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Förord 
 

Vi vill tacka Texla AB, Nordifa, TST och Bcomp för att de försett oss med 

både material och information. Vi vill även tacka POC Sports, som under 

processens gång varit vårt bollplank. Utan dem hade det inte heller varit 

möjligt att utföra några materialtester, vilket vi är väldigt glada för. Ytterligare 

personer vi vill tacka är Klas-Gustav Andersson på SP, som visat oss hur alla 

tester på hjälmar går till. Genom detta hade vi lättare att förstå och 

tillgodogöra oss informationen från europastandarden. Vi vill även tacka Olle 

Holmudd, som givit oss värdefulla tips gällande material och företag som 

arbetar med materialen. 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsen bygger på att undersöka vilka material samt processer som är 

lämpliga att använda i framtagning av en materialmatris för en textil 

cykelhjälm. Uppsatsen ämnar till att presentera en materialsammansättning, 

som dels uppfyller de tekniska krav som ställs på cykelhjälmar samt med sin 

utformning locka en medveten konsument. Den medvetna kunden är 

intresserad av nya tekniska innovationer, är mån om säkerhet och hälsa samt 

intresserar sig för färg och form. 

 

Nyckelord 

Linnekomposit  

Distansväv 

Dyneema 

Polyesterfilt 

Textil cykelhjälm 

Dämpning 

Energiabsorption 

 



	   4	  

 

Abstract 
 

The thesis is an initial study based on examining the materials and processes 

which can be suitable for use in preparation of a matrix material for a textile 

helmet. The paper intends to present a material composition, as well as meet 

the technical requirements for bicycle helmets and with their shaping, 

construction and design attract a conscious consumer. The conscious 

customer is interested in new technological innovations, tis keen about health 

and safety as well as having an interest in color, form and design. 
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1. Inledning 
 

Statistik från Folksams trafikforskning visar att, av de 3 329 cykelolyckor med 

huvudskador som registrerats på landets sjukhus mellan 2008 och 2010, 

hade 1 830 kunnat undvikas om cyklisten använt cykelhjälm (Folksams 

trafikforskning, 2011). Statens väg- och transportforskningsinstitut, har sedan 

1988 gjort årliga observationsstudier på användandet av cykelhjälm. I Sverige 

använde 36 procent av cyklisterna hjälm år 2013 (Larsson, 2013). Målet för 

2020 är att användandet av cykelhjälm ska ha uppnått 70 procent. Är det 

möjligt att utforma en cykelhjälm med enbart textila material och kan en 

kombination av innovativa materialval och design, generera i att en större 

andel cyklister ställer sig positiva till att använda cykelhjälm?  
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2. Syfte 

 

Syftet är att undersöka om en textil cykelhjälm kan konkurrera med befintliga 

cykelhjälmar på marknaden, samt vilka processer och 

materialsammansättningar som är möjligt att tillämpa för en textil cykelhjälm. 
 

3. Frågeställningar 
 

1. Vilka materialval och processer är lämpliga att använda vid 

sammansättning av en materialmatris för en textil cykelhjälm? 

2. Finns det fördelar med en cykelhjälm tillverkad av textila processer, 

gentemot andra cykelhjälmar på marknaden? 

3. Vilka krav ställs på cykelhjälmar och möter en textil cykelhjälm dessa 

krav? 
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4. Avgränsningar 

 

Anledningen att vi valt ta fram en materialmatris och inte en prototyp av en 

fullständig cykelhjälm, är då fokus för uppsatsen är att ta fram alternativ på 

nya material, vilket enskilt är en viktig och tidskrävande del av 

produktutvecklingsprocessen. Inom tidsramen för uppsatsen, ansåg vi detta 

tillräckligt, då det krävs omfattande tester och undersökningar för att klargöra 

om materialen kan lämpa sig för en cykelhjälm. 

