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Sammanfattning

I denna rapport har vi gestaltat hjälmkoncept som kan bidra till ökat skydd mot huvudskador vid hyra av 

elsparkcyklar. Bland dessa koncept så har vi även försökt att få in flera smarta funktioner som ökar mervärdet på 

lösningen och gör den mer attraktiv att använda.

Studier som vi själva genomfört har gjorts i Stockholm efter närhetsprincipen.

 Med ökad  användningen av elsparkcyklar så ökar också olycksfallen, skador mot huvudet och ansiktet står för 

den största andelen.

Det är en diger uppgift att få upp säkerhetstänket hos användarna. Det finns morötter och käppar för att öka 

motivationen att använda hjälm, vilket framgår i rapporten. 

En fördjupad användarstudie av de lösningar vi tagit fram bör göras för att bedöma vilka hjälm/skydd som kan 

accepteras för att bli använda.

Alla koncepten ger skydd men riskerar också att inte blir använda. Delvis för att målgruppen i regel är ungdom 

som vill vara cool, delvis för att fordonen ofta används vid onykter tillstånd. Under kvällar och helger ökar 

skadefrekvensen, bland annat för ökad konsumtion av alkohol. Delvis för att det är svårt att motivera använda 

hjälm av säkerhetsskäl. Invändningar är bland annat hygienskäl eller/och att det ska vara lika lättillgängligt som 

att hyra elsparkcykeln.
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Bakgrund

I Stockholm har antalet elsparkcyklar ökat kraftigt de senaste åren då stora företag så som Voi, Lime, Tier m.fl. har 

börjat hyra ut sina elsparkcyklar på Stockholms gator, problemet är att elsparkcyklister sällan använder 

huvudskydd. Användare av hyrsparkcyklar använder mer sällan hjälm än andra.

Denna kombination med bristande hjälmanvändning bland hyrare,  och ökad mängd skall- och ansiktsskador för 

målgruppen, gör det angeläget att öka hjälmanvändning för denna grupp och hitta lösningar som ökar 

motivationen.
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Trafiksäkerhetsnytta

I denna rapport gestaltar vi ett antal koncept som förhoppningsvis kan intressera och inspirera  användare och 

uthyrare av elsparkcyklar för att öka användning av cykelhjälmar. Koncepten behöver vidareutvecklas för att bli 

produkter som kan accepteras av användare. Utvecklingsarbetet fordrar testmodeller och utvärderingar för att 

bedöma intresset för att faktiskt använda de i verkligheten.

Vi hoppas att de här idélösningarna också kan inspirera tillverkare och uthyrare att implementera skydd som 

begränsar skadorna som ökar, främst mot huvud och ansikte.
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Research Idéer Design

Längden av detta projekt

Vi har gjort research  genom studier av cyklister i typiska trafikmiljöer,vi har 

gjort  intervjuer och tagit del av externa rapporter.

Vi har kreerat idéer varav  några valts ut till idékoncept som vi  bedömt har 

haft störst potential till ökad användning och som kan ge ökat skydd.

Med de idékoncept vi valt så har vi gjort de mer genomarbetade  för att 

lättare att förstå hur en slutprodukt skulle kunna se ut.

Metod
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01 Research
Syftet med projektet är att göra en hjälm för elsparkcyklar. Researcharbetet har hållits brett 

eftersom hjälmen är  en del av ett större system som gjort det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. På 

det sättet kan vi potentiellt hitta synergier mellan olika problem och lösningar som gör 

hjälmanvändning mer attraktiv.  
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Rapport | Idesign

Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept

I ett tidigare arbete för Skyltfonden gjorde Idesign en utvärdering av risker och möjligheter relaterat till nya fordonstyper på cykelbanorna. 

Bland annat gjorde vi  en studie där fordonstyper, användarekategorier, hjälmanvändning etc. kvantifierades på ett antal platser runt om i 

Stockholm.

“...2 av 74 loggade personer på elsparkcyklar hade hjälm...”
I studien loggades 2069 fordon på cykelbanor i Stockholm varav 74 av dessa var elsparkcyklar. I den undersökningen kom det fram att 

endast 2 av de 74 loggade personerna på elsparkcyklar använde hjälm.  De två som hade hjälm körde en egen elsparkcykel. Ingen av de som 

hyrde en elsparkcykel använde sig av hjälm.

“Ofta kombineras ett antal riskbeteenden vid användandet av dessa fordon — bruk 
under alkoholpåverkan, avsaknad av hjälm, samt att flera personer färdas på 
samma fordon.”
Från egna iakttagelser och under  intervjuer med Trafikpolisen framkom också att det finns en problembild i användningen. 

