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Förord
Denna rapport är ett resultat av ett 20 poängs examensarbete för en Teknologie 
magisterexamen i Industriell design vid Luleå tekniska universitet. 

När det var dags för examensarbetet kände jag att jag ville göra ett projekt inom ett område 
som jag är intresserad av. Därför sökte jag mig till skidbranschen eftersom utförsåkningen 
är en stor passion jag har. Detta intresse har varit till stor hjälp i projektet samtidigt som 
projektet hela tiden har känts roligt och intressant, vilket har resulterat i ett bra resultat.

Många är de kompisar, lärare och studenter som har hjälpt mig på vägen. Tack till er alla! De 
som ska ha ett extra tack är:
Anders Håkansson, handledare på avdelningen Industriell design vid Luleå tekniska 
universitet
Josef Forslund, för praktisk hjälp vid modellbyggandet
Lotta Jähkel, för stöd, rådfrågning och hjälp under projektets gång
Eric Tengstrand, för bra foton, råd och hjälp under projektet.

Luleå tekniska universitet 2006-04-27

Jon Lindmark
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Sammanfattning
Säkerhetstänkandet är på stark frammarch i vårt samhälle idag. Så även inom skidåkningen. 
Detta har lett till att allt fler väljer att åka skidor med både ryggskydd och hjälm, vilket har 
gjort att tillverkning av sådana attiraljer är en växande marknad. På denna marknad försöker 
POC etablera sig och har till säsongen 05-06 lanserat sina första produkter, hjälmar för alpint 
tävlande och ryggskydd. Dessa hjälmar har rönt stor uppskattning och fått bra kritik av press 
och designers runt om Europa, vilket har lett till designpriser och utmärkelser under året. POC 
är ett nystartat svenskt företag, baserat utanför Stockholm, som i och med denna satsning 
hoppas på att bli en aktör att räkna med i framtiden.

Till nästa säsong ska de komma med hjälmar inom den genre som brukar benämnas friåkning 
eller freeride. Denna typ av skidåkning kan beskrivas som det som bedrivs av gemene man 
samtidigt som det även innefattar dem som hoppar stora hopp, åker off-pist och så kallad 
extremskidåkning, där man åker ner för en ofta brant bergssida med inslag av klippor man 
åker runt eller hoppar ner för. Alla dessa aktiviteter är säkrare att utföra med rätt skydd. Men 
här ligger problemet, de som utövar denna form av skidåkning är även väldigt trendkänsliga 
och ofta väldigt noga med vad de har på sig och hur de ser ut. Därför måste utrustningen se 
bra ut och utstråla rätt sorts attityd.

Detta projekt/examensarbete har gått ut på att komma upp med ett förslag till hur POCs 
kommande hjälm för friåkare ska se ut. Konceptet ska tala samma formspråk som POCs 
nuvarande, avskalade lite minimalistiska produkter på samma gång som det ska ta steget 
vidare till en marknad som oftast kräver lite tuffare utseende. Arbetet ska generera en lösning 
som om de inte köper den rakt av i alla fall kunna tjäna som inspiration och ge användbara 
detaljer till deras kommande hjälm.

Arbetsmetoden har främst varit systematisk problembehandling, vilket är den metod som 
främst använts genom utbildningen och därför är ett naturligt val även för denna uppgift.

Resultatet är en hjälm som trots en avskalad och lugn framtoning ändå rymmer en del linjer 
och spännade former. Släktskapet med föregångaren är tydligt och denna hjälm passar bra in i 
en tänkt produktlinje som avslutas med barnhjälmar till säsongen 07-08. Designen innehåller 
de karakteristiska formerna på en POC-produkt samtidigt som den med hjälp av försänkningar 
och ventilationshål skapar ett dynamiskt och tufft utseende. De mjuka öronlapparna ger en 
extra dimension åt formen samtidigt som de erbjuder en svalare skidåkning de riktigt ljumna 
vårdagarna. Skärmen som finns passar bra in med formen på hjälmen, och linjerna skärm och 
hjälm emellan samspelar på ett naturligt sätt.
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Abstract
The focus on safety is advancing in our society today. And that goes for skiing as well. This 
has lead to more people choosing to ski with both back protector and helmet, which has 
resulted in a better and growing market for manufacturing that category of details. POC are 
trying to get in to this market and introduced their first products in the 05-06 season, helmets 
for alpine racing and back protectors. These helmets have received good critic from press 
and designers around Europe. This has lead to design awards and distinctions during the year. 
POC are a newly established Swedish company, located outside of Stockholm. With this 
staking their goal is to be an important actor in the helmet market in the future. 

For the next season POC are producing helmets within the range called freeride. This kind of 
skiing can be described as the common way, which most people practise but it also includes 
those who jump in big jumps, skiing off pist and take part in what is called extreme skiing. 
Extreme skiing is when you go down an often very steep mountain containing cliffs you go 
around or jump of. All these activities are safer to do if you have the correct safety equipment. 
But this is the problem, those who ski this kind of skiing are very sensitive to trends and 
careful of what they are wearing and how they look. That is why the equipment must look 
good and show that the user has the right type of attitude.

This project has generated an example of how a future helmet in POC’s product line for 
freeriders could look like. This concept shall speak the same form language as POC’s 
products of today, which are minimalistic and clean. At the same time it shall take the step to 
a market that demands a tougher look. The work shall generate a solution, that if POC don’t 
buy it straight off, at least will serve as inspiration and give useful details to their forthcoming 
helmet.

Systematic problem solving has been the main method used in this project, since it is a 
method that mainly has been used during the education and therefore is a natural choice of 
working progress to this assignment as well. 

The result is a helmet that despite the clean, calm look still contains a lot of lines and good 
looking shapes. The resemblance with the precursor is good and this helmet fits well in a 
hypothetical product line that will end with helmets for children and will be introduced for 
the season 07-08. The design contains the characteristic shapes of a POC-product at the same 
time as it uses different kind of levels and vent holes to create a more dynamic and tougher 
look. The soft earpads give an extra dimension to the shape at the same time as they offer a 
cooler skiing the warm spring days. The peak fits good with the helmet, and the lines between 
the peak and the helmet works together in a natural way.
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Bild 1. POCs alpina hjälm
http://www.pocski.com

1 Inledning

1.1 Bakgrund

POC är ett nystartat företag som inriktar sig på hjälmar och 
övrig säkerhetsutrustning för skidåkning. De kommer med 
sina första hjälmar till säsongen 2005/2006. Modellerna de 
då kommer att ha på marknaden är främst anpassade för 
alpint tävlande. Till säsongen 2006/2007 är det tänkt att de 
ska utöka sortimentet till att även infatta friåkningshjälmar. 
Friåkning kan tyckas vara ett otydligt begrepp då det 
innefattar så mycket. Egentligen är friåkning all åkning som 
inte kan klassas in i alpint tävlande. Det rör sig om allt från 
Alpsemester för medelsvensson till stora hopp och så kallad 
extremskidåkning. Främst kan man tänka sig ungdomar som 
hoppar big jumps och railar och personer som åker offpist med 
inslag av klippor och sten. Big jumps är som namnet antyder 
stora hopp, dessa är oftast lokaliserade i specialla områden i skidsystemet som kallas parker. 
Dessa parker har en uppsjö hopp i olika storlekar och formationer. I parkerna finns även 
rails och boxar. Rails är från början kopior på ledstänger, alltså rör av metall eller plast som 
skidåkaren ska försöka glida på, raila. Boxar är bredare än rails och ser oftast ut som just en 
låda. De kan ha olika bredder och utseenden, men generellt ser de ut som lådor som man kan 
hoppa på, över eller glida på.

POC har under året vunnit många stora designpriser för sin nytänkande design, men har trots 
detta inte gått hem hos den stora massan som vill ha tuffare utseende framför ren och avskalad 
design. De största och mest prestigefulla priserna de förärats med är Swedish Outdoor Design 
Award 2005, där motiveringen löd: 

“Outdoor recreation and active experience of nature are essential elements of the Swedish way of 
life. For many, downhill skiing is synonymous with freedom and exhilaration under an open sky. 
The sport is increasingly popular, providing significant economic potential to both small and large 
scale enterprise throughout the country. Safety is a key issue for ski areas as well as individual 
skiers. Design that promotes the safety of individuals is of primary importance. The jury has found 
in this year’s prize winner a company with a focus on design and functionality that has created 
a holistic concept for safer downhill skiing. Their products are characterized by professionally 
developed design work that provides functionality and user-friendliness all the way, from the idea, 
product development and promotion to the end user. Therefore the prize goes to POC Sweden AB.”

De har även belönats i tävlingen VOLVO Sports Design Award, där de fick priset i kategorin 
head protection. 

”The bright orange POC helmet is an enormous step in design of safety sports equipment. The 
most important task for a designer of a helmet is to create something sturdy and safe, still so cool 
and good looking that it is fun to wear. Only a helmet that will make a person look great will be 
worn with delight. And only a helmet that’s on your head and not on your shelf will save your life. 
But the POC helmet, I must confess, is such a work of art that I would love to put it both on my 
head and on my shelf.”  
- Gerrit Terstiege, jury member and deputy editor-in-chief of design magazine Form. 

Säkerhetstänkandet är på stark frammarsch allmänt i vårt leverne idag, så även inom 
skidåkningen. De flesta seriösa utförsåkare åker idag med både hjälm och ryggskydd. Därför 

http://www.pocski.com
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är säkerhetsmarknaden som sådan mycket lukrativ om man lyckas slå sig in på den och göra 
sig ett namn. POC utmärker sig genom att de med hjälp av experter inom neurokirurgi och 
material tagit fram en ny form av hjälm. 

Generellt finns det två huvudtyper av skidhjälmar. Den första är den mer klassiska hjälmen 
som har ett tjockt, hårt skal och en insida av EPS. EPS (Expanderad PolyStyren) kan liknas 
vid frigolit. Den modellen har på senare år fått konkurrens av en hjälmtyp som kan liknas vid 
en cykelhjälm, med ett tunt ytterskal i PC, polykarbonat, och insprutad EPS. Polykabonat är 
slagtålig stark polymer, en form av plast, som fungerar bra för den här sorterns tillämpningar. 
För- och nackdelar med dessa hjälmar är att den klassiska hjälmen ofta blir tung och lite stor, 
vilket vid ett fall kan resultera i att huvudet studsar omkring med nackskador som följd. Med 
den lättare modellen undviker man detta, men den är istället känslig för penetration av vassa 
föremål. POC har nu utvecklat en ny typ av hjälm som kombinerar fördelarna med dessa båda 
typer. Som de själva säger har detta fem större fördelar. Mindre studsande mot marken vid 
fall, högre motstånd mot penetration, bättre energiupptagningsegenskaper, bättre passform 
och lägre vikt.

POC säger:
”It’s our mission to do everything we can to develop protective gear that can save lives and reduce 
the severity of injuries.” 

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att formge en hjälm under kategorin friåkning/freeride. Detta är 
den del av hjälmmarknaden som idag är störst och även mest expansiv.

1.3 Mål

Målet med projektet är att ta fram en friåkningshjälm som ska passa i POCs framtida 
sortiment. Detta innebär att den ska tala POCs formspråk, man ska se att hjälmen är en POC-
hjälm. Hjälmen måste vara funktionell och framförallt se bra och tuff ut. Det är heller ingen 
nackdel om den sticker ut lite, för att i den aktuella branschen är det originalitet som räknas. 
Många utövare vill synas och sticka ut ur mängden. Det gäller att lyckas tilltala en kundkrets 
som är mycket kräsen vad gäller form och funktion. Resultatet ska redovisas i form av en 
fysisk modell, och på vägen dit kommer diverse tekniker och visualiserinshjälpmedel att 
användas.

1.4 Avgränsningar

Målet är att ta fram ett koncept, en vision. Resultatet ska ge POC, om inte ett koncept de 
köper rakt av, olika infallsvinklar och idéer till deras kommande hjälmar.

Inget verktygstillverkande eller andra funderingar på produktionsaspekter kommer att tas upp. 
Projektet är främst visuellt, men givetvis även konstruktionsmässigt i den mån att lösningen 
ska vara genomförbar både tillverkningsmässigt och att den måste uppfylla de krav som ställs 
från marknaden på en säkerhetsprodukt. I slutändan innebär det att projektet kommer att 
vara realiserbart, men själva produktionsledet lämnas därhän. Detta kan göras då tillverkning 
och funktion hos hjälmar fungerar bra och följer väl fungerande spår. Svårigheten är inte att 
tillverka en fungerande hjälm utan att göra en tilltalande sådan.
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2 Teori

2.1 Säkerhet

Gemensamt för alla sorters hjälmar är att de ska skydda huvudet i form av stötdämpning och 
kraftfördelning vid olyckor. För att detta ska uppfyllas måste hjälmen vid olyckstillfället sitta 
kvar på huvudet, därför är det nödvändigt med ett fungerande och hållbart hakbandssystem. 
I övrigt måste hjälmen vara konstruerad för att undvika onödiga skador. Det innebär att 
konstruktionen i sig själv inte ska vara en potentiell skadeorsak genom till exempel nitar, 
kanter och ventiler. Dessutom ska vikten vara så låg som möjligt och då särskilt för hjälmar 
som används under en lång tid. Omslutningen ska vara god och hjälmen ska vara skön att 
bära. Hjälmen måste även kunna stå emot väta, fungera i värme och kyla även efter det att den 
har blivit utsatt för UV-strålning.

Beviset på att hjälmen uppfyller alla dessa krav verifieras med en CE-märkning. I Sverige är 
det Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, som sedan 1994 av regeringen är utsett att 
vara det organ som får certifiera europeiska CE-märkningar.

Skidhjälmar hör till kategorin personlig skyddsutrustning för privat bruk. Den standard 
som skidhjälmar ska uppfylla är SS-EN 1077. Den innehåller krav på allmän konstruktion, 
stötdämpning, penetrationsmotstånd, hakbandsfunktion samt märkning och information. 
Märkningen måste vara läsbar under hjälmens hela livslängd. Av arbetsmiljöverkets 
föreskrifter framgår att märkningen ska vara komplett, exakt och förståelig så att inga 
missförstånd uppstår samt att ord och meningar ska vara på svenska. Märkningen ska 
innefatta:

• vilken standard det rör sig om, i detta fall EN 1077 eller SS-EN 1077
• tillverkarens namn eller märke
• hjälmens modellbeteckning
• hjälmens benämning, i detta fall skidhjälm
• storlek angiven som huvudets omkrets i centimeter
• hjälmens vikt i gram
• tillverkningsår och -kvartal
• CE-märkning

Standarden innehåller även krav på bruksanvisning. Den ska vara på svenska och i den ska 
framgå att hjälmen ska justeras för att passa användaren. Informationen ska även klargöra att 
hjälmen ska sättas på tillräckligt långt fram i pannan och inte skjutas för långt bak i nacken. 
Slutligen ska det även finnas med information att hjälmen om den utsatts för en kraftig stöt 
måste kasseras.1

Alla dessa krav måste först uppfyllas konstruktionsmässigt, sedan ska det även visas att 
hjälmen uppfyller dessa genom en korrekt märkning innan den får marknadsföras och säljas.