 

Vi har valt att undersöka fyra olika material; linnekomposit, polyesterfilt i non-

woven, distansväv av polyester samt Dyneema. Linnekomposit har valts att 

undersökas då det innehar egenskaper som är fördelaktiga att använda inom 

områden där absorption och dämpning är två viktiga komponenter. Materialet 

är dessutom återvinningsbart och förnyelsebart, vilket är fördelaktigt utifrån en 

miljöaspekt. Vi har även undersökt polyesterfilt och varit i kontakt med Nordifa 

som jobbar mycket med olika textiltekniska komponenter på uppdrag av 

externa företag. Bland annat tillverkar Nordifa produkter med formpressad 

polyesterfilt, som är möjlig att applicera inom olika produktgrupper. Vi fann ett 

intresse i att undersöka hur materialet passar för en cykelhjälm. Distansväv är 

ett annat material vi studerat. Tidigare har materialet använts som flyttbara 

kuddar i cykelhjälmar. Materialet är dämpande och absorberar energi, vilket 

gör det intressant för vår undersökning. Som ytterskal på hjälmen är det viktigt 

att använda sig av ett material som är glatt, så att hjälmen glider mot 

underlaget vid ett fall. Det material vi valt att undersöka är Dyneema, då 

materialet dels kan få en glatt yta och dels är väldigt starkt. 

 

Till en början var aramidfiber ett alternativt material då intresset fanns att ge 

produkten ytterligare en egenskap i form av penetrationsskydd. Dock togs 

beslutet att exkludera materialet ur studien, då en viktigare egenskap för en 

cykelhjälm är rikligt med ventilationshål. Aramidfibern är dessutom uv- och 

vattenkänslig, vilket inte är optimalt för en cykelhjälm. Detta gjorde att 

materialet relativt snabbt i processen valdes bort. 
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I rapporten presenteras en alternativ textil materialmatris för en cykelhjälm 

utformad för målgruppen; vuxen vardagscyklist. Idag finns textila cykelhjälmar 

på marknaden. Några väletablerade är Hövding, med sin air-bag, och Ribcap 

som tillverkar D3O-mössor. Dock ligger inte fokus på att ta fram en helt ny 

produkt, utan att med nya material, uppdatera den klassiska cykelhjälmen och 

på så vis göra den attraktiv. Målbilden är en hård cykelhjälm av textila 

material och processer som med sin utformning och alternativa material ska 

sticka ut och locka konsumenten att vilja ha en hjälm på huvudet. Vi gillar 

alltså konceptet hjälm, men tycker att det skulle vara intressant att göra en 

hjälm där processer och materialval tydligt kan ses i exempelvis en vävd eller 

stickad struktur på ytterskalet, samt att kunna visa på att en hjälm kan 

tillverkas av andra material än skummad polymer och ett yttre plastskal, utan 

att helt ändra skepnad. Därför är inte Hövdings air-bag och Ribcaps  

D3O-mössor lösningen på våra frågor. 
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5. Bakgrund 
 

I detta avsnitt berörs den allmänna inställningen till cykelhjälm utifrån 

befintliga undersökningar samt en enkätundersökning. Dessutom beskrivs i 

korthet de krav som ställs på cykelhjälmar enligt europastandard. Alla kapitel i 

bakgrunden är skrivna för att förenkla kommande kapitel för läsaren.  

 

5.1 Attityd till cykelhjälm 
 

Intresset för cykel har ökat i Sverige de senaste åren och nya siffror från FoG, 

Svenska Cykelfabrikant och Grossist- föreningen, visar på att trenden verkar 

hålla i sig. Försäljningen av cyklar håller sig stabil och mellan 2012-2013 

ökade försäljningen med tre procent. Samtidigt som cykelpendlandet ökar i 

storstäder, blev 2013 ett stort år för cyklandet som motionsform i Sverige. 

Denna trend tenderar att bestå (Svensk cykling, 2013). 

 

Det är tydligt att cykeln är populär i Sverige idag, men få använder hjälm. I 

undersökningar som gjorts har allt fler börjat använda hjälm i andra sporter, 

såsom exempelvis utförsåkning. Kanske kommer även detta bli en trend för 

cyklister (Röda korset, 2012). Enligt VTI låg det genomsnittliga användandet 

av cykelhjälm år 2012 på 33 procent. Under 2013 gjordes en ny studie som 

visade på en ökning upp till 36 procent (Larsson, 2013). 

