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I projektbeskrivningen till mitt 
examensarbete beskrev jag 
vilka områden som skulle un-
dersökas: Hur energiabsorbe-
ring hos motorcykelhjälmar 
skulle kunna förbättras och 
hur ambulanspersonalens 
arbete med att ta av hjälmen 
efter en olycka skulle kunna 
underlättas. 

Under researchen kom det 
fram information som gjorde 
att jag ändrade fokus från 
min projektbeskrivning.

Resultatet är en motorcykel-
hjälm som har likvärdig en-

ergiabsorbering som dagens 
hjälmar, men som har ett 
fokus på att det ska vara säk-
rare att ta av hjälmen vid en 
olycka. Risken för att förvärra 
en eventuell nackskada mins-
kas genom att en mindre del 
av hjälmens bakre parti går 
att lösgöra för att göra öpp-
ningen större. 

Sammanfattning
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Abstract

In my degree project I have 
focused on how to make it 
easier for ambulance personnel 
to remove a motorcycle helmet 
after an accident. 

During my research I have 
interviewed ambulance person-
nel from different cities and a 
trauma surgeon to get a better 
understanding of how they 
work today and the problems 
they experience. Some of the 
problem areas are that you 
need a lot of force to remove 
the helmet, that the padding 
catches the ears and that the 
chin guard catches the face. 
Since the ambulance personnel 
always assume that there is a 
neck injury after an accident, all 
these problems make it difficult 
to remove the helmet safely. 

The result is a motorcycle 
helmet with a focus on safe 
removal after an accident, to 
reduce the risk of worsening a 
neck injury. The solution sug-
gested is that a small part of 
the back of the helmet is de-
tachable, to make the opening 
larger. With that part, some of 
the padding is released to avoid 
friction. The padding is inflata-
ble to make the helmet fit a va-
riety of head shapes, and when 
the back piece is released, the 
padding deflates to make more 
room in the helmet.
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Motorcykelåkning har med 
åren blivit allt mer populärt. 
Sedan 1990 har antalet mo-
torcyklar i trafik ökat från 100 
000 till över 300 000 (2013).1

Om man sätter sig på en 
motorcykel för att åka nå-
gonstans så utsätter man sig 
alltid för en risk. Problemet är, 
som de allra flesta kan tänka 
sig, att man som motorcyk-
list är väldigt oskyddad. Om 
man skulle råka ut för en 
olycka så kan man inte förlita 
sig på att deformationszo-
ner och säkerhetsbälten ska 
hjälpa en att få ner farten på 

ett säkrare sätt. Man få helt 
enkelt se till att man har på 
sig så säkra skydd som möj-
ligt, utan att man för den skull 
förtar frihetskänslan som de 
flesta som kör motorcykel är 
ute efter. 

Med tiden har mer och mer 
skydd tagits fram och på 
många ställen i världen har 
det blivit en självklarhet eller 
till och med ett tvång i lag att 
använda dem. I Sverige är 
det enda obligatoriska skyd-
det hjälm. Trots att de allra 
flesta som kör motorcykel 
använder hjälm så är skador 

på huvudet en av de vanliga-
re skadorna, ofta med hög 
invaliditetsgrad som följd. 25 
% av de allvarligaste skad-
orna är huvudskador.2  Hjäl-
manvändning minskar dock 
risken för allvarlig skada.

Inledning
Bakgrund

1. http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202013/ny%20statistik2013/MCitrafik1950_2013diagramforhemsidan.pdf 

2. http://www.trafikverket.se/PageFiles/28172/allvarligt_skadade_motorcyklister_och_mopedister_underlag_2_0.pdf
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Historia

Överste T. E. Lawrence om-
kom av sina skador från en 
motorcykelolycka i maj 1935. 
En av läkarna som tog hand 
om honom hette Hugh Cairns 
och var neurokirurg. Cairns 
blev berörd av händelsen på 
ett sätt som skulle få stor 
inverkan på framtiden. I början 
av andra världskriget uttryckte 
han sin åsikt om de dödso-
lyckor som uppstod i onödan 
på grund av skallskador. Hugh 
Cairns kom i sin forskning 
fram till att användandet av 
motorcykelhjälm både bland 
militärpersonal och civila 
skulle kunna rädda många 
liv. Tack vare att Hugh Cairns 
behandlade T. E. Lawrence 
efter överstens motorcykelo-
lycka och tack vare sitt forsk-
ningsarbete på Oxford har han 

hjälpt till att ta fram lagar för 
hjälmanvändning.3 Det var inte 
förrän i maj 1975 som det blev 
lag på att använda motorcy-
kelhjälm i Sverige. 

3. http://journals.lww.com/neurosurgery/pages/articleviewer.aspx?y-
ear=2002&issue=01000&article=00026&type=abstractW

Överste T. E. Lawrence.
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I mitt examensarbete har jag 
samarbetat med SMC (Sven-
ska Motorcyklister). SMC är 
en ideell organisation som bil-
dades 1963.  De arbetar med 
frågor som rör landsvägs-
motorcyklisternas intressen. 
Organisationen har 65 000 
medlemmar.  

Med hjälp av SMC fick jag 
kontakt med experter med 
kunskap inom mitt fokusom-
råde. SMC sponsrade även 
med bland annat material till 
slutmodellen.

