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TRV 2011/69669 A
Rapporten är framtagen med ekonomiskt
bidrag från Trafikverkets Skyltfond.
Ståndpunkter och slutsatser i rapporten
reflekterar författaren och överensstämmer
inte med nödvändighet med Trafikverkets
ståndpunkter och slutsatser inom
rapportens ämnesområde.
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SAMMANFATTNING
Syfte
Kopplingen mellan vårdbehandlade cyklister och
bristande användning av hjälm är tydlig (http://media.
folksam.se/sv/2007/04/13/tre-ganger-fler-skallskador-vid-cykelolyckoran-vid-moped-och-motorcykelolyckor/). Därför vill vi med detta

projekt undersöka möjligheterna hur cykelhjälmar
kan locka till ökad användning med att de rymmer
fler funktioner.
Projektet har gjorts möjligt med ekonomiskt bidrag
från Trafikverkets Skyltfond. Genom användandet
av designprocessen har vi genomfört projektet
enligt följande princip:
Research
Vi vill undersöka vilka som använder och inte
använder hjälm, samt orsaken till detta. Det
har vi gjort genom intervjuer av cyklister och
cykeldistrubutörer, men även genom en enkät som
lades ut på olika forum där 214 personer deltog
och svarade. Vi har även sökt tidigare diskussioner
på internetforum kring hjälmanvändandet.

Därför har vi undersökt hur en hjälm som passar
till kostym skulle kunna se ut. Vi inspirerades
av “Vespahjälmar” som nuförtiden ofta syns på
välklädda förare.
Resultat
Resultatet är tre koncept där det första handlar
om personligt uttryck. Det andra konceptet riktar
sig till modemedvetna och det sista kombinerar
flera funktioner för att förenkla användandet för
cyklisten.
Personligt uttryck
En modulär hjälm som lämnar utrymme för
variation för cyklisten. Genom möjligheten att
byta ut innerskydd / foder och skal till en palett av
önskvärda färger.

Lagen är tydlig vad som gäller vid cykling; alla
personer under 15 år måste använda hjälm. För
barn finns det speciella gröna spännen som öppnar
upp vid överbelastning för att förhindra stryprisk.
För vuxna finns det inga som helst krav på
användning av hjälm vilket kan vara förklaringen
till att endast 68% använder hjälm( http://www.

Stil
En minimalistisk hjälm där fokus ligger på
detaljerna och kvalitetskänslan, kanske i
kombination med något specifikt klädes- eller
cykel- märke. En hjälm som passar till kostym eller
annan stil.

trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Sakerhetpa-vag/Tillsammans-for-Nollvisionen/Prioriterade-insatsomraden1/
Hjalmanvandning/).

Kit
Genom att kombinera flera funktioner som krävs
vid cykling kan man korta ner momenten som
cyklisten annars går igenom. Därför är detta en
cykelhjälm med integrerad belysning och som kan
låsas fast på cykelsadeln. Därmed kan den lämnas
kvar och agera sadelskydd vid nederbörd.

Det går att generalisera cykelhjälmar i tre
kategorier; skatehjälmar, multisport och klassiska
cykelhjälmar. Nästan alla hjälmar har gemensamt
att de är sportiga i sitt uttryck, vilket många som
svarade på vår enkät också konstaterade.
En hel del problem med hjälmanvändandet finns;
frisyren förstörs, den passar inte till övrig stil, det
blir för varmt eller för kallt, det ser “töntigt ut“ och
den är svår att förvara m.m.
För att göra en attraktiv hjälm med kompletterande
funktioner har vi gått igenom vilka funktioner som
kunde lösa några av problem. Genom att föreslå
funktioner i kombination med hjälmen för våra
användare har vi sett att de tekniska funktionerna
inte är särskilt eftertraktade. Snarare eftersöks en
ordentlig hjälm i minimalistiskt utförande med bra
passform och en personlig “touch”.
Vi sammanställde all den information vi samlat
och kunde se ett samband. De flesta kraven och
önskemålen från användarna som inte använder
hjälm idag handlar om färg, form och uttryck men
utan avkall på funktionaliteten. De som redan
använder hjälm tycker inte att estetiken är något
stort problem.
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enkelhet blivit trendigt och lockat nya användare.
De är modemedvetna som hellre cyklar utan hjälm
än att förstöra sin stil med en sportig kruka.

I och med det inser vi att det finns en bortglömd
målgrupp: den moderna cykelpendlaren. Genom
trenden med fixed gear- kulturen har cykeln i sin

Utvärdering
När vi utvärderade dessa idéer mot
cykelhjälmsdistrubutörer fick vi bland annat
svaret att färg och form inte löser den bristande
användningen.
Hjälmen är till för att skydda huvudet mot smällar
och måste då utformas på specifika vis för att klara
detta. De flesta köper svarta hjälmar trots att det
finns färger att välja mellan.
Vi tror trots detta att det kan vara sökandet efter
en hjälm som känns unik och personlig som gör att
många (inte alla) inte hittar rätt hjälm. I och med
att hjälmen kröner huvudet och ramar in ansiktet
borde det vara en självklarhet att det finns en
större variation på hjälmar för olika huvudformer,
precis som att det finns olika glasögon för olika
ansiktsformer.
Idén med kombifunktioner som integreras i en
hjälm möter mer tveksamheter hos cyklister än
lockelse. Men allt eftersom tex Ledlampor blir
mindre och kraftfullare och regntäta textiler som
andas utvecklas så kan det bli subtila funktioner i
en “vanlig cykelhjälm“.