 

Under första halvan av 2013 utförde NTF en mätning av cykel- och 

mopedhjälmsanvändningen i landets alla kommuner. Totalt observerades  

95 936 cyklister och 6 460 mopedister. Målet för år 2020 är att 70 procent av 

alla cyklister ska använda hjälm. Utifrån studien kan man konstatera att det är 

långt kvar till målet. Studien visar även på stora geografiska skillnader samt 

skillnad på användandet i olika åldrar. För barn i åldern 0 till 12 år användes 

hjälm av 82 procent. I åldrarna13 till 15 år använde endast 29 procent hjälm. 

Stockholmarna är bäst på att använda hjälm, med sina 66 procent 

(Gustafsson, 2013).  
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En studie har gjorts av VTI och finansierats av Trafikverkets Skyltfond, med 

syftet att erhålla kunskap om användning av cykelhjälm och dess variationer 

över landet. En del av studien bygger på fokusgruppsintervjuer som genererat 

information angående vad som påverkar valen, att använda respektive inte 

använda cykelhjälm. En annan del av studien bygger på observationsstudier 

av hjälmanvändning på specifika cykelstråk. Studien har begränsats till 

cyklister från 16 år eller äldre och framförallt till orterna Stockholm, Malmö och 

Umeå. Studien har visat på ett antal olika anledningar till att cykelhjälm 

används respektive inte används. Att generalisera resultat utifrån endast tre 

olika fokusgrupper med 23 cyklister i varje grupp är svårt, men de resultat 

som getts är följande (Gustafsson, 2013):   

 

• Många vill vara ett föredöme och börjar därför använda cykelhjälm i 

samband med att de får barn. 

• Där trafikintensiteten är hög och upplevs farlig, väljer fler att använda 

cykelhjälm. 

• Användning av cykelhjälm upplevs vara mer frekvent hos dem som 

använder cykeln som transportmedel vid exempelvis pendling. 

• Enligt fokusgrupperna, var en anledning till att inte använda hjälm, att 

det var besvärligt att förvara cykelhjälmen då de uträttade ärenden. 

• Kombinationen mössa och hjälm upplevs obekväm under 

vinterhalvåret. 

• Frisyren kan vara en anledning till att cykelhjälmen väljs bort. 

• Allt för få är medvetna om att de flesta cykelolyckor är singelolyckor.  

 

Utifrån observationerna på de specifika cykelstråken i Stockholm, Malmö och 

Umeå, drogs slutsatsen av studien att Stockholms mer frekventa användning 

av cykelhjälm kan bero på att trafikmiljön är mer intensiv. Cyklisterna cyklar 

närmre trafiken och många pendlar. Malmö använder i lägre grad cykelhjälm, 

vilket kan bero på att det där finns fler bilfria och separerade cykelbanor 

(Gustafsson, 2013).  
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5.2 Krav på cykelhjälmar 

 

Under de senaste 30 åren har uppbyggnaden av cykelhjälmar sett snarlik ut. 

En typisk cykelhjälm är uppbyggd av en komfortdel, en energidämpande del, 

en fasthållningsanordning samt ett ytterskal (Svensk standard, 2012). Den 

vanligaste uppbyggnaden av en hjälm är att applicera det mjukaste materialet 

närmst huvudet, för att sedan gradvis använda hårdare material i resterande 

lager, med det hårdaste som ytterskal. Det är även viktigt att det finns luft i 

material eller lager, så att hjälmen kan komprimeras vid ett slag. Används 

bara stumma material kan inte slaget energifördelas, utan går direkt mot 

huvudet 1.  

 

Krav på cykelhjälmar enligt SS-EN 1078, som är europastandard avseende 

hjälmar för cyklister, skateboard- och rullskridskoåkare, är utförlig. Detta 

kapitel kommer att fokusera på de krav som berör och är mest centrala vid 

utgångspunkt av en materialmatris (Svensk standard, 2012).  

 

Gemensamt för alla hjälmar är att de ska vara stötdämpande och kraftfördela 

energin vid olyckor. Hjälmen ska ha god prestanda vid olyckor, ha livslängd 

vid normalt bruk, sitta på plats vid fall, vikten bör inte överstiga 500 gram, den 

ska kännas komfortabel, vara luftig, stå emot väta, fungera i värme och kyla 

samt vara tålig mot UV-ljus. Ett annat krav är att hjälmen ska ha ett hållbart 

hakbandssystem samt ha ett komfortabelt innermaterial så att hjälmen sitter