För att testa att hjälmen uppfyller kraven måste den genomgå en stötdämpande provning, 
penetrationsprov samt prov på hakbandsfunktionen. Den stötdämpande provningen går 
kortfattat till så att man placerar hjälmen på ett provhuvud av metall med mått och vikt 
motsvarande ett verkligt huvud. Huvud och hjälm läggs i en korg som hissas upp till en höjd 
1 Märkning i skidhjälmar – Marknadskontroll 2003 PM 2003:20
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som ger den föreskrivna fallhastigheten (5,42 m/s). Korgen släpps varvid huvudet träffar ett 
platt stålstäd. I träffögonblicket registreras retardationen med hjälp av en accelerometer som 
sitter monterad i huvudets tyngdpunkt. Maximalt tillåtet värde är 250 g.2

2.2 Tillverkningsmetoder

Det finns främst två olika typer av tillverkningsmetoder för skidhjälmar, In-Mold och Hard 
shell. De har bägge olika fördelar och nackdelar, därför finns det tillverkare som försöker 
kombinera de båda för att försöka uppnå det bästa från två världar.

2.2.1 In-Mold

In-Mold är en tillverkningsteknik som genererar väldigt lätta hjälmar. Ett skal i polycarbonat 
(PC) formas med hjälp av värme och tryck till den exteriöra designen av hjälmen. 
Polycarbonat är en väldigt tålig och stark polymer. Detta skal placeras sedan i ett verktyg för 
EPS-formning. I verktyget sprutar man sedan in smält EPS, Expanderad PolyStyren, vilket är 
ett lätt, energiabsorberande och skyddande material som kan liknas vid frigolit. Smältan fyller 
ut formen och därmed även polycarbonatskalet. Detta ger en hjälm i ett stycke men ändå 
bestående av två olika material.

2.2.2 Hard shell

Hard shell-tekniken skapar istället skalet och stoppningen i två stycken. Stoppningen är 
fortfarande av Expanderad PolyStyren, EPS, medan skalet är ett hårt skal, därav namnet på 
hjälmtypen. I detta skal insätts sedan den färdigformade stoppningen som skapats i ett separat 
verktyg.

2.2.3 Kombinationer

Det finns även tillverkare som försöker kombinera fördelarna från de bägge 
olika tillverkningsteknikerna. Lättheten hos In-Mold-hjälmen tillsammans med 
penetrationsmotståndet hos Hard shell-hjälmen. För detta finns dock ingen mall, eller färdig 
teknik ännu, utan företagen försöker på egen hand kombinera dessa två egenskaper.

2.3 Designaspekter

Val av färg, form och det uttryck produkten ger är mycket avgörande för hur produkten 
kommer att uppfattas. Detta är inte enbart estetiska aspekter utan kan även beröra 
användarvänlighet och gränssnitt.

2.3.1 Färg

För många olika färger och även flera olika nyanser av samma färg kan ge ett rörigt intryck. 
Applikationer med sådana färgvarianter kan till och med distrahera eller upplevas som 
stickande i ögonen.3

2 Kontakt med Klas-Gustaf Andersson på Sveriges provnings- och forskningsinstitut.
3 Gundersen, Asbjørn  Kjernsmo, Dag  Reinhardtsen, Bjørn Färglärans grunder
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2.3.2 Gestaltlagar

Människan fungerar så att den gärna söker och ser mönster i de intryck som tolkas varje dag. 
Detta görs undermedvetet och för att underlätta hanteringen av stora mängder information. 
Dessa mönster kan sammanfattas i gestaltlagarna.4 Dessa lagar är:

Likhetslagen: Sådant som ser lika ut hör samman.

Närhetslagen: Det som är nära hör ihop och förs samman.

Den goda kurvans lag: Saker utlagda på rad eller i ett visst mönster hör ihop, även om de är 
en del i ett större sammanhang.

Lagen om symmetri: Områden som avgränsas av symmetriska linjer bildar en enhet och hör 
ihop.

Slutenhetslagen: Man ser hellre hela enheter än öppna kurvor och linjer.

4 Danielsson, Mats Teknisk psykologi s.35
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3 Metod
I arbetet används systematisk problembehandling, vilket precis som namnet antyder innebär 
att man följer ett visst mönster vid problemlösandet. Detta arbetssätt är den förhärskande 
tekniken vid institutionen för Arbetsvetenskap, och är därför ett naturligt val av promlösning 
för detta projekt. Det mönster man följer har en grund av informationsinsamling och olika 
tekniker för att sålla idéer och dela upp problem. 

Då arbetet till största delen handlar om design och formgivning används framförallt skiss och 
idégenererande arbetsformer i idéverksamheten. Brainstorming är ett exempel på en sådan 
metod. Även konkurrentanalys används för att ge idéer och uppslag. En grovsållning tar fram 
tänkbara lösningar. Dessa bedöms med hjälp av olika kriterie- och egenskapsmatriser. Alla 
dessa metoder är bra beskrivna i Hamrin och Nybergs pärm Produktutformning, huvudkurs i 
produktutformning, och följande beskrivningar är baserade på de beskrivningar som återfinns 
där.

3.1 Funktionsuppdelning

Detta är en uppdelning av funktioner som en produkt utför. En funktion är en uppgift eller en 
egenskap hos en produkt. En produkt behöver i detta fall inte vara en sak, utan kan även vara 
en miljö, ett system eller något helt annat. Dessa funktioner sorterar man sedan i förhållande 
till varandra.

Huvudfunktion Den funktion som produkten i första hand är tänkt för. Därför kan
 det bara finnas en huvudfunktion.

Stödfunktion Funktioner som höjer produktens bruksvärde. Detta genom att   
 stödja och underlätta produktens användning, attraktivitet eller  
 tillverkning utan att vara nödvändig för huvudfunktionen.

Delfunktion En överordnad funktion kan oftast delas upp i mindre funktioner,
 så kallade delfunktioner. Flera delfunktioner som samverkar bildar   
 oftast en överordnad funktion. Ett antal delfunktioner blir tillsammans  
 huvudfunktionen.

Ett bortfall av delfunktioner leder till ett bortfall av den överordnade funktionen, antingen 
direkt eller successivt. För att undersöka om en funktion är en delfunktion eller stödfunktion 
kan man fråga sig om man kan ta bort funktionen utan att produktens huvudfunktion 
försvinner. Kan man göra det så är det en stödfunktion. Det är både stödfunktioner och 
huvudfunktionen som kan ha delfunktioner.

När man beskriver funktionerna så beskriver man de uppgifter eller krav som produkten ska 
klara av, men man beskriver inte hur de ska lösas. En funktion bestäms med:
Verb Substantiv  Gräns(er)
I och med att man vid formulering av funktionen bara använder två ord så måste man se till att 
få ut så mycket som möjligt av dessa två ord. Man ska undvika verben ha och vara och istället 
använda sig av aktiva verb. Funktionsgränserna utgörs av mått, normer eller beteckningar av 
olika slag. 
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Frågeställningar som underlättar vid funktionsbestämningen är:
• Vad ska produkten kunna utföra, tillåta eller delta i?
• Vad vore önskvärt att produkten också kan utföra eller medge?
• Vilken uppgift har denna beståndsdel, detalj, i produkten?
• Varför ser produkten, beståndsdelen eller detaljen ut på detta sätt?

Funktionsuppdelningen visas i en funktionslista som är en lista över de produktfunktioner 
som tagits fram.

Avsikten med denna metod är att få en ordentlig kännedom om problemet och ge en neutral 
beskrivning och uppdelning av problemet. Metoden kräver att man har eller skaffar sig en god 
kännedom om problemet, och för att få ner det på papper krävs även ett visst mått av språklig 
och logisk förmåga. Många kan uppfatta denna metod som lite abstrakt och ordklyvande.

Metoden är ganska lätt att använda sig av så länge det rör sig om produktens fysiska 
funktioner, men gäller det estetiska funktioner så kan formuleringar som är lite otydliga och 
i det närmaste omöjliga att verifiera bli nödvändiga. Exempel på sådana begrepp är: ”tilltala 
ögat”, ”tilltala användaren” och ”påverka synintryck”.

3.2 Kriteriegruppering

Metoden går som namnet antyder ut på att gruppera in de olika kriterierna i olika kategorier. 
Det finns huvudsakligen tre olika alternativ av kriterier man brukar jobba efter.

1. Nödvändiga
 Önskvärda

2. Nödvändiga
 Önskvärda
 Onödiga

3. Nödvändiga
 Önskvärda
 Onödiga
 Icke önskvärda
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3.3 Kriterieviktning

Här räknar man ut en viktfaktor för de olika kriterierna efter att de jämförts parvis mot 
varandra. Detta går till på följande sätt:

a. Kriterierna tilldelas en bokstavsbeteckning
b. Kriterierna jämförs parvis, vilket underlättas av en bra uppställning, förslagsvis 

enligt nedanstående figur.
Om A är viktigare än B sätts 2 poäng i rutan A-B
Om A och B är lika viktiga sätts 1 i rutan A-B
Om B är viktigare än A sätts 0 i rutan A-B

c. Alla kriterier jämförs på detta sätt
d. Addera lodrätt och sätt minustecken framför alla summor
e. Addera vågrätt med hänsyn till siffrornas tecken och korrektionsfaktorn.
 Korrektionsfaktorn består av en följd av de udda talen, d.v.s. 1,3,5,7,9 o.s.v.
f. Kontrollera att Σpi = n2 där n = antalet kriterier.
 Om korrektionsfaktorn istället består av jämna tal (2, 4, 6, 8, o.s.v.) blir 
 Σpi = n(n-1)
g. Beräkna respektive viktfaktor ki = pi / Σpi och kontrollera att Σki = 1,00
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Tabell 1. Kriterieviktning generell
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3.4 Brainstorming

Denna metod används i en grupp om 5 – 15 personer med en ledare. Gruppen ska tillsammans 
försöka generera så många idéer som möjligt, utan att bedöma dem. Det är kvantitet före 
kvalitet som är ledorden. Detta gör man för att inspirera deltagarna att utveckla varandras 
idéer genom associationer och utvikningar. På detta sätt kan flera frön sås till fortsatt arbete.

Brainstorming har fyra grundregler.

Kritik är inte tillåten  Ge inga kommentarer till de förslag som läggs fram, varken positiva 
eller negativa. Det gäller att få fram alla idéer som uppkommer i 
huvudet, det spelar ingen roll hur långsökta eller orealistiska de är. 
Den kritiska granskningen av dem kommer i ett senare skede.

Kvantitet eftersträvas  Det gäller att få fram så många idéer som möjligt. Ju fler idéer desto 
större chans att hitta några bra.

Gå utanför det vanliga  Ovanliga idéer är bra. Det har ofta visat sig att en till synes helt 
galen idé med modifikation kan ge en utmärkt lösning på det aktuella 
problemet.

Kombinera idéer  Kombinera och komplettera framkomna idéer. Använd andras idéer 
och associera vidare från dessa. Helt nya lösningar kan komma upp 
genom att man kombinerar två helt olika förslag.

Brainstormingen brukar oftast genomgå fem faser.

• Vanliga idéer
• Tystnad
• Storhjärnan börjar fungera
• Tystnad
• Ovanliga idéer

3.5 Katalogmetoden, litteraturmetoden

En av de allra enklaste metoderna för kreativt tänkande är att studera information. Rent 
konkret så innebär det att man söker efter hur andra har löst det aktuella problemet. De 
huvudsakliga informationskällorna man kan använda sig av är:

• Produktkataloger
• Broschyrer
• Fackböcker
• Tidskrifter
• Internet
• Butikskontroller
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3.6 Konceptviktning

För att undersöka vilket av olika framtagna koncept som bäst uppfyller funktionskraven viktas 
koncepten mot varandra. Hänsyn tas till funktionernas inbördes betydelse genom användning 
av viktfaktorerna från kriterieviktningen. Funktionerna värderas en och en mot koncepten 
enligt följande poängsystem.

0 = Lösningen uppfyller inte funktionen
1 = Lösningen uppfyller funktionen dåligt
2 = Lösningen uppfyller nästan funktionen
3 = Lösningen uppfyller funktionen väl

Den erhållna poängen multipliceras sedan med funktionens viktkoefficient. Konceptets 
poänger adderas i kolumnen ”totalt”. Det koncept som fått högst poäng, är det koncept som 
bäst uppfyller kriterierna, och därmed det koncept som man borde gå vidare med. Det kan 
vara så att flera koncept får likartade poäng, och då är det inte alltid det med marginellt högre 
poäng som är det bästa. Utan i sådana fall får man lita på magkänsla och gå vidare med det 
man själv känner bäst för, eller där utvecklingsmöjligheterna är bäst.

3.7 Modellbyggnad

3.7.1 3D-printning

En fil som exporteras från ett CAD-(Computer Aided Design) eller CAID-program (Computer 
Aided Industrial Design) kan importeras till en 3D-printer. Denna kan sedan skriva ut en 
3-dimensionell modell av datafilen. Z-corporation är ett företag som gör olika typer av 3D-
skrivare. En modell av skrivare bygger modellerna med hjälp av gips och lim. Detta går till 
så att printern har två tråg, där det ena från början är tomt medan det andra är fullt. Printern 
skriver sedan ut ett tunt lager lim i det tomma tråget på den yta där modellen byggs. Sedan 
hämtar den lite gips från det fulla tråget som breds ut över det tomma tråget. Gipset fastnar 
i limmet och ett nytt lager lim appliceras och täcks i sin tur av nytt gips. På detta sätt fortgår 
processen, och det från början tomma tråget fylls sakta med gips. Gipset fastnar dock bara 
där limmet är applicerat så det andra gipset är löst och kan senare återanvändas. Det tomma 
tråget sänks ner i samma takt som modellen byggs uppåt så att byggytan alltid är precis i höjd 
med skrivarhuvudet. När modellen är färdigbyggd får man höja upp tråget med modellen 
i som då är helt dold i gips och försiktigt borsta av den för att frilägga modellen som i det 

Idé �
�
�
�
��
�
�

� � � � � � � �
�
��
��

Viktfaktor 0.09 0,2 0,17 0,13 0,2 0,08 0,13 1 Ex.

Idé 1 2 3 1 0 0 2 1

0,18 0,6 0,17 0 0 0,16 0,13 1,24

Idé 2

Idé 3

Tabell 2. Konceptviktning generell
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här skedet är ganska porös och ömtålig. Dess hållfasthetsegenskaper kan avsevärt förbättras 
genom pensling med tvåkomponentsepoxylim som sugs in i gipset och härdar. Sedan kan man 
spackla och måla modellen precis som vid vanligt modellbyggande.

3.7.2 3D-fräsning

Samma typ av fil som vid 3D-printning kan även användas för att istället 3D-fräsa ut en 
modell i Uretanskum. Denna fräsning kräver en CAM-beredning och fräser med hjälp av 
borrar. Först görs en grovfräsning där formerna grovt tas fram. Sedan finfräser maskinen ytan. 
Denna finfräsning är ändå inte perfekt, utan efterbearbetning för hand krävs, för att få till en 
yta som är tillfredsställande till de flesta applikationer. Denna 3D-modellering är snabbare än 
3D-printning och mer precis än handarbete, därför är det en bra modelleringsmetod, även om 
den kräver en hel del efterarbete.

3.7.3 Vakuumformning

Vaccumformning är en metod för att forma tunna detaljer i plast.Vid vakuumformning 
behöver man en plugg, vilket är en han-del av formen man ska forma. Denna plugg sätts 
sedan in i vaccumformaren och en plastskiva värms upp till dess att plastens glastemperatur 
uppnås. Glastemperatur är den temperatur när plasten kan formas, eller omformas om det 
är en termoplast. När plastskivan blivit formbar trycker man upp pluggen i den mjuka 
plasten, som sluter åt litegrann runt formen. Sedan suger man ut all luft ur kammaren med 
pluggen i. Detta resulterar i att den mjuka plasten sluter åt helt runt pluggen och produkten 
har efter avsvalning fått sin form. Det bildas dock en hel del material runt pluggen, därför är 
efterbearbetning ett måste.
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4 Arbetsprocessen

4.1 Funktionsuppdelning

De funktionsavgränsningar och eftersträvansvärda egenskaperna som hjälmen ska försöka 
uppnå listas i en lista med huvudfunktioner, stödfunktioner och delfunktioner.

Funktion  Funktionsgränser
Huvudfunktion

Skydda huvudet Mot slag, stötar och penetration

Stödfunktioner

Tilltala ögat
Medge gogglesanvändning Ingen glipa mellan goggles och hjälm
Minimera storlek
Minimera vikt
Uttrycka POCs formspråk
Uttrycka freeride
Medge färgval
Medge ventilation
Medge skärm
Motstå vinddrag  Kring ansiktsöppningen
Motstå hakskav  Hakbandets kontakt med hakan

Delfunktioner till huvudfunktionen

Medge anpassning  Till olika huvudformer 
Medge fastsättning  Sitta kvar på huvudet vid fall

Delfunktioner till stödfunktioner

Medge hörande

4.2 Kriteriegruppering

Till detta projekt är det bäst att använda sig av det alternativet som delar upp kriterierna 
i nödvändiga, önskvärda och onödiga. Detta alternativ är det bästa då det är viktigt att 
kategorisera vad som nödvändigt och vad som bara är önskvärt. Vidare är det av vikt att se till 
att inga av de uppställda kriterierna är onödiga så att inget arbete läggs ner på en funktion som 
inte tillför något.

Nödvändiga

Skydda huvudet
Medge CE-certifiering
Medge fastsättning
Uttrycka POCs formspråk
Uttrycka freeride
Medge gogglesanvändning
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Önskvärda

Medge färgval
Medge ventilation
Medge skärm
Minimera vikt
Minimera storlek
Medge anpassning
Tilltala ögat
Motstå vinddrag
Motstå hakskav
Medge hörande

Onödiga

I detta fall visar det sig att inget av de uppställda kriterierna är onödigt. Det är alltid en bra 
bekräftelse på att man är på rätt spår och inte börjar infoga en massa onödigheter bara för 
infogandet och utökandets skull. Vidare kan man utläsa vilka kriterier som verkligen är 
nödvändiga, så att man kan koncentrera sig på dem. Även om de önskvärda kriterierna också 
är viktiga, är de inget måste för att uppfylla säkerhetskrav och målet med projektet. Detta för 
att fokusera på rätt saker.

4.3 Kriterieviktning

De kriterier som ställs upp infogas i en tabell där de jämförs inbördes, för att rangordningen 
kriterierna emellan skall träda fram. Se Bilaga 1.

4.4 Brainstorming

För att få hjälp med idéer och infallsvinklar så engagerades sju studenter i en brainstorming. 
Frågeställningen som det funderades över var: Hur ska hjälmen se ut för att utstråla freeride 
och samtidigt vara tuff, ”cool”, ”ball” och speciell? I den frågeställningen ingick även 
att föreslå lösningar och peka på sådana funktioner som förstärker alla eller några av de 
intrycken, eller att komma på funktioner som kan appliceras på en dylik hjälm.

Under brainstormingen funderade de sju engagerade studenterna intensivt och idéer, om inte 
flödade så i alla fall, producerades. Tankearbetet utvecklades och alla hjälpte varandra och 
spann vidare på varandras lösningar. Många av de förslag som kom upp var, som brukligt vid 
brainstorming, helt oanvändbara och orealiserbara, medan andra var något att ta till sig och 
fundera över. De tankar som kan vara värda att ta med sig från denna sessiour var bra, men 
tyvärr inget som inte redan hade tänkts på eller redan finns på marknaden, därmed inte sagt att 
det inte kan vara bra att tänka på dem i det fortsatta arbetet. Dessa tänkvärda åsikter var;

• Undvik golfbollsutseendet, det vill säga en nätt hjälm eftersträvas.
• Kolfiber är coolt och ser tufft och tekniskt ut.
• Gärna tvättbar inredning, liknande finns på MC-hjälmar
• Försök kombinera bra hörande med skydd och värme för öronen
• Customfit, möjlighet att själv påverka passformen
• Skärm är viktigt för att se tuff ut
• Gärna spänne i nacken för att bättre kunna få hjälmen att sitta kvar på huvudet.
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• Ett skal uppbyggt av lameller som sinsemellan är lite flexande och därför blir även 
skalet lite rörligt och kan på så sätt anpassas bättre till olika huvudformer.

• En tuppkam eller liten fena uppe på hjälmen.
• Hakremmen får inte ha fästet så att det skymmer öronhålen.
• Nitar är tufft.
• Personlig anpassning av utsidan med antingen olika tyger, klistermärken eller 

liknande. Allt som kan ge den ett unikt och eget utseende.
• Färgen på hjälmen skiftar i solljus eller efter värme.
• Inte en svart insida, gärna någon annan färg.
• Infästbar halsduk och nackvärmare som är avtagbar till våren
• Kamerafästen för en headcam nu när alla gör sina egna skidfilmer
• Fleeceskydd mellan rem och haka
• En ljudalstrande applikation som låter när man åker och ändrar ljud med hastigheten.
• Lampa eller reflexer. Kanske blinkande
• Om den är sober och exklusiv ger även det ett tufft utseende.
• Den kan se ut som en mössa
• Ge den ett tekniskt utseende, till exempel med transparenta partier som visar vad som 

finns på insidan.

4.5 Konkurrentanalys

Många influenser kan fås genom studier av konkurrerande märken och produkter. Hjälmar 
finns för många skilda användningsområden och genom att undersöka och begrunda dessa 
hjälmar kan många intryck och idéer fås. Rent formmässigt finns mest att hämta från andra 
skidhjälmar, cykelhjälmar och mc-hjälmar tänkta för offroadåkning. Klistermärken och linjer 
kan även studeras hos traditionella mc-hjälmar. Hjälmar tänkta för andra områden såsom till 
exempel hockey, ridning, klättring och byggnation kan ge konstruktionslösningar. Men vad 
gäller det estetiska så utstrålar de inte det som den aktuella produkten är tänkt att göra. Därför 
sållades dessa hjälmtyper bort för att inte informationsmängden skulle få oöverskådliga 
proportioner.

4.5.1 MC-hjälmar

Utbudet av MC-hjälmar med lösningar som är bra att observera inför hjälmbyggandet visade 
sig vara färre än väntat. Men det finns hjälmar värda att titta extra på och hämta idéer ifrån. 
MC-hjälmarna som studeras är främst av off-road-typ. Detta för att de mer liknar skidhjälmar, 
då racing och gatuhjälmarna är mer släta och pryds mer med dekaler än med linjer och 
former. Därmed inte sagt att inspiration inte kan fås av dessa gatuhjälmar. Det som främst 
framkom ur undersökningen av MC-hjälmar som kunde användas för det fortsatta arbetet 
med skidhjälmen var skärmens form och placering samt formen på hjälmen som gjorde 
mycket för helhetsintrycket. På dessa hjälmar framhävs och förbättrar dessutom vissa linjer 
och färgsättning på enskilda detaljer hjälmens uttryck avsevärt. För samtliga reflektioner över 
MC-hjälmar se Bilaga 2.

4.5.2 Cykelhjälmar

Utbudet av cykelhjälmar är stort, speciellt nu när den nya lagen om att alla barn under 15 
år måste ha hjälm på sig tillkommit. Detta gör att urvalet är gigantiskt, men formen och 
modellerna strävar oftast efter att vara så små och nätta som möjligt. Detta gör att utbudet för 
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inspiration och lösningar blir mer begränsat än vad kvantiteten hjälmar visar.

I denna kategori fanns en hel del information och inspiration att få. Detta mycket beroende 
på att de nya In-Mold-hjälmarna för skidåkning påminner mycket om cykelhjälmar, och 
då främst i uppbyggnad. Denna likhet i uppbyggnad gör att även utseendet har paralleller. 
Linjerna och ventilationshålen är om inte desamma i alla fall väldigt nära besläktade, vilket 
beror på produktionstekniken.

Cykelhjälmar är oftast mycket mer välventilerade än skidhjälmar, vilket främst beror på 
årstiden de bägge hjälmtyperna är tänkta att användas. Cykelhjälmarna är uppbyggda med 
mycket mer hål och går heller inte ner i nacken och på sidorna i samma utsträckning som 
skidhjälmarna. Trots detta finns det en hel del hjälmar som har likheter med skidhjälmar. 
Skärmarna som finns på cykelvarianterna är ofta väldigt integrerade i hjälmens form, vilket 
är något att eftersträva då det ger ett enhetligt intryck. Mycket tuffa linjer och former på 
ventilationshål kan också skönjas i denna kategori av hjälmar. Utförligare rapport återfinns i 
Bilaga 3.

4.5.3 Skidhjälmar

Hjälmmarknaden har ett bra utbud av hjälmar för skidåkning. Problemet är oftast att hitta en 
återförsäljare av den hjälm man är intresserad av. Dessutom är hjälm en typisk produkt som 
man vill prova innan man köper den. Detta leder till att de som har störst andel av marknaden 
är de som är mest lättillgängliga.

Efter en ganska omfattande marknadsundersökning, där största delen av arbetet fick utföras 
via Internet då butikerna hade ett begränsat utbud vid den aktuella tidpunkten, utkristalliserade 
sig Giro som det märke som räknas som branschledande inom området. Många andra märken 
har bra hjälmar som tilltalar många, men Giro är det märke som överlägset tilltalar flest 
personer, de har dessutom fler än en modell som är mycket uppskattade. Giros popularitet är 
lätt att förstå om man läser forum på skidsidor på Internet och under fjolåret tog deras lager på 
hjälmar slut i Sverige. Det säger en del om efterfrågan. För hela konkurrentanalysen se Bilaga 
4.
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4.6 POCs formspråk

Vid formgivning av något som ska anpassas till en befintlig 
produktlinje är det viktigt att anamma samma formspråk och 
alltså är det nödvändigt att ta reda på exakt vilket formspråket 
är. Detta är inte alltid det lättaste då det i långt ifrån alla fall är så 
att företaget har ett uttalat sådant. I detta fall kontaktades POC, 
men inget svar framkom därigenom. Då vidtog egna funderingar 
och värderingar. Genom att studera deras befintliga produkter 
bildades en uppfattning om vad de vill uttrycka med sin design. 
Se bild 2-5 för exempel på deras produkter. De slutsatser som 
drogs var att de satsar på det rena och avskalade. Färgutbudet 
är begränsat till vit, svart och orange. Dessa tre nyckelfärger 
återkommer i alla deras produkter, i vissa fall kan även grå 
ingå som delfärg på någon applikation. Men huvudfärgen på 
produkten är alltid någon av de första tre. Vidare är det enkla 
former och rena ytor som dominerar. I pressen har associationer 
till Apple och då främst deras Ipod framkommit, och det är 
lätt att förstå när man studerar produkterna. Tittar man närmare på 
hjälmmodellen som de har på marknaden, kan man se att den är väldigt statisk i sin form. 
Den har ingen riktning och utstrålar ingen rörelse, den är lite som ett klot eller en kula. Inga 
onödiga hål eller försänkningar finns. Allt är noga utplacerat och mätt, och de linjer och hål 
som finns har alla jämna former och radier. 

Bild 2. POC Spine

Bild 3. POC Palm Comp Bild 5. POC Scull XBild 4. POC Skin
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4.7 Konceptframtagning

När så mycket information som möjligt införskaffats och alla fakta utvärderats var det dags 
att generera egna lösningar. De hjälmar som i konkurrentanalysen ansetts vara de snyggaste 
och bästa togs med som influenser i processen. Deras goda design, men ofta lite för röriga 
framtoning, försöktes kombineras med POCs avskalade och rena design. Detta visade sig 
vara svårt att snabbt göra med pennans hjälp, då många höjdskillnader och linjer måste 
skuggas och bearbetas mycket för att kunna visas i skissform. Då arbetet dessutom visade sig 
tappa tempo av ovan nämnda orsaker så togs ett möte med formexperten Bengt Holmqvist 
och handeledaren av projektet, Anders Håkansson. Där framkom många uppslag på hur 
man skulle kunna gå vidare och även vissa formtekniska koncept togs fram, inte i färdigt 
utförande utan mer som tankar. Det som sades kan konkretiseras som att det är ett fasligt 
långt steg mellan POCs hjälm och de hjälmar som är branschledande inom den här genren. 
Detta gör att man förmodligen inte kan sväva iväg alldeles för långt, för då kommer man 
att komma för långt ifrån formspråket som säger att det är en POC. Därför är det viktigt att 
bevara formspråket så långt som det är möjligt. Detta görs bäst genom smärre förändringar 
som ändå kan ge ett mer dynamiskt utseende och lite mer spänning i formen. Dessutom är det 
mer freeride att ha linjer och dynamik i formen, tillsammans med en skärm. Samtidigt med 
dessa konklusioner togs beslutet att gå över till att jobba med lera istället. Detta för att det 
då är lättare att se tredimensionella former och med hjälp av känslan arbeta fram linjer och 
försänkningar. Skärmen utelämnades tillfälligt för att först jobba fram en grundform som kan 
fungera även utan skärm. När en sådan form har fåtts fram kan man med datorns hjälp skapa 
en skärm som flyter in bra i helheten och höjer hjälmens utseende än mer.

4.7.1 Lera

Lerarbetet började med att en modell av den 
befintliga hjälmen modellerades upp, på så 
sätt ficks en bättre tredimensionell känsla för 
den. Se bild 6. Sedan tog arbetet med att ge 
den nya former vid. Då valdes att bara jobba 
med ena halvan av hjälmen för att därmed 
kunna se om förändringen fungerar bra med 
den befintliga formen, att de fortfarande 
andas samma formspråk och inte hamnar allt 
för långt ifrån varandra utseendemässigt. I 
detta steg togs beslutet att inrikta modellen 
på en in-mold-hjälm. Varför den typen 
av hjälm valdes berodde dels på att Jan 
Woxing vid POC hade lett projektet in på 
det spåret redan vid den första kontakten 
genom att lite vagt föreslå en sådan lösning. 
Dels innebär en sådan lösning att man kan 
göra en lite friare form kring öronpartiet 
då öronlapparna kommer att bli mjuka och 

avtagbara. Vidare så gör in-mold-tekniken att hjälmen blir väldigt lätt vilket inte är någon 
nackdel. Öronparteiet minskades och en ränna för gogglesen sänktes in i sidan. För att få ett 
mer dynamiskt och spännande utseende var även överdelen av hjälmen tvungen att få lite 
linjer eller former, för i nuvarande tappning såg hjälmen bara ut att vara utvecklad till hälften. 

Bild 6. Lermodell av den befintliga hjälmen
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Men hjälp av att studera konkurrenterna 
och därmed se vad som fanns på marknaden 
kom två sorters försänkningar i beaktande, 
dels en på sidan och en mitt på. Dessa 
utformades, men utseendet blev inte riktigt 
det önskvärda. Tillsammans med en annan 
designstudent analyserades varför. Slutsatsen 
blev att avståndet mellan vissa linjer blev 
lite för tätt och formen på linjerna var även 
för oregelbunden. Detta ändrades så att alla 
rundningar fick jämna radier och avståndet 
mellan dem ökades också ut. Resultatet blev 
riktigt bra och Bengt konsulterades igen 
för att ge sin syn på saken. Han såg direkt 
en linje som inte passade in men tyckte i 
övrigt att formspråket bibehållits och att den 
fått lite mer dynamiskt utseende. Se bild 
7. Arbetet fortskred med att ordna till linjen 
ovanför gogglesområdet, det var den som inte riktigt passade in. Resultatet efter korrigeringen 
är en avsevärd förbättring. Inte nog med att linjen blev mer homogen och sammanhängande, 
både i sig själv och i förhållande till de andra linjerna som finns på hjälmen, blev utseendet 
dessutom mer aggressivt. Linjens kontinuitet gjorde att det blev mer fart i hjälmen, den fick 
en riktning, den rörde på sig. Problemet med att ändra en linje är att helhetsintrycket ändras. 
Nu blev det mesta bättre, men tyvärr inte allt. Ändringen av den linjen till en rak sådan gjorde 
att linjen under gogglesområdet kom i obalans. Förut hade dess lilla böj inte stört då linjen 
ovanför gogglesområdet haft en motsvarande krök, nu blev denna böj ensam. Detta störde och 
gav ett ogenomarbetat intryck. Alla andra linjer är så genomtänkta och exakta så denna linje 
känns inte lika designad vilket stör helheten. Se bild 8. Alltså måste denna linje förändras på 
något sätt. Egentligen finns det bara två sätt att ändra denna. Ena alternativet är att ge den en 
tydlig, medveten krökning som ser genomtänkt ut, medan det andra alternativet är att räta ut 
den. Problemet med att räta ut den är att det lilla området under goggleslinjen och fram till 
öronskyddet blir lite för litet och kommer att se malplacerat ut. För att lösa problemet börjades 
omformning i leran. Först testades att göra en medveten krökning på linjen . Detta ledde 
dock inte till något bra resultat, linjerna arbetade inte tillsammans mot en helhet utan hade ett 
divergerande utseende och såg ut att kämpa lite mot varandra. Se bild 9. Helhetsintrycket blev 
inte bra. Istället rätades linjen ut till en rak linje som gick i stort sett parallellt med den övre 
linjen över gogglesområdet. Samtidigt kortades den undre linjen av lite så att den inte börjar 
direkt vid öronlapparna, på så sätt smälter den lättare in då det finns ett större utrymme för 
mjuka övergångar. Se bild 10.

Bild 7. Lermodell, felande linjer
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4.7.2 Från lermodell till datormodell

När formen på hjälmen arbetats fram 
och linjernas placering och uttryck var 
till belåtenhet var det dags att börja med 
ventilationshålen. Dessa hål är nödvändiga 
av flera orsaker, främst finns de där för 
att som namnet antyder ventilera ut 
överskottsvärme, men de kan även fungera 
som accessoarer till designen. Hål med 
rätt form och placering kan hjälpa till att 
bättra på utseendet. För att få en känsla för 
hålen så började arbetet med att placera ut 
papperslappar på lermodellen. Se bild 11. 
Det fungerade inte riktigt tillfredsställande 
då det ändå trots tydliga gränser var svårt 
att få en känsla för hur de skulle se ut om de 
var försänkta. Därför togs i detta skede steget 
vidare till datorn för att där kunna jobba 
vidare med formerna i programmet Alias 
Studio Tools. För att få in hjälmens former 
från leran till en datamodell användes en 
scannerarm som genererar färdiga kurvor 
till datorn. Scannerarmen är ansluten till 
en dator med programvara som genom ett 
förinställt origo känner av hur armen flyttas. 
Genom att göra avtryck vid olika punkter 
på lermodellen kan kurvor som motsvarar 
hjälmens former fås. Den kurvtyp som 
valdes var blendkurvor. Ur dessa kurvor 
kan man sedan få en uppfattning av hur 
hjälmen ser ut, och med dessa som underlag 
fortskrider det mödosamma arbetet med att 
modellera upp en datormodell. Se bild 12.

Bild 11. Lermodell med pappershål applicerade

Bild 12. Skärmdump med de inscannade blendkurvorna

Bild 8. Lermodell misspassande 
undre linje

Bild 9. Lermodell, undre linje 
med kraftig böj

Bild 10. Lermodell med bägge 
linjerna uträtade
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Vad som vidareutvecklades vid denna tidpunkt var öppningen för ansiktet. På lermodellen 
var denna alldeles för rund i överkant, och böjde ner för tidigt. Se bild 13. Detta såg bra ut 
där, men vid närmare eftertanke är det inte särskilt praktiskt då de flesta goggles har väldigt 
raka ovansidor och är rätt breda. Då denna hjälm ska anpassas till ett märke som även har 
goggles i sitt sortiment så blir det lite lättare att bestämma formen. Man kan ta för givet att 
den redan är genomtänkt då de nuvarande modellerna på marknaden är tänkt att passa ihop. 
Därför undersöktes goggles och hjälmar och öppningens form ovanför ansiktet rätades ut 
och breddades. Se bild 14. Nu passar den POCs goggles vilket är målet och även många av 
konkurrenternas modeller kommer att passa ypperligt till den här formen.

Bild 13. Lermodellen hade lite för smal 
ansiktsöppning

Bild 14. Till datamodellen så breddades 
öppningen för ansiktet och gogglesen
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4.7.3 Ventilationshål

När hjälmen var datormodellerad kunde ventilationshål skapas och flyttas på ett enkelt sätt för 
att man skulle se hur olika alternativ och former på hål samverkade med formen på hjälmen. 
Hjälmen som POC redan har på marknaden har två ventilationshål ovanför pannan och två i 
nacken. Dessa hål behölls i stort sett oförändrade. Läget på dem ändrades något för att passa 
så bra som möjligt ihop med de nya linjerna. Vidare finns det en försänkning relativt högt upp 
på vardera sidan som var som gjord för att placera ett hål i. Formen på denna försänkning 
anknyter lite till den form som POCs nuvarande hjälmar har på sina hål vid öronen. Här 
valdes hålets form till lite av en halvmåne. Detta för att ännu mer återknyta till nämnda 
öronhål och för att utseendet på så sätt får lite sportbilsstuk. Ingröpningen tillsammans 
med hålet ger associationer till insugen på sidan av sportbilar, vilket är bra. För då talar 
formspråket verkligen fart och fläkt, vilket är eftersträvansvärt. När dessa hål var formade 
och placerade återstod det ändå fler hål att placera ut. Detta för att det såg lite för lite ut med 
bara sex hål på hela ytan och för att de allesammans var placerade på sidan, inga på toppen 
där överskottsvärme lättast ventileras ut. Hålen som nu placerats ut är främst avsedda för 
kylning genom insug av fartvinden. För att kunna ventilera ut så bör det även finnas hål på 
ovandelen av hjälmen. Utformningen av dessa blev en nöt att knäcka och slutade med att tre 
konceptuella förslag viktades mot varandra. Det första konceptet innebär att den runda formen 
återkommer även i hålen uppe på skulten. Dessa placeras mitt på hjälmen, i försänkningen 
som skapats. Se bild 15. Det andra konceptet innebär att ventilationshålen placeras i 

etapper tvärs över försänkningen. Denna lösning har klara likheter med Cebés lösning på 
ventilationen. Se bild 16. Det tredje alternativet är att placera hålen i själva fasningen mellan 
höjdskillnaderna. På detta sätt blir hålen lite smalare, men kan placeras ut efter en längre 
sträcka och kan därmed ändå sörja för god värmeutströmmning. Se bild 17. Dessa koncept 
viktades alltså mot varandra och de kriterier som var uppställda i kriterieviktningen. Se Bilaga 
5. Ur denna konceptviktning utgick det tredje alternativet med segern och därför valdes detta 
till vidareutveckling.

Bild 15. Ventilationshålskoncept 1. Runda hål som anknyter till de runda formerna på hjälmen
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På det konceptuella förslaget är hålen ritade 
som att de skall gå hela vägen längs med 
fasningen. Detta medför vissa problem 
med lösningen av hur ventilationshålen ska 
återförslutas när man inte vill ha in kall luft, 
eller bli av med värme. Ska man generalisera 
olika lösningar på hur man täcker för hålen 
när de inte används så finns det bara två 
varianter. Den första är att man har ett reglage 
på utsidan av hjälmen som skjuter för en lucka 
för hålen. Antingen finns ett reglage för varje 
hål, se bild 18, eller så finns det ett reglage 
som skjuter över något för alla hål, likt de 
senaste Girohjälmarna. Se bild 19. Den andra 
lösningen är att man har kuddar som sätts för 
hålen från insidan av hjälmen och kan tas ut 

Bild 18. Ett reglage vid varje ventilations-
hål. Pro-Tecs lösning.

Bild 17. Ventilationshålskoncept 3. Hålen placeras i fasningen mellan höjdkillnaderna uppe på huvudet

Bild 16. Ventilationshålskoncept 2. Ventilationshål i etapper över försänkningen mitt på hjälmen
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när man vill ha en svalare hjälm. Se bild 
20. Lösningen med täckkuddar är enklare 
tillverkningstekniskt men mindre praktisk 
för brukaren. Det störande är att om man 
vill öka ventilationen så måste man ta av sig 
hjälmen för att kunna ta ut täckkuddarna, 
sedan har man dessa täckkuddar lösa och 
måste förvara dem på något bra ställe 
till dess att det är dags att använda dem i 
hjälmen igen. Det är ett opraktiskt förfarande 
som dessutom gör det lätt att tappa bort 
delar till hjälmen, för man har oftast 
begränsat med utrymme för förvaring ute 
på fjället. Därför känns inte den lösningen 
så tilltalande utan arbetet koncentreras på 
reglage för förslutning av hålen istället. 
Av estetiska skäl är det snyggare med bara 
ett reglage än ett vid varje hål, speciellt 
när det är fler än två hål i pannan och två 
hål i nacken det rör sig om. Därför valdes 
att försöka få till ett reglage som skulle 
kunna öppna och stänga alla hål med ett 
handgrepp. Önskvärt är också att kunna ha 
hålen i fler lägen än öppet och stängt, även 
halvöppet är bra att kunna ha. Denna lösning 
har Giro redan på sina hjälmar av modell 
G10. Vid konkurrentanalysen var denna 
lösning den smidigaste. Därför sneglas 
på den när lösningen till denna hjälm ska 
skapas. För att återförsluta hjälmen kan 
man likna återförslutningen vid ett extra 
skal som är placerat under det yttre skalet 
och ovanför den skyddande EPS:en. Detta 
extraskikt som har likadana hål kan placeras 
så att hålen antingen överensstämmer och 
därmed är öppna för ventilation, eller så 
kan de vara helt förslutna eller placeras i 
ett halvöppet läge. När detta beslut är fattat 
gäller det att få till hålens utformning så att 
det även går att lösa praktiskt. En öppning 
längs med hela försänkningen hade gjort att 
återförslutningen skulle behöva dras i sidled 
och för att då kunna täcka de andra hålen 
hade det krävts en stor bit, och därmed ett 
stort moment på mekanismen. Det är inte 
eftersträvansvärt, dessutom är det svårt att 
flytta ett sådant underskal så lång sträcka 
med tanke på hjälmens krökning. Därför är 
det enda alternativet att flytta innerskalet 

Bild 21. Ventilationshålen på toppen är inte längre än 
vad  de i sidan är breda.

Bild 19. Ett reglage som styr alla ventilationshål. Här 
på Giro G10

Bild 20. Kuddar som sätts för hålen, tas ur och är en 
lös detalj om man vill öppna ventialtionshålen
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framåt och bakåt. Om man då ska kunna fylla igen hålen på toppen och för att minska 
momentet vid fördragning får de inte vara för stora. En utväxling på reglaget är onödigt 
komplicerat och inget alternativ, därför kommer den faktiska sträckan som reglaget flyttas bli 
samma sträcka som underskalet rör sig. Hålen på toppen bör därför inte vara mycket större än 
vad hålen på sidorna är breda. Se bild 21. Det måste även finnas tillräckligt med rum mellan 
dem för att kunna rymma materialet som täcker för hålen vid stängt läge. Hålen blir därför 
ganska korta och har samma mellanrum mellan sig som hålen är långa plus lite extra för att 
inte ligga på gränsen. Vidare placeras de i försänkningen i längdled. De främsta och bakersta 
hålen är lite vinklade. Denna sträcka med hål upplevs som det mest naturliga sättet att placera 
hålen och därför får det bli så. Om hålen fortsätter längre bak stör de intrycket som skapas 
med hjälp av linjer och de bakre ventilationshålen. Fram finns det en naturlig orsak till att de 
inte kan sträcka sig längre då försänkningen har en begränsad utbredning.

4.7.4 Skärm

När ventilationshålen är formbestämda 
och lösningen för deras läge som öppna 
respektive stängda är ordnade kan arbetet 
gå vidare med skärmen. Denna detalj är 
medvetet utelämnad till nu då den inte skall 
få inkräkta och ta plats av hjälmen. Det 
är viktigt att hjälmen fungerar utan skärm 
och ser bra ut utan den. Skärmen ska inte 
krävas för att få ett bra och tufft uttryck, 
men det är såklart ingen nackdel om den i 
sin tur förhöjer uttrycket och utstrålar mer 
tuffhet och freeride. Arbetet med att ta fram 
skärmens form görs direkt i Alias, detta 
för att den har en ganska svår och komplex 
form. En sådan form är svår att få grepp om 
med hjälp av lera, papper eller kartong. Som 
inspiration tjänar de skärmar som de flesta 
använder och gillar idag. Även på denna 
front så får Giro räknas som branschledande. Deras 
ofta rätt röriga utryck är dock inte eftersträvansvärt i 
detta sammanhang. POCs avskalade och rena design 
skall alltså kombineras med de uttryck som de flesta 
brukarna gillar. Redan nu har POC en skärm till sin 
hjälm, men den ser inget vidare ut. Se bild 22. Detta 
beror på att själva skärmen börjar så högt upp på 
hjälmen och nederkanten på den också går uppåt. 
Detta får skärmen att se alldeles för lång ut och får 
intrycket av att vara en näbb istället. Giros skärmar 
har en mjukare start och harmoniserar mycket mer 
med formen på hjälmen. Se bild 23. Nu börjar arbetet 
med att få till formen på skärmen. I det första skedet 
är tanken att linjerna på hjälmen på något sätt skall 
återkomma i skärmen. Då dessa linjer är väldigt få 
måste även skärmens linjer och former vara väldigt 

Bild 23. Giro Nine 9 MX. Giros skärmar 
harmoniserar bra med formen på hjälmen

Bild 22. POCs skärm har inte ett bra uttryck. Den ser ut 
som en näbb mer än en skärm.
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enkla för att kunna passa in och känna samhörighet. De halvellipser som finns på sidorna 
skall återknyta skärmens form på något sätt medan hjälmens ansiktsöppning i profil skall ge 
skärmens nederkant. Med dessa tankar påbörjas modellerandet. Relativt snabbt kom idén upp 
om två åsar som skall kunna följa mittbenans rundning upp mot halvellipserna för att sedan 
runda av neråt och forma lite av en våg tillsammans med linjen ner till infästningen. Formen 
av en våg är lite av sinnebilden för denna typ av idrott och återfinns i många logotyper, därför 
känns denna riktning som helt rätt. Kurvor ritas i Alias och ytor byggs efter dessa. Sedan 
vidtar det mödosamma arbetet med att flytta CV-punkter så att en fin yta med jämn krökning 
på skärmen kan uppnås. Denna flyttning av punkter kan jämföras med att att flytta punkter i 
det kordinatsystem som ytan är uppbyggd av. I detta fall sitter dessa punkter på ett avstånd på 
1mm till 1 cm. Se bild 24. Under denna CV-punktsförflyttning arbetas även skärmens form 
fram i detalj. Det blir en kontinuerlig process där det ena ger det andra och formbestämmelsen 
beslutas punkt för punkt. Antalet försänkningar och utskärningar i skärmen försöks hållas 
tillbaka så att hjälmen fortfarande skall ha ett rent uttryck. Se bild 25.

För att fortfarande kunna ha en fungerande ventilation när skärmen är fastsatt så måste den 
ha hål som motsvarar ventilationshålen i hjälmen. Denna funktion är välkommen i designen 
då sådana hål ger fler linjer att jobba fram rätt uttryck med. Då designen ska vara avskalad 
och ren förenklas dessa linjer så långt det är möjligt och fortsättningsvis ska de återknyta till 
hjälmens linjer. Tittar man på skärmen och hjälmen framifrån finns det egentligen bara en linje 
man kan återknyta till och det är mittbeneförsänkningen. Därför får denna form flytta ner till 
skärmen och knyta samman de båda hålen som görs genom skärmen för att få en fungerande 
ventilation. Utsidan av dessa håls försänkningar görs raka likt gogglesförsänkningen på 
hjälmen och slutar med en uttoning in i den jämna skärmytan. Se bild 26.

Bild 26. Skärmen sedd framifrån. 
Linjerna från hjälmen återkommer i 
ventialtionshålsnedsänkningarna.

Bild 24. Två åsar på skärmen 
upprättar ett linjespel mellan för-
sänkningen mitt på hjälmen och 
halvellipserna på sidan

Bild 25. Från sidan ser man en 
vågform som går från toppen på 
åsen ner till infästningspunkten på 
skärmen.
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4.7.5 Öronlappar

Öronlapparnas utformning är relativt 
begränsad. Det som kan variera är lösningen 
vid öronen; hur man väljer att förhålla sig till 
hörande gentemot värme. Redan på de första 
skisserna som gjordes i inledningsarbetet 
hade öronlapparna ritats med logotypen i 
nät. Detta har följt med ända sedan dess 
och har gillats av alla som haft en åsikt i 
frågan eller blivit tillfrågade. Så den största 
utmaningen när det kom till öronlapparna 
är deras yttre begränsningar, hur de skall 
se ut tillsammans med hjälmen. För att 
testa hur olika former fungerar ihop med 
hjälmen klipps olika förslag ut i papper 
och prövas mot hjälmen i profil. Se bild 27. 
Dessa prövningar visar ett liktydigt svar i en 
undersökning som görs med hjälp av ett par andra studenter och därför väljs den formen som 
gillas bäst av alla. I beaktande måste tas att en form som sys i mjuka material aldrig blir lika 
skarp i kanterna som motsvarande form i papper är, men en fingervisning om utseendet på 
öronlapparna fås av pappersbitarna.

Utsidan av öronlapparna skall vara av ett fukt- och stryktåligt material medan insidan ska vara 
mjuk och len mot örat. För att förbättra hörandet så är POCs logga utskuren i nät och det hålet 
går genom hela öronlappen. Men för att förhindra kalldrag är det inte bara ett lager nät utan 
flera olika med rutmönster som inte stämmer överens så att det ändå blir en tät men porös yta. 
Alternativt kan ett tunnare vindtätt material kunna appliceras på insidan av nätet. Men nätet 
ska vara på utsidan, för det ger ett bra intryck. Och dessutom gör nät att man associerar till bra 
hörande likt en högtalare, vilket är bra när kunden ser produkten i butik.

När det kommer till fastsättningen av öronlapparna och hakremmen i hjälmen och 
öronlapparnas infästning i remmarna finns det några olika varianter som förekommer på 
marknaden idag. Fastsättningen av remmarna i skalet kan sägas följa två alternativa principer; 
antingen sitter remmarna fast på insidan av hjälmen så att infästningen inte syns utifrån, 
eller så är de fastnitade i skalet och då syns detta i form av en nit på utsidan av skalet. Vidare 
sitter även öronlappen fäst på olika sätt. Det 
finns alternativ där själva öronlappen sitter 
fastsatt på insidan av hjälmen med hjälp 
av kardborre, piggar eller knappar. Se bild 
28. Eller så sitter inte öronlappen alls fast 
i hjälmen utan är fastsatt i remmarna med 
hjälp av tryckknappar och hålls på plats i 
hjälmen med hjälp av till exempel en plastbit 
som står upp från öronlappen och passar 
in i ett spår i hjälmen. Se bild 29. Vilka av 
dessa alternativ som de olika modellerna 
som finns på marknaden nu använder sig av 
verkar godtyckligt, de olika företagen verkar 

Bild 27  Öronlappslapparna i papper

Bild 28 Här sitter remmarna fastsatta på insidan av 
hjälmen och öronlapparna fästs med hjälp av piggar som 
trycks in i plastbitarna mellan remmarna
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välja det alternativ som passar dem bäst. 
Det nu skapade alternativet till hjälm får sitt 
rena uttryck och sin enkla utsida förstörd 
om det kommer dit nitar för fastsättningen 
av remmarna, därför väljs varianten där 
remmarna fästs i insidan. Sedan finns det 
negativa personliga erfarenheter vad gäller 
piggar som skall hålla öronlappen på plats, 
dessa visar sig fungera bristfälligt, och 
det finns inget som talar för att kardborre 
skulle fungera bättre. Därför väljs knappar 
som fasthållare av öronlappen i remmarna, 
alternativt hjälmen. Var öronlappen skall 
fästas kan diskuteras, men om den fästs i 
hjälmen så innebär det att remmarna måste 
hållas på plats på något sätt mot öronlappen 
ändå, med till exempel en ögla. Se bild 
30. Därför är det smidigast och blir renast 
design om öronlapparna fästs i remmarna 
med hjälp av tryckknappar och att den styrs 
in i sitt läge med hjälp av en plastbit i ett 
spår.

Vad gäller öronlappar med inbyggda 
hörlurar är det något som redan finns på 
marknaden och därför får betraktas som en 
tjänst som ska tillhandahållas men inget som 
man i detta projekt behövde titta närmare 
på. Tanken är att sådana hörlursöronlappar 
ska kunna köpas som en extrafiness för den 
som vill koppla in sin Mp3-spelare, mobil 
eller kommunikationsradio. De ska då se 
ut på samma sätt och ha samma form med 
det undantaget att de kommer att ha en 
sladd som kopplas till varje öronlapp. En sådan extra detalj är bra för att skapa mervärde på 
produkten och inte tappa marknadsandelar mot konkurrenter som erbjuder sådana lösningar.

Bild 30. Remmarna sitter inte fast med hjälp av tryck-
knappar utan måste därför ha en lite vanprydande öggla 
de passerar igenom

Bild 29. Remmarna sitter fastsatta i hjälmen med hjälp 
av nitar. Via tryckknappar hålls öronlapparna på plats, 
dessa öronlappar är även förankrade i hjälmen via en 
plastskiva som passar in i ett spår i hjälmen.
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4.8 Fysisk modell

När alla delar var modellerade i datorn 
skulle steget tas till en fysisk modell för 
att visa resultatet. Först skrevs hjälmen 
ut i Z-corp:en vilket är en 3D-printer som 
bygger modeller av datafiler i gips och lim. 
Den fungerar genom att ha två olika tråg. 
Det ena fylls från början med gips och 
det andra är tomt. På den tomma ytan ska 
modellen skapas nerifrån och upp genom 
att växelvis lägga ett tunt skikt med lim 
och dra över gips från det från början fulla 
tråget. Vartefter som modellen växer fram 
så sjunker byggtråget längre ner och när 
modellen är klar så är den helt under ytan. 
Då får man försiktigt borsta fram den och 
ta upp den för rengöring och härdning 
med epoxylim. Se bild 31. Härdningen är 
nödvändig då den ursprungliga modellen 
är väldigt skör och inte skulle kunna gå att 
arbeta vidare med. Efter härdningen klarar 
dock modellen mycket mer och man kan 
slipa och putsa upp ytan på den. Sedan är det 
bara att behandla den som en vanlig modell i 
urethanskum, spackla och måla för att få ett 
så realistiskt utseende som möjligt. Se bild 
32. Dock är byggtråget på den Z-corp som 
det finns tillgång till för litet för att kunna 
skriva ut hjälmen i full skala, varför den 
skalas ner till 81 %.

Problemet med att skriva ut saker i Z-
corp:en är att man inte kan göra hur tunna 
geometrier som helst då de blir alldeles 
för sköra om man inte har tillräcklig 
godstjocklek. Detta gör att skärmen är 
tvungen att tillverkas på annat sätt. Beslut 
togs att göra den i plast med hjälp av 
vakuumformning. För att kunna forma den 
så krävs det en plugg att forma kring. Denna 
plugg fräses ut i urethanskum i skolans 3D-
fräs från en datorfil som exporteras från 
Alias. Se bild 33. Sedan slipas den upp och 
spacklas för att ge en fin yta mot plasten. 
Vakuumformningen görs i 2mm tjock PET 
(PETG) som också kan slipas och målas för 
att få önskad färg och finish.

Bild 31. Hjälmen håller på att försiktigt borstas fram ur 
gipstråget den har byggts i. Hålet till vänster är bygg-
tråget där gipset tas ifrån.

Bild 33. Fräsning av pluggen som efter spackling och 
slipning ska användas till vakuumformning av skärmen.

Bild 32. Slipning av modell pågår. Det gråa är spackel 
som krävs för att få ytan så slät som det är möjligt.
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Insidan av hjälmen tillverkas av en lekhjälm för barn som slipas ner och målas om för att 
passa för ändamålet. 

Slutligen sys öronlapparna efter mallen som tagits fram i papper, och detaljerna limmas dit. 

Dekalerna på hjälmen är gnuggisar som ser likadana ut som på den hjälm som finns idag, 
detta för att skapa en samhörighet och att släktskapet med hjälmförlagan tydligt ska synas. 
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5 Resultat

5.1 Hjälmen

Hjälmen är en in-mold-hjälm som följer de gängse kraven för en sådan. Detta innebär att 
tjockleken på den dämpande EPS:en är densamma som på de hjälmar som finns på marknaden 
idag. Vidare är även det yttre skalet i polykarbonat (PC) tänkt att tillverkas enligt de normer 
som finns för detta. Därför har ingen hänsyn tagits till tillverkning av hjälmen då sådana 
processer redan får räknas som väletablerade och väl fungerande. Hjälmen har heller inga 
former som ska orsaka några svårigheter vid tillverkningen. Geometrin är inte heller sådan att 
den ställer hinder i vägen för att kunna dimensionera hjälmen så att den klarar av att uppfylla 
de premisser som krävs för standarden SS-EN 1077.

5.1.1. Hjälmens form

Hjälmens utformning är nära 
besläktad med de produkter som 
POC har i nuläget men har ändå 
ett mer dynamiskt och tuffare 
utseende. Det som främst bidrar 
till det uttrycket är linjerna som 
skapats. Linjerna som innesluter 
gogglesfastsättningsområdet i 
gummi som är en lösning som 
behållits från POCs redan 
befintliga hjälm, är tänkta att 
fungera som nivåskillnader 
som visar hur gogglesbandet 
ska gå och hjälper även till att 
hålla det på plats. Goggles-
fastsättningsområdet är det svarta 
partiet i bakkant på hjälmen, se 
bild 34. Detta parti finns som redan 
nämnts idag på POCs modeller, 
och är en lösning som behålls. 
Område är på denna hjälm svart, precis som på den tävlingshjälm som finns på marknaden 
idag. Det går även att färga området i samma färg som hjälmen, men den lösningen återfinns 
alltså inte här. Detta för att den svarta färgen blir en kontrast mot allt det vita och en fin 
variation. Dessutom ser hjälmen mer teknisk ut om området har en annan färg. Linjerna börjar 
vid öronlapparna med en mjuk övergång som blir till en tydlig linje, dessa linjer är räta men 
lite lutande vilket ger ett intryck av fart och riktning. Se bild 34.

Delningslinjen som behålls i framkant är också en relik från den tidigare hjälmen, dock 
övergår denna delningslinje till att bli en nivåskillnad som kröker uppåt på baksidan av 
hjälmen, och bildar en nedsänkning mitt på huvudet. Denna ”mittbena” ger även den lite 
mer liv åt en annars statisk yta, dess avslut mot framsidan är en jämn radie likt alla kurvor på 
hjälmen. Se bild 35 och 36. Anledningen till att det inte är några tvära krökar eller skarpa hörn 
är att hjälmen inte skall upplevas som aggressiv och farlig, utan vara snäll, samtidigt som den 

Bild 34. Linjespel, sett från sidan.
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ska ha en riktning och ge ett tufft 
och dynamiskt intryck. 

Rakt bak i nederkant har inte 
hjälmen en horisontell övergång 
mot nacken utan går uppåt en del. 
Detta är för att vid inverterade 
hopp med rotation bakåt, vilket 
är det vanligaste vid inverterade 
hopp, så söker man landningen så 
tidigt som möjligt genom att titta 
bakåt. Det blir att vrida huvudet 
uppåt, alltså böja nacken bakåt. 
Går hjälmen då för långt ner i 
nacken så kommer den att ta i 
och huvudrörelsen kommer att 
bli hämmad. För att ändå erbjuda 
maximalt skydd så går hjälmen 
ner mer på sidorna baktill för att 
skydda så mycket som möjligt utan 
att för den skull vara i vägen. Se bild 
37.

På sidorna finns mindre utfasningar gjorda i form av halva ellipser. Dessa urfasningar har 
en mjuk och uttonad övergång framåt, medan de skapar en nivåskillnad i bakkant. Dessa 
urfasningar har ingen praktisk användning, utan är helt och hållet till för estetiken. Deras 
placering skapar liv och rörelse åt den annars släta sidoytan och de blir ett bra ställe för att 
placera ventilationshål. Denna urfasning för tankarna till sportbilar, motorcyklar och skotrar, 
fordon skapade för fart och glädje. En bra association och en parallell till vad skidåkning 
egentligen handlar om. Fart och glädje. Se bild 36.

Bild 35. Delningslinjen övergår i en nivåskillnad 
på baksidan av hjälmen.

Bild 36. Hjälmen har en försänkning mitt på 
huvudet för att skapa liv i en annars statisk yta.

Bild 37. Bakkanten på hjälmen är inte horisontell i 
nederkant, för att underlätta för huvudrörelser.
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5.1.2 Logotyper

Logotyperna är även de bevarade 
på liknande ställe och i ungefär 
samma proportioner som på 
förlagan, allt för att skapa en 
enhetlighet i produktlinjen. Se bild 
38. Denna hjälm får dock en extra 
logotyp i nacken. Varför den valts 
att placeras där beror på att det ger 
ett tufft uttryck och att hjälmen 
utan en liten färgklick bak upplevs 
lite för klinisk. Det kliniska 
intrycket fungerar på hjälmar 
tänkt för alpin tävlingsåkning, då 
det ska se rent och avskalat ut. 
Dock är denna hjälm inte tänkt 
för att jaga hundradelar utan att 
skydda huvudet vid ”vanlig” 
åkning och ge brukaren en identitet 
och status. Logotyper i nacken 
är relativt vanligt på kläder och 
assecoarer hos målgruppen. De har 
ofta surf och skateinspirerade 
kläder där företagen ofta trycker 
sin logotyp i nacken eller på 
den ena skuldran. Därför är det 
en igenkänningsfaktor att ha 
logotypen placerad på det här 
sättet. Dessutom ser det tufft ut 
bakifrån, vilket absolut inte är 
någon nackdel. Se bild 39.

5.2 Skärm

Skärmen har en form som anknyter 
till hjälmens form. Dess två åsar 
går upp mot ”mittbenan”, och 
följer dess rundning ut mot de 
infasade halvellipserna. Härifrån 
gör kanten på skärmen en böj ner 
till infästningspunkten som för 
övrigt är placerad på liknande 
ställe som på POCs Scull X för att 
skapa samhörighet och igenkännande. 
Ser man på skärmen i profil så följer 
den undre kanten hjälmens ansiktsöppning. Detta gör att den känns nätt och passar in väldigt 
bra i linjespelet om man jämför med förlagans skärm, som inte samspelar med formen på 
hjälmen. Se bild 40. Hålen i skärmen som motsvarar hjälmens ventilationshål är nersänkta och 

Bild 38. Logotyper på sidorna och fram.

Bild 39. Den extra logotypen bak på hjälmen.
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har en mjuk övergång i framkant för att på sidorna och bakkant ha en liknande fasning som de 
som återfinns på hjälmen. Böjen som är det som sammanför de två hålen är en direkt kopia på 
den böj som återfinns i ”mittbenans” främre kant. Allt för att återknyta skärmens formspråk 
med hjälmen. Det ska synas att de hör samman och att de tillsammans bildar en enhet. På 
skärmen är en logotyp applicerad. Även denna logotyp hänger med från förlagan. X:et skapar 
lite spänning och bryter av den vita ytan på ett bra sätt. Se bild 41.

5.3 Ventilationshål

Ventilationshålen i pannan och nacken på 
hjälmen är en kvarleva från POCs Scull 
X, detta för att de ser bra ut och att det är 
bra att bevara kännetecken för att skapa en 
koppling mellan olika produkter i samma 
produktlinje. Ventilationshål är även 
placerade i urfasningarna på sidan, vilket 
ger ett intryck av att vara insug liknande 
dem på ett motordrivet sportfordon. Vidare 
så finns det även ventilationshål placerade i 
kanten till ”mittbenan” på toppen av hjälmen. 
Ventilationshålen ska kunna vara både stängda 
och öppna. Stängnings- och öppningsprincipen 
fungerar som ett spjäll. Med ett reglage i 
bakkant kan man antingen öppna, stänga 
det eller lämna det halvöppet. Reglaget är 
ganska stort för att det ska gå att styra med 
en handskbeklädd hand. Se bild 42. Det finns 
tre definierade lägen. På grund av de vibrioner som oftast uppkommer vid skidåkning så kan 
man inte ha en steglös skala. Dessa tre steg uppfyller väl de krav man har på ventilation på 
en skidhjälm. Detta spjäll är det som styr storleken och avståndet på hålen uppe på hjälmen. 

Bild 40. Skärmen sedd från sidan. Bild 41. Skärmens linjer återknyter till hjälmens form.

Bild 42. Ventilationshålen styrs av ett reglage bak på 
hjälmen.



34

Deras längd får inte överstiga avståndet mellan dem, för i sådant fall så kan man inte öppna 
spjället helt, då skyddet man drar bort måste rymmas i mellanrummen. Detta spjäll är ett eget 
skal som är placerat mellan det yttre skalet på hjälmen och EPS:en. 

5.4 Öronlappar

5.4.1 Utseende

Öronlapparna har en utsida 
av ett stryktåligare, vind- och 
vattenavvisande material medan 
insidan är i ett mjukare och mer 
vänligt material att ha mot huden 
och örat. Mitt på öronskyddet finns 
POCs logotyp diskret placerad i 
nät. Detta nät har flera funktioner, 
dels är det tänkt att visa logotypen 
diskret, dels ger det ett häftigare 
uttryck än om öronskyddet hade 
varit helt slätt och slutligen 
finns nätet där, för att underlätta 
hörande. Nätet är i lite grövre 
material exempelvis stål eller plast, 
så att det håller för till exempel 
grenar som skrapar emot vid 
skogsåkning. Se bild 43. Innanför 
det yttre lite grövre nätet är det 
mjukare nät i flera skikt som ligger 
i oordning så att det inte kan blåsa 
rakt igenom några hål. Men trots att 
det inte finns någon rak väg för vinden att ta sig in blir materialet ändå så pass 
poröst att det går bra att höra igenom. Ett alternativ är att ha ett lager av tunnare tyg på insidan 
av nätet, men det ger inte ett lika tufft utseende som nät i olika mönster och material gör. Det 
ser nämligen tufft ut när hjälmen ligger så att man kan se igenom öronskyddet.

Bild 43. Öronlapp.
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5.4.2 Infästning

Öronlapparna sitter fast i hjälmen genom 
tryckknappar i remmarna. Dessa remmar 
är i sin tur fästa på insidan av hjälmen 
via insatser i EPS:en. Remmarna förenas 
nedanför öronskydden för att följas åt under 
hakan till spännet. Spännet som håller ihop 
remmarna är placerat på sidan för att minska 
risken för skav och storleken på saker 
under hakan. Givetvis så finns det ett mjukt 
skydd som ligger runt remmen och tar upp 
kontakten med huden, så att man slipper den 
något sträva ytan på remmen. Se bild 44. För 
att hålla öronskyddet på plats så att det inte 
viker sig kring de två tryckknapparna finns 
det en tredje punkt som har ett fixerat läge. I 
övergången i överkant mellan öronlapp och 
hjälm finns det en plastbit på öronlappen, 
som passar in i ett spår i hjälmen. Med 
denna fixering håller sig öronlappen i 
sitt läge, utan att behöva ha en permanent infästning och den är lätt att ta loss med bara två 
tryckknappar att öppna. Spännet har han-delen orangefärgad för att återknyta till POCs färger.

Bild 44. Hakbandet med spännet som skymtar genom 
plexiglasmodellen.
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Bild 45. Bild 46.

Bild 47. Bild 48.

Bild 49. Bild 50.

5.5 Bilder
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Bild 51. Bild 52.

Bild 53. Bild 54.

Bild 55. Bild 56.
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6 Diskussion
Den framtagna produkten skulle mycket väl kunna vara ett led i POCs framtida sortiment. 
Hjälmen följer det formspråk som företagets övriga produkter talar. Den är avskalad och har 
enkla rena ytor samtidigt som den använder de färger som företaget håller sig till. Trots denna 
tillbakadragna design har den ändå spännande former i och med de linjer som har skapats. 
Dessa linjer ger den ett dynamiskt utseende som förstärks av skärmen som följer formerna på 
hjälmen väl. 

På modellen som byggts är ventilationshålen som är placerade mitt på hjälmens huvud lite för 
långa i förhållande till avståndet mellan dem. Tanken är att avståndet mellan hålen ska vara 
längre än vad hålen är långa.

Många av de beslut som har fattats under projektets gång har fattats av mig ensam, vilket 
kan tyckas vara en mycket subjektiv bedömning. Men det ska tilläggas att jag själv tillhör 
målgruppen och lyssnar mycket till andras åsikter och hänger med i de trender som florerar 
inom den här nischen. Detta är lätt gjort i och med det informationssamhälle vi lever i idag, 
där främst Internet är en källa till information och där människor med samma intressen samlas 
på grenspecifika forum. Därför kan man även säga att alla mina åsikter är understödda på ett 
stort antal åsikter som har snappats upp på dessa forum.

Att produkten tilltalar målgruppen har visat sig när bilder på modellen har visats för folk på 
dessa forum där den har fått bra kritik. Många av dessa röster har undrat när hjälmen kommer 
i produktion och vad priset i sådant fall skulle vara. Det får räknas som ett bra betyg, och är 
en skön bekräftelse på att det jobb jag lagt ner tilltalar den tänkta målgruppen och att de skulle 
vara intresserade av produkten om den realiseras.
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MC-Hjälmar

På denna hjälm är det skärmen som 
fångar intresset. Se bild 1. Den sitter 
snyggt och ser bra ut. Det som ger den ett 
tilltalande utseende är rundningen. Den 
ser lite ut som en vanlig keps. Dessutom 
sitter den ganska långt ner, alltså nära 
öppningen på hjälmen så man ser inte 
en ”panna” under den. Det är viktigt. 
Hjälmen i bild 2 får visualisera vad jag 
menar med att det inte är snyggt när man 
ser en ”panna”.
Glipan som uppstår mellan öppningen och 
skärmen är inte bra. Det ger ett intryck att 
skärmen håller på att flyga av hjälmen, tryckas bakåt. 
Dessutom så är det fult. Om lösningen på projektet 
kommer att innehålla en skärm är det viktigt att den inte 
får det uttrycket.

Undersökes MC-hjälmar vidare så är det hjälmarna 
anpassade för cross som kan ge mest. De har ofta lite 
tuffare former och skärmar. I förlängningen är det 
nog dessa hjälmar som faktiskt är föregångarna till de 
freeridehjälmar som finns på marknaden idag. De flesta 
MC-hjälmarna i den här kategorin har en hakbåge, vilket 
inte är så vanligt på skidhjälmar, 
men det finns ändå mycket tuffa 
detaljer att studera. På hjälmen 
på bild 3 är det hakpartiet som 
drar blickarna till sig. Det är tufft 
och utstrålar hårdhet. Se bild 3. 
Dessutom förstärker lackeringen 
det metalliska och hårda intrycket. 
Otroligt snygg detalj som höjer den 
hjälmen till nya nivåer. Utan den 
detaljen är det en rätt slätstruken 
historia. Detta kan visa hur en 
schysst detalj kan höja helhetsintrycket rejält.

Bild 1. En bra skärm

Bild 2. Skärm med panna under.

Bild 3. Hjälm med ett snyggt hakparti
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Av de mc-hjälmar för gatuåkning som studeras är det bara 
en vanlig modell som faller mig i smaken. Det som den kan 
tillföra är ett spännande linjespel. Se bild 4.
Linjerna som finns på hakpartiet på den här hjälmen tillför 
otroligt mycket till en yta som annars skulle vara helt slät och 
innehållslös. Dessa ränder, eller fördjupningar gör otroligt 
mycket, och de tilltalar mig. De ger fart och rörelse. Hela 
hjälmen blir dynamisk istället för statisk. Hela linjerna blir lite 
som vinge, otroligt snyggt på en så ren hjälm i övrigt. 

Den sista hjälmen från mc-kategorin är bild 5. I den är det 
själva formen som tilltalar. Tar man bort hakpartiet så är den 
väldigt fin i formen. Det är något speciellt med den, det kanske 
är vinkeln den är fotad i, men den skiljer sig på något sätt 
från de andra hjälmarna. Den ser mindre och nättare ut, och 
känns inte så klumpig som de andra. Av det kan man dra 
slutsatsen att det är viktigt att hjälmen utstrålar lätthet och 
sedan såklart även känns lätt och bekväm att använda.

Bild 4. Hjälm med ett spännande 
linjespel på hakpartiet.

Bild 5. Hjälm med fin form
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Cykelhjälmar

Den andra kategorin hjälmar som tillför mycket till freeridekategorin av skidhjälmar är 
cykelhjälmarna. I och med att man började göra in-mold-hjälmar även för skidåkning så 
påminner de mycket om cykelhjälmarna.

Cykelhjälmarna innehåller mycket hålrum, detta främst för att ventilera så bra som möjligt 
under varma sommardagar. Ventilation behövs även i skidhjälmar, men de ska dessutom hålla 
värmen under kalla vinterdagar. Men detta 
brukar lösas med hjälp av kuddar som täpper 
till hålen när man inte vill ha ventilation. Dessa 
kuddar börjar komma alltmer på cykelsidan 
som ett vintertillbehör till olika hjälmar, så det 
finns utveckling som går åt andra hållet också.

Cykelhjälmarnas många hål ger dem ofta ett 
mycket tufft utseende. Detta får visualiseras 
med hjälmen i bild 1. Det finns mycket 
extremare och tuffare hjälmar vad gäller 
hålrum, men denna är ändå hyfsat lik en täckt 
hjälm. Det är helt enkelt en kaxig hjälm med ett för 
cykelhjälmar ganska vanligt bakparti, men 
liknande verkar inte finnas på skidhjälmar. 
Vad gäller bakparti så finns det ett ännu 
bättre exempel på vad man kan hitta på 
med det. Det är denna hjälm som fått runda 
hål i bakändan. Se bild 2. Det ser ut som 
avgasrör, eller utblås på en rymdfarkost. 
Inte så konventionellt, men udda på ett bra 
sätt. Det gör defenitivt att hjälmen märks i 
mängden och sticker ut, man kommer ihåg 
utseendet. Det är bra. 

Även cykelhjälmar innehåller ibland linjer och 
olika linjespel som förstärker utseendet, eller 
hjälper till för att framhäva egenskaper. Denna hjälm är 
främst tänkt för tuff downhillcykling. Se bild 3. Därför 
behöver den inte ventilera lika bra som en konventionell 
cykelhjälm. Istället för de för cykelhjälmar obligatoriska 
hålrummen så har den här täckta sådana. Den har även båge 
och lite kraftigare skärm för att skydda bättre vid en hård 
crash, något som är ganska vanligt inom downhillcyklingen. 
På den här hjälmen ser man hur man med hjälp av dekalerna 
jobbat med linjer och riktningar. Dessa linjer samverkar 
med de ventilationshål som finns för att skapa en helhet i 
hjälmen. Dessutom förbättrar dekalerna utseendet avsevärt. 
De förstärker dessutom riktningen så att det ser ut som att 
hjälmen ska färdas framåt genom sin pilform. Detta är ett 

Bild 1. Lite kaxiga bakpartin är vanligt 
förekommande på cykelhjälmar.

Bild 2. Hjälm med ”avgasrör” i nacken.

Bild 3. Cykelhjälm med bra linjespel.
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bra exempel på hur dekaler kan lyfta fram och förstärka egenskaper och syfte med hjälmen.

Slutligen så hittades tre hjälmar som har en bra form, något i deras uppbyggnad tilltalar. Det 
är svårt att säga exakt vad det är, men förmodligen är det helhetsintrycket som gör att dessa 
hjälmar känns så bra. 

Denna hjälm går ner i nacken och 
påminner därför i sin form lite om 
en skidhjälm. Se bild 4. Vidare har 
den en skärm som är helt integrerad i 
den övriga formen. Skärmen lämnar 
inte heller någon panna kvar under 
den, dessutom är den anpassad till 
att smälta in med hålen på ett bra 
sätt. Hålens form är också något som 
tilltalar. Den lite ovala, långsmala 
formen gör att hjälmen känns lätt och 
de svaga linjerna som strävar bakåt ger 
även de ett lätt och lite fartigt intryck.

Hjälmen i bild 5 påminner en hel del 
om den förra i det generella utseendet. 
Dock är hålen inte av samma karaktär 
eller utseende. Här är det frågan om 
stängda hål som verkar kunna anpassas 
lite efter hur mycket ventilation man vill 
ha. Skärmen är bra anpassad till formen 
och sluter bra emot hjälmen och lämnar 
ingen panna. Hjälmen påminner mycket 
om en skidhjälm med sitt långt nergående 
bakparti. Flammorna som är påklistrade 
är kanske inte den optimala dekoren, men 
då detta är en barn- och ungdomshjälm passar 
den nog väl till sin målgrupp. Av flammorna 
kan det vara bra att ta med sig hur de hjälper 
till att föra samman skärmen med hjälmen. 

Den tredje hjälmen med en överlag bra 
form ser lite annorlunda ut. Se bild 6. För 
det första saknar den skärm och har ett helt 
annorlunda bakparti. Även här finns det några 
hål baktill som ser ut som utblås. Hjälmen 
verkar gå lite längre ner i nacken. Förutom 
piggen som står ut baktill och den därav lite 
annorlunda formen, är placeringen av hålen 
och utformningen av dem bra. Dessutom integreras 
en del linjer och nivåskillnader som ger hjälmen ett eget utseende. Det är bra att på något sätt 
särskilja sig från mängden, för på så sätt lägger man märke till produkten.

Bild 4. Hjälm med bra och fina former.

Bild 5. Bra form, och en skärm som 
samspelar bra med hjälmen

Bild 6. Spännande former.
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Konkurrentanalys

För att få se vad som finns på marknaden och undersöka hur andra tänker och har löst problem 
gjordes en utförlig konkurrentanalys. Denna genomfördes så långt det gick ute i butik, för 
att få möjlighet att klämma, känna, vända och vrida på de olika hjälmarna. Men då butikerna 
vid tidpunkten hade ett något begränsat utbud genomfördes det mesta arbetet med hjälp av 
Internet. Där undersöktes både de olika tillverkarnas utbud samtidigt som andras åsikter som 
belystes genom forum och recensioner togs in. Detta gör att de åsikter om hjälmarna som 
beskrivs nedan är en blandning av mina egna och andras åsikter som framkommit under 
sökandet. 

Skidhjälmsmarknaden är som nämnts ganska stor och omfattande. Detta har lett till att det 
finns en uppsjö av modeller och hjälmar på marknaden i nuläget. De flesta företag som på 
något sätt berör utförsåkning har även någon typ av hjälm i sitt utbud. Det kan från början 
ha varit skid- eller snowboardtillverkare. Eller så har de gjort kläder och sedan utökat 
med hjälmar, sedan finns även de som direkt bara har gjort hjälmar. Dessa företag har då 
ofta någon annan typ av hjälm som passar till annat utövande också, till exempel paddling 
eller cykling. Konkurrentanalysen bortser från de flesta hjälmar som var inriktade för 
tävlingsåkning, då dessa oftast inte har något speciellt att tillföra. Hittades en sådan hjälm 
togs den givetvis med. Men främst var det hjälmar som var tänkta för friåkning, jibbing och 
skiercross som undersöktes och hämtades inspiration ifrån. 
Märken som undersökts och skärskådats och vilka modeller som 
undersökts presenteras nedan.

Acerbis verkar inte ha kommit med några nya hjälmar på ett tag. 
Allt man får tag på från detta företag är deras några år gamla 
alpinhjälmar. Och de är trista och ser ut som hjälmar gjort sedan 
de började användas. Se bild 1.

Arnette har en hjälm på marknaden i år. Arnette Plug–in. Denna 
modell har funnits i några år, men det är en fräsch hjälm om än 
något konventionell. Många får dessutom den negativa 
effekten att se ut som en golfboll när de har på sig den. Detta 
för att den är ganska stor och rund. Den har ett yttre skal av 
ABS och är täckt med UV-skyddande lack. Det inre skalet är 
av EPS och har kanaler som ska transportera luft som kyler 
huvudet. Dessa kanaler går från luftintagen i pannan till 
utblåsen i nacken. Vidare finns det avtagbara öronskydd för de 
lite varmare dagarna och stoppningen kan även anpassas efter 
individuell huvudform. Se bild 2.

Bild 1. Acerbis
http://www.freeride.nu

Bild 2. Arnette Plug-in
http://www.the-eye-shop.com

http://www.freeride.nu
http://www.the-eye-shop.com
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Boeri Tactic är en ny typ av hjälm från Boeri som ska 
kombinera in-mold hjälmen med hard-shell-varianten och 
finns i en uppsjö olika färgkombinationer. Den har sju stycken 
hål som fungerar som skorstenar för utgående värme om 
man vill, annars återsluts de med pluggar. Dessutom finns 
det genomgående luftintag från pannan som kan stängas 
eller öppnas allt efter hur mycket ventilation man behöver. 
Öronlapparna är avtagbara, och hjälmen kan förses med ljud 
via tillbehörsöronlappar. Se bild 3.

Boeri Kameleon är den lättaste hard-shell-hjälmen på 
marknaden. I alla fall enligt Boeris hemsida, men det verkar i alla 
fall vara en lätt hard-shell-hjälm. Vad som dessutom är bra är 
att den har löstagbara öronmuffar och att den liksom hjälmen 
ovan finns i många olika färger. Annars är designen ganska 
tråkig och ordinär. Se bild 4.

Boeri Steez är en ganska vanlig hjälm, men är trots det ganska 
populär bland olika skidåkare. Har inget speciellt att erbjuda 
mer än en fin lack i metallicutförande, löstagbara öronlappar 
och en ren design. Se bild 5.

Boeri Switch är en Steez fast med hårt skal för öronen. Se bild 
6.

Boeri Roller/Underground är en skateinspirerad hjälm. 
Den har stora likheter med andra hjälmar som nischat in sig på samma sak, att få den att se 
ut som en skatehjälm helt enkelt. Och det gör den, speciellt om man tar lös de avtagbara 
öronlapparna. Den kan också fås i lite olika färger. Se bild 7.

Bild 4. Boeri Kameleon
http://www.boeri.com

Bild 5. Boeri Steez
http://www.boeri.com

Bild 6. Boeri Switch
http://www.boeri.com

Bild 7. Boeri Roller/Underground
http://www.boeri.com

Bild 3. Boeri Tactic
http://www.boeri.com

http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
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Boeri Tempest/Arashi är en relativt enkel hjälm som inte har så mycket speciellt att erbjuda. 
Det är en In-mold hjälm. Ventilationen sköts med pluggar i ventialtionshålen, som kan tas bort 
från utsidan ifall man vill kyla skalpen lite. Den finns som alla Boerihjälmar i olika färger och 
med löstagbara öronlappar. Denna har dessutom en del speciella färgkombinationer. Se bild 8.

Boeri BX är en hjälm främst tänkt för ski- och bordercross. Det är en integralhjälm med fast 
hakskydd och en löstagbar skärm. Den är gjord i kevlar och glasfiber. Se bild 9.

Boeri V.I.P. är en Steez som man kan specialanpassa efter sina egna önskemål. Den kan till 
exempel fås med kristaller i fronten, på spännet eller på ventilationshålen, dessa kristaller är 
utvalda tillsammans med den berömda kedjan Swarowski. Den kan även fås med specialtyger 
insydda på insidan som exempelvis leopardmönster, eller så kan hela utsidan kläs i skinn. I 
övrigt är den som en vanlig Steez eller Switchhjälm, men med lite extra för den som vill vara 
unik med sin hjälmmodell. Se bild 10.

Boeri Bubba är en ren och avskalad hjälm, med blommotiv på skulten. Se bild 11.

Boeri Axis är en hjälm som inte tillför något konstruktionsmässigt, men utseendet ger en del. 
Först finns den svarta varianten med fint mönster på som påminner lite om kolfiber och sedan 
den motivlackade, som inte är snygg, men den sticker ut och märks i mainstreamdjungeln. Se 
bild 12 och 13.

Bild 10. Boeri V.I.P.
http://www.boeri.com

Bild 11. Boeri Bubba
http://www.boeri.com

Bild 12. Boeri Axis
http://www.boeri.com

Bild 13. Boeri Axis
http://www.boeri.com

Bild 9. Boeri BX
http://www.boeri.com

Bild 8. Boeri Tempest/Arashi
http://www.boeri.com

http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
http://www.boeri.com
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Briko X Contact är en integralhjälm med ytterskal i glasfiber. 
Insidan är EPS och skärmen och själva störtbågen är gjord i 
PC. Se bild 14.

Briko Echo är en in-moldhjälm med avtagbara öronlappar och 
avtagbar insida som därmed också är tvättbar. Annars är det 
en kopia på Giro. Se bild 15.

Briko X Ride är en hard-shell hjälm med avtagbara 
öronlappar. Ganska enkel design och inte särskilt spännande. 
Lite roliga luftintag på framsidan av hjälmen men annars är 
det inte mycket speciellt med den här hjälmen. Se bild 16.

Briko X Fusion är en in-mold modell med urtagbara ventilationsavstängare och med 
avtagbara öronlappar. Formen är lite speciell med en liten uppåtböj i fronten, ser lite ut som 
en skärm. Annars har man här jobbat en hel del med dekaler för att skapa lite rörelse och ett 
tuffare uttryck. Se bild 17.

Carrera Airborne är Carreras motsvarighet till Giros så 
omtyckta 9Nine. En lätt och sjysst hjälm, men inte särskilt 
nyskapande. Avtagbara öronlappar och möjlighet att ha öppna 
eller stängda hål för ventilationen. Se bild 18.

Carrera Fireball adv. 2.5 är en hjälm som från att ha varit en 
tävlingshjälm gjorts om lite till att även vara en freeridehjälm. 
Små skillnader kring exempelvis öronen och dekalerna är det 
som skiljer dem åt. Det är inget speciellt med hjälmen, mer 
än att det avskalade utseendet är något som ger en lite POC-
associationer. Se bild 19.

Carrera Nerve är en hjälmserie som finns i flera olika versioner. 
Alltifrån nerbantad och avskalad till en limiterad version där man kan styra lufttillflödet och 
därmed hörbarheten och ventilationen vid öronen. Utseendet är inget som är direkt speciellt 
eller något exceptionellt. Egentligen är det en ganska tråkig hjälm där öronlapparna ser ut 
att ligga på utsidan och därmed vara ditsatta efteråt, vilket inte ger något enhetligt intryck. 

Bild 14. Briko X Contact
http://www.briko.com

Bild 15. Briko Echo
http://www.briko.com

Bild 16. Briko X Ride
http://www.briko.com

Bild 17. Briko X Fusion
http://www.briko.com

Bild 18. Carrera Airborn
http://www.carrerasport.com

http://www.briko.com
http://www.briko.com
http://www.briko.com
http://www.briko.com
http://www.carrerasport.com
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Tanken med luftintagen är säkert att de ska ge ett häftigt intryck och föra associationerna till 
något snabbt, men tyvärr lyckas de inte med det. Se bild 20.

Cebé Ripper är en hjälm som har ett lite annorlunda utseende 
jämfört med de flesta andra hjälmar. Trots likheten i funktion 
med löstagbara öronlappar så är det en klotrund hjälm med 
räfflor som tar in luften. Något som är bra på den här hjälmen 
är placeringen av loggan på öronlapparna. Det gör att man ser 
den även med goggles på. Sedan gör räfflorna att man känner 
igen den. Dock är inte det något som genomgående finns hos 
Cebéprodukter så det ger ändå ingen direkt märkesassociation. 
Se bild 21.

Dainese Scarface är en hjälm med ett lite kantigt 
utseende som för tankarna till stealthplan. Se bild 
22. Annars är den en klassisk hjälm med skal i PC. 
Vad som är speciellt är däremot en urtagbar och 
därmed tvättbar insida, eller foder. Det är superbra. 
Det finns även en modell av denna hjälm med en 
ansiktsmask, för dem som är frusna. Se bild 23. 
Allmänt så verkar Dainese som främst är känt för 
sina motorcykeltillbehör få mycket inspiration från 
den branschen. 

Bild 20. Carrera Nerve
http://www.snowleopard.bizBild 19. Carrera Fireball adv. 2.5

http://www.snowleopard.biz

Bild 21. Cebé Ripper
http://www.cebe.se

Bild 22. Dainese Scarface
http://www.dainese.com

Bild 23. Dainese Scarface med 
facemask
http://www.dainese.com

http://www.snowleopard.biz
http://www.snowleopard.biz
http://www.cebe.se
http://www.dainese.com
http://www.dainese.com
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Dainese Raptor BX är en integralhjälm som återigen i 
Daineses fall hämtat inspirationen från MC-världen. Den 
ser riktigt tuff ut med mycket linjer och olika höjder på 
skalet. En liten miss är att skärmen ser ut att peka upp mot 
skyn, istället för som på en keps följa blicken. Det ökar 
säkert siktfältet, men utseendet försämras. Se bild 24.

Free radicals är egentligen en grupp skidåkare som gör 
skidfilmer. Nu har Stadium släppt en hjälm med deras 
logga och namn. Detta får man misstänka är ett sätt för 
gruppen Free radicals att surfa vidare på framgångsvågen 
och det kändisskap som de har inom skidbranchen. Hjälmen 
kostar inte särskilt mycket och har kvalitet därefter. Den är 
tänkt att nå ut till den stora massan, och alla småungar som vill 
se ut som sina stora idoler. Detta alternativ välkomnas nog av 
föräldrarna som inte behöver punga ut med en förmögenhet 
för barnens image. Men som sagt är det en plastig hjälm, med 
hemsk passform och färgsättning. Positivt är att skärmen är 
avtagbar. Se bild 25.

Giro hör till de främsta på marknaden vad gäller den här 
nischen av skidåkning. De har ett flertal modeller som alla 
används flitigt av jibbers och friåkare. De har helt enkelt hittat 
ett formspråk som tilltalar många av de duktiga, och detta drar 
med sig fler som vill vara som sina idoler. Ifjol kom en modell som 
heter Bad Lieutenant som är en kopia på en gammal arméhjälm, 
den blev ganska populär i jibbingkretsar. Detta mycket tack vare sin rena design och att den 
kom med utbytbara öronlappar till sådana som kan anslutas till en Mp3-spelare. Nu är sådana 
öronlappar tillbehör till de flesta av Giros modeller men de återfinns även hos många andra 
märken. Bad Lieutenant är en stilren hjälm med en retrodesign som sticker ut. Den lyckas helt 
enkelt med att vara tuff och speciell. Den är långt ifrån slimmad och smäcker men det spelar 
ingen roll för dem som köper den utan den säljer på grund av sin hipphet. Se bild 26.

På friåkningssidan har Giro några olika modeller. Den som lyckats bäst heter Nine.9. Se bild 
29. Den har alltid haft sällskap av Fuse som är en liknande hjälm, fast med fler och större hål. 
Se bild 27 och 28. Detta för att öka ventilationen, och Fuse är välventilerad och sval. Annars 

Bild 24. Dainese Raptor BX
http://www.dainese.com

Bild 25. Free Radicals
http://www.stadium.se

Bild 26. Giro Bad Lieutenant
http://www.snowandrock.com

Bild 27. Giro Fuse framifrån
http://www.snowleopard.biz

Bild 28. Giro Fuse bakifrån
http://www.snowleopard.biz

http://www.dainese.com
http://www.stadium.se
http://www.snowandrock.com
http://www.snowleopard.biz
http://www.snowleopard.biz
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är det snarlika hjälmar med liknande specifikationer. Bägge 
dessa modeller tilltalar en ganska stor publik och är vanligt 
förekommande i backarna trots att de har ett ganska högt pris. 
Till i år har dessutom familjen utökats med en tredje modell, 
G10. den har ett liknande utseende och det som skiljer är 
ventilationshålen. Dessa är på denna modell lite vassare och 
mer pilformade, men hjälmformen är densamma som på ovan 
nämnda hjälmar. Se bild 31. Förut fanns även Nine.9 med 
skärm, den hade då tilläggsnamnet MX. Se bild 30. Till i år 
har den fått ge vika för G10 MX, vilket alltså är en G10 med 
skärm. Se bild 32. Skärmmodellen är mycket efterfrågad i 
freeridekretsar och är förmodligen den hjälm som tilltalar flest 
åkare i denna kategori. Här är skärmen exemplariskt placerad och 
ser sådär lagom uppkäftig ut och verkar defenitivt höra samman 
med hjälmen. I G10ans fall är detta extra uppenbart med de linjer som går igen på hjälm och 
skärm. 

Giro har även en integralhjälm som används av en del åkare 
och då främst vid tävling, antingen i extremskidåkning eller 
i skiercross. Denna hjälm har klara likheter med de ovan 
nämnda men har dessutom en integralbåge över hakan. En tuff 
hjälm, men inte lika vanligt förkommande som sina släktingar 
utan hakskyddet. Se bild 33.

Bild 31. Giro G10
http://www.boardshop.ru

Bild 32. Giro G10 MX
http://www.boardshop.ru

Bild 29. Giro Nine 9
http://www.geardirect.com

Bild 30. Giro Nine 9 MX
http://www.geardirect.com

Bild 33. Giro Mad Max
http://www.boardshop.ru

http://www.boardshop.ru
http://www.geardirect.com
http://www.boardshop.ru
http://www.geardirect.com
http://www.boardshop.ru
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Head Stratum Pro är en hjälm som likt POCen har namnet på företaget stort på utsidan. Detta 
i en matt färg och det ser bra ut. Många linjespel ger hjälmen ett lite tuffare utseende. Den har 
även ett cykelhjälmsspänne i nacken för att kunna anpassas individuellt. Se bild 34. 

Jofa ser i år ut mer eller mindre som de alltid har gjort. Se bild 35. Det vill säga, inte vidare 
roligt. Nytt är de lite mer fräcka ventilationsintagen fram, och lite skrovlig yta på sidorna som 
ska hålla kvar gogglesen bättre. En bra tanke.

K2 har till denna säsong kommit med hjälmar som är ganska omskrivna och gillas av 
skribenter i olika magasin. Då är det oftast Clutch som det talas om. Den påminner starkt om 
amerikanska mc-polisers hjälmar, och är alltså den andra hjälmen efter Giro Bad lieutenant 
som hämtar sin inspiration från ett yrke som räknas som hårt. Se bild 36. I vilket fall är det en 
mycket stilren och enkel hjälm. Dessutom sitter den bra på många huvudtyper med hjälp av 
spännet i nacken som kan vridas likt de på cykelhjälmar.

Clutch är inte enda modellen från K2, utan 
det finns även några andra. Dessa är dock 
ganska lika varandra inbördes och kan 
fås med skärm om man vill. Ultra heter 
en av dem och den är ganska lik många 
av de andra in mold-hjälmarna som finns. 
Se bild 37. Det unika är att man kan välja 
skärm eller inte. Dessutom är den otroligt 
lätt. I övrigt är det inget mer än ännu en 
sjysst hjälm som finns. Givetvis har även 
K2 utbytbara öronlappar som kan fås med 
Mp3ingång och head set till mobilen. 

Bild 34. Head Stratum Pro
http://www.snowandrock.com

Bild 35. Jofa G5
http://www.jofa.se

Bild 36. K2 Clutch
http://www.k2skis.com

Bild 37. K2 Ultra
http://www.k2skis.com

http://www.snowandrock.com
http://www.jofa.se
http://www.k2skis.com
http://www.k2skis.com
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Leedom har ett gäng modeller som alla är lätta och liknar många av de andra hjälmarna på 
marknaden. Liknade audiotillbehör finns också. Dessa modeller är Prophet, Heckler, Vandal 
och Zen. Se bild 38-41.

Marker har en hjälm som finns i två snarlika versioner. Det är bara lite i uppbygganden som 
skiljer dem åt. Utsidan är dock mycket smäcker och ger ett nätt intryck. Dessutom sitter den 
bra. Modellerna heter M3 och M2, på bilden är det en M2, men de är som sagt var snarlika. Se 
bild 42.

Pro Tec har många skateinspirerade hjälmar. De flesta modellerna är snarlika. De är ofta rätt 
populära hos snowboardåkare och lite yngre jibbers. Deras popularitet är troligen orsaken av 
det fördelaktiga priset i kombination med att de är relativt enkla att få tag i.Modellerna är: B2, 
Freecarve, Mercanary, Descent, Stealth och Ace spade fullface. Se bild 43-48. Den sista är en 
integralhjälm, men byggd med ungefär samma form som alla de andra.

Bild 38. Leedom Prophet
http://www.leedomhelmets.com

Bild 39. Leedom Heckler
http://www.leedomhelmets.com

Bild 40. Leedom Vandal
http://www.leedomhelmets.com

Bild 41. Leedom Zen
http://www.leedomhelmets.com

Bild 42. Marker M2
http://www.snowleopard.biz

Bild 43. Pro Tec B2
http://www.pro-tec.net

http://www.leedomhelmets.com
http://www.leedomhelmets.com
http://www.leedomhelmets.com
http://www.leedomhelmets.com
http://www.snowleopard.biz
http://www.pro-tec.net
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Quiksilver har en hjälm på marknaden som på de flesta huvuden ser stor ut, då den i stort 
sett är klotrund. Men det finns som alltid de som passar i den och då är den rätt sjysst. Den 
finns i några olika färger och lite olika utseende, ibland är namnet skrivet med matt färg över 
baksidan och ibland är den blank med lite motiv på. Inget speciellt och inget extra, men en 
stilren hjälm som dock inte passar särskilt många. Se bild 49.

R.E.D. har en lösning på glipan i pannan. De kallar den för 
Goggle gasket, och det är en liten tygbit i ett neoprenliknande 
material som kan fästas i hjälmen och går ner en bit i pannan. 
Detta för att man ska kunna ha vilka goggles man vill. Huruvida 
det ser bra ut eller inte låter jag vara osagt, men en bra tanke är 
det ändå. För glipan är sannerligen ett problem. I övrigt har de 
ett antal olika hjälmar som ser ungefär likadana ut. Likt Pro Tec 
så är de alla skateinspirerade. Vad de kan erbjuda mer är givetvis 
audioöronlappar, men även ett överdrag som man kan dra utanpå 
hjälmen och ge den ett lite unikt utseende. Dessa överdrag finns 
givetvis bara i ett begränsat antal mönster och färger, men det 
gör den i alla fall lite mer speciell än om alla skulle se exakt 
likadan ut. Modellerna är: Hi-Fi, Frequency, Shaun White Trace, 
Tantrum, Remix, Trace och Skycap. Se bild 50-56.

Bild 44. Pro Tec Freecarv
http://www.pro-tec.net

Bild 45. Pro Tec Mercanary
http://www.pro-tec.net

Bild 46. Pro Tec Descent
http://www.pro-tec.net

Bild 47. Pro Tec Stealth
http://www.pro-tec.net

Bild 48. Pro Tec Ace Spade Fullface
http://www.pro-tec.net

Bild 49. Quiksilver
http://www.the-eye-shop.com

Bild 50. R.E.D. Hi-Fi
http://www.redprotection.com

http://www.pro-tec.net
http://www.pro-tec.net
http://www.pro-tec.net
http://www.pro-tec.net
http://www.pro-tec.net
http://www.the-eye-shop.com
http://www.redprotection.com
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Salomon har alltid en stor del av marknaden. Detta inte alltid för att de har de bästa prylarna 
utan för att de är så tillgängliga. Därmed inte sagt att de har dåliga grejer. I vilket fall har 
de kommit med lite nya hjälmar som tillägg till de gamla beprövade som de kört i ungefär 
samma tappning rätt länge vid det här laget. De nya modellerna är lättviktare och alltså av 
In-Moldmodell. De heter Essential CF, Essential AF och Focus TF. Se bild 57-59. Dessutom 
finns några damhjälmar som heter Diadem och Siam. De är liknande de för män men har lite 
annorlunda utseende, då främst grafiken. Se bild 60 och 61.

Bild 51. R.E.D. Frequency
http://www.redprotection.com

Bild 52. R.E.D. Shaun White Trace
http://www.redprotection.com

Bild 53. R.E.D. Tantrum
http://www.redprotection.com

Bild 54. R.E.D. Remix
http://www.redprotection.com

Bild 55. R.E.D. Trace
http://www.redprotection.com

Bild 56. R.E.D. Skycap
http://www.redprotection.com

Bild 57. Salomon Essential CF
http://www.dickssportinggoods.com

Bild 58. Salomon Essential AF
http://www.dickssportinggoods.com

Bild 59. Salomon Focus TF
http://www.dickssportinggoods.com

http://www.redprotection.com
http://www.redprotection.com
http://www.redprotection.com
http://www.redprotection.com
http://www.redprotection.com
http://www.redprotection.com
http://www.dickssportinggoods.com
http://www.dickssportinggoods.com
http://www.dickssportinggoods.com
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Scott är också ett etablerat och välkänt märke inom hjälmbranchen. De har en del hjälmar som 
sticker ut lite, främst i sin grafik. En av dessa är en replika på Evil Kenivels hjälm. Annars 
har de en del lite mer konventionella hjälmar, med hard-shellteknologi. Man kan nog räkna 
med att de kommer vara ganska vanliga i backen även denna vinter trots att de inte har några 
banbrytare. Modellerna heter Biomex, Ms1, Watu som kan fås med skärm och Shadow. Se 
bild 62-65.

Bild 60. Salomon Diadem
http://www.dickssportinggoods.com

Bild 61. Salomon Siam
http://www.dickssportinggoods.com

Bild 62. Scott Biomex
http://www.scottusa.com

Bild 63. Scott Ms1
http://www.scottusa.com

Bild 64. Scott Watu
http://www.scottusa.com

Bild 65. Scott Shadow
http://www.scottusa.com

http://www.dickssportinggoods.com
http://www.dickssportinggoods.com
http://www.scottusa.com
http://www.scottusa.com
http://www.scottusa.com
http://www.scottusa.com
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Sweet är ett norskt märke som har inriktat sig på att göra 
slimmade hjälmar i kolfiber. Dessa hjälmar blir oerhört lätta 
och slagtåliga, med ett tunt skal. Detta gör att många tycker 
om dessa hjälmar då de inte får huvudet att se så stort ut. 
Dock gör kolfiberskalet och den tunna stoppningen att de 
inte är så lätta att anpassa till olika huvuden. Men har man 
några hjälmar att pröva kan man hitta en som passar sitt eget 
huvud bra. En nackdel är att vid en kraftig krasch så får man 
inte så bra stötupptagning då skalet är så tunt. Smällen kan 
fortfarande upplevas som ganska kraftig. I vilket fall som 
helst är det väldigt fina hjälmar som har ett tydligt släktskap 
och ett bra utseende. Modellerna som finns är Rooster som är 
originalSweeten och en ganska enkel hjälm. Se bild 66. Sedan 
kom Troopern som har en liten uppböjnad i nacken för att det 
ska vara lättare att se landningen när man hoppar inverterat och dessutom har den ett litet 
uppvik i framkant så att det ser ut lite som ett ögonbryn. Se bild 67. Det ser lite tuffare ut än 
en helt slät framkant, till i år har den även kommit med en skärm då det är mycket det som 
gäller på marknaden. Se bild 68. Troopern finns även med hårda eller mjuka öronskydd så 
man kan välja efter eget tycke och smak. Sommartid finns även en paddelhjälm som ser ut 
som en vanlig keps men är i kolfiber, den är riktigt tuff och heter Strutter. Se bild 69.

Bild 66. Sweet Rooster
http://www.snowandrock.com

Bild 67. Sweet Trooper
http://www.snowandrock.com

Bild 68. Sweet Trooper S1
http://www.bratt.no

Bild 69. Sweet Strutter
http://www.bratt.no

http://www.snowandrock.com
http://www.snowandrock.com
http://www.bratt.no
http://www.bratt.no
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