen togs det 
hjälp av en annan industridesignstudent där vi skissade på olika idér av skons olika 
delar, så som sula, hur den försluts som till exempel skosnöre och kardborre. Men 
också hur skon ventileras och även styling.

2.10. Konceptutveckling

Efter att idégenereringen var gjord började jag då med att skissa och utveckla kon-
ceptet om hur sulan skulle vara utformad för att leva upp till kraven som ställts. 
Sulan ska alltså gå upp på insidan av foten samt klätta upp längs hälen och fram 
mot tårna. Det är bra om sulan uttrycker bra grepp, är hållbar, mjuk, och smidig. 
Skissade upp en rad olika förslag som sedan diskuterades med Valeri Niktin. Tog 
därefter med kommentarer och tankar till nästa vända av konceptutvecklingen av 
skons sula.
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2.10.1. Utveckling av sulan

Med all information började projektet med att skissa på sulans form och funk-
tion. Valde ut några skisser som sammanställdes på ett utskivet A3 för att kunna 
kommunicera med användarna och låta dem tycka till och påverka utvecklingen 
av sulan. Hälen på nummer ett och framdelen av sulan på nummer tre var kom-
binationen som blev populärast. Det såg ut att fungera bäst, även att det var ett 
aggresivt uttryck som var intressant för brottarna. Det framgick även att förslag 
ett hade en onödigt hög kant i mittendelen av sulan. Förslag nummer fyra gick helt 
bort och tilltalade inte någon av brottarna. Cecilia på Miun innovation tyckte dock 
att förslag nummer fyra uttryckte stabilitet för foten.
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2.10.2. Utveckling av sulan två

Efter bearbetning av information som gavs från det tidigare mötet angående sulan 
med brottarna, togs en ny vända av skisser fram där brottarna återigen fick tycka 
till om konceptförslagen. Den här gången gavs det ett väldigt bra gensvar. 
Beslutade mig för att ta skosulkoncept 4, 5, 7 ett steg längre på grund av den goda 
kritiken som gavs. Brottarna var nöjda med designens funktion och uttryck.
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2.10.3. Helhets idegenerering

Hade nu tre förslag som brottarna tyckte om när det gällde sulan. 
Började med att sätta form på den övriga delan av skon. För att bli uppvärmd med 
skissandet och ha något att utgå från, togs det fram linjesilluetter av olika förslag. 
Valde sedan ut tre av förslagen som togs ett steg längre med lite färg samt materi-
alkänsla.

På sidan 20 visas en bild av de tre konceptförslagen. Visade först den svart/vita 
bilden för brottarna så att de bara skulle kolla på form och funktion och inte bli 
påverkad av någon färg. Efter att brottarna fick tycka till så framgick det att förslag 
ett och två var de populäraste. Jag visade därefter samma bild, men med de som 
var färglagda. Fick i stort sätt samma resultat, några av brottarna reagerade på att 
ena skon var vit och dem var överens om att det är en dålig färg som fort blir fär-
gad av den röda ringen som är på brottarmattan. 
Många av brottarna frågade efter skosnöre och tycker att dragkedja över snörnin-
gen är onödig och går i regel oftast bara sönder.
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2.10.4. Innersula och yttersula.

Hade en idé om att jobba med innersulan för att minska friktionen av foten inuti 
skon. tänkte att man kunde använda ett material som gör att foten klistras fast 
innuti skon för att yterligare minska friktionen skulle man kunna designa en till-
görande strumpa. Den idén trodde brottarna på, men det är något man får varifi-
era med ytterliga tester. 
Bild två visar matchande mönster med samma formspråk som den övriga delen av 
skon. Brottarna visade sig vara negativa till de olika mönstrena. Dem önskar en hel 
sula med ett få antal delningslinjer för att skon oftast spricker upp där.
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2.11. Fokusgrupp

Sammansatte en fokusgrupp med erfarna brottare och tränaren Valeri Nikitn, 
där de två desing förslagen först presenterades. Efter presentationen av brottar-
skorna diskuterades det om formen funktionen och helheten av de två skoförsla-
gen.

2.11.1. Designförslag ett

På sidan 23 visas designförslag ett och två. Designförslag ett var den mer omtyckta  
sulans form och enkelhet. Önskemål kom upp om att ta bort delningslinjerna som 
syns på förslaget för risk att den går sönder samt att bandet som döljer skosnören 
är något litet och där önskas något av de andra varianterna. Skissade då upp på 
plats ett förslag som direkt blev omtyckt. Den gråa delen och plösen är gjort i ett 
stretchat material det var något som fokusgruppen ansåg som en bra idé för att 
öka passform och komfort av skon.

2.11.2. Designförslag två

På sidan 23 visas designförslag ett och två. Den Svarta, gråa och röda färgkom-
binationen gillades inte. Det efterfrågades om starkare färger. Däremot var skos-
nöreskyddet mer omtyckt. Materialvalent vad det gäller att ha läder närmast sulan 
var också omtyckt.
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2.11.3. Resultat Fokusgrupp

Något som framgick under hela fokusgruppen var önskemålet om en sko med 
bästa möjliga funktioner så  som ventilation. Däremot avskalad från massor av 
detaljer som oftast gör så att skon går sönder. Med den nya inputtet blev det dags 
att ta fram ett slutgiltigt koncept inför examens presentationen 2011-05-23.

2.12. 3D-Modell

Byggde upp de enklaste formerna i 3Dprogrammet Autodesk Maya. Tog sedan in 
modellen i Autodesk Mudbox för att skulptera vidare. Tog efter ett tag besultet att 
fortsätta med 2D-skisser även som presentationsmaterial.
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2.13. Koncept
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2.13. Färgförslag
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2.13. pressentations bild





Marknadsundersökning

Adidas Response GT.

Robust bredare bas. 
Handkseliknande passform.
Bygd för att hålla.

Adidas ClimaCool.

“Speed Heel“ Direkt kontakt med mattan.
Blixtlås över snörning.
360 ° ClimaCool Ventilation runt hela skon.
Wraparound ger stöd för mittendelen av foten. 



Marknadsundersökning

Asics Agressor Wrestling Shoe.

Asics mest aggresiva yttersula.
Ecsaine Upper: Mocka, hållbart, bekvämt, passform.
DuoSole minskar vikten och förbättrar flexibiliteten.

Asics Dan Gable Ultimate 2 Wrestling Shoe.

PU övre Armering ger strukturerat stöd.
Intregread Lace Guard System uppfyller kraven för de 
regler som gäller skosnören.



Marknadsundersökning

Nike Inflict Wrestling Shoe.

Andningsaktivt material och även flexibelt.
Yttersula av gummi med dragkraft i alla vinklar.

Nike Takedown Wrestling Shoe

Ankelband, håller skosnöret låst.   
Förstärkta sömmar genom paneler.
Låg mellansula för ökad markkontroll.
 



Marknads undersökning

Double Sport Beloglazov Wrestling Shoe.

Unik Snörning för maximal hålfotsinlägg.
Strategisk andning.
Oöverträffad flexibilitet och lätt konstruktion för maximal 
rörlighet.
 

Matman G7 Revenge Wrestling Shoe.

Split Sole Design.
Bred sko för att passa en brottares fot.
 

Do-Win Wrestling shoe.

Läder och andningsvänligt nylon med gummisula.
 