Den klassiska läderhjälmen är
ihopvikbar men skyddar bara mot
skrapsår. Den skulle inte klara en CEmärkning idag.
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SYFTE
Kopplingen mellan skador och bristande
hjälmanvändning är tydlig (2). Vi vill med
detta projekt se hur hjälmen kan göras mer
attraktiv med tilläggsfunktioner. Vi avser
även utvärdera befintliga bra och möjliga
idékoncept.

-Kan typiska hinder för att använda hjälm
minskas med tilläggsfunktioner?

Vi avser att gå igenom behov hos dagens
cyklister, oavsett trafiksäkerhetsaspekter.
En del kombinationer kan dock ge
säkerhetsrisker, det kommer i så fall beskrivas
i bedömningen. Hjälmen är utgångspunkt för
studien, vilka funktioner som kan adderas
ifall det ökar attraktiviteten, vilket kommer
att gestaltas.

-Cyklisters beteende och marknadens
utbud går inte alltid hand i hand. Genom att
visa leverantörer/tillverkare resultatet av
cyklisters behov från denna studie kan det
påskynda utvecklingen. Detta är ett problem
idag eftersom marknaden knappt utvecklar
hjälmar med fler funktioner eller ens för
enklare hantering.

Vi illustrerar en palett med bra lösningar.
Vi vill betona att vi avser att gestalta
konceptuella lösningar, inte utveckla tänkta
produkter. Med gestaltning menar vi att göra
skisser, CAD-bilder eller fysiska modeller, i
detta fall i verklig skala. Detta ser vi som en
viktig styrka jämfört med beskrivande text för
att resultatet ska bli lättillgängligt.

Mål med projektet:

Behoven av olika funktioner kan variera med
årstider, med vilken typ av cyklist man är och
vad man behöver cykeln till. Nya beteenden
ger förstås nya behov. Andra branscher eller
trender kan vara influenser för nya behov.

-Att tydliggöra problemen med dagens
brister sett ur ett produktperspektiv.

Ny teknik utvecklas till säkerhetens fördel
även för integrering i cykelhjälmar, tex
trådlös överföring, GPS, talstyrning, LED-ljus,
smarta telefoner osv. Här avser vi att visa vad
som finns och vad som kan bli tillgängligt
i närtid. Vi kommer beröra regelsystem
för att bedöma om konceptlösningar
strider mot lagar och krav. Resultatet från
detta arbete kan tas vidare för eventuell
produktutveckling. Det kan även utgöra
en grund för Skyltfonden att bedöma
ansökningar som tangerar denna ansats,
för myndigheter som berör regelverk och
lagar, för företag som vill ha inspiration eller
problembeskrivningar i hjälmområdet.
Problem som projektet ska lösa:
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-Det finns många idéer om att integrera olika
funktioner. Vilka funktioner är rimliga att
integrera?

-Att beskriva hur dagens utbud ser ut
generellt. Med visst internationellt
perspektiv.
-Att beskriva önskvärda funktioner som kan
ge mervärde vid cykling, typfall.

-Att stämma av lösningar/koncept med
användare, sakkunniga i säkerhetsfrågor och
representanter cykelbranschen.
-Att stämma av lösningar med fackhandeln
om möjligheter och hinder.
-Att bygga upp kunskap om hur funktioner
kan integreras i hjälm samt utvärdera denna
kunskap baserat på aspekter som; nytta,
problem, möjligheter och säkerhet.

SYFTE
Hur kan
cykelhjälmen bli lika
självklar att använda
för alla?
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BAKGRUND
I Malmö tar idag runt 40% av befolkningen
cykeln till jobbet varje dag. I Stockholm
är antalet just nu bara ca 7%(4), . Vi ser för
närvarande en tydlig ökning av cyklande
både som fritidssyssla och som pendling
mellan hem o arbete/skola.
Under åren 2007-2011 dog i genomsnitt 25
cyklister varje år i Sverige. Av de omkomna
cyklisterna dog 70% i kollisioner med
motorfordon(5).
Cykling är ett transportmedel som har ökat de
senaste åren och förutspås att fortsatt öka. I
och med den minimala miljöpåverkan och hur
effektivt transportmedel det är i stadsmiljö
får vi hoppas att allt fler tar till sig cyklingen
som primärt färdmedel.
Med ett ökat cyklande i städer, som utformas
efter biltrafik, skapas många farliga
trafiksituationer. 1300 cyklister i Sverige får
varje år sjukhusvård (1) och av dessa saknar
85% hjälm(2).
Med ett alldeles för litet hjälmanvändande
idag (32% enligt trafikverket (1)) skulle dessa
olyckor troligtvis kunna minskas genom att
fler använde sig av hjälm.
Även om cykelhjälmsanvändade i sig inte
enbart är den enda lösningen för att öka
säkerheten kring cyklister så är det ett
faktum att hjälmen ökar cyklisters chanser
dramatiskt att klara sig när olyckan väl är
framme.
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BAKGRUND

68%
Använder inte hjälm (1).

