
Designspåret

Följ designspåret genom 
museet och upptäck designens 
betydelse för idrotten.
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Utformningen av arenor och 
idrottsutrustning har blivit allt viktigare. 
I den knivskarpa konkurrensen och 
jakten på toppresultat spelar funktionell 
design en allt större roll för resultatet.

Designspåret

Omslagsbild: Konståkaren Vivi-Anne Hultén tävlar i VM i konståkning på Stadion 1937. 
Foto: Riksidrottsmuseet
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1. Grafisk design
Grafisk design används för att väcka uppmärksamhet, förmedla ett 
budskap eller presentera ett innehåll. Här kan du se exempel från 
idrottsvärlden i form av affischer, litteratur och skivomslag. Jämför 
layout och typografi från olika tidsepoker.

2. Skor
Skoindustrin blir allt mer högteknologisk och specialiserad. Ändå 
kvarstår samma grundläggande krav på att skon ska ge skydd, 
förebygga skador, vara bekväm och underlätta idrottandet. Olika 
idrotter kräver olika typer av skor.

4. Design
En bra skidhjälm ska vara säker, snygg och bekväm. Här ser du hur 
en modern hjälm är uppbyggd. Materialet i hjälmen är lätt men det 
ger ändå ett bra skydd. I framtiden kanske dina strumpor kan hjälpa 
till att optimera ditt löpsteg. Titta på prototypen för den smarta 
sportstrumpan.

3. Dräkter
Idrottskläder har flera funktioner: de ska skydda kroppen mot värme, 
kyla och stötar, underlätta och förbättra rörelsen samt framhäva 
eller dölja kroppen. Här kan du se exempel på kläder för olika 
idrottsaktiviteter.

Entréplan

Övre plan
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1. Grafisk design
Grafisk design är enkelt utryckt hur man planerar text och bild i en 
form. Här kan du se exempel på grafisk design av affischer, böcker 
och skivomslag. Grafisk design används inte bara i tryckta medier 
utan även i digitala och rörliga medier. 

Ett av de viktigaste grafiska elementen är logotypen. Den består 
oftast både av en symbol och ett namn. Nästan alla föreningar, 
förbund och större tävlingsarrangörer har egna logotyper. En av de 
mest kända logotyperna är de olympiska ringarna. Här ser du hur 
de används på souvenirer och kommersiella produkter.

Motorsport, affisch av Nils Wedel från 1959.
Foto: Björn Green, Kungliga biblioteket

Folklandskamp i gång, affisch från 1945. Foto: Björn Green, Kungliga biblioteket

Affisch för husmorsgymnastik, 1943. 
Foto: Björn Green, Kungliga biblioteket
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2. Skor
Fler av dagens skomärken etablerade sig tidigt på marknaden. Adi 
Dassler grundade märket Adidas och hans bror Rudolf märket Puma 
1948. Allteftersom har skoindustrin blivit mer högteknologisk och 
specialiserad. 

Val av underlag och idrott ställer varierade krav på skon men 
viktigast av allt är förstås din egen fots storlek och form. Trots det 
har den manliga foten varit norm för skotillverkarna under lång tid. 
Den första löparskon för kvinnor tillverkades 1972! Den individuella 
anpassningen blev därefter allt tydligare med formgjutna ilägg och 
skor anpassade för olika typ av fotisättning, löpsteg och underlag.

3. Dräkter
Idrottskläder har flera funktioner: de ska skydda kroppen mot 
värme, kyla och stötar, underlätta och förbättra rörelsen samt 
framhäva eller dölja kroppen. Normer, värderingar och ekonomi 
påverkar idrottsdräktens utseende. Samhällets förändrade syn på 
klass och kön avspeglas mer eller mindre i dräktens förändring. 

I ridsport används kavaj eller frack som tävlingsdräkt. Sportens 
historiska bakgrund i krigskonsten, dominerad av män verkar 
fortfarande styra klädvalet. Den äldre uniformen har ersatts med 
en civil uniform som påminner om mannens högtidsdräkt, fracken.

Joshi Helgesson, EM i konståkning 2013. Foto: Erwin Scheriau, Bildbyrån

Spikskor, 1920-tal 
Foto: Truls Nord/
Riksidrottsmuseet
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4. Design
God design förenar funktionalitet, säkerhet och estetik. Här ger vi 
exempel på produktutveckling av en säker skidhjälm och en smart 
sportstrumpa. Den smarta sportstrumpan är en prototyp för en 
strumpa som kan mäta steg och fotnedsättning. Via en trådlös 
enhet sänds informationen vidare till en mobilapp. I framtiden 
skulle strumpan kunna hjälpa idrottare att förbättra löpsteget. 

I montern ser du hur skidhjälmen Skull Comp är uppbyggd. Hjälmens 
ytterskal i olika sorters plast gör skalet hållbart samtidigt som det 
sprider ut energin från stötar. På insidan av skalet sitter en tunn 
väv som förhindrar att vassa saker tränger igenom. Det är samma 
material som i skottsäkra västar. Sedan kommer ett stötdämpande 
material i plast som är elastiskt. Närmast huden sitter ett fleecetyg 
för att det inte ska bli varmt och svettigt.

Alpin skidhjälm. Foto: POC

Övningsuppgifter
Följ designspåret genom Riksidrottsmuseet och lös uppgifterna till 
varje station.

1. Grafisk design

a) Titta på affischerna i taket. Hur många logotyper hittar du på 
affischerna?

b) Jämför bildspråket på affischerna. Hur presenteras budskapet? Vilka 
motiv används?

2. Skor

a) Studera skorna på väggen och jämför skornas funktion.

3. Dräkter

a) Studera simdräkten från början av 1900-talet och jämför den med 
dagens simkläder. Vad skiljer dem åt i design och materialval?

b) Titta på dräkterna i montern. Beskriv löparen, ryttaren och 
backhopparens dräkter. Vilka krav ställs på klädernas design och 
funktion?

4. Design

a) Titta på skidhjälmens olika delar. Vad har de olika materialen för 
funktion?

b) Titta på prototypen till den smarta strumpan. Vad tycker du behöver 
förbättras?
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