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Abstrakt

Det här projektet handlar om mitt försök att skapa en motorcykelhjälm för framtiden. Projeketet 
utgick ifrån en idé om att ta in tekniska lösningar och förhöjda säkerhetsaspekter i ett och 
samma koncept. Projektet är i första hand ett designarbete, vilket innebär mer fokus på research, 
skiss och formarbete. 
Projektet består av några större delar där arbetet delats upp. Bland annat research i början och 
senare skissprocess. Avslutningsvis kommer det slutliga konceptet och slutsats.

Nyckelord: designprojekt, motorcykelhjälm, säkerhet
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Roberto Parissenti, Schuberth
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Motorcykelhjälmen

Bakgrund

Jag kommer i mitt projektarbete, jobba med att utveckla en hjälm. Främst tänkt för motorcykelåkning. 
Körning i trafik, på stadens gator, på landsvägar och motorvägar.
Idén kom till mig efter en nyhet jag läst om att amerikanska fotbollsspelare har stämt en 
hjälmtillverkare eftersom de tyckt att skaderiskerna som förknippas med deras sport inte hade 
förmedlats ordentligt. Detta väckte en idé hos mig om att ta reda på mer om hjälmar. Specifikt 
motorcykelhjälmar. Vidare funderade jag kring vad som är viktigt i funktionen hos en hjälm 
egentligen. Det kan tyckas vara löjligt enkelt att svara på:
Att skydda huvudet mot smällar. Men med tanke på mängden hjälmar som finns för så vitt skilda 
aktiviteter som att cykla till att jobba med att sätta upp betongväggar, måste alltså varje hjälm ha 
sina specifika egenskaper. Ska hjälmen skydda hela huvudet? (integralhjälm) Ska ansiktet vara fritt? 
(öppen hjälm). Eftersom jag valt motorcykelhjälmar i trafik utgår jag ifrån de integralhjälmar som 
finns på marknaden idag och som är den vanligaste typen av hjälm. Det betyder inte nödvändigtvis 
att jag kommer att landa i en integralhjälm som slutgiltig lösning.
Andra frågor som uppkommer handlar mer om bekvämlighet, rörlighet, utseende och frihetskänsla 
när man bär hjälm.

Syfte

Syftet är att utveckla en motorcykelhjälm. Att hitta en lösning på de problemområden som existerar 
kring användandet av hjälm idag. De områden jag har identifierat handlar om skadefrekvenser, 
passform och individuell stil. Skadefrekvensen är trots en flerårig utveckling fortfarande hög 
vid motorcykelolyckor. Det finns lösningar, men de tar tid att implementera i hjälmvärlden som 
helhet. Passform är ett annat problem som många stöter på, en hjälm ska inte bara ha rätt storlek 
utan även rätt form för att skydda huvudet så bra som möjligt. Det finns dock flera alternativ till 
lösning på detta problem. Den individuella stilen handlar mer om rent estetiska uttryck och grafisk 
formgivning. Mer om detta senare. Ett område som hjälmbranschen oundvikligen rör sig mot är 
implementering av teknologi i olika former. Detta lär vara ett enormt område att utforska och jag 
kommer att försöka mig på att begränsa involveringen av teknik utifrån vad som kommer fram i 
intervjuer längre fram. Alltså vad folk saknar och tycker är viktigt, som tekniken kan bistå med.

Tillvägagångssätt

Att jobba med hela designprocessen, från litet embryo av en ide, till en färdig modell, ett färdigt 
koncept. Att också väva in all kunskap från researchdelen i den senare presentationen är naturligtvis 
en del av det hela. Att jobba mot ett företag som ger mig ramar och förhållningar är också ett delmål. 
Men skulle jag inte få tag i något företag får jag söka kunnande på annat håll. Mitt projekt kommer 
att bestå av en första del, där jag gör research. Undersöker problemområden vid hjälmanvändning, 
attityder kring hjälmar och hur man kan förändra hjälmens status. Jag undersöker också hjärnskador 
och hjärnskakningar i samband med olyckor, för att få en helhetsbild av hjälmens roll idag. Jag 
kommer att göra en enkät där jag försöker få svar på vad som efterfrågas bland dagens användare. 
Senare kommer en utvecklingsfas där jag skapar konceptskisser, tittar på olika material och trender. 
Allt samlas ihop till ett slutkoncept, ett förlsag på hur hjälmens framtid kan te sig.

Eric Bolin
ericcm.bolin@gmail.com

0722 935 735
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Personligt mål

Det personliga målet är att ha en rolig resa fram till slutresultatet. Mer specifikt vill jag få kontakter 
utanför skolvärlden. Med företag och andra intressanta källor, som kan hjälpa mig efter examen. 
Jag vill lära mig mer om området och förstå vad som är viktigt i den här specifika branschen. För att 
sedan kunna fundera på vad man kan förbättra genom att applicera designtänkandet på området.

Avgränsningar

Det finns en hel kultur dedikerad till motorcyklismen. Flera typer av motorcyklar och lika många 
stilar på kringutrustning så som hjälmar. Jag fokuserar på en integralhjälm för motorcykelåkare. 
Eftersom det är den vanligaste och bäst skyddande hjälm som säljs idag. Mitt område kommer 
främst att vara formarbete och konceptförslag på integrering av teknik i hjälmen. Eftersom många 
motorcykelåkare väljer att modifiera utseendet på hjälmen och för att jag inte hittat något företag 
att jobba med så kommer grafiska uttryck att stå tillbaka i mitt projekt. Detta kan komma att 
ändras längre fram och kommer antagligen också göra det. Men från starten är färg och grafik inte 
prioriterat.

Bollplank och kontakter 

Jag har parallellt med starten av det här projektet sökt kontakter med företag men har ännu inte fått 
svar. Förhoppningen är att få någon kontakt under projektets gång. Som bollplankspartner har jag 
folk i klassen som är tillgängliga när jag behöver respons. Utöver detta söker jag lärarnas kunnande 
och feedback vid svåra stunder, utöver de handledningsstider som är schemalagda.
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     Hjälmens historia

Redan de gamla grekerna bar hjälm. De första hjälmarna bars av soldater och gladiatorer i antikens 
Grekland och under romarriket. Dessa tidiga hjälmar var ofta gjorda av metall såsom brons och 
järn. Ofta utsmyckade och inte särskilt dugliga ur skyddssynpunkt.
Historiskt sett har materialvalen varit begränsade. Vilket inte är så förvånande. Greker och romare 
hade främst hjälmar av järn och brons.1 Under Alexander den Stores tid och en period före honom 
hade ryttare i dåtidens grekiska armé använt sig av en slags öppen hjälm. Med en skärm som gick 
runt hela basen på hjälmen. En hjälm som dels gav anävndaren ett mycket brett synfält och också 
gjorde att man kunde höra allt som pågick runtomkring. Denna hjälm tillverkades av en stor bit 
brons som hamrades till rätt form. Detta är ett tidigt exempel på funktionalism, man visste att en 

ryttare hade behov av att kunna se och höra för att bli så stridsduglig 
som möjligt, samtidigt skulle man skydda dennes huvud så gott 
man kunde med dåtidens verktyg och material. Allt det här inträffar 
omkring 2000-300 f.kr.2