85%
Av alla vårdade cyklister
saknade hjälm vid
olyckstillfället (2).
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METOD & MATERIAL

LAGSTIFTNING &
CE MÄRKNING
I Sverige finns det ingen lag som säger att
vuxna måste bära hjälm vid cykling. Däremot
är det lagstiftat att barn under 15 år måste
bära hjälm.
Alla hjälmar som säljs inom EU skall vara CEmärkta och därmed testade för att klara en
lättare krock*.
Barns hjälmar måste dessutom ha en
utlösningsfunktion som löser ut vid viss
belastning. Detta pga stryprisken om ett barn
fastnar och blir hängande i hjälmen.
Det diskuteras kring en framtida
cykelhjälmslag i Sverige och visst finns det
fördelar med att tvinga cyklister att bära
hjälm, tex ett ökat procentuellt användade
och bättre statistik kring olycksförhållanden.
Men samtidigt finns det som alltid, risker
i att tvinga fram ett beteende. Flera andra
länder (bla Australien) har gett exempel på
ett minskat cyklande i kombination med
införandet av en cykelhjälsmlag.
Fördelarna med cykling är många; bättre
kondition och fysik, minskad miljöpåverkan,
förbättrad personlig ekonomi, trevligare
stadstrafik, tystare gator etc. Så frågan är om
hjälmtvång verkligen är den rätta lösningen.
*testet innebär bla. att hjälmen släpps från en höjd på 2 m med en
vikt motsvarande tyngden av ett huvud innuti. Detta skall simulera
ett fall för en stående person direkt på huvudet. Dessa tester kanske
inte är tillräckliga eftersom krafterna i en cykelkrock oftast är större
än så.
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METOD & MATERIAL

HJÄLMAR PÅ MARKNADEN
De hjälmar som finns på marknaden idag
går att generalisera i tre segment; klassisk
cykelhjälm, multisport & skate.
De vanligaste hjälmarna har tidigare
varit de klassiska cykelhjälmarna med sin
tydliga aerodynamiska utformning. Men
de senaste åren har cyklisterna även hittat
skatehjälmarna och dessa är nu nästan ännu
vanligare att se på vägarna.
Eftersom skatehjälmen inte är gjord med
cyklister som målgrupp klarar den inte alltid
de påfrestningar som en bra cykelhjälm gör.
Trots det klarar de flesta skatehjälmar CEmärkningen.
Multisporthjälmarna som säljs är ofta lite
dyrare och riktar sig till personer som är
aktiva inom flera olika hjälmsporter. Dessa
hjälmar har oftare ett mer extremt utseende
med funktionen i fokus.
Det som kan sägas efter tester från Folksam
är att varken pris eller typ av hjälm verkar
spela in i hur väl den fungerar vid krock (7).
En synpunkt till skatehjälmens fördel har
varit; “den sitter bra på huvudet eftesom den
omsluter mer av skallen”
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METOD & MATERIAL
MULTISPORT

BERN WATTS
fr. 450 SEK

GIRO SEAM
fr. 1995 SEK

POC TRABEC RACE
MIPS
fr. 2000 SEK

KLASSISK
CYKELHJÄLM

SKATE

SKEPPSHULT PASSION
fr. 1000 SEK

BERN MACON
fr. 425 SEK

LIMAR 525
fr. 350 SEK

BIBILTEMA
100 SEK

ETTO ZERO
fr. 250 SEK

BELL FACTION
fr. 150 SEK

BÄST I TEST (7)
Antal hjälmar

Sportig

Stilig
Desto mindre sportig hjälm man vill ha desto mindre
alternativ har man att välja på. En cykelhjälm som passar
till kostym verkar fortfarande inte finnas.
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DEN MODERNA CYKELPENDLAREN
MODEMEDVETEN
Cykelhjälmsutbudet präglas av racingmodet
som härstammar från tävlingsbanorna. I
Europa är det vanligt med träningsgäng som
kantar gator som ser ut som tävlingscyklister.
Det kan vi se influenser från även i Sverige.
Men nu när allt fler väljer cykeln som
transportmedel och anländer till sin
arbetsplats kan racinghjälmens snabba
uttryck kännas fel. När man använder kostym/
klänning till vardags vore det bra om hjälmen
även passade till detta, dvs lite stramare stil.
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Varför finns
det ingen
cykelhjälm
som passar
min stil?
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METOD & MATERIAL

PROBLEM MED
CYKELHJÄLMAR
När vi har talat med cykelhandlare och
cyklister har vi sett många olika orsaker till
att hjälmen inte används.
Efter vår undersökning visade det sig att
de flesta hjälmlösa aldrig använt hjälm
frekvent sedan de var barn. Därmed känner
de sig ovana att göra det även upp i åldern.
Dessutom tycker många att det är väldigt
besvärligt att ta med sig hjälmen, att de flesta
hjälmarna är osköna och att frisyren kan bli
förstörd.
Andra problem är att det är svårt att veta hur
hjälmen ska sitta på huvudet och hur man
ställer in hjälmen rätt. Några tycker också att
det är svårt vid regn och snö eftersom det
regnar in i hjälmen och mössan oftast inte får
plats under.
31% av de tillfrågade i vår undersökning
tycker att priset på hjälmar är för högt och
att det är en av orsakerna till att de inte
använder hjälm. Men eftersom det finns
hjälmar som håller CE-märkningen från 100
SEK tror vi inte att priset enbart är den enda
anledningen till att dessa personer inte
köper sig en hjälm. Troligtvis är det även här
en fråga om andra orsaker.
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Hur svårt ska det vara att göra
en bra hjälm med användaren i
fokus?
Här ser vi med tydlighet
problemen med att ställa
in dagens bandsystem rätt.
Dessutom glider banden ofta,
vilket gör att de öppnar sig
vartefter för att till slut glida ur
sitt spänne. Att tillverkarna inte
gör bättre lösningar är mycket
förvånande. Hur kan vi få ett
nytänkande på detta område?
Idesign har gjort förlag på
bättre alternativ, men det är
svårt att få intressenter till
detta.
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METOD & MATERIAL
PROBLEMLISTA
1. ESTETIK

- Hjälmen är inte trendig
- Den matchar inte kläder
- Många hjälmar är opersonliga
- Hakbandet är spretigt
- Hjälmen sticker ut från huvudformen

2. FRISYR

- Frisyren förstörs
- Den formar håret starkt
- Den är sedan svårt att rätta till

3. KOMFORT

- Det blir varmt sommartid
- Kallt vintertid
- Hur ska den sitta?
- Svåra inställningar
- Dålig passform
- Oftast osköna
- De är stora
- Svårt med glasögon

4. SKADOR

- Hur vet man när hjälmen är trasig?
- Vad gör man då?
- Hur känslig är hjälmen?