Samarbete
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Det finns flera problem med 
dagens motorcykelhjälmar.
Det enda en motorcyklist har 
att förlita sig på när det kom-
mer till att skydda huvudet 
i händelse av en olycka är 
motorcykelhjälmen. Därför är 
det viktigt att den klarar av att 
ta upp den energi som upp-
står vid slag mot huvudet. Jag 
är intresserad av att titta på 
lösningar för att öka energia-
bsorberingsförmågan hos en 
motorcykelhjälm.

När man använder en mo-
torcykelhjälm på rätt sätt så 
vill man att den ska sitta bra 
och stabilt på huvudet. Om 
det inträffar en olycka och 
man misstänker att det kan 
ha uppstått en nackskada så 
kan det vara ett problem, efter-

som det blir svårt att dra av 
hjälmen utan att röra nacken. 
Jag skulle alltså även vilja 
undersöka möjligheten att un-
derlättar avtagningsmomentet 
för till exempel ambulans-
personal.

Projektet

Hjälmar och liknande skydds-
utrustning kräver ingående tester 
för att bli färdiga fungerande 
produkter. Eftersom jag inte 
har möjlighet att utföra sådana 
tester på grund av den korta 
projekttiden och begränsade re-
surser så kommer jag att ta fram 
ett koncept på hur en säkrare 
hjälm skulle kunna se ut i en nära 
framtid. Målet är att arbetet ska 
resultera i en lösning på koncept-
nivå.
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Det finns många olika grup-
per av motorcykelåkare, och 
många olika typer av motorcyk-
lar. Olika motorcyklar attraherar 
olika motorcyklister. Några är 
ute efter farten, andra är mest 
intresserade av långresor eller 
ser motorcykeln som ett prak-
tiskt transportmedel.

Min primära målgrupp är mo-
torcyklister som tycker att det 
är viktigt att tänka på säkerhe-
ten, och också inser att man är 
väldigt utsatt och oskyddad när 
man kör motorcykel. Personer-
na i målgruppen är beredda att 
lägga extra pengar på något 
som är säkert. De köper gärna 
ny utrustning, och ett av skälen 
till att köpa nytt kan vara just 
att det är säkrare - säkerhets-
tänket är en del i kulturen. De 

föredrar hjälmar som har lite 
attityd, men som samtidigt inte 
sticker ut för mycket.

Hjälmen som blir resultatet av 
detta arbete ska dock inte bara 
attrahera denna målgrupp. 
Produkten ska även passa för 
andra, men eftersom den här 
gruppen är extra säkerhetsme-
dveten så är det lämpligt att 
utveckla konceptet med denna 
grupp i åtanke.

Malgrupp
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För att få reda på mer om 
motorcykelhjälmars förmåga 
att ta upp slag mot huvudet vid 
en olycka så tog jag kontakt 
med Peter Halldin, forskare 
vid KTH. Han har skrivit en 
doktorsavhandling som heter 
”Prevention and prediction of 
head and neck injury in traffic 
accidents - using experimen-
tal and numerical methods” 
(2001). Han hänvisade mig till 
en rapport om nack-, skall- och 
hjärnskador på motorcyklister i 
trafikolyckor, COST 3274. 

Av den rapporten fick jag reda 
på att det är bäst att använda 
integralhjälm (se även s. 28-
29), eftersom den även skyddar 
ansiktet. Frakturer på nacke var 
dessutom vanligast när ansik-
tet slogs i. 

För att bekräfta detta ställde 

jag en fråga till Peter Halldin, 
och även enligt honom är en 
integralhjälm betydligt säkra-
re, även om den väger några 
hundra gram mer.

ABS-skal på hjälmar har högre 
friktionskoefficient än glasfiber-
hjälmar vid islag, enligt COST 
327. Hög friktionskoefficient 
ökar rotationsaccelerationen 
på huvudet. Snabb rotations-
rörelse svarade för mer än 60 
% av skallskadorna i undersök-
ningen. 

Hjälmar av termoplast hade 
högre värden för rotationsac-
celeration än glasfiberhjälmar. 
En hjälm med mjukt foder är 
bättre än en med hårt foder. 

66,7 % av de skadade ådrog 
sig skallskador, 26,7 % fick 
nackskador, 57 % fick skador 

på bröstkorgen och 72,9 % 
skadade benen.

Energiabsorbering

4. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/cost327_final_report.pdf
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Mina första frågeställningar var 
hur man tar av hjälmar i dag, 
vem som gör det och om det 
är något problem med att ta av 
dem. En viktig fråga var också 
hur motorcyklisten ligger när 
sjukvårdspersonalen tar av hjäl-
men, så att jag vet vilka lägen 
jag måste anpassa hjälmen för.

För att förstå hur ambulansper-
sonal hanterar en motorcykelo-
lycka och vilka steg som
är inblandade så förde jag en di-
alog med ambulanssjukvårdare 
från Skellefteå och Sollefteå. 

De första jag pratade med var 
två ambulanssjukvårdare från 
ambulansstationen i Skellefteå. 
De har arbetat som ambulans-
sjukvårdare i 14 respektive 23 
år. 

Jag fick veta att det alltid är 
ambulanspersonalen som tar 
av hjälmen, den sitter alltså 
inte kvar när patienten kommer 
in på akuten (i vanliga fall). De 
använder inte några verktyg, till 
exempel för att såga upp hjäl-
men, utan drar av hjälmen från 
patientens huvud. 