Hjälmens historia går vidare till nordens vikingatid. Man använde 
sig av järn för framställandet av hjälmar, men det spekuleras också 
om att en vanligare typ av hjälm under den här perioden kunde vara 
gjord i läder. När man på 1800-talet skrev romanticerande historier 
om vikingatiden valde man av någon anledning att ge hjälmarna 
horn och vingar. Det finns inga arkeologiska bevis för att någon 
hjälm skulle ha sett ut så under vikingatiden. Men det spekuleras om 
att varianter av hornhjälmar använts vid högtidliga riter.3

Europas medeltid och riddarrustningen. Hjälmen var ett självklart inslag i riddarens rustning. 
På medeltiden hade man en holistisk syn på det här med kroppsskydd. En hjälm var en del av 
rustningen på ett mycket inarbetat sätt. 
Halsen var skyddad, men detta gjorde också att rörelsefriheten var begränsad, 
så även synfältet.4-5

Riddaren är omgärdad av myter. Romanticerad genom de många historier där 
riddaren har en nyckelroll. Rustningarna var, i linje med detta ofta utsmyckade 
och extravaganta. En statussymbol kan man säga. Likheter med dagens 
hjälmar går faktiskt att se, speciellt de heltäckande motorcykelhjälmar som 
används idag och riddarhjälmen delar vissa karaktäristiska uttryck. Visiret är 
kanske det mest framträdande. 
Hittills i historien har de hjälmar jag gått igenom uteslutande använts i 
krigföring. De har helt enkelt utvecklats ur en iakttagelse om att färre soldater 
förloras i krig och stora slag om de bär skydd. Den vetskapen har dock inte 
tillämpats i alla krig, som exempel kan det amerikanska inbördeskriget (1861-
1865) nämnas. Vad som saknats kan ha varit tillräckliga resurser och material 
för att försörja de stora styrkorna. Till viss del är detta sant, men den bistra sanningen är att vapnen 
som användes under kriget hade bivit så kraftfulla att vitsen med att bära hjälm hade försvunnit. 
Vapnen kunde helt enkelt penetrera hjälmarna och då var det alltså bara onödigt för den enskilde 
soldaten att släpa runt på den. En mössa var ju både bekvämare och lättare.6

Vid 1900-talets början och första världskrigets utbrott gjorde krigshjälmen comeback. Stålhjälmar 
användes av alla stridande sidors marktrupper. Andra världskrigets hjälmar var mindre och mer 
smidigt utformade men erbjöd bara marginellt förbättrat skydd mot fiendekulor. Den amerikanska 
krigshjälmen har ur formsynpunkt sett i stort sett likadan ut sedan andra världskriget. Främst 
har materialet förstärkts och hjälmen utrustats med olika typer av kommunikationsutrustning. 
Flyghjälmen utvecklades också i och med jetåldern, snabbare flygplan som kunde flyga högre upp 
ställde högre krav på bland annat trycktålighet. 

1. Heckel, Waldemar, and Jones, Ryan. Macedonian Warrior: Alexander’s Elite Infantryman. Osprey Publishing, 2006. ISBN 1-84176-950-9
2. http://www.roman-empire.net/articles/article-006.html
3. ”Did Vikings really wear horns on their helmets?”. The Straight Dope. 2004-12-07. Retrieved 2008-11-01.
4. Bradbury, Jim (2004). ”14 Medieval Armour (A-Z of terms: Aventail ~ Bascinet)”. The Routledge Companion to Medieval Warfare. Routlege. pp. 261–262.
5. Oakeshott, Ewart (2000) European Weapons and Armour. From Renaissance to the Industrial Revolution. 
The Boydell Press, Woolbridge. ISBN 0-85115-789-0 p 121-123
6.  Gerald Cline - http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110815114648AAr0Jht

1

2
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Motorcykelhjälmens historia sträcker sig inte så lika långt tillbaka i tiden som till antiken. 
Motorcykeln, en utveckling av cykeln helt enkelt, har ju främst utvecklats under 1900-talet.7  
Fast idén om att skydda huvudet har existerat mycket längre. Även i mc-världen har man från 
början denna tanke. Problemet är att inga lagar finns vid motorcykelns barndom som reglerar 
hjälmanvändning. Hjälmarna i början av 1900-talet var främst tänkta för tävlingsbruk. Men de kan 
knappast betraktas som hjälmar ur en skyddsynpunkt, eftersom flygarhjälmar av läder eller kork 
ofta användes. 
 
Det dröjer till 1935, då en berömd och högt uppsatt officer inom den brittiska armén hamnar i 
koma och senare avlider efter en motorcykelolycka. Innan hjälmens roll på allvar diskuteras. 
T.E. Lawrence (mer känd som ´Lawrence of Arabia´) död gör att neurokirurgen Hugh Cairns, som 
behandlade Lawrence under hans sista dagar, bestämmer sig för att göra något åt olycksstatistiken. 
Såhär beskrivs Hugh Cairns gärning i ”Journal of Medical Biography - 12/2001”8

”WHEN COLONEL T.E. LAWRENCE (“Lawrence of Arabia”) was fatally injured in a motorcycle 
accident in May 1935, one of the several doctors attending him was a young 
neurosurgeon, Hugh Cairns. He was moved by the tragedy in a way that was to 
have far-reaching consequences. At the beginning of the Second World War, he 
highlighted the unnecessary loss of life among army motorcycle dispatch riders 
as a result of head injuries. His research concluded that the adoption of crash 
helmets as standard by both military and civilian motorcyclists would result in 
considerable saving of life. It was 32 years later, however, that motorcycle crash 
helmets were made compulsory in the United Kingdom. As a consequence of 

treating T.E. Lawrence and through his research at 
Oxford, Sir Hugh Cairns’ work largely pioneered 
legislation for protective headgear by motorcyclists 
and subsequently in the workplace and for many 
sports worldwide. Over subsequent decades, this has saved countless 
lives.”

Inte dumt. Hans agenda kom att dramatiskt förbättra hälsoeffekterna av 
olyckor, inte bara motorcykelrelaterade utan även i flera sporter och på arbetsplatser.