5. OVANOR

- Brukar inte använda
- Osmidigt att använda
- Känns töntigt
- Glömmer hjälmen hemma

6. FÖRVARING

- Stjäls om den lämnas
- Skrymmande form
- Svår att ta med

7. HANDSFREE / MUSIK

- Hög volym pga av vindsus
- Hör inte trafiken
- Hjälmen är i vägen för hörlurar
- Hörlurar trasslar in sig i hjälmen när man tar av sig den

VAD KAN LOCKA NYA ANVÄNDARE?
- Smidigare att ta av / på
- Enhandsanvändning
- Bevarande av frisyr
- Värmande / svalkande
- Anpassningsbar storlek
- Hjälmförvaring
- Motverka skada / stöld om den lämnas
- Passa cyklistens stil
- Varningsfärg / reflexer
- Applicera märken / trender
- Förenkla valet - vad är bra? (Konsumenttester)
- Förtydliga hjälmens funktion och risken att avstå den
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METOD & MATERIAL

BEFINTLIGA KONCEPT
Alla hjälmutvecklare vill förstås att deras
modeller ska sälja bra och gillas av många.
Några arbetar med konceptutveckling för att
attrahera nya användare De flesta koncepten
handlar om att lösa problemet med estetiken
som också är ett av de största problemen
enligt cyklisterna själva (6).
Hövding är en ny säkerhetsprodukt som är
gjord för att likt en airbag blåsa upp kring
huvudet när cyklisten är med om en krock.
När airbagen inte behövs är den vikt kring
halsen och ser ut som en skarf.
Produkter som Hövding är mycket intressanta
eftersom de breddar marknaden och höjer
innovationsfaktorn på hela branchen. Trots
alla godkända tester och CE- märkningen
av Hövding finns det hinder för att en sådan
här produkt ska bli populär hos cyklisterna.
Att inte veta om hjälmen utvecklas vid en
eventuell krock är ett orosmoment som kan
få många att istället välja den traditionella
hjälmen. Men om det i framtiden visar sig
att Hövding klarar sina krockar kommer
förtroendet sakta öka och fler och fler välja
ett sådan eller liknande alternativ.
Enligt majoriteten av de personer som
svarade på vår enkät är det inte så. Många
av dessa antydde att effekten kunde vara
motsatt då man snabbt mister enkelheten
med cyklingen och kvalitetskänslan minskar.
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Belysning

Kamoflage
Doftvarning mot spricka

Grafik

Trä
Integrering av teknik

Vikbara

Hövding
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BEFINTLIGA KONCEPT
Att kombinera teknik med hjälmen finns det
många exempel. Det verkar inte få någon större
genomslagskraft på marknaden. Kanske passar
tekniken inte in i cyklisternas filosofi?
Kanske blir det för krångligt att behöva
ladda ytterligare ett batteri eller så har rätt
kombination inte utvecklats ännu.
Vad vi sett i våra undersökningar så uppskattas
inte ytterligare funktioner till hjälmen om det
inte innebär att hjälmen blir mer lättanvänd
och/eller smidigare. Vår bild är att man ska
fokusera på att göra hjälmen mer optimal i
sitt grundutförande innan man adderar nya
funktioner.
Eftersom det finns en strävan mot minimalismen
hos många cyklister blir cykelhjälmen en
onaturligt klumpig produkt att bära med sig när
den inte används. Detta problem har många
försökt lösa genom att designa koncept där
hjälmen är hopvikbar så cyklisten lättare kan
bära med sig den.
Vikbara hjälmar har egentligen funnits
sedan den första “bananhjälmen“ som var
en läderhjälm gjord för att skydda cyklisten
mot skrapsår. Det är svårt att skapa en
motståndskraftig hjälm mot stötar och
som samtidigt är vikbar eftersom hjälmens
kontruktion blir komplex.
Att kombinera cykelbelysning i hjälmar är
också en populär kombination bland befintliga
koncept/hjälmar. Det finns t.om de som
integrerar blinkers- signalering i hjälmen för att
utöka funktionen. Sådana här tillbehör och extra
funktioner tror vi har mycket marginell effekt
på cyklisters hjälmanvändande. De som cyklar
mycket och redan använder hjälm är den grupp
som kompletterar den med lampor. Nördar är
för starkt ord, men ger en hint om att det är
åretruntcyklister som vill synas, se och cykla
säkert
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Remspänning integrerat
likt som på avancerade
pjäxor

Återvunnet

Stil

Airbag

Belysning
med blinkers
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METOD & MATERIAL

NYA MATERIAL
Det utveckals ständigt nya material och även
kombinationer av dessa. Forskningen kring
intelligenta material som tar upp stötar är
intressant i många aspekter eftersom den är
applicerbar inom så många olika områden.
För fordonsbranschen är det relevant eftersom
man gärna utvecklar nya lätta material som tar
upp stötar i en kollision. Andra områden som söker
efter intelligenta deformerande material är t.ex
rymdforskningen där man bland annat behöver
material som tar upp stötar vid hårda landningar.
Ett exempel på ett sådant material är
aluminiumskum. Det är precis som det låter
aluminium fullt med små bubblor fyllda med
antingen gas/luft. Materialet har väldigt bra
deformeringsegenskaper och bromsar upp en
kollision effektivt. Aluminiumskum testas redan för
nya användningsområden och har t.ex testats för
användning i motorcykelhjälmar. Mer forskning för
ändamålet återstår ännu.
Ett annat intressant material med goda
kollisionsabsorberingsegenskaper är D3o som
redan används i olika skydd då det är flexibelt tills
en kollision. Då stelnar den molekylära strukturen
och sprider ut kraften över ett större område.
APS (Active Protective System) är ytterligare ett
material som har liknande egenskaper men med
en smart fackverksstruktur som ytterligare sprider
kraften.
Nya hjälmar i smarta material är intressant att
forska vidare på eftersom det kanske kan resultera
i tex mindre klumpiga hjälmar.