Först ser man till att patienten 
ligger på rygg, och sedan knäp-
per man upp eller klipper av 
hakremmen (för illustrationer 
av förloppet, se bilaga 3). När 
man sedan tar av hjälmen krävs 
det två personer: en som hål-
ler i nacken och ser till att den 
är helt fixerad hela tiden, och 
en som drar av hjälmen. Man 
utgår alltid från att patienten 
kan ha en nackskada, så man 
är noga med att hålla nack-

en fixerad för att inte förvärra 
en eventuell skada. Personen 
som drar av hjälmen sätter in 
fingrarna på insidan av hjäl-
men vid sidorna av patientens 
haka. Denna person håller ut 
hjälmen så mycket som den 
kan samtidigt som den drar 
av hjälmen. Det kan vara svårt 
att hålla ut sidorna på dagens 
hjälmar, eftersom de ofta är 
hårda. Friktionen mellan öronen 
och fodret gör det svårare att ta 
av hjälmen. Hjälmens hakparti 
tar också lätt i näsan och an-
dra delar av ansiktet, eftersom 
man måste vinkla hjälmen för 
att komma runt rundningen på 
bakhuvudet

Intervjuer
Ambulanspersonal

”Om det finns en lösning i 
en hjälm som underlättar 
avtagning, så måste hela 
lösningen sitta i hjälmen. 
Vi har inte med oss 
speciella verktyg för 
specifika lösningar...”

”Vi jobbar mot att 
försöka få dem att lig-
ga plant på rygg. Det 
är oftast det läge vi vill 
uppnå...”

Demonstration av hur de stabiliserar nack-
en under och efter en hjälmavtagning.
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Jag pratade också med ambu-
lanssjukvårdare från Sollefteå, 
för att få fler synpunkter. De har 
arbetat i 7 respektive 12 år. 

De påpekade ungefär samma 
saker som de från Skellefteå, 
till exempel att fodret i hjälmen 
kan vara ett problem eftersom 
öronen kan fastna. 

Jag fick också reda på att man 
fortsätter att hålla fast patien-
tens huvud efter att man har 
tagit av hjälmen, så att man kan 
sätta en fixerande nackkrage 
på honom eller henne. Därefter 
läggs han eller hon på en spine-
board, och spänns fast för att
hela kroppen ska vara fixerad.

”Det skulle vara väl-
digt bra om det skul-
le vara lättare att ta 
av hjälmen.”

Några områden som ställer till det när 
man ska ta av en hjälm från en patient.
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Under researchen kom 
jag i kontakt med en åsikt 
om att man inte ska ta 
av hjälmen på en skadad 
motorcyklist. För att ta 
reda på varför man ska ta 
av hjälmen och för att för-
säkra mig om att det alltid 
är bättre att göra det tog 
jag kontakt med en speci-
alistläkare på Örebro läns 
landsting, Artai Pirouzram, 
som bland annat arbetar 
med att utbilda sjukvårds-
personal i traumaomhän-
dertagande. 

Han berättade om ATLS 
(Advanced Trauma Life 
Support), som enligt ho-

nom är den mest inter-
nationellt meriterade och 
överlägsna traumautbild-
ningen. Den används på 
akuten. En liknande metod, 
PHTLS (PreHospital Trau-
ma Life Support) används 
av ambulansförare. Enligt 
dessa metoder arbetar 
man efter en hierarkisk 
ordning över vad som är 
viktigast att ta itu med 
först. 

Han skriver så här i ett 
mejlsvar:
”Inom traumaomhänder-
tagande har man en hie-
rarkiskt tankesätt. Man tar 
hand om det problem som 

dödar patienten först. Man 
följer bokstäverna  ABCDE 
i den ordningen. A står för 
Airway and Sine Control 
(dvs luftväg och halsrygg-
kontroll). B står för Brea-
thing (dvs andning), C står 
för Circulation (dvs cirku-
lationsproblem), D står för 
Disability (neurologiska 
skador) och E för Exposu-
re (sår, frakturer osv). 
Som sagt tack vare hier-
akin så går A alltid före B 
och B alltid före C osv. 

När en motorcyklist åker i 
backen med hjälm på kan 
han/hon ha olika typer av 
skador men ‘A’ är viktigast. 

Intervjuer
LAKARE

Att ta hand om luftvägen 
med hjälmen kvar är nästa 
omöjligt. Om MC-föraren 
har drabbats av halsrygg-
skador blir skadorna ännu 
värre om hjälmen (som 
väger en del) och huvudet 
(som väger en hel del) 
sitter ‘okontrollerat’ ovanpå 
skadade kotpelaren. Dess-
utom har trauma ett dyna-
miskt förlopp vilket innebär 
att patienten som är klar 
och vaken och talbar ham-
nar snart i chock och tap-
par medvetande och inte 
kan försvara sin luftväg. 
ALLTSÅ finns det all anled-
ning att ta av hjälmen ‘på 
ett kontrollerat sätt’ så fort 

som möjligt.