1953 kommer det första patentet på en motorcykelhjälm. Det är den amerikanske professorn Charles 
F. Lombard vid University of Southern California (USC), som utvecklar en hjälm med två typer av 
stoppning innaför ett hårt skal.9 Ett bekvämare lager närmast huvudet och ett ytterligare lager som 
dämpar och sprider krockvåldet. Detta patent satte en standard som flera hjälmtillverkare tog efter. 
Dock var materialen och hjälmmodellerna ineffektiva vid den här tiden. De följande decennierna 
gjordes research och forskning som ledde till bättre dämpning, bättre material och bättre passform 
på olika huvuden. Nationella lagar gjorde att användandet av hjälmar fick genomslag på bred front.

De senaste ca 40 åren har integralhjälmen utvecklats och blivit en av de vanligaste typerna av mc-
hjälmar. Dess heltäckande utformning och aerodynamiska yttre hittar sin målgrupp bland många 
olika typer av mc-förare som önskar säkerhet och bekvämlighet i högre farter.

7. http://inventors.about.com/od/mstartinventions/a/motorcycle.htm
8. Journal of Medical Biography” - 12/2001- (Royal Society of Medicine (Great Britain)
9. http://www.thehistoryof.net/the-history-of-motorcycle-helmets.html

3

4
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Sammanfattning och reflektion

Jag har i min research och inventering av marknaden fäst mig vid några detaljer jag 
tycker är värda att gå vidare med. Dels har jag upptäckt att en hjälm historiskt sett inte 
alltid varit en ren skyddsutrustning. Snarare har vad hjälmen konnoterar, hjältestatus 
och utsmyckning, i stor utsträckning gjort att hjälmar blivit igenkända som historiska 
föremål. Exempelvis romartidens hjälmar med plymer eller ”skoborstar” på toppen, dessa 
var från början till för att man skulle kunna identifiera vilken enhet en soldat tillhörde 
och vilken rank han hade. Senare användes inte borsthjälmar i krig utan bara i parad- 
och festivalsammanhang.10

Just betydelsen, statussymbolen, vilka känslor hjälmar kan väcka hos människor är något 
som kittlar min nyfikenhet. Kan jag jobba med den här insikten i projektet på något sätt? 
Kan jag få motorcykelhjälmen att uttrycka samma sorts hjältestatus som en brandmans 
hjälm? En brandman har som uppgift att rädda liv, det är naturligtvis en del i statusen 
hos den yrkesgruppen. Men också inom sportens värld finns hjältar, ishockey har i vår 
del av världen hög status och det finns en stolthet i att som land producera flera stora 
stjärnor som spelar i till exempel NHL. Det handlar ju bara om sport, men många ser det 
som något större och viktigare än att jaga poäng och vinna titlar. För många människor 
blir sporten en del av livet och spelare som gör bra ifrån sig dyrkas som nästintill gudar.

Motorcyklister ses i allmänhet inte som några hjältar, snarare som outsiders, rebeller och 
ensamvargar av samhället i stort. Folk som gör som de vill och sätter upp egna lagar. Det 
är precis vad vissa ökända mc-gäng har gjort till sitt motto, men så finns också de som 
gillar att köra mc och gör det för att pendla till jobbet snabbare och smidigare, eller för att 
kunna uppleva en frihet som bilen inte ger. Andra gillar farten en mc kan erbjuda och tar 
sig ofta till banor för att förbättra sin varvtid, eller träffa kompisarna ute vid den gamla 
landsvägsslingan för att göra några vändor på helgerna. Oavsett vilken typ av knutte 
man är så har hjälmen en självklar plats i munderingen. Inte ens Hells Angels (i Sverige) 
tummar på denna regel. 

Idol, hjälte eller många fans? I olika yrkesgrupper där hjälmar ingår får finns ofta en mängd attribut kopplade till yrket. 

Några olika typer av motorcyklister.

10. http://www.roman-empire.net/articles/article-006.html

5,6,7

8, 9, 10
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Eric Lindros. En hockeyspelare vars tid i NHL kantades av hjärnskakningar. Det var denna typ av skada som avslutade hans karriär.

    Hjärnskakning, vad är det?

Syftet med att bära hjälm borde bortom allt rimligt tvivel vara att skydda huvudet, hjärnan. 
Människans viktigaste organ - ingen hjärna, ingen människa. Vårt medvetande, våra minnen, våra 
känslor, våra drömmar, planer och förhoppningar bor i hjärnan. Något som är vettigt att skydda 
med andra ord...

Den vanligaste typen av krocktest med hjälmar är idag den traditionella raka islagningen. Dels mot 
en plan yta, dels en avrundad stålcylinder. Man brukar släppa hjälmen som har ett huvud från en 
krockdocka inuti, med all tänkbar mät-teknik. Detta är en testtyp som infördes för mer än 40 år 
sedan och har förbättrats genom åren. Problemet som många experter ser det, är att den typen av 
islagning i verkligheten sällan förekommer. En verklig skada, en allvarlig hjärnskada, uppstår oftast 
när islagningen skett i en sned vinkel gentemot kontaktytan. 11

Det är i de här islagningarna som hjärnskakningar, lättare till allvariga, hjärnblödningar och i värsta 
fall döden inträffar. Kraften i en sned islagning jämfört med en rak, är rotationellt accelererande. 
Vad det innebär i enklare termer är att hjärnan roterar häftigare och riskerar att slita av nervtrådar 
och orsaka allvarliga, långtgående eller dödliga skador. En rak islagning kan förvisso också orsaka 
hjärnskakningar och dödsfall. Men eftersom testerna ser ut som de gör har dagens hjälmar utvecklats 
efter den typen av skada. De ger alltså så pass bra skydd man kan förvänta sig, åtminstone om man 
tittar på de hjälmar som får högst betyg idag. Men detta är som sagt en liten del av olycksstatistiken.12

11. http://mipshelmet.com/how-it-works
12. http://www.crash.org.au/crash-protection.html

11, 12
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      MIPS

Efter en del researchande hittade jag organisationen MIPS, som jag tycker verkar intressant för 
mitt projekt. I slutet av 1990-talet tycker ytterligare en neurokirurg att skadorna relaterade till 
motorcykelolyckor och andra aktiviteter, är för många och allvarliga. Hans von Holst heter den 
läkare som vill göra något åt olycksstatistiken. Han jobbar på Karolinska sjukhuset i Stockholm. 
Han kontaktar en forskare på KTH, Peter Halldin, som är specialiserad på forskning om huvud- 
och nackskador. Mer precist om hur man förebygger och undviker sådana. De startar tillsammans 
organisationen MIPS, förkortningen står för Multi-directional Impact Protection System. Deras 
idé går ut på att efterhärma det skyddssytem innanför kraniet som omger hjärnan. Det som 
händer vid ett trauma mot huvudet är att hjärnan rör sig relativt mot kraniet. Men bromsas upp 
och har en liten buffertzon i form av vätska som omger hjärnan. Detta tog von Holst och Halldin 
fasta på och utvecklade en modell som de först applicerade i en ridhjälm. Ett tunt skal mellan 
den inre stoppningen och huvudet. Detta mellanskal rör sig i alla riktningar vid en olycka och ser 
därmed till att den rotationella accelerationskraft som annars går rätt in i huvudet minskar och 
sprids i flera riktningar.  