24

METOD & MATERIAL

D3o

APS

Alufoam

Alufoam med härdat skal
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KRAV & ÖNSKEMÅL
Cykelhjälmen ska skydda cyklistens hjärna
och skalle vid ett fall eller en krock med
cykeln.
Fast det egentliga behovet är att skydda
cyklisten från att hamna i farliga situationer.
Detta löser inte hjälmen. Att lösa behovet att
skydda cyklisten från farliga trafiksituationer
skulle snarare kunna lösas genom
förändringar av infrastrukturen som gjorts i
t.ex Danmark, Holland, Tyskland mm.
Lösningar som nackburna airbags och nya
material kan utveckla marknaden kring
cykelsäkerhet och öka ett hjälmanvändande
hos cyklisterna
Olyckor kommer alltid att finnas, oavsett hur
trafiksituationen ser ut. Frågan är hur man
kan få fler cyklister att använda hjälmen?
Vi ser att det borde finnas större utbud
med hjälmdesign/funktioner som passar
fler grupper som representerar olika
tillhörigheter; tex
- kostymigt/business
- estetiskt, rent, sparsmakat
- tjejhjälm som tex klarar hästsvans
- hjälm för ungdomer efter 15år
- band/låssystem som medger enhandsgrepp
och enkelhet i justering
Tilläggsfunktioner
- förvaringslösning, helst till cykeln
- belysning
- inner- ytterdel som klarar olika klimat och
regn. Som en tunn mössa
- påbyggbara lösningar, typ backspegel
Nytänkande
- nya material kan ge nya förutsättningar för
tunna lätta och hållbara lösningar jämfört
med dagens. Hövding är ett bra exempel, det
finns andra liknande idéer.
- ändrade regelverk för att medge tex enklare
band- och låslösningar. Klätterhjälmar och
ridhjälmar ger bättre möjlighet till tex lås på
sidan för enklare längdjustering respektive
steglös låsning.
Vanebrytande
- många vuxna har inte hjälm för det inte blir
av, det fordrar nya vanor. Föräldrar har tex en
stark livsuppgift att hålla sig levande för sina
barns välbefinnande
- ungdomar över 15 år måste få förebilder för
att vilja/våga använda hjälm
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HUVUDFUNKTION
NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER

ÖNSKVÄRDA FUNKTIONER

SKYDDA CYKLISTENS HUVUD
MEDGE ENKEL PÅTAGNING
MEDGE ENKEL AVTAGNING
MEDGE ENKEL JUSTERING
MEDGE SÄKER FASTHÅLLNING
INMOLD PRODUCERING (EJ LIMMAT SKAL)
ENHANDSMONTERING
ESTETISKT TILLTALANDE
VÄDERSKYDDA
VENTILERA
MINIMERA VIKT
EJ PÅVERKA FRISYR
PASSA MED SOLGLASÖGON
TILLSSKYDD GM TEX AIRBAG
SMIDIG ANVÄNDNING
FLEXIBEL ANVÄNDNING
TILLÅTA HÄSTSVANS
MEDGE OLIKA FRISYRER
INBYGGD CYKELBELYSNING
SADELSKYDD HJÄLMSKYDD
INTEGRERAT LÅS
HANDSFREE / LJUD
BACKSPEGEL
IHOPVIKBAR
POSITIONSSYSTEM
FALLARM
LAGER PÅ LAGER
INTEGRERADE HÖRLURAR
STRUKTUR SKELETT
WIFI
NATURMATERIAL
KAMERA
BAROMETER
HEADSUP DISPLAY
VÄRME
BLINKERS
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MÖJLIGHETER
Vi utgick från vår kravlista
och idégenererade kring vilka
funktioner som skulle kunna
kombineras med en hjälm för att
öka attraktiviteten.

FÄRGER

MÖSSA

HÖRLURAR

LÅS

AIRBAG

KAMERA

HEAD- UP DISPLAY
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SADELSKYDD
FALL / LARM
VÄRME
SLINGOR

GPS / TELEFONI / 3G

BELYSNING

NATURMATERIAL
/ KVALITET

GLASÖGON
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KOMBINATIONER

“Funktioner som ökar attraktiviteten i en hjälm” heter det här projektet. Genom att
addera intressanta funktioner till hjälmen och sedan fråga användarna på forum har
vi fått en god kunskap om vad cyklister och “hjälmlösa“ efterfrågar. 214 personer
deltog i vår webbaserade enkät. Nedan följer en kort utvärdering av de olika
funktionerna.

+

=

Att ge cyklisterna större valmöjligheter när det
gäller färg/mönster på en klassisk hjälm kan
räcka långt. Flera cyklister vi talat med saknar
en personlig hjälm med subtilt formspråk.

=

Integration av ljud / musik i hjälmen skulle
uppskattas av många men kan snabbt bli en
säkerhetsrisk i trafiken.

=

Att kunna låsa fast hjälmen i cykeln löser
problemet med att den är skrymmande när man
inte använder den. Men det kan vara problem
vid nederbörd.