[...] Att vissa säger att man 
inte ska ta av hjälmen 
beror på en gammal myt 
som finns bland knuttar 
där man historiskt varit 
‘rädd’ för att göra mer ska-
da än nytta. Därför har jag 
försökt utbilda knuttarna i 
samband med våra kurser 
så att de kan ta av hjälmen 
på ett säkert sätt sedan 
2006. Tyvärr kommer jag 
åt ett begränsat antal men 
förhoppningen är att det 
ska sprida sig. Våra avan-
cerade instruktörer inom 
SMC är den primära mål-
gruppen och jag tror att vi 

har kommit långt.”
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Tony

Ålder: 45 år. 
Familj: Sambo, tre barn.
Arbete: Svetsare.
Bor: I ett radhus i en större 
stad.
Motorcykel: Customhoj.
Gillar med MC-åkning: Att ta 
kortare turer eller dagsturer 
med sina kompisar. Gemen-
skapen och att hålla på med 
motorcykeln (putsa och meka). 
Det bästa är att ta motorcykeln 
och åka någonstans till något 
ställe och köpa en kaffe till-
sammans med kompisgänget.
MC-minne: Minns när han 
köpte sin första motorcykel, en 
custom det med. Då kände han 
att han hade hittat rätt.
Tankar kring utrustning: Tyck-
er att hjälm är viktigt, men han 
bryr sig inte om att ta reda på 
vilken som är bäst. Utseendet 
och att den passar ihop med 
MC:n är viktigt. Han tycker inte 
att man behöver andra skydd 
om man bara ska köra ner på 
stan eller så. Betalar gärna 
extra för ett särskilt märke.

Personas

Sandra

Ålder: 31 år.
Familj: Singel.
Arbete: Kontorsjobb.
Bor: Bor på landet, pendlar till 
jobbet med MC:n.
Motorcykel: Sporthoj.
Gillar med MC-åkning: Frihet-
skänslan, samtidigt som det är 
väldigt praktiskt. 
MC-minne: När hon bytte från 
bil till motorcykel i sitt pend-
lande. Det är ett mycket trev-
ligare sätt att ta sig till jobbet, 
lättare att parkera och drar 
mindre bensin.
Tankar kring utrustning: 
Viktigt att använda skydd, men 
ganska opraktiskt om man 
pendlar. Det blir mycket att ha 
med sig, särskilt om man ska 
göra något ärende emellan, 
men det är som det är. Kost-
naden spelar absolut roll. Så 
säkert som möjligt för en vettig 
peng.

Leif

Ålder: 54 år.
Familj: Fru, två vuxna barn.
Arbete: Kontorsjobb, stilla-
sittande.
Bor: I ett hus i en tätort.
Motorcykel: Touringmotor-
cykel.
Gillar med MC-åkning: Fram-
för allt att köra långa turer, 
några dagar eller upp till en 
vecka. Upptäcka nya platser 
med motorcykeln.
MC-minne: Första gången 
han körde till Norge. Det var en 
storslagen upplevelse att se 
havet sträcka sig in i fjordarna.
Tankar kring utrustning: 
Viktigt att använda bra skydd, 
eftersom man är så pass osky-
ddad som MC-åkare. Så säkert 
som möjligt, men det ska ändå 
se bra ut. Kostnaden är mindre 
viktig.
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Problemområden 
Efter researchfasen kunde 
jag identifiera ett antal oli-
ka problemområden med 
dagens hjälmar:

- Energiabsorbering: Det är 
naturligtvis bra om hjäl-
men kan absorbera mer 
energi, men det är framför 
allt rotationsacceleratio-
nen som man skulle kunna 
arbeta med. Valet av mate-
rial på skalet har betydelse 
för hur stor rotationsacce-
lerationen blir.

- Avtagning vid olycka: Det 
är svårt att ta av hjälmen, 
eftersom det krävs en 

hel del kraft för att dra av 
den samtidigt som man 
ska se till att nacken hålls 
i samma läge. Eftersom 
ambulanspersonalen alltid 
vill ha över patienten på 
rygg innan de börjar med 
hjälmavtagningen kan jag 
utgå från att patienten 
altid ligger i det läget, vilket 
gör det lättare att utforma 
en lösning för att underlät-
ta avtagningen. 

- Passform: Om man har 
en hjälm som sitter som 
den ska, så kommer det 
göra att den blir svårare 
att ta av vid en olycka. Det 
vore bra om man kunde 

justera storleken på fod-
ret, både för att göra det 
lättare att få hjälmen att 
passa bra och för att man 
ska kunna släppa på jus-
teringen för att göra mer 
plats när den ska av.

- Typ av hjälm: Utifrån 
informationen jag har fått 
från researchen så är den 
säkraste typen av hjälm 
en integralhjälm, så det 
är den typen av hjälm jag 
fokuserar på.

Utifrån önskemålen från 
ambulanspersonalen och 
för att göra det till en mer 
realistisk lösning så mås-

Analys

te man ta hänsyn till hur 
hjälmar tas av i dag. Am-
bulanspersonalen ska inte 
behöva lära sig något nytt 
och de ska inte behöva 
använda några specialv-
erktyg. Lösningen ska vara 
inbyggd i hjälmen.

Saker i researchen som 
går utanför mitt fokusom-
råde:

- Ljudnivå: Ljuden från en 
motorcykel under färd kan 
leda till permanenta hörsel-
skador. Även om det spe-
lar roll hur man utformar 
hjälmen aerodynamiskt ur 

ett ljudnivåperspektiv, så är 
det mycket av vindbruset 
som orsakas av formen 
på motorcykeln. Därför blir 
inte ljudnivån något jag går 
vidare med.