“De parkeras överallt, ofta på fel ställen.”
Studien visade att hyrda elsparkcyklarna ofta parkeras på ett nonchalant sätt där de kan utgöra en trafikfara. På cykelbanor och gångytor 

blir lämnade elsparkcyklar ofta ett hinder, detta är exempelvis ett problem för synskadade. 

 

(Idesign Partners Sweden AB. 2020. Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept) 
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Rapport | ITF

ITF-report

 ITF (International Transport Forum) har en rapport (ITF. 2020. Safe Micromobility) där de tar upp problem med hyrda elsparkcyklar:

- Över 80% av cyklisters och elsparkcyklisters dödsolyckor är krockar med tyngre 
fordon. 

En stor andel dödsolyckor sker på natten. “The analysis of e-scooter crashes to date reveals that a significant proportion of rider deaths 

occur in night-time crashes.”

Detta kan bero på att reflexer och lampor ofta sitter lågt på en elsparkcykel 
“When regulating for micro-vehicle visibility, policy makers should acknowledge that different vehicle forms will come with different design 
solutions for lights and reflectors. Some micro-vehicles have limited space for reflective surfaces... …branding on shared vehicles can reduce 
the space available for reflectors.”

Om man inför lagkrav på att använda hjälm när man cyklar så minskar man 
användningen av cykel. 
“A majority of countries in the world encourage but do not require adults to wear a helmet when they cycle. The nuance between 

encouraging and requiring is important: a number of experts think that mandatory helmet laws reduce the popularity of cycling and 

reduce its positive effect on public health.” 

Det är, enligt rapporten, stora likheter mellan cyklar och elsparkcyklar så en slutsats är att om det blir lag på att ha hjälm vid användning av 

elsparkcyklar,  så riskerar användningen av dessa minska.

 

(OECD/ITF. 2020. Safe Micromobility)
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Analys | VTI

Strada-analys

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. I 

en svensk sammanställning av Strada-data som VTI har gjort så man kan se en ökning av elsparcykelolyckor de senare åren, troligtvis är 

detta för att uthyrning av elsparkcyklar kom till Sverige 2018 och flera började därför använda elsparkcyklar.

De platser där elsparkcyklister skadar sig mest är på gång-/cykelbana och gatu-/vägsträcka.  

Man ser en större ökning elsparkcykelolyckor på fredagar och lördagar, och  
ytterligare  att en ökning av olyckor mot kvällen och natten

Detta kan bero på onyktra förare och att de syns sämre i mörkret. 

I rapporten ”Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät” så ser man att 46% av cyklisterna utan hjälm skulle 

ha överlevt om de hade använt sig av hjälm. Denna statistik finns inte för elsparcyklister ännu,  som vi sett, men detta kan antas vara 

liknande som i cyklisternas statistik och därför anses vara relevant för detta projekt.

(Designlösning för att öka användning av huvudskydd bland elsparkcyklister. Emil Söderlund 2020)

(Olyckor med elsparkcyklister: Analys av Stradadata.VTI-sammanställning 2019)

(Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät. Folksam 2018)
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Rapport | Folksam

Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur 
olyckorna kan förhindras

“40% av elsparkcyklarna parkeras inte enligt instruktionerna från operatörerna vilket 
är en fara för andra trafikanter”
“Trivedi m. fl. (2019) har påpekat att parkerade elsparkcyklar utgör en fara för andra trafikanter. Baserat på tidigare observationer parkerades 

upp till 40 % av elsparkcyklarna inte enligt instruktionerna från operatörerna. Detta visar tydligt att operatörerna och städerna bör ta ett 

större ansvar för elsparkcyklar när de inte används.”

“Över en femtedel av olyckorna beror på brister i vägmiljön”
“Lite över en femtedel av olyckorna beror på brister i vägmiljön. Precis som för cyklister orsakades en relativt stor andel av olyckorna på 

grund av att elsparkcyklisten körde ner i en grop i vägytan eller att elsparkcyklisten halkade på grund  av låg friktion (grus, blöta löv, is mm).”

“I 12–15 % uppstod personskador då en elsparkcyklist kört in i en trottoarkant.”
“I 12–15 % uppstod personskador då en elsparkcyklist kört in i en trottoarkant. För att undvika dessa fall skulle själva elsparkcykeln kunna vara 

utrustad med större hjul och bättre dämpning av framhjulet. Vidare kan uthyrarna upplysa och utbilda användare så att de undviker att 

försöka köra upp över en trottoarkant.”