=

Någon typ av belysning eller visuell signal är
en av de mest logiska funktionerna även om
det inte räcker som enda ljuskälla i dagsläget.
Färdriktningen kan missuppfattas om
cyklisten vrider på huvudet.

FÄRGER

+
Ljud

+
Lås

+
Ljus

+

=
Kamera

+

=
Mössa

+

=
Glassögon
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Att integrera kamera är vanligt förekommande
i många produkter och det räcker att titta på
extremsportare för att inse att det finns en
marknad för detta även för cykelhjälmen.
Bildkvalitet är dock en viktig faktor. Vem trodde
att när mobiltelefonen kom, skulle rymma en
kamera som en självklarhet?
Problemet med temperaturskillnader skulle
kunna lösas med utbytbara innerfoder. Detta
kan dock riskera säkerheten om den inte går att
fästa. På vintern använder de flesta ändå mössa.
Innbyggt visir/ glasögon finns på många
landsvägscykelhjälmar och är en självklarhet
på många mopedhjälmar. Är detta något som
skulle kunna göra hjälmen mer attraktiv, varför
fungerar inte hjälmar så väl ihop med glasögon
när så många använder det?

METOD & MATERIAL

+

=

Problemet med en blöt sadel löser många
med ett sadelskydd som måste tas av vid
påstigning av cykeln. Om hjälmen ihop med
en påse istället skulle skydda sadeln, skulle
lösa en del av regnproblemet?

=

Att använda naturliga material och satsa på
en kvalitetskänsla skulle kanske locka de
modemedvetna cykelpendlarna. Men skulle
man behöva tumma på säkerheten då och
vilka material skulle fungera?

=

För att öka komforten på vintern skulle någon
typ av element kunna hålla hjälmen varm,
troligtvis med hjälp av ett batteri. Vart skulle
det sitta?

=

Att de flesta idag äger en smartphone
skulle kunna uttnyttjas i hjälmen. Kanske
en app som ger GPS- hänvisningar och/
eller handsfree genom högtalare i hjälmen.
Säkrare än att cyklisterna använder en hand
och ett öga till att styra telefonen i trafiken
men skulle det uppskattas?

Sadelskydd

+
Naturmaterial

+
Temperatur

+
GPS / handsfree / 3G

=

+
Head- up display

+

=

Innbyggd airbag syns i vissa motorcykelhjälmar.
Den nya Hövding- hjälmen har tagit den ett
steg längre. Detta kan minska problemet
med klumpigheten men hur vet man att den
fungerar?

=

Ett fall- alarm integrerat i hjälmen skulle
kunna skicka signaler om en olycka till
valfri mottagare. Hur skulle detta tolkas av
mottagaren?

Airbag

+

En inbyggd head- up display skulle
kunna medföra ytterligare funktioner
till ovanstående teknik som te.x
navigationsverktyg. Kan detta skapa
distraktionsproblem?

Fall- alarm
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RESULTAT

HUR KAN CYKELHJÄLMEN
GÖRAS MER ATTRAKTIV MED
KOMPLETTERANDE FUNKTIONER?
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RESULTAT

A. PERSONLIGT UTTRYCK
Kombinera färger / material

Många konsumentprodukter kan fås i olika
färger, tex hörlurar. Bara genom att erbjuda en
hjälm som går att få i valfri färg eller mönster
skapas en möjlighet för cyklisten att skapa sin
egen stil.
Hjälmen skulle kunna bestå av två delar,
innerfoder och ett ytterskal, där det går att byta
ut enbart den ena delen när man vill variera sig.

URBAN EARS

VALFRIHET
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KNOG

TRANSPARENS

RESULTAT
SKAL

TRANSPARENT

+

EGET MÖNSTER

SVART OPAK

+

BLÅ

GUL

+

GUL

+

INNERSKYDD

VIT OPAK

+

HUNDTAND

GRÖN

+

GRÖN

DJUPBLÅ

+

GRÅBLÅ

Subtil ventilation i en mer sluten form

Detaljerna räknas

Minimalism
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RESULTAT

B. STILIGA HJÄLMAR
MODEHJÄLMEN

Målgruppen som cyklar med stil och lämnar hjälmen hemma just pga av att den förstör
estetiken, blir allt större. I en hjälm för dessa personer är det viktigt med detaljerna och
materialvalet för att få ett kvalitativt uttryck.
När hjälmlagen slutar gälla (vid 15 års ålder) väljer många att sluta använda hjälm för att det
ser “töntigt” ut. Eftersom kläder och märken är speciellt viktiga i tonåren, men även för många
vuxna, skulle man kunna locka fler att fortsätta använda hjälm om det fanns hjälmar som var
lite mer modeinriktade.
En hjälm för Lacoste som syns på nästa sida skulle passa bra till kavaj men funktionaliteten i
sämre väderförhållanden skulle medföra att den snabbt skulle slitas ut.
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Såhär skulle en hjälm från Lacoste kunna se ut.
(Koncept av Kyle J. Ferguson)
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RESULTAT

C. CYKELKIT
lås / lampor / sadelskydd

Enkelhet
Cykling är verkligen basalt och ska kunna
vara enkelt. Hjälmen krånglar till det
eftersom det är en sak att hålla reda på.
Sitter den på cykeln så är den där när man
beöver den.
Genom att medge fastlåsning av hjälmen
kan den lämnas vid cykeln.
Med ett sadelskydd som även täcker
hjälmen när den placeras över sadeln, så
kan både hjälm och sadel hållas torra när
man ska cykla.
Belysning
Allt eftersom tekniken blir allt mindre
blir också möjligheterna att integrera nya
funktioner i hjälmen bättre.
Att integrera belysning ser vi blir vanligare,
främst genom att cyklister ordnar det själva.
De hjälmar som har det integrerat från
början är få, kanske blir de fler. Allt som
bidrar till fungerande ljus som används bör
uppmuntras.
Integrerad teknik ger paradoxen till mer
komplexa lösningar som blir sårbara.
Cykling ska vara enkel och fordrar tåliga
komponenter
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RESULTAT