- Ventilation: Det kan sänka 
förarens koncentration om 
det blir varmt i hjälmen. 
EPS (expanderad poly-
styren) används som en 
effektiv energiabsorbent i 
hjälmar, men EPS isolerar 
också väldigt bra, så att 
det lätt kan bli för varmt i 
hjälmen. Ett effektivt ven-
tilationssystem kan göra 
hjälmen säkrare och hjälpa 

föraren att lättare hålla 
uppe koncentrationen.
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Öppen hjälm. Erbjuder inget 
skydd för ansikte och hak-
parti. Skyddar inte så långt 
ner på sidorna.

Öppen hjälm, så kallad jeth-
jälm. Erbjuder inget skydd 
för ansikte och hakparti.

Öppningsbar integralhjälm. 
Ger bättre skydd än jethjälm, 
men kan i vissa fall testas i 
samma kategori som jethjäl-
mar. Då testas inte haksky-
ddet i samma utsträckning 
som på en vanlig integralh-
jälm.

Positionsdiagram

Min vision

Klassisk Modern

Säker

Osäker

Uppskattning utifrån COST 327

Integralhjälm med löstagbart 
hakskydd. Ger bättre skydd än 
jethjälm, men kan i vissa fall 
testas i samma kategori som 
jethjälmar (på samma sätt 
som den öppningbara hjäl-
men). 

Integralhjälm. Erbjuder det 
bästa skyddet enligt erkän-
nda tester, även om den 
kan väga lite mer än öppna 
hjälmar.
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Generellt är en motorcykelhjälm 
uppbyggd så här idag.

EPS
Tar upp energin 
från kraschen

Foder
För komfort.

Har ingenting med energi-
upptagning att göra

Hårt ytterskal
För att fördela kraften på så 
stor yta som möjligt i EPS:en
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Nytt   fokusomrAde 
Efter diskussion med handledaren...

Ur ett industridesignperspektiv, med så här kort tid och när man inte kan göra 
tester på energiabsorbering så skulle det kunna vara intressantare att foku-
sera arbetet på hur man underlättar för ambulanspersonalen att ta av en 
motorcykelhjälm efter en olycka.
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Idegenerering
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Jag började med skissarbetet 
och skissade på flera olika sätt 
att underlätta avtagningen av 
hjälmen. När jag hade skissat 
några dagar kom jag fram till 
tre principer för att ta av en 
hjälm, som skulle kunna under-
lätta för ambulanspersonalen. 

Den första var en delbar hjälm. 
Någonstans ska man kunna 
dela hjälmen mitt itu. Hur skulle 
det kunna se ut eller fungera?

Den andra var ett justerbart 
foder för bättre passform. Just-
eringen möjliggör att utrymmet 
i hjälmen ökar om justeringen 
släpps. Utgångspunkten för 
den här principen var justerin-
gen på vissa cykelhjälmar.

Den tredje var att en mindre del 
av bakstycket kan lösgöras från 
resten av skalet, för att göra 
öppningen större och på så sätt 
komma ifrån att bland annat 
näsan fastnar när man ska dra 
av hjälmen.

Alla de tre principerna är inte-
gralhjälmar. Man har inte det 
här problemet med att ta av öp-
pna hjälmar, men de är mindre 
säkra.
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I workshopen gick jag vidare 
med de tre olika principerna för 
att bredda mina idéer. I work-
shopen ingick studenter från 
Designhögskolan i Umeå, som 
går tredje året på kandidat-
programmet i industridesign. 
Först presenterade jag prob-
lemet, och sedan det första 
konceptet. Jag lät sedan delt-
agarna skissa på förslag till 
lösningar på principen. De fick 
en bestämd tid för att skissa. 

Efter att skisstiden var slut så 
fick deltagarna presentera sina 
lösningar. Sedan var det sam-
ma tillvägagångssätt för de 
andra två principerna.
Under workshopen kom många 
bra idéer fram, men framför allt 
ett förslag på hur man justerar 
storleken visade sig vara an-
vändbart: att man använder luft 
för att expandera hjälmens fod-
er och bättre anpassa storleken 
på hjälmens insida.

Workshop

De tre principerna som jag hade som 
grund till workshopen.



4342

De tre principerna blev mer 
renodlade koncept. Jag bröt 
ut de delar ur idégenereringen 
som var mest användbara för 
mina koncept. 

Jag byggde mock-ups i 
halvskala för att kunna utvärde-
ra dem mot ambulanspersonal. 
Jag skrev även ut en modell av 
ett huvud i en 3D-skrivare för 
att lättare få en känsla för hur 
koncepten fungerar praktiskt. 

Jag bestämde möte med 
tre ambulanssjukvårdare på 
Umeå ambulansstation. Jag 
presenterade mina tre koncept 
för dem, och de fick sedan ge 
synpunkter på vad de tyckte var 
bra och dåligt med respektive 

koncept. Det som framför allt 
kom fram var något som jag 
redan fått reda på, men det blev 
extra fokus på att en integralh-
jälm fastnar över ansiktet när 
ambulanspersonalen ska ta av 
hjälmen. De tyckte att alla kon-
cept hade för- och nackdelar, 
och det var svårt att få ut något 
som de tyckte var bättre eller 
sämre. Jag frågade också om 
det är ett problem om det ligger 
kvar något bakom nacken när 
man har tagit av hjälmen och 
ska sätta dit nackkragen, men 
det var det inte. Däremot måste 
man se till att den delen inte 
blir som en vagga, så att det 
blir svårt att hålla nacken stabil. 
Det viktigaste för dem var dock 
en hjälm som inte fastnar över 

öron och näsa.