 

(Helena Stigson och Maria Klingegård. Folksam. 2020. Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras)
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“Elsparkcyklarna har introducerats i nuvarande stadsrum, som inte alltid är 
anpassat för denna nya typ av transportmedel”
“Olyckor skulle kunna förhindras genom att exempelvis använda mer kraftigt fasade kantstöd vid övergångställen eller vid andra 

korsningspunkter. Kanske kan stadens centrum liksom vägmiljön för oskyddade trafikanter utformas annorlunda. Elsparkcyklarna har 

introducerats i nuvarande stadsrum, som inte alltid är anpassat för denna nya typ av transportmedel, och därför kan det finnas potential att 

minska olyckor om elsparcyklar tas i beaktande vid stadsplanering.”

“Ansiktsskador är vanligare än andra huvudskador”
“I allmänhet var ansiktsskador vanligare än andra huvudskador vilket är i linje med tidigare internationella studier såsom Lin m. fl. (2020) och 

Trivedi m. fl. (2019) där 20 % respektive 12 % av alla ansiktsskador involverade tandskador.”

“Det är rimligt att anta att det kommer att krävas en annan design för att kunna 
skydda ansiktet mer optimalt vid en elsparkcykelolycka… ...en hjälm med inbyggt 
hakskydd skulle skydda åkaren bättre vid ett eventuellt fall”
“Dagens cykelhjälmar har visats ha en skyddseffekt även för ansiktsskador (Axelsson & Stigson, 2019; Rizzi m. fl., 2013) men det är rimligt att 

anta att det kommer att krävas en annan design för att kunna skydda ansiktet mer optimalt vid en elsparkcykelolycka. Eftersom många 

elsparkcyklister skadat tänder och haka är det rimligt att anta att en hjälm med inbyggt hakskydd skulle skydda åkaren bättre vid ett 

eventuellt fall.”

“37–48 % av de som var inblandade i en elsparkcykelolycka hade alkohol i blodet vid 
olyckstillfället”
“Vår studie visar på att nära hälften (46 %) av olyckorna där individen behandlades vid ett akutsjukhus inträffade nattetid (kl. 22.00 till 06.00) 
och ofta under helger (56 %). Tidigare studier visar dessutom på att 37–48 % av de som var inblandade i en elsparkcykelolycka hade alkohol i 
blodet vid olyckstillfället (Blomberg m. fl., 2019; Kobayashi m. fl., 2019).”

(Helena Stigson och Maria Klingegård. Folksam. 2020. Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras)
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(Helena Stigson och Maria Klingegård. Folksam. 2020. Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras)
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Diskussion/intervju

Voi

Vi har varit i diskussion med flera representanter  på Voi, huvudsakligen med  Welmoed Neijmeijer, Public Policy Manager. På Voi var 

inställningen att så länge det inte är krav på att ha huvudskydd så ligger inte fokuset där i dagens läge, dock är de öppna för förslag ifall en 

huvudskyddslösning krävs. 

Folk använder inte  hjälm eftersom man inte bär runt på en hjälm för att eventuellt 
hyra en elsparkcykel
Här håller Voi med om att folk inte använder hjälm eftersom  man inte bär runt på en hjälm för att eventuellt hyra en elsparkcykel. 

Vi diskuterade även andra lösningar som en airbag för elsparkcyklar som inte var en möjlighet i dagens läge. 

Infrastrukturen i Stockholm är inte anpassad för elsparkcyklar

De nämner även att infrastrukturen i Stockholm inte är anpassad för elsparkcyklar och kan bidra till flera olyckor, flera och bredare 

cykelbanor är något som kan minska olyckor. Bilar och dess påverkan på elsparkcyklars olyckor togs även upp här, diskussion om airbags i 

bilarna istället för på scootern och deras bromssystem är något som diskuterades. 

Hyrföretag som delar ut hjälmar

Voi tar upp att det finns hyrföretag som delar ut hjälmar till elsparkcykelförare och även de som inte kör. Denna lösning är mer för att 

marknadsföra sig själv men ökar inte hjälmanvändningen på lång sikt då man måste ha med den hjälm man fått varje gång man ska hyra  

en elsparkcykel. Voi visade även de olika modeller de haft under åren där de förklarade hur de förbättrat dessa för att stå emot vandalism 

och tåla den miljö som scootrarna vistas i.

 

(Designlösning för att öka användning av huvudskydd bland elsparkcyklister. Emil Söderlund 2020) 
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Diskussion

Helena Stigson

I samtal med Helena Stigsson var samtalet till stor del kopplat till rapporten “Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna 

kan förhindras” som Helena har varit med om att ta fram.

Många olyckor händer på kvällstid och helger oftast i samband med alkohol

Man kanske skulle kunna begränsa när och var man får köra dessa under olycksdrabbade tider säger Helena. 

Många som skadar sig får framför allt ansiktsskador där käkpartiet är den kroppsdel som tar emot mycket av smällen.

83 procent av olyckorna som är singelolyckor

Mängden singelolyckor visar på att det oftast är förarens inverkan vid en olycka.

Den som kör överskattar sin förmåga

En stor del av olyckorna beror på att den som kör överskattar sin förmåga. Många olyckor sker exempelvis genom att elsparkcyklisten faller 

och skadas när de kör in i en trottoarkant.

 

(Diskussion 07/09/2020) 
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Infrastruktur och omvärld Parkering Användning av skyddsutrustning

Okunskap och beteendenOnykter körning

Orsak till olycka Lindra olycka

Från de rapporter vi läst och de intervjuer vi utfört framträdde det tydliga mönster kring 
problematiken i uthyrningen av sparkcyklar. Man kan dela upp problemområdena i två kategorier: 
orsaker till olyckor och hur man kan lindra en olycka. 

Detta projekt kommer gå djupare in på hur man lindrar effekten av en  redan inträffad olycka. Vi ser 
det också angeläget att försöka förhindra att själva olyckan uppstår.

Resultat



Hjälm för hyrfordon | av Idesign för Skyltfonden | sida 17

02 Idéer
Efter att ha identifierat problemområden sökte vi lösningar på problemen. Här lyfter vi 

fram befintliga lösningar och även egna idéer. 
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www.ecohelmet.com

Infrastruktur & omvärld

Det inträffar många olyckor som beror på brister i vägmiljön, tex. gropar och halka. Trottoarkanter gör att 

det blir mänga olyckor bland både elsparkcyklister och cyklister. 

Dagens stadsrum är inte anpassat för elsparkcyklarna. Eller tvärtom; elsparkcyklar är inte anpassade till en 

stad med trottoarkanter eller dåligt väglag.

Planeringen av städer kan  behöva  ha elsparkcyklister i åtanke för den framtida infrastrukturen. Då 80% 

av elsparkcyklisters dödsolyckor involverar tyngre fordon kan man försöka skapa tryggare miljöer med 

exempelvis skyddade cykelbanor. 
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Infrastruktur och omvärld

Avskiljare från andra körfält
Cykelvägar med avskiljare från de andra 
körfälten gör det säkrare för både 
elsparkcyklister och cyklister

Cykeltrafikljus
Att placera cykeltrafikljus vid cykelvägar gör 
det lättare att följa reglerna

Välbelysta cykelbanor
Om man belyser cykelbanorna rätt så är det 
enklare att se hinder som kan uppstå

Underhåll
Om man reparerar skador och ojämnheter i 
cykelvägar så kan man minska olycksrisken

Idéer & lösningar
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www.ecohelmet.com

Onykter körning

Med den ökning av olyckor som inträffar nattetid och på helger, och genom observationer som gjorts kan 

man se att alkohol har en stor påverkan på hur man kör elsparkcyklarna. 

Tidigare studier visar även att 37-48% av alla olyckor är alkoholrelaterade.
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Onykter körning
Idéer & lösningar

Nykterhetstest 
Utföra ett test som upptäcker om man är 
onykter före man får köra en elsparkcykel

Vingelsensor
En sensor som känner av när det vinglar och 
som då kan sakta ner elsparkcykeln 
automatiskt

Begränsa uthyrning
Vid olycksdrabbade tider och platser kan 
man begränsa användandet av elsparkcyklar 
eller sänka hastigheten

Böter
Polisen ger böter till de som kör elsparkcykel 
och som inte följer reglerna, t.ex. 
automatiserat med kamera

www.voiscooters.com/blog/voi-reaction-test-gamewww.voiscooters.com/blog/voi-reaction-test-game www.thetimes.co.uk/article/electric-scooter-hire-firm-to-p
ay-for-police-spot-checks-on-users-2dsm9bs8t
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www.ecohelmet.com

Parkering

Tidigare observationer visar att upp till 40% av elsparkcyklarna inte parkeras enligt instruktioner från 

operatörerna, vilket kan bli en fara för andra. 