IDAG

+
1. Låsa upp

+
2.Torka sadeln

+
3. Ta på hjälm

+
4. Tända belysning

5.cykla

KOMBOHJÄLM
Sadelskydd (Goretex)
Cykelbelysning
Kombinationslås

1. Ta på hjälm 		

2. Cykla
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AMBASSADÖRER
Idoler, personer att se upp till, får trender
att utvecklas fort. Frågan är vilka personer
som skulle kunna få cykelpendlarna att börja
använda hjälm.
Folkkära artister och personligheter skulle
kunna bli representater / ambassadörer i
hjälmfrågan och genom detta kunna sprida
budskapet om hjälmanvändning via tex
bloggar, forum och andra medier.
Många slutar använda hjälm vid 15 års ålder
eftersom det är lagligt och tjatiga föräldrar
inte kan sätta samma tryck bakom sina
förmaningar om att barnen ska ha hjälmen
på sig. Om föräldrarna använder hjälm är
chansen större att deras barn även fortsätter
att göra det. Därför är det minst lika viktigt
att inspirera vuxna att använda hjälm som
ungdomar.
När POC började sälja alpina hjälmar visste
ingen vilka de var men efter att de delat
ut gratis hjälmar till lovande skidåkande
ungdomar fick företaget bra publicitet när
dessa ungdomar senare stod på prispallen
med POCs hjälmar på sig.
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IDOLE

EN

RESULTAT
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SLUTSATS
Under projektets gång har vi
generat många ideér kring vilka
tekniska funktioner som kan
integreras i en hjälm.
De idéer vi fått bäst respons
på från cykelförsäljare och
användare är de idéer som
innebär en förbättring av dagens
hjälmtyper.
De cykelhandlare vi talat med
framhäver att det troligtvis
snarare är en fråga om
marknadsföring än om vilken
hjälm eller vilka funktioner den
har för att öka försäljningen.
Vi fick höra om ett hjälmtest
i en oberoende tidning där
resultatet innebar en markant
försäljningsökning för den
“vinnande” hjälmen över hela
landet.
De 214 personer som deltog i vår
enkät gav tydliga uttryck för sina
åsikter om hur de vill att en hjälm
ska se ut för att använda den. Ett
problem är att många av dessa
personer söker efter en “snygg“
hjälm utan att kunna formulera
vad de menar med det.
Genom att ställa frågan -“hur
skulle du designa en hjälm om
du fick välja”- fick vi reda på
hur de tänker sig en “snygg“
hjälm. Majoriteten svarade att
de skulle designa en hjälm som
passar huvudformen bättre och är
mindre sportig i uttrycket. Bland
funktioner som uppskattas i en ny
hjälm framkom att belysning samt
-att kunna lämna hjälmen kvar på
cykeln
Något som också framkom från
flera personer var att det saknas
utrymme för att utrycka sin
personliga smak med de hjälmar
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som finns på marknaden idag. Om
det skulle finnas hjälmar som går
att få i flera färger, enligt samma
princip som Knogs cykellampor
och lås, så skulle möjligheten att
matcha cyklisternas egna stil öka.
Det framkom ett önskemål på
hjälmar som passar den moderna
cykelpendlaren. En hjälm som
har ett neutralt, stiligt uttryck
och som passar väl ihop med
en modemedveten klädsel.
Materialval och detaljer är viktiga
vilket kanske höjer prisnivån en
aning.
Att göra cykelhjälmsanvändande
trendigt skulle kunna
vara en strategi. Genom
ambassadörer, representanter
för hjälmanvändande skulle
man kunna inspirera snarare än
påtvinga hjälmanvändande.
Vissa problem är svårare att
lösa än andra och den fysiska
hjälmens form gör det i dagsläget
svårt att bl.a lösa problemen
med frisyrerna. Här krävs det
någon alternativ lösning som t.ex
Hövding. Men den ger i dagsläget
nya problem som t.ex högre pris,
cirka 4000kr. Och tekniken är
mycket komplex.
Lösningen är dock mycket lovvärd
enligt tester. Allt som bidrar till
hjälmanvändning är av godo.

STIL
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TRAFIKSÄKERHETSNYTTA
Att utveckla nya säkerhetsprodukter för cyklisters säkerhet är förstås
viktigt. Men komplexiteten är större än så. För att lösa problemet med
personskador på cyklister vill vi se det i ett större sammanhang.