Jag gjorde också en pres-
entation (se bilaga 2) som jag 
skickade digitalt till ambulans-
sjukvårdarna i Sollefteå så att 
jag kunde utvärdera på distans.
Utvärderingen gjorde jag över 
Skype. De hade presentationen 
som grund för utvärderingen, 
men videosamtalet gjorde det 
möjligt att peka och beskriva 
modellerna på ett tydligare sätt. 
De tyckte att två av koncepten 
var speciellt intressanta: det där 
fodret går att justera, och det 
där en bit av skalet närmast na-
cken går att lösgöra från resten 
av hjälmen. 

UtvArdering
HjAlmavtagning

Delbar

Utdragbar

Justerbar
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De hade även synpunkter på 
att det är viktigt att förstå hur 
lösningarna fungerar, att man 
till exempel markerar ut det 
med en färg eller ett klister-
märke. De sade också att om 
man är medveten om att det 
finns den typen av hjälmar på 
marknaden så blir det också 
lättare att förstå hur den ska 
hanteras.

Jag frågade om information 
om speciella lösningar i pro-
dukter som är utvecklade 
för att underlätta deras jobb 
förmedlas till dem på något 
sätt. De tog då upp ett exempel 
med en satsning som SMC har 
gjort med ett litet kort som är 
instucket i hjälmen, där infor-
mation om motorcyklisten står. 
Det står vem det är, ICE-num-
mer, blodgrupp, mediciner, 

allergier med mera på kortet. 
Den informationen nådde ut till 
ambulansstationerna via SMC, 
så det finns möjligheter att spri-
da information. 

Utifrån utvärderingarna kom-
binerade jag de två koncept 
som ambulanspersonalen före-
drog. En annan anledning till 
att konceptet med den delbara 
hjälmen inte togs vidare var att 
det kom på tal under utvärde-
ringarna att en hjälm som går 
att dela på mitten inte verkar 
lika säker hållfasthetsmässigt.

För att tydligt visa var problemen 
är så visade ambulans-
sjukvårdarna hur det går till i dag.
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För att bekräfta att konceptet 
med det löstagbara nackpartiet 
fungerade som jag hade tänkt 
mig så modifierade jag en riktig 
motorcykelhjälm, som jag sedan 
jämförde med en vanlig motor-
cykelhjälm med samma storlek.

Det visade sig att min prototyp 
fungerade över förväntan.

Mock-up

Nackpartiet som går att dra ut.
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KONCEPTUTVECKLING
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Jag gjorde moodboards med 
tre forminriktningar för att få 
ett bättre urval när formen ska 
utvärderas. Om man bara har 
två alternativ blir det lätt mer av 
en antingen- eller-fråga.

Robust

tre  moodboards

Dynamisk

Öppen
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UtvArdering
Form

Till utvärderingen gjorde jag tre skiss-
modeller, en för varje inriktning, för att 
ha som stöd till skisserna. Det var mer 
de generella känslorna av varje inrikt-
ning än färdiga formlösningar. 

Utvärderingen gjordes i form av disk-
ussioner med användare som hörde 
till målgruppen. Diskussionen var som 
en öppen dialog, för att jag skulle få 
synpunkter på vad de skulle kunna 
tänka sig att använda. Från utvärderin-
gen fick jag fram att de mest gillade 
den dynamiska forminriktningen, men 
även den robusta. Ingen i målgruppen 
föredrog den öppna. 
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Under utvärderingen passade 
jag även på att fråga på vilket 
sätt användarna helst skulle 
vilja justera hjälmens insida. 
Jag hade fyra alternativ som 
de fick välja på: skruvjustering, 
pump, “scroll“ och drag. Den 
justeringsmetod som fick bäst 
respons var pumpen. Ett förslag 
som kom fram under utvärderin-
gen var att man kan ha två 
pumpblåsor, en för att pumpa 
in luft och en för att pumpa ut 
luft. Pumpen var populär eft-
ersom de trodde att den skulle 
vara lättast att kontrollera med 
handskar.

UtvArdering
Justering
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5958
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Resultat

- Skalet på hjälmen: Tillverkat 
av glasfiberväv med ett en-
ergiabsorberande EPS-lager 
innanför. Glasfiberhöljet ska 
vara så styvt som möjligt så att 
energin går över i EPS:en, som 
sedan sköter energiabsorberin-
gen. Energiabsorberingen är 
likvärdig med dagens säkrare 
hjälmar. 

- Ventilation: För att kompens-
era EPS:ens isoleringsförmåga 
så är ventilerna i pannan kop-
plade till kanaler som leder till 
bakhuvudet. På så sätt ökar 
luftgenomströmningen, vilket 
minimerar risken för att föraren 
blir överhettad och tappar kon-
centrationen. 

- Underlättande av avtagning: 
Lösningen på mitt huvudsakli-
ga fokusområde är en delning 
i hjälmens nackparti, som gör 
att öppningen blir vidare när 
ambulanspersonalen lösgör 
den biten. Samtidigt som den 
lösgörs så släpps luften ur 
luftkuddarna. Det resulterar i att 
mindre kraft behövs för att dra 
av hjälmen. 

De två utstickande delarna 
bakom nackpartiet är till för 
att förhindra att delen blir en 
vagga, vilket självklart skulle 
försvåra för ambulansperson-
alen att fixera nacken. 
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Två röda tygband, ett på var 
sida om huvudet, visar var 
mekanismen för att släppa 
nackpartiet sitter. Ambu-
lanspersonalen drar i de 
röda banden och två ringar 
kommer ut. Ringarna är fäs-
ta i två hakar på hjälmens 
insida, och när man drar i 
ringarna släpper hakarna 
och nackpartiet lösgörs. 
Med samma ringar släpps 
även luften i luftkuddarna ut 
för att göra mer plats inne 
i hjälmen och minska mot-
ståndet. 

Luftkudde

Två röda tygband, ett på var 
sida om huvudet, visar var 
mekanismen för att släppa 
nackpartiet sitter. Ambu-
lanspersonalen drar i de 
röda banden och två ringar 
kommer ut. Ringarna är fäs-
ta i två hakar på hjälmens 
insida, och när man drar i 
ringarna släpper hakarna 
och nackpartiet lösgörs. 
Med samma ringar släpps 
även luften i luftkuddarna ut 
för att göra mer plats inne 
i hjälmen och minska mot-
ståndet. 
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Resultat
Genomskarning

Luftkudde, 
del av fodret

Luftkudde, del av fodret

Vintilationskanal

Infästning för den 
löstagbara biten

EPS det energiabsorberande 
lagret i hjälmen

 Tygband
(Beskrivs på 
föregående sida)

De oranga delarna av fodret 
sitter fast i den löstagbara 
biten för att förhindra att 
hjälmen fastnar vid proble-
mområdena

Pump till luftkudde
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Man behöver inte vrida hjälmen 
för att följa huvudformen, och 
då riskerar man inte att näsan 
tar i. I delen som blir kvar under 
huvudet sitter fodret i bakhuvu-
det och vid öronen fast. Anled-
ningen till att fodret i nacken 
sitter kvar är för att ta bort 
friktionen mellan hjälmen och 
huvudet. Då blir friktionen mel-
lan fodret och hjälmen i stället. 
De kontaktytorna är gjorda av 
ett glattare material. Detta ger 
lägre friktion, vilket resulterar i 
att mindre kraft behövs för att 
ta av hjälmen. En annan detalj 
som hjälper till med samma 
sak är fodret vid öronen, som 
helt och hållet sitter kvar, så att 
öronen inte viker sig och fast-
nar på vägen ut.

Del av fodret som sitter kvar i nackpartiet.

Resultat
Avtagning

Delen man måste vrida runt för att 
ta av en vanlig hjälm.
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I vissa delar av fodret har 
luftkuddar ersatt skumgummit. 
Luftkuddarnas storlek justeras 
med två luftblåsor i hjälmens 
framkant. Den ena blåsan 
pumpar man in luft med, den 
andra släpper man ut luft med. 
Justeringsmöjligheten som 
luftkuddarna ger möjliggör att 
passformen på hjälmen blir 
bättre för olika huvudformer. 

Resultat
Justering

Pumpblåsan på höger sida avänds för att 
pumpa in luft i luftkuddarna. Med blåsan på 
vänster sida pumpas lufter ut. 

Luftkuddarna som kan ex-
pandera för att justera pass-
formen på hjälmens foder.
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Pumpblåsan som används för att 
justera storleken. På motsatt sida 
sitter en blåsa för att pumpa ut luft.

Den löstagbara delen är ty-
dligt avgränsad från resten 
av hjälmen, utan att den för 
den skull ser helt separat ut. 
Detta för att ambulansper-
sonalen på en gång ska 
kunna se att det är en hjälm 
med den här funktionen. 
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Man kan tänka på två sätt om 
färg i den här kontexten: antin-
gen att den ska vara en särskild 
varningsfärg som signalerar att 
det är den typ av hjälm som det 
är, eller att man kan ha en färg 
som till exempel matchar ens 
motorcykel. Ett färgfält skulle 

vara en symbol för att signalera 
vilken typ av hjälm det är. 

Placeringen av färgfältet kan 
göras på flera olika sätt. Utifrån 
samtalen med ambulansper-
sonalen valde jag exemplet till 
höger.
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Man lägger väv i en tvåde-
lad form. Sedan sätter man 
ner en sorts påse i formen 
och blåser upp den som en 
ballong. Då trycker den ut all 
luft ur formen, så att det blir 
vakuum mellan väven och 
formen. Sedan släpper man 
ut luften ur påsen och delar 
på formen, och så är skalet 
klart. Därefter sågas hålen 
för visiret och ventilationen 
ut. 

EPS:en är som en hel bit, 
nästan som en cykelhjälm, 
som man trycker ner i 
skalet. Sedan nitas hakrem-
mens fäste fast. Visiret är av 
polykarbonat.

Resultat
Produktionsmetod

https://www.youtube.com/watch?v=rsUFe9q4ILo

Väven stansas ut.

Den tvådelade formen 
med ”ballongen”.
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Diskussion

De flesta som köper en hjälm 
gör det mest för att de måste, 
även om de är säkerhetsmed-
vetna. Därför köper man en 
hjälm som först och främst är 
snygg och passar en stilmäs-
sigt, sen kommer säkerheten i 
andra hand för många. 

Man kan fråga sig om de som 
kollar upp vilken hjälm som är 
säkrast verkligen skulle pri-
oritera en hjälm som hjälper 
ambulanspersonalen att ta av 
hjälmen när olyckan har varit 
framme, eftersom de flesta ald-
rig tänker sig att de ska hamna 
i en olycka. Om det är det man 
är orolig för så kör man nog 
inte motorcykel alls. 

När man ska marknadsföra 
en produkt med den här typen 
av lösning så är det nog viktigt 
att poängtera att det finns en 
lösning som kan hjälpa en först 
och främst till vardags när man 
använder hjälmen, någonting 
som gör det bättre eller lät-
tare att använda den, men att 
den även kan fungera som en 
säkerhetslösning vid händelse 

av en olycka. (Lösningen jag 
syftar på här är de uppblåsbara 
kuddarna.)

I marknadsföringssyfte är det 
då kanske inte lika viktigt att 
förklara lösningen som är helt 
dedikerad till hjälmavtagande 
vid olycka, alltså det löstag-
bara nackpartiet. Det är kanske 
något konsumenten måste ta 
reda på själv genom att läsa på 
lite mer om produkten. 

Motorcykelhjälmar är redan 
från början ganska dyra pro-
dukter att tillverka, eftersom 
det krävs att mycket görs för 
hand. Om man gör en sån här 
speciallösning med flera delar 
så finns risken att den blir ännu 
dyrare. Man måste dessutom 
testa om den verkligen funger-
ar i praktiken, vilket lägger till 
ännu mer till utvecklingskost-
naden. Det kan ändå vara värt 
det för användarna, eftersom 
det är viktigt att hjälmen sitter 
bekvämt.

De ambulanssjukvårdare som 
jag har pratat med tycker att 

hjälmavtagandet är ett prob-
lem, så det är viktigt att titta 
på olika lösningar för att lösa 
det. Jag tycker att det här är 
en bra lösning eftersom man 
inte har gjort så stora ingrepp 
i skalet, jämfört med om man 
till exempel skulle dela hjälmen 
på mitten. Det är ändå svårt att 
veta om eller hur mycket skalet 
blir försvagat med min lösning. 

Eftersom det här bara är ett 
nioveckorsprojekt så måste 
man ta beslut tidigare än man 
kanske skulle ha gjort om man 
hade haft mer tid, vilket result-
erar i ett koncept som inte är 
lika genomarbetat som det 
skulle kunna vara. Det som 
tagit mest tid har varit att få tag 
i expertkunskap som kan hjälpa 
en att utvärdera de olika delar-
na i projektet.

En hyfsat säker motorcykel.

Felix Goetze
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Bilagor
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Bilaga 1
Grovt händelseförlopp vid 
en motorcykelolycka

Motorcykelolycka

Olycka inträffar Någon har ringt 112
Ambulans anländer 

till olycksplatsen

Vänd patienten till 
ryggläge

JA

NEJ Lyfter över patient 
till spineboard

Börja hjälmavtagning 
(För att lättare kunna kontrollera andning)

Ambulanspersonal 
kontrollerar situationen

Fortsätter 
med vidare 

vård

Ligger patienten 
på rygg?
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Bilaga 2

1 2 3

Tre modeller som visar tre olika principer för hur ambulanspersonal kan ta av hjälmen på en skadad motorcyklist.

TRE PRINCIPER
Presentation för ambu-
lanssjukvårdare inför 
utvärderingen av funk-
tionsmodellerna.
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JUSTERBAR

1
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Den första är justerbar, ungefär 
som en bygghjälm med just-
eringsratt, för att passformen 
ska bli bättre för motorcyklis-
ten. Det ger också möjlighet 
för ambulanspersonal att släp-
pa justeringen så att hjälmen 
blir större, och därmed lättare 
att ta av.

1

JUSTERBAR

Innanmäte från en bygghjälm 
med justeringsratt

På modellen är hjälmens utsida 
justerbar för att visa på principen. 
Men det är tänkt att fodret är det 
som ändrar storlek.
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DELBAR

2



9392

Den andra är en delbar hjälm. 
Tanken är att man ska kunna 
lösgöra halvorna från varandra 
med någon typ av spak eller 
knapp, och i och med det lätt 
kunna få av hjälmen.

Den bakre delen av hjälmen 
blir ett stöd för huvudet.

2
DELBAR
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UTDRAGBAR

3
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3

Den tredje är en hjälm där en 
del av skalet sitter ihop med 
fodret. När man tar bort den 
biten blir hjälmens öppning 
större, så att det blir lättare att 
få av hjälmen. Eftersom fodret 
följer med så minskas också 
friktionen: i stället för att det 
är friktion mellan huvudet och 
fodret blir det mellan fodret 
och hjälmens glatta insida.

Del av skalet

Del av fodret

När nedre delen av skalet vid 
nacken lösgörs blir öppningen 
större och  

UTDRAGBAR
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Vilken princip tycker du verkar vara 
mest lämpad för ändamålet? Jag vill 
gärna ha dina synpunkter utifrån din 
erfarenhet som ambulanssjukvårdare 
och dina kunskaper om den fortsat-
ta vården av patienterna. 

Jag undrar också om du kommer att 
tänka på någon annan lösning, eller 
om kan du se en annan kombination 
av de olika egenskaperna hos de tre 
modellerna.
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TACK!
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Bilaga 3
Teknik för hjälmavtagning
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