En del av hyrelsparkcyklarna slängs i vattnet. Detta kan bero på att de blivit parkerade nära kajer.
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Parkering
Idéer & lösningar

Stabilare fordon
Kan man skapa fordon som står stadigare så 
minskar risken att de ligger på marken

Liggande fordon varnar
Om ett fordon ligger på marken varnar den 
så att man kan åtgärda problemet.

Pantsystem
Man kan ha laddningsställ som ger bonus till 
de som parkerar elsparkcykeln där.

Geofencing
Begränsar var man kan parkera med hjälp av 
GPS:en i sparkcykeln. Kan även ge bonus om 
man parkerar rätt

Parkeringsplatser 
Dedikerade parkeringsplatser för 
elsparkcyklar

Konverterad bilparkering
Man får många parkerade elsparkcyklar på 
en bilparkering

www.voiscooters.com/blog/e-scooter-parking-stations-to-
stuttgart www.cyclehoop.com

trehjulig scooter?
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www.ecohelmet.com

Okunskap & beteenden

Det man ser bland elsparkcyklister är att regler och rekommendationer som ges från operatörerna inte 

följs. Tex. så rekommenderas hjälm, man måste vara 18 år eller äldre, en person per scooter och inget 

åkande under påverkan av alkohol eller droger. 

Oftast är det elsparkcyklistens egna beteende som leder till en olycka eftersom det är mest singelolyckor. 

En stor del olyckor beror på vägmiljön. Förare borde köra mer försiktigt där vägytan är sämre för att 

förhindra olycka. Många överskattar sin förmåga av att kunna köra elsparkcykel och kör riskabelt. 

Affärsmodellen att som uthyrare ta ut en minuttaxa kan leda till att föraren känner sig stressad att nå sin 

slutdestination så fort som möjligt. Detta kan få föraren att köra mer riskabelt.

Man bör som uthyrare  undvika skadliga förarbeteenden genom exempelvis att ta en minuttaxa vilket gör 

att folk vill ta sig till sin destination så fort som möjligt. Det kan få föraren att köra mer riskabelt.
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Okunskap & beteenden
Idéer & lösningar

Viktsensor
Fordonet varnar om flera personer åker 
samtidigt

Distanstaxa
Genom att byta från minuttaxa till 
distanstaxa kan man köra lugnare utan att 
betala mera

Information i app
De regler och rekommendationer som 
operatörerna ger visas i telefonen

Digital hyrsparkcykel “Trafikskola”
En djupdykning i hur man säkert ska köra 
elsparkcyklar i trafiken 

Feedback från fordon
Om man kör osäkert kan man få feedback 
från fordonet

www.luna.systems
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www.ecohelmet.com

Användning av skyddsutrustning

Vi har observerat elsparkcyklister i trafiken och noterade  att få använder hjälm. En anledning kan bero på 

att elsparkcykeln används spontant, men det finns ingen lösning för att spontant kunna använda hjälm.

Man ser att de flesta olyckor som uppstår orsakar ansiktsskador, även bland de få som använder sig av 

hjälm. Käkpartiet är den del av ansiktet som oftast tar emot smällen. 

Statistik på cyklister visar att 46% av dödsolyckorna skulle kunna förhindras om man använt sig av hjälm. 

Synlighet kan också vara ett problem med elsparkcyklar då de är byggda på ett sätt som gör att det är svårt 

att placera reflexer eller lampor på ställen som är visuella. Med lagkrav på hjälm riskerar det att bli en 

minskad användningen av fordonen.
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Användning av skyddsutrustning
Idéer & lösningar

Utdelning av hjälm
Operatörerna delar ut hjälmar till förare

Hjälm på elsparkcykel
Placerar man en hjälm på hyrsparkcyklarna  
blir de lika tillgängliga som elsparkcyklarna 
själva

Dispenser
Utplacerade dispensers gör det möjligt att 
hyra en hjälm om man vill köra elsparkcykel

Hjälm selfie
Genom att ge användaren en bonus om man 
tar en selfie med hjälmen på kan öka 
användningen

www.bird.co/blog/bird-offers-helmet-selfiewww.wikipedia.org/wiki/Melbourne_Bike_Share

Engångshjälm
En billigare förbrukningsbar hjälm som man 
kan använda och sen göra sig av med

Käkskydd
Genom att ha ett käkskydd kan man minska 
de vanligaste skadorna

Integrerade skydd
Om man kan integrera skydd i kläder som 
man har på sig dagligen kan man vara 
skyddad utan att utrusta sig extra

Marknadskampanj
Att skapa en kampanj som får användare att 
använda skyddsutrustning vid körning av 
elsparkcykel, exempelvis med influencers
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03 Design
Vi har valt ut de idéer som vi anser ha störst potential att fungera bland 

elsparkcyklisterna. Här har vi gjort några  koncept som förklarar hur idélösningar kan 

fungera.
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Här visar vi de spår vi gått vidare 

med och några av de spår som 

inte hade lika stor potential (i 

grått).

Potentiella idéer

Hjälm/skydd som skyddar käken bättre

Hjälm som man alltid har med sig

Hyr-/lånehjälm

Ökad användning av befintlig hjälm NFC-chip

På scootern

Dispenser

Mode/accessoar/integrerad i väska

Ihopfällbar hjälm

Hjälminlägg

Modekampanj

Uppblåsbar

Separat käkskydd

Hjälm med integrerat käkskydd



Hjälm för hyrfordon | av Idesign för Skyltfonden | sida 30

Koncept
Hjälm med käkskydd
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Hjälm med käkskydd

I diskussioner med Maria Krafft och Helena Stigson framkom att dagens cykelhjälmar inte skyddar 

tillräckligt väl mot de olyckor som sker på en sparkcykel. Käkskador är mycket vanligt vid olyckor med en 

sparkcykel. Ett idékoncept är en hjälm med inbyggt käkskydd och att designa den så avskalat som 

möjligt för att öka acceptansen hos användarna. 

Vi ser en möjlighet att  kombinera käkskyddet med ett hakfäste som ersätter spännet under hakan, 

vilket potentiellt skulle ge en renare design och mindre band.
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Ökad synlighet
Att integrera lampor en hjälm skapar ett större värde 
och ökar förarens synlighet i mörkret.

Extra skydd
Då käken är ett av de områden som skadas mest vid 
elsparkcykelolyckor har vi i denna lösning integrerat ett 
skydd i hjälmen som ska skydda mot den typen av 
skador.

Enkelt att spänna
Med hjälp av ett vajersystem kan man spänna åt 
hjälmen runt huvudet och samtidigt spänna åt 
hakspännet med samma vred. 
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I den här hjälmen har vi  byggt in 

ljus både fram och bak som ökar 

förarens synlighet markant. Detta 

gör att körning på kvällar och nätter 

blir säkrare. Det ersätter inte 

fordonets belysning som också ska 

lysa upp vägbanan. Det är viktigt att 

hjälmens lampor inte bländar 

mötande trafikanter. 

Ökad synlighet
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I käkskyddet kan man ha en 

integrerad hakrem, liknande som på 

en del militärhjälmar. Det kan 

ersätta remmen som normalt  sitter 

under hakan som på vanliga 

hjälmar. Denna hakrem följer med 

käkskyddet när man fäller upp den.

Fastsättning
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2. Genom att vrida på vredet 

på baksidan av hjälmen 

spänns hjälmen fast.

Avtagning

3. Genom att dra ut vredet 

frigörs spännet

4. Tryck på knappen som 

frigör hakskyddet för att 

sedan dra upp skyddet

Fastsättning   

1. Hakskyddet fälls ned och 

som låser sig i rätt läge

För att göra denna lösning attraktiv 

för användaren så kan man förenkla 

fastspänningen av hjälmen. Här 

använder man sig av ett vred som 

spänner åt hela hjälmen i samma 

moment.

Användning
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Fördelar

● Ger ett bättre skydd runt käken än befintliga hjälmar

● Enklare att ta på och av än vanlig hjälm

● Om man kan slippa band och spännen skulle det potentiellt vara möjligt att skapa fördelar 

jämfört med konventionella hjälmar

Risker

● Löser inte grundproblemet, vilket är att hjälmanvändningen redan är för låg. Motivationen att vilja 

använda hjälm måste till genom kampanjer och information.

● I grunden blir detta en integralhjälm. Frågan är om det är möjligt att åstadkomma tillräckligt 

mycket effekt enbart genom design för att folk ska vara villiga att använda den

● Regelmässigt kan det vara svårt att få igenom ett hakspänne. Idag ska spännet sitta under hakan 

enligt EU-krav
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Koncept
Modehjälm
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Skydd som mode

Idén är att ta fram en design som är moderiktig. Temat är skyddsutrustning som visuellt uttryck - alltså 

att estetiken på skyddsutrustning används för att erbjuda ett värdeskapande uttryck. En kampanj kan 

skapas i ett samarbete mellan operatörer och ett modebolag, t.ex. Voi x Aplace eller liknande. 

Detta är riktat mot en yngre målgrupp, där användning av skyddsutrustning är särskilt låg. Det är en 

målgrupp som är modemedvetna, som värderar unikitet och frihetskänsla. Namnet för konceptet skulle 

kunna vara Urban Nomads eller liknande för att spegla ansatsen. Det är också en målgrupp som har 

möjlighet att påverka andra.  POC är ett bra exempel hur man lyckas skapa acceptans i denna målgrupp 

som i sin tur blir en god förebild att ta efter.
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Varumärket
Ett exempel att skapa intresse för skydd är genom 
samspel mellan modemärke och sparkcykeluthyrare. 
Exempel skulle kunna vara VOI (uthyrare) och Weekday 
(modemärke)

Kampanjen
Försäkringsbolaget IFs kampanjer som baseras på 
samarbete med olika varumärken för att göra 
reflexerande och moderiktiga plagg har varit en stor 
inspiration för detta idékoncept. 

Produkterna
Att designa faktiska produkter har inte varit fokus i det 
här projektet. Men för att ge en känsla för hur det skulle 
kunna se ut så har vi gjort ett antal skisser.

Voi / Weekday
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Genom att designa en hjälm som 

blir trendig och snygg genom att  

använda sig av finare material gör 

att den kan få ett mervärde för 

användaren.

Hjälm
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Exempel på hur byxor och tröja kan se 
ut

Snygga plagg som man kan bära till 

vardags. I dessa plagg bygger man 

in skydd så ifall man ska åka 

elsparkcykel är man redan skyddad.

Här kan man samarbeta med både 

operatörerna och klädföretag för att 

skapa ett plagg som blir intressant.

Nike har designat ett plagg med 

intressant modeuttryck baserat på 

funktionell estetik.

Byxor och 
tröja
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En uppblåsbar Hövding med 

möjlighet att bäras som  en 

midjeväska när den inte används 

gör den både snygg och att den inte 

är i vägen. 

Hövding
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Fördelar

● Mode kan bidra till att öka status på skyddsutrustning genom att positionera dem som 

accessoarer och identitetsbärare

● Locka till frivillig användning

● En positiv inriktning i debatten kring skyddsutrustning - något coolt som man vill ha istället för 

något man måste ha

Risker

● Svårt att säkerställa om det funkar eller inte. Det fordrar att ha rätt företag/personer involverade 

för att åstadkomma en coolhetsfaktor.

● Mode kommer och går - hur gör vi så att intresset är bestående? Snapchat Specs är bra exempel 

på något som var hett ett tag
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Koncept
Egen 
hjälmanvändning
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Egen hjälmanvändning

I dagens läge har knappt någon med sig egen hjälm när de ska hyra elsparkcykel. För att locka folk att 

ta med sig en egen hjälm vid hyra av elsparkcyklar kan man belöna de användare som tar med sig 

hjälm.

Uthyraren Bird har tidigare rabatterat hyraren ifall de tog en selfie med hjälm vid hyra av deras 

elsparkcykel. Det har dock inte varit nog för att öka användningen av hjälm.



Hjälm för hyrfordon | av Idesign för Skyltfonden | sida 48

Krediter vid köp
Redan vid köp av hjälm kan man belöna användaren 
med krediter som sedan kan lösas in via 
hyrelsparkcykel-appen. Operatörerna kan få in nya 
användare samtidigt som man säljer hjälmar.

Rabatterad hyrning
Vid hyra av elsparkcykel kan man få rabatterad körning 
om man använder sig av hjälm. Detta loggas med ett 
NFC-chip i hjälmen som man lägger mot 
elsparkcyckeln så den känner av att man har hjälmen 
med sig.

Enklare hyrning med hjälm
Genom att koppla sin hjälm till sin hyrsparkcykel-app så 
kan man låsa upp och låsa elsparkcykeln direkt med 
endast hjälmen, detta gör att man inte behöver ta fram 
sin telefon vid hyrning av elsparkcykeln.
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Lämnar elsparkcyckeln

Låser upp elsparkcykeln med hjälp 

av hjälmen

Kör elsparkcykeln

Låser elsparkcykeln med hjälp av 

hjälmen

Hittar en elsparkcykel

Här visar vi hur det kan gå till när 

man använder sig av egen hjälm. 

Det kan underlätta för användaren 

att hyra elsparkcykeln om man har 

hjälmen med sig.

Hjälmanvändning kan också ge  en 

rabatterad resa.

Användarcykel
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Fördelar

● Fritt att använda sig av  vilken modell av hjälm/hjälmar

● Enkel lösning

● Kan användas utan telefon

● Användaren kan  få en belöning vid användning av hjälm

● Färre steg vid uthyrning

● Det är naturligt att använda sin egna hjälm som säkert känns mer hygienisk

Risker

● Startkostnad för användare då de måste köpa en hjälm

● Kräver att man har en operatör som är villig att ge bonus till användare

● Man måste ha med sig en hjälm
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Koncept
Hjälm på elsparkcykeln
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Hjälm på elsparkcykeln

Ett förslag är att göra hjälmen lika tillgänglig som själva elsparkcyklarna.

För att maximera tillgängligheten på hjälm vid elsparkcykeluthyrning placeras en hjälm direkt på 

elsparkcykeln, då blir den lika tillgänglig som cykeln. Genom en modul som monteras på dagens 

elsparkcyklar går det att testa lösningen i ett tidigt skede utan att designa om operatörernas 

elsparkcyklar.

För att uppnå hög acceptans hos användarna är det viktigt att hjälmen inte blir svårare att hantera än 

själva elsparkcyklarna är att hyra. Enkel användning och förståelse är viktigt i denna lösning.

Då dagens konventionella cykelhjälmar ska anses förbrukade vid ett kraftigt islag är det viktigt att det är 

tydligt när en hjälm är förbrukad och att den enkelt kan bytas ut mot en ny. 

Det är också viktigt att denna lösning tål samma tuffa miljö som elsparkcyklarna själva utsätts för, både 

vädermässigt och att de kan bli utsatta för vandalism.
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Användningstester
Både användning av hjälm och elsparkcykel testades 
för att se om det fanns oklarheter i hur dessa används 
eller om de används på fel sätt. Detta testades med en 
bred användargrupp.

Tesmodell
Idéskisser togs fram  för att snabbt kunna utvärdera 
lösningar, dessa testades under projektets gång med 
utomstående användare som inte hade kört en 
hyrelsparkcykel.

Voi / Weekday

Typ av huvudskydd
Det är viktigt att denna lösning är lätt att förstå. Därför 
undersökte vi vilken typ av huvudskydd som är enkel 
att använda.
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Genom att placera en modul direkt 

på elsparkcykeln kan man testa 

denna lösning i ett tidigt skede.

Placering



Hjälm för hyrfordon | av Idesign för Skyltfonden | sida 55

För att förhindra att hjälmen blir 

stulen sitter den fastlåst i modulen. 

Att automatiskt avsluta turen när 

man låst fast hjälmen är en 

möjlighet som gör det enklare för 

användaren. 

Fastlåsning
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Ljus och reflexer på elsparkcyklarna 

sitter lågt vilket gör dem svåra att 

upptäcka i mörker. Särskilt för bilar 

som ska svänga höger då det också 

står bilar parkerade längst med 

cykelvägen. Genom att ha en 

reflekterande yta på hjälmen får 

man klart bättre synbarhet.

Synlighet
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Om en hjälm blir skadad till den 

grad att den är obrukbar  så kan 

man använda sig av samma teknik 

som kollisionsetiketter för att 

indikera detta. För ytterligare 

tydlighet kan hjälmen målas så att 

en skada blir synlig om den varit 

med om en kollision.

Förbrukad 
hjälm
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Fördelar

● Väldigt tillgänglig

● Färre steg vid hyrning

● Ingen extra kostnad för användaren

● Användaren kan själv välja om hen vill använda hjälm

Risker

● Hygienfaktorn kan avskräcka

● Utsätts för samma väder och vandalism slitage som sparkcyklarna själva

● Kostnad för operatör
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04 Slutsats
Slutsatser och hur man kan ta detta projekt vidare. 
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Slutsats
I detta projekt beskriver vi flera olika idéer om hur man kan öka och förbättra användningen av skydd vid 

elsparkcykeluthyrning. I detta läge är idéerna i ett konceptstadie.  De kan utvärderas och vidareutvecklas med de 

inblandade (operatörer, staden och användare) till fungerande lösningar.

Det är svårt att avgöra vilken effekt dessa lösningar får innan man testat dem under en längre tid med användare.

Med den undersökning som vi gjort ser vi att det finns mycket som kan göras för att förhindra själva olyckan att 

uppstå. Här finns det flera områden där förbättringar går att göra.

En viktig faktor till mängden olyckor är att uthyrarnas användarinstruktioner inte följs och att fordonens 

utformning är dåligt anpassad till skicket på våra vägar och hur fordonen används. 

Ett stort problem är hur fordonen körs. Skulle användarna anpassa körningen till de små hjulen, till regelverket att 

köra nykter och inte skjutsa osv. skulle olyckorna kunna minskas. Ett skydd kan endast begränsa skadorna. 
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