Myndigheter
Myndigheternas ansvar sträcker
sig över stora ämnesområden.
Men om de ser till att
infrastrukturen anpassas efter de
behov som finns för cyklister och
visar att cykeln är en viktig del i
en framtida stad ökas säkerheten.
Och då generera nya cyklister om
säkerheten förbättras.
En cykelsäkerhetsstandard likt
den tyska (Stvzo) innebär större
krav på att utvecklarna skapar
bättre cykelprodukter.
Det skulle även bli lättare för
konsumenterna (cyklisterna) att
välja rätt hjälm om man kan se att
de klarar högre krav.
Dagens CE- märkning är
otillräcklig om man lyssnar på
distributörerna. Det finns hjälmar
som klarar CE-märkningen utan
att fungera tillräckligt vid de
krafter som uppkommer vid en
cykelolycka.
Utvecklare
Ett problem för konsumenterna är
att de inte kan välja på så många
hjälmtyper.
Vi som industridesigners
hjälper gärna företag att skapa
produkter som cyklisterna
faktiskt efterfrågar och att ligga
i framkant av utvecklingen. Idag
utvecklas de flesta hjälmarna
i Kina och som säljs billigt till
olika distributörer innan de
hamnar i butikerna. Det skapar en
likriktning.
Distributörer/tillverkare
Distributörerna är i händerna på
de produkter som utvecklas och
finns tillgängliga på marknaden.
POC och Hövding är exempel på
visionära utvecklare/leverantörer
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som kan bidra till nyutveckling.
Vägverket utlyste 2005 en
designtävling för attraktiva
cykelhjälmar. Det resulterade i
tre prisade hjälmar, en av dem
som vi på Idesign bidrog med.
Ingen tillverkare förde resultatet
vidare till en produkt, trots en
namnkunnig jury som banat väg
för intressanta lösningar. Det
beskriver lite hur svårt det är att
påverka utbudet.
Cyklist
Vi cyklister behöver skydda
oss. Om skyddet sedan är en
hjälm, airbag eller i någon annan
form spelar ingen roll så länge
produkten gör det den ämnad för.
En skada kan förändra både den
olycksdrabbade och dennes
omgivning. Den kunskapen kan
myndigheterna verkligen bidra
till att sprida på ett smart sätt för
att motivera cyklister att använda
hjälm
Olyckan
Olyckor kommer alltid att uppstå.
En aspekt är att ju fler som väljer
cykeln framför bilen, desto
fler cykelolyckor kommer att
ske, paradoxalt. Men det är en
konsekvens av att det är mest
singelolyckor i statistiken och
att man är mer utsatt för skador
på en cykel jämfört med att köra
bil. Trafiken idag är anpassad till
bilister och inte cyklister vad det
gäller trafiksäkerher. Cyklister är
mer utsatta och oskyddade.

Så fungerar det vinnande förslaget i Vägverkets tävling om design av huvudskydd för cyklister. ”Hatt trick” är
tunnare, lättare och svalare än de cykelhjälmar som finns på marknaden i dag. I sin enkla grundform går den
att använda precis som det är. Men med hjälp av utbytbara tygöverdrag och skärmar kan hjälmen förvandlas
till en mängd olika huvudbonader.
(del av pressmeddelande från Vägverket)

”Hatt trick” av Johan Birger, Gert Hanner och Esa Ervast på Avalon Industrial Design i Helsingborg är det
vinnande förslaget i Vägverkets tävling ”Formge huvudsaken för cyklister”.

Ucit – hederspristagare Kristine Mayer, Anders Landström, Peter Wockatz från CARAN Stockholm

Cykelhjälm för vanligt folk - hederspristagare Martin Birath Stockholm

Care off - hederspristagare Johan Larsvall, Torbjörn
Höjer, Hans Nyström och Reza Tajik från Idesign AB
Stockholm.
Observera spännet på sidan som lätt kan justeras efter
påtagandet. Denna lösning är avsevärt enklare att
hantera än dagens standardspännen, men inte godkänd
pga krav att ha låset under hakan. Däremot godkänt för
klättring
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KONTAKT
Johan Larsvall
Idesign AB
Mälarvarvsbacken 14
117 33 Stockholm
johan@idesign.se
www.idesign.se
Tel +46 84 04 00
mob +46 708 84 04 01
Se mer på www.idesign.se
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http://www.svenskcykling.se/category/trender/
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#cite_note-18
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Enkät gjord av Idesign med 214 svarande personer 2012.03.

(7)
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(11)
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(12)

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/tvaatredjedelar-vill-ha-lag-paa-cykelhjaelm-men-bara-haelften-baer-hjaelm-420424

(13)

http://www.forsakra.net/blogg/130-cykelhjaelmen-anvaends-saellan-html

Ett stort tack till alla sakkunniga som har deltagit i projektet som experter eller/och
varit behjälpliga i utvärdering och bidragit med information;
Mikael Bergquist, Kretslösningar HB
Personal från Cykelexperten, Sockholm
Magnus Svensson, SILVA
Cykelspecialisten, Hornstull
Cyclecorner, Hammarby Sjöstad
Alla 214 som hjälpsamt svarat på våra webbaserade frågor via följande forum:
http://www. funbeat.com
http://www. cykelforum.se
http://www.happymbt.org
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http://www.idcmodels.com/portfolio/prototyping/

http://www.hovding.se

http://danielchangdesign.com/
Daniel-Don-Chang

http://www.flickr.com/photos/podoboq/6133822014/
sizes/o/in/photostream/

http://www.wonder-vision.com/contact/london-studio/

http://www.agence-360.com/en

http://www.besportier.com/archives/led-bicycle-helmetlazer-helmets-urbanize-nlight.html
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http://whiteprint.co.uk

http://www.cpsc.gov/kids/geek.html

http://www.dahon.com/accessories/2010/
pango-folding-helmet

http://www.giovannidoci.biz
http://www.habitables.co.uk/transport/bicycle-helmet-with-built-inlights-concept

http://www.kylejferguson.com/lacostehelmtconcept/

http://www.flightglobal.com/blogs/
aircraft-pictures/2007/11/w-t-warren-testing-helmet-1912.html

http://www.doobybrain.com/tag/
cyberpunk/
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http://agirlastyle.com/2012/07/
how-to-dress-for-a-confusedsummer/a-girl-a-style_-bike/

http://www.murraymitchell.
com/2011/12/guy-in-suit-with-bike/

https://www.facebook.com/publicbikes
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