Frågor till Peter Halldin på Mips, e-mailsvar den 19/2 2014:

Är Mipsen rörlig på båda sidor av hjälmen, alltså rör den sig mot det yttre skalet och den inre 
stoppningen? 
Eller bara ena sidan, har det betydelse för säkerheten?

- MIPS är som ett inre skal som täcker hela insidan på hjälmen. Den kan röra sig 10-15mm åt alla 
håll.

Hur skiljer sig Mips åt i olika typer av hjälmar?

- MIPS består av ett plastskal som fästes med en elastisk upphängning på insidan av EPS-lagret 
(Frigoliten). Det är samma system i cykel-, skid- och MC-hjälmar.
 
Ser ni olika sorters skador i olika hjälmtyper, Mc och ridning exempelvis? 

- Ja det kan skilja i styrka. Hockey=hjärnskakning, Ridning=Hjärnskakning till alvarligare skador 
så som inre blödning (SDH, hjärnblödning). MC= Allvarligare skador, så som Diffuse axonal 
skada (DAI- ”innebär skador på nervtrådar (axon) och att skadan inte är fokal/lokaliserad till en 
plats.”13)
 
Vad är det för material Mips består av? 

- Typ 0.5-1mm Polykarbonat (PC).
 
 
Är hjälmens vikt en faktor, är lättare hjälmar(så länge stoppning och skal är likvärdiga en 
tyngre hjälm) säkrare än tyngre?

- Nej. En del tycker att en lättare hjälm är skönare men det gör inte hjälmen säkrare varken för 
huvud eller nacke.

13. http://www.strc.se/research_projects/index_se.html
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      Schuberth

Jag kom i kontakt med ett företag som kunde tänka sig att komma med feedback och teknisk 
rådgivning i mitt projekt. Detta företag är tyskt och heter Schuberth. Det gick däremot inte att 
samarbeta så pass mycket att jag kan säga att jag utvecklar ett koncept åt dem. Det är mitt eget 
koncept. Vilket gör mig friare i mitt arbete, samtidigt som det hade givit mig mycket på andra sätt 
om jag haft ett riktigt samarbete med ett företag.

Schuberth jobbar brett med flera olika typer av hjälmar till olika industrier. Främst är det dock 
motorsport de gjort sig kända genom. Motorcykelhjälmutbudet är begränsat, 3 modeller finns på 
marknaden. Varav en modell finns i särskild kvinnovariant, något Schuberth är nästan ensamma 
om att erbjuda. Vad det innebär är att skalen är något mindre, innerstoppningen något tjockare 
för att bättre passa kvinnors huvudform. Dessutom förklarar Schuberth att dessa kvinnohjälmar 
har utrustats med särskilt sminkavstötande tyg i innerstoppningen.

13, 14, 15

16, 17, 18, 
19, 20, 21
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Sammanfattning och reflektion 

Den hjälm jag arbetar med är teknikinriktad, en konceptstudie på vad man kan göra 
med en hjälm tekniskt. Därmed inte sagt att jag inte vill titta närmre på den fysiska 
säkerhetsaspekten. Jag tror på MIPS som en framtid för hjälmsäkerheten i stort och 
förhoppningsvis tar de sig in på mc-hjälmmarknaden så småningom. Jag kommer att 
på något sätt få med en idé på hur man kan integrera MIPS i min hjälm för att väcka 
ett intresse för organisationen. I min research har jag stött på ett flertal artiklar och 
reportage om människor som drabbats av olyckor och slag mot huvudet.14 Idrottsmän 
som efter flera år på toppnivå inom hockey och amerikansk fotboll fått fysiska, såväl som 
psykiska men av upprepat våld mot huvudet. Alltså är det långt ifrån självklart att alla 
hjälmar utgör ett fullgott skydd mot skador. Ännu. 

14. http://www.popsci.com/science/article/2013-08/helmet-wars-and-new-helmet-could-protect-us-all
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          Olika typer av hjälmar

Idag finns en mängd olika typer av hjälmar på marknaden som alla har sin specifika målgrupp. I bildserien 
nedan ger jag korta kommentarer om de vanligaste typerna av hjälmar och deras specifika kvaliteter.

Integralhjälm. Helt stängd hjälm med 
visir. Från början framtagen för racing 
och har utvecklats i de disciplinerna. 
Fördelarna med att skydda hela huvudet 
var uppenbara och integralhjälmen 
fick stort genomslag även för gatbruk. 
Rena racinghjälmar har ofta sämre 
ljudisolering än hjälmar för gatan. 
Racerförare förväntas bära öronproppar.

Flip-up-hjälm. En variant på 
integralhjälmen. Hittar sin främsta 
målgrupp inom polisväsendet, 
trafikskoleinstruktörer och mc-bud. 
Tanken med flip-up-funktionen är att 
användaren snabbt ska kunna öppna 
hjälmen och få bättre möjlighet att prata 
med omgivningen och göra sig förstådd. 
Den ska kunna ge ett lika bra skydd som 
en integralhjälm så länge fronten är 
nedfälld. Väger mer än integralhjälmen 
och har ofta även telekommunikation 
inbyggd. Vissa har också solskydd 
innanför det yttre visiret.

Offroad-hjälm. Främst framtagen för 
motocrosskörning. Ett stort solskydd 
i form av en skärm sticker ut ovanför 
ögonen. Användaren förväntas även bära 
någon from av ögonskydd tillsammans 
med hjälmen. Oftast skidglasögon. 
Lättare än integralhjälmar.

Öppen hjälm. En av de tidigaste typerna 
av mc-hjälm. Används idag främst för 
mopedåkning. Trots flera års utveckling 
ser den i princip likadan ut som för ca 
50 år sedan. Ger en friare känsla för 
användaren och naturligtvis sämre skydd 
än integralhjälmar. Det finns varianter 
med visir som täcker hela ansiktet men 
det vanligaste är att användaren har 
någon egen form av ögonskydd.

Öppen hybrid. En vidareutvekling 
av den öppna hjälmen. Har ett 
avtagbart munskydd. Den här hjälmen 
är mer nischad och hittar köpare i 
folk som är trendkänsliga och mer 
intresserade av look och uttryck än rent 
säkerhetstänkande.

Retro-look. En stor del av mc-världen 
idag går ut på att blanda gammalt och 
nytt. Så även i hjälmbranschen. En ny 
hjälm med samma säkerhetsklass som 
en integralhjälm, men med ett utseende 
från 70-talet. Ofta vill användaren 
uttrycka sig helhetsmässigt genom att 
motorcykelmodell och skyddsutrustning 
ser enhetliga ut.

22, 23, 24

25, 26, 27
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Inventering av marknaden

Här följer en kort sammanställning av några aktörer som dominerar markanden men 
även några mindre som tagit fram intressanta lösningar.

Sammanfattning och reflektion

Arai RX

Arai, Shoei och AGV är några av de största aktörera på marknaden idag. Schuberth 
är något mindre inom just mc-hjälmmarknaden. Dessa företag bygger högkvalitativa 
hjälmar och de kostar därför lite mer än genomsnittet. Bara Schuberth ligger 
kvalitetsmässigt högre i allmänhet, än de här tillverkarna.

Reevu Msx1 Skully AR1

Shoei X-spirit AGV Skyline

Reevu och Skully är två nykomlingar på marknaden och har för närvarande inte riktigt 
kommit igång med försäljning i stor skala. Skully erbjuder fortfarande folk att beta-testa 
deras hjälm. Reevu-hjälmen är unik på så sätt att den har en mekanisk backspegel inbyggd. 
Det sitter ett antal speglar mellan förarens övre synfält och bakre delen av hälmen. Det 
fungerar precis som vilken backspegel som helst bara med några fler steg. Skully å sin 
sida utvecklar en hjälm som liknar mitt koncept mer. De har integrerat ungefär samma 
funktioner men med skillnaden att de har en head-up-display istället för oled-skärm i 
visiret. Jag hittade båda dessa tillverkare efter att jag startat mitt projekt och vill alltså 
understryka att jag inte tagit inspiration från dessa, utan gjort en egen undersökning hos 
användare och hört mig för vad de önskar av morgondagens hjälm.

28, 29, 30

31, 32
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Enkät och sammanfattning

Med kunskapen jag förvärvat i researchdelen valde jag att gå vidare. Jag bestämde mig 
för att göra en enkät för att få en bild av verklighetens användare. Vad de upplever och 
vad de efterfrågar när de väljer hjälm. Enkäten besvarades av 84 personer, nära hälften 
svenskar men även av människor i bl.a USA, Kanada, England, Italien, Nederländerna, 
Andorra, Finland, Kroatien, Singapore och Qatar.
Åldern på de som svarat ligger mellan 17-55, en stor åldersspridning alltså. Många 
skrev att säkerheten naturligtvis var prioiterad men att de utgick ifrån att de hjälmar de 
valde mellan uppfyllde de krav som ställs av lagstiftarna. På förhand hade jag en känsla 
av att teknik är något som de flesta vill ha mer av i sina hjälmar, detta fick jag bekräftat 
då de flesta svarat att de letar efter bluetoothkommunikation och ljuduppspelning, 
men även önskar Head-up-display och backkamera. Andra faktorer som är vikiga för 
många är bra solskydd, antingen inbyggt i hjälmen eller tonade visir, många önskar ett 
aktivt solskydd i visiret, alltså att det tonar när solen lyser alltför starkt i ögonen. Även 
en låg ljudnivå, låg vikt, ventilationsmöjligheter och aerodynamisk form efterfrågas. 
Min misstanke om att komforten gör att fler bär hjälm visar sig också stämma, speciellt 
bland de amerikanska svarandena, eftersom hjälmlagar där knappt existerar för den 
vuxna befolkningen. Alltså är det de som är medvetna om riskerna som bär hjälm, men 
tämligen ofta bara om de är bekväma och lätta att ta på sig. Många amerikaner har 
också problem att hitta rätt storlekar då de upplever att de har stora huvuden, men de 
ger samtidigt exempel på märken som har stora skal som passar dem bäst. (Se bilagor 
för alla svar i sin helhet.)

1 Din ålder – Frivilligt:
2 Vad har du för mc-hjälm?

3 Hur ofta kör du motorcykel?
4 Vad är det viktigaste för dig när du väljer hjälm?

5 Om du fick välja helt fritt, finns det någon funktion du skulle vilja integrera i din hjälm?

 Vanligaste svaren på varje fråga:

sporthoj.com:

1. 17-55
2. 90% Integral 10% system, cross

3. Dagligen under säsong, så ofta vädret tillåter
4. Säkerhet och passform, låg ljudnivå, vikt, utseende, ventilation

5. Inbyggd bluetooth för kommunikation och ljud, Brusreducering, HUD.

reddit.com/r/motorcycles:

Ålder(ordningen på frågorna blev lite annorlunda på reddit): 20-44

1. (typ av mc) Street, sport, cruiser, cross/supermoto
2. (hjälmtyp) 95% Integral, 5% öppen, system, cross

3. Dagligen, pendling några tusen mil/år (i allmänhet bättre väder utanför sveriges gränser)
4. Komfort/passform, säkerhet, utseende, lättvikt, aerodynamisk

5. Solskydd/visir som tonar starkt solljus, brusreducering, ventilation, HUD, 
Bluetoothkommunikation-ljud. 

Övriga kommentarer, mindre vanliga svar:
Lättarbetat och bekvämt hakspänne, lättbytta visir, night vision.
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Genomförande - skissfas

Ett urval av tidigt skissarbete. Mycket av detta gjordes tidigt, när jag var i en process med 
insamlande av inspiration där jag tog från alla möjliga håll. Filmer, serier, leksaker, Daft 
Punk, Star Wars osv. 

Daft Punk,  Dessa hjälmar är inspirerade av sci-fi-
världen, jag gillade stuket men insåg att de nog inte 
skulle göra sig så bra säkerhetsmässigt.

Jag försökte skapa en Star Wars-inspirerad hjälm. Det 
finns flera varianter på detta på mc-hjälmmarknaden. 
Ofta är det dock hjälmar som inte godkänts eller 
testats så mycket. Alltså inget för den europeiska 
marknaden.

En mer dykinspirerad hjälm. Jag ville förstora visiret 
så mycket som möjligt. Jag tror att framtiden för 
mc-hjälmen går mer åt det här hållet. Man kan göra 
starkare visir som klarar av att vara större. Dock inget 
jag fortsatte utforska för mitt koncept.

Fortsättning på sci-fi-temat. Halo, ett tv-spel 
som nått omåttlig framgång har karaktärer med 
den här sortens hjälmar. Kändes kul att skissa ett 
exempel, men inget att fortsätta med

En alien-lik hjälm. Återigen finns det varianter på 
dessa på marknaden. Släppte snabbt idén med så 
små ögonhål. 

Den otympliga hjälmen från ”2001: Ett 
rymdäventyr”. Jag gillar dess unika form och hade 
planer på att utforska något åt det här hållet, men 
bestämde mig för att skissa mer konventionellt.
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Genomförande - skissfas

Jag började med en skiss på en skalle och gjorde en hjälm 
runt den, för att ha en uppfattning om vad jag egentligen 
designade för. Ett huvud. Formarbetet har sedan detta 
utgått ifrån denna skiss, men även Schuberths formspråk.

Jag gick vidare med en retroinspirerad 
form. Något jag reflekterade mycket 
kring i början. Att jobba med olika 
stilar från olika epoker är stort i mc-
världen nuförtiden. Det är de rundare 
öppningarna och den överlag rundare 
formen som gör den till retro.

Mer retroform. Jag ville främst hitta 
en form för öppningen för ögonen 
som känns mer spännande än dagens 
moderna. Men samtidigt med samma 
säkerhet.

Det vore bra att skissa lite på grafiska 
stilar tänkte jag, men släppte det eftersom 
det viktiga var att hitta en bra fysisk form 
i första hand.

Ytterligare ett grafiskt 
experiment.

En aerodynamisk vinge insåg jag är något som är ganska viktigt 
för en snabb hjälm. Den förbättrar luftflödet och minskar 
luftmotståndet. Slutformen måste naturligtvis simuleras och 
testas fram i en vindtunnel och i datorsimuleringar för att nå 
maximal effekt. Men jag kan åtminstone föreslå en form.

Efter att ha rensat huvudet med de mer frisläppta, sci-fi-hjälmarna var jag mer inriktad på att 
göra ett mer konventionellt formarbete. Jag ville hitta en övergripande form på hjälmen jag var 
nöjd med. Detta var svårare än väntat. Integralhjälmar har i allmänhet en väldigt likartad yttre 
form. Jag tittade närmre på Schuberths utbud och bestämde mig för att hålla mig nära deras 
formspråk hellre än någon annan tillverkare.
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Genomförande - skissfas

Gjorde en snabb markerskiss för att få 
en uppfattning om färg- och ytfinish. 
Gråskala för att undivka att reflektera 
över färgval, som kommer i ett senare 
skede.

Skissade in ett ansikte. Jag ville se var 
ögonen hamnar. Vad man ser och inte. 
Jag testade en hjälm för att själv upptäcka 
att man ser en suddig kant i nedre delen 
av synfältet. Optimalt är att inte störas 
alls av någon kant.

Siluettliknande skiss. 
Här fokuserade jag på 
helhetsformen och  gjorde 
några försök att variera den. 

Att sätta en rund form i ett svep är inte 
lätt, jag försökte skissa på lite andra 
vinklar än bara sidan. 

Det grafiska experimenterandet 
lade jag av med efter den här 
skissen. Jag började närma mig 
en känsla i skissandet som var 
bra.

Min research gjorde att jag tittade på 
flera områden inom hjälmvärlden. Den 
här skissen fick en form liknande en 
hockeymålvakts mask.
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Genomförande - skissfas

När jag fått fram en from jag var nöjd 
med, testade jag olika visirfästen och 
mindre detaljer.

Inspirerad av jet-fighterhjälmar testade 
jag ett visir som har en beskärning i 
mitten, vid näsan. Hade en tanke om 
att det kunde vara bra för de tekniska 
detaljerna att ha mer utrymme där... 

Men släppte den idén. Fortsatte med 
visirtester.

Hittade en slutgiltig form som jag kunde 
gå vidare med, som kändes i linje med 
Schuberths hjälmar.

Utifrån den förra skissen testade jag lite 
aerodynamiska vingar och ”läppar”.

Dessa små skisser utgick jag ifrån när jag 
startade med 3D-modellen.  
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Första försöket, jag hoppade mellan att försöka 
med surfaces och solid-modellerande. 
Alltså ytor och solida fromer. Här är en surface-
modell.

En annan surfacemodell, gjord i ett svep.

En solid-modell, det här blev ine bra alls och jag 
insåg vilken fördel surfacemetoden gav.

Nämligen större frihet med formarbetet. 
Här närmar jag mig en slutgiltig form.

Mer arbete med ytorna, jag är inte nöjd på det 
här stadiet, men har en bra känsla för var jag vill 
hamna.

En nästan färdig modell vid det här laget. Bara 
detaljarbete innan jag nådde fram.

Sammanfattning och reflektion
Så här ser själva hjälmskalet ut. En genomarbetad och finputsad 3d-modell som är kapabel 
att husera alla de tekniska detlajer jag föreslår i mitt koncept. Efter en längre period med 
mycket arbete i solidworks, kom jag fram till ett resultat jag var nöjd med. Naturligtvis var 
jag inte helt oförberedd i solidworks, jag hade en relativt klar bild i huvudet om hur jag 
ville att hjälmen skulle se ut. Jag utgick från några av mina skisser och skissade också för 
hand för att klargöra för mig själv vad jag ville ha ut av 3d-modellen. 

Genomförande - 3D-modell
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Tanken är att det separata mipslagret ligger emot 
EPS-lagret(frigolitkärnan) och den uttagbara, inre 
stoppningen fästs emot mips-lagret.

Skisser på hur ”mipsen” skulle kunna se ut i mitt koncept. 
De båda kindskydden är uttagbara precis som i dagens 
Schuberth-hjälmar. 

Mips-skiss



22

Skisser på visiret, synfältet. OLED-skärmar i övre kant och i 
nedre sidor visar backkamera, hastighet och gps är tanken.

En skiss i photoshop på ett tänkbart scenario med hjälmen. En bil i mötande 
körriktning gör en omkörning vid fel tillfälle. Mc-föraren har mer tid och 
möjlighet att reagera eftersom denne inte behöver ta blicken från vägen lika 
mycket som annars. All nödvändig info finns tillgänglig i synfältet.

Skiss på visir
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Symboler framtagna av Hannes Lövbacka och Amadeus Malmen, två herrar på 
utbildningen Reklam, grafisk design och visuell kommunikation. Symbolerna är tänkta 
att förmedla till omvärlden vilka funktioner som ingår i konceptet. De ska sitta tryckta på 
hjälmens utsida, ungefär vid de ställen där funktionerna sitter. Alltså, kamerasymbolen 
sitter på baksidan där kameralinsen sitter. 

Vissa symboler kommer också upp i visiret, som exempelvis telefonen när det ringer. 
Man svarar och avslutar genom röststyrning. Röststyrningen är så pass smidig att man nu 
kan sköta fler funktioner som musiklyssning genom detta.

Skulle man vilja stänga av någon av visirets funktioner, exempelvis kameran när man 
har en passagerare bakom sig, fungerar den stora cirkeln på hjälmens vänstra sida 
genom att man klickar på någon del av den. Vänstra sidan valdes för att föraren gasar 
med högerhanden och oftare behöver ha den ostörd.

Ett flertal symboler togs fram. Jag valde att inte ha med alla för att göra 
funktionerna så lättförståeliga som möjligt. Den droppformade symbolen 
i nederkant på hjälmen är en gps-symbol.

Grafiskt system
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Med tanke på de funktioner som jag föreslår i mitt koncept blir materialvalen av stor 
betydelse. Extra funktioner innebär en ökad vikt, vilket i sin tur innebär att föraren blir 
trött snabbare vid längre färder. Min research visar att Schuberths lättaste modell, den 
race-inspirerade SR1 väger 1438 gram i sin största storlek. Dess yttre skal är tillverkat med 
en blandning av kolfiber och glasfiberförstärkt duroplast. Duroplast är en sorts härdplast 
som tål stora påfrestningar och tillverkas genom att bomull eller ull pressas samman 
med fenolharts under högt tryck. Duroplasten togs fram i östtyskland, främst för den 
inhemska bilindustrin. Trabanten är det mest berömda exemplet på duroplastens ypperliga 
kvalitet.15/16 Detta känns i våra dagar som ett lite förlegat material att använda sig av i en 
snabb mc-hjälm. Speciellt när man tittar på Schuberths tänkta konkurrenter. Den lättaste 
integralhjälm som tillverkas idag är Nexx XR1R Carbon, en hjälm vars skal helt är gjort i 
kolfiber. Detta gör att vikten på XR1R kommer ner till 1219 gram. Jämfört med SR1 är det 
ca 220 grams skillnad. Ett junior-tennisracket extra på huvudet eller nästan tio tablettaskar 
Viol för den som väljer SR1 före XR1R alltså.17 Vid motorvägsfarter och över måste detta 
märkas menar jag. Även om Schuberth föredömligt har arbetat med sin vindtunnel och 
optimerat luftflödet runt sina hjälmskal kan jag tycka att de borde vara lika föredömliga i 
sina materialval.18 

I mitt koncept väljer jag på grund av detta ett skal i kolfiber. För att jag tycker att 
viktfördelarna är av stor betydelse för den tänkta målgruppen. Även om de på Mips kan 
bevisa att en viktminskning inte är av avgörande betydelse för säkerheten tror jag ändå på 
det som ett argument ur bekvämlighetssynpunkt. Men också ur en säljsynpunkt, då många 
tänder på idén om något som är så lätt som möjligt. Ett potentiellt problem med att välja 
kolfiber framför exempelvis glasfiber är tillverkningsmetoderna och tiden varje exemplar 
skulle kräva att tillverka. Jag anser dock, att eftersom det är ett material som det forskas 
mycket med och experimenteras med, så kan man tänka sig att det snart går att tillverka 
saker i kolfiber snabbare, billigare och med bättre verktyg än idag. Materialet kolfiber har 
också en lite annorlunda kvalitet bland folk som är intresserade av sådant. Det skvallrar om 
sportighet på ett sätt som exempelvis glasfiber inte gör.  

Material

En Trabant. En del av ett chassi på en ny bil. 
Gjord helt i kolfiber.

Moderna flygplan byggs i 
kolfiber.

15/16. http://www.schuberth.com/en/motorcycle/sr1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Duroplast
17. http://www.webbikeworld.com/motorcycle-helmets/motorcycle-helmet-weights.htm
18. https://www.youtube.com/watch?v=vvsNSoEU710

33, 34. 35
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Material/MIPS

Även insidan räknas. Det man allra oftast stöter på i materialväg i hjälmar är frigolit 
och plast. Frigoliten används som det stötuppfångande lager mellan ytterskal 
och innerstoppning, som tar upp det mesta våldet i en krocksituation. Frigolit i 
hjälmsammanhang kallas ofta EPS (Expanded Polystyrene).19 Det har använts i hjälmar 
i cirka 40 år och ett problem med materialet är att det kräver en relativt stor kraft för att 
det ska komprimeras och göra en egentlig nytta. I just mc-sammanhang är detta ofta inget 
”problem” då mc-krascher tillhör de svåraste och mest kraftfulla krockar som läkare ser. 
Det diskuteras självklart vad som skulle kunna ersätta detta frigolitmaterial i framtidens 
hjälmar. Nu tar jag in både cykel- rid- skid- och mc-hjälmar i mitt resonemang. Dessa 
hjälmar ska skydda vid olika stora krafter och för olika huvudstorlekar (det är flest barn 
som bär cykehjälmar).20 Detta kräver en större variation i framtidens material som kan 
skydda lika bra vid en långsam fallolycka som vid en snabbare och mer våldsam krock.21 

19. http://www.bicycling.com/senseless/index.html?cm_mmc=Google-_-Bicycling-_-Content-Story-_-helmet-safety
20. http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2014/05/helmets_wont_protect_your_kids.html
21. http://www.biomechresearch.org/projects.html
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Konceptbilder

Slutgiltiga bilder på mitt hjälmkoncept.
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Slutsats

Det här projektet har givit mig en insyn i en värld jag tidigare bara hade en hum om. En 
värld där ett flertal privata aktörer på eget bevåg har valt att tackla problem som anävndare 
dagligen möter. Användare på motorcyklar, cyklar, skidor, snowboards, hästar, mopeder, 
sparkcyklar med mera. Det jag upplever som det största problemet med hjälmutveckling 
idag är diskrepansen mellan lagar - standarder och faktisk kunskap hos läkare, ingenjörer 
och hjälmdesigners. Lagarna blir alltfler, men hjärnskakningarna minskar inte. Det 
krävs snabbare beslut och uppdaterade standarder för att någon hjälmrevolution ska 
bli verklighet. Det är inte bara svenska MIPS som har svar på hur man kan minska 
hjärnskakningar. Jag har kommit över en värld av forskning som inte är enhälligt överens 
om hur man bäst skyddar en hjärna innanför skallbenet. Men jag har stark tilltro till 
framtiden, om en bredare syn på vad en hjälm kan vara. Man kan ju tänka sig, som tjejerna 
bakom designprojektet Hövding gjorde, att hjälmen är osynlig och bara aktiveras när det 
krävs av den. En spännande idé som för den snabba mc-världen dock ligger långt bort 
ännu. Det behövs bredd inom forskningen, just på grund av att de skador som uppstår 
inom olika discipliner skiljer sig åt, ibland markant. Därför behöver mc-hjälmar utformas 
annorlunda än cykelhjälmar. Dagens sinnebild för en säker hjälm är, ungefär som för 40 
år sedan, ett tjockare lager frigolit med mjuk stoppning. Detta hoppas jag kan komma att 
ändras snart eftersom all forskning som gjorts pekar på att hjärnan vid en krock tar skada 
på andra sätt än man trodde på 70-talet. 

På ett mer personligt plan, där jag sammanfattar allt jag genomgått under projektets gång, 
kan jag säga att jag aldrig trodde att det kunde bli så komplext att ta fram en hjälm. Innan 
jag började tänkte jag att jag skulle hitta en tillverkare att samarbeta med, det gjorde jag 
nästan. Endast ett företag hörde av sig och svarade att de kunde tänka sig att komma med 
teknisk kunskap och feedback. Av nästan 20 tillfrågade företag är jag glad att jag fick något 
svar alls, såhär i efterhand. Jag tänkte före starten att jag kunde hitta en form hur lätt som 
helst, vilket inte visade sig stämma, nästan. Jag fick söka, rita av, jämföra och bokstavligt 
talat, gräva för att komma fram till min slutmodell. På förhand var jag inställd på att hitta 
något unikt och nyskapande för hjälmvärlden. Det visade sig att hjälmvärlden redan har 
allt, nästan. Det är bara det att mitt koncept samlar ihop efterfrågade komponenter och 
parar de med de senaste genombrotten inom hjälmsäkerhet. I projektbeskrivningen tänkte 
jag utforska saker som passform och komfort. Detta var ett av de områden jag lämnade 
och fokuserade mer på teknik och grafiska uttryck. Mycket av det som visas i mitt koncept 
kräver naturligtvis mer teknisk research och implementeringsarbete. Som ett designarbete 
är jag dock nöjd med mitt resultat.
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Bilaga - Enkät

Svar från Sporthoj, forumet (15 svar)

Din ålder – Frivilligt:
29 -- 40 -- 38 -- 31 -- 40 -- 40 -- 33 -- 24 -- 32 -- 46 -- 52 -- 17 -- 23 -- 40 

Vilken typ av motorcykel kör du?
Sport. -- Supersport / enduro -- Privat hoj sport. Jobb touring. -- Street -- F800s -- Street på sommaren, 
enduro vinter och dåligt väder. -- tvåtaktssport, och sporttourer -- streetfighter -- Offroad (KTM 990 
Adventure) -- Sport (zx6-r) och enduro/cross (YZ250) -- Sport zx10r Ninja -04 , cross Kawa 450 f -- Lätt 
sporthoj -- standard/streetfigher -- En eller annan form av sporthoj. 

Vad har du för mc-hjälm?
Integralhjälm. -- Integral / crosshjälm -- privat hjc, på jobbet Schuberth c3 -- Integral -- schuberth C3 -- 
4 olika integral beroende på körning. Billig och med klart visir för pendling till jobbet. Bekväm och tyst 
för längre resor. Lätt och fräck för mer aktiv körning. Lånehjälm... -- Integral och system -- Schuberth 
S2 -- Shoei Hornet DS Sonora TC-8 -- Arai till sport och Ufo till enduro -- Köpt ny under vintern (ej 
provkörd ännu ) till Sporten Schuberth C3 , en billig CAN till crossen. -- Integral, AGV Skyline -- S2-351 
4 stjärnor i sharp -- En samling med olika Arai RX-7 GP. 

Hur ofta kör du motorcykel?
Sommarhalvåret: 2-3 gånger i veckan kanske. -- Massor -- Pendlar varje dag 11 mil om vädret tillåter, och 
på jobbet om jag har lektion. -- Sommarhalvåret, nästan dagligen. -- så ofta som möjligt ca 900mil(om 
året) -- 2-5 dagar i veckan. -- Så ofta jag kan. -- Så ofta som möjligt under vår/sommar/höst -- 2-3 gånger 
i veckan under säsong. -- En gång i veckan minst. Kör bara bana. -- Så ofta jag kan under säsongen , ca 
3-4 ggr per vecka. --  Ofta, när det är säsong, dagligen. -- När de är säsong, varje dag så gott som, oavsätt 
väder -- 700-800 mil varje säsong, det mesta under min semester och då varje dag.

Vad är det viktigaste för dig när du väljer hjälm?
Det totala kvalitetsintrycket (modern design, varumärkesrykte, låg vikt). Givetvis ska den uppfylla 
alla säkerhetskrav som finns men det ser jag som en självklarhet. -- Fem stjärnor i Sharp -- Passform, 
säkerhet, vikt. -- Viktigaste för mej är komforten, både ljud och känsla, ska vara smidigt att tvätta/hålla 
ren. -- Passform, kvalitéts-känsla och någon form av PIN-Lock. -- att glasögonen går få på av utan att 
böja bågen eller att de klämmer. Imfritt. Låg ljudnivå. Ventilationsreglering -- Passform, utseende, vikt 
och fungerar med glasögon. -- Passform -- Skyddsnivå och passform. -- Passform, utseende, känt märke, 
heltäckande. -- Bekväm, bra sikt, snygg, tyst. -- Bekväm, bra sikt, snygg, tyst och bra låsning både till visir 
och hakbandet. Även inbyggt solskydd. -- Helheten, utseende, komfort, vikt. Även Sharp-rating spelade 
in när jag köpte hjälm. -- Passform, så lite oljud som möjligt och att den skall se frän ut, gärna pinlock! -- 
Passform, kvalitet, hög säkerhet, bra ventilation och bra aerodynamiska egenskaper. Måste dessutom ha 
tear-off visir då det är aningens gott om mygg där jag håller till.
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Svar från Sporthoj, forumet (15 svar) forts.

Om du fick välja helt fritt, finns det någon funktion du skulle vilja integrera i din hjälm
(Aktiv) brusreducering. Och när man redan har aktiva komponenter i hjälmen kan man slänga dit 
media- och kommunikationsmöjligheter. Detta har dock lägre prio än brusreduceringen. -- Vettig 
integration med blåtandsljud (alltså, inget som påverkar passform. vikt eller bultar på diverse 
extrautrustning). --  Något som man önskar när jag tittar efter ny hjälm: inbyggt solvisir, media/
kommunikation enhet redan inbyggt i hjälmen. --  Skulle ju som sagt inte skada med brusreducering, 
som ”X” var inne på (återkopplar till en tidigare använders svar). -- Blåtand till telefonen på något enkelt 
sätt för musik, gps och i nödfall telefon. -- Ljuddämpning, både passiv och aktiv. -- Ändra färg på visiret 
med ett knapptryck och även hur mörkt det blir. -- Infällt solvisir är något jag skulle vilja ha. -- Största 
förbättringen vore ett material invändigt som bättre anpassar sig efter den individuella huvudformen men 
som ändå håller lika fast utan att man känner sig inklämd. -- Självtvättande visir under insektsäsongen! 
-- Bluetooth-system, har det nu externt, men vore trevligt om man hade det standard. -- vill ha hörsel 
skydd i hjälmen med inbyggd radio (både musik och comradio möjlighet). Typ på samma sätt som en 
del arbetar hörselskydd har det, fast i hjälmen då. hade varit grymt! -- Visir som automatiskt justerar sig 
efter ljuset (automatisk mörkning vid kraftigt solljus, automatisk ”klarning” vid mörker eller skugga). 
Motorcykelns varvräknare, hastighetsmätare och varningslampor synliga på heads-up display i visiret.

http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?269165-Hj%E4lmunders%F6kning&highlight=

Svar från Sporthoj - Google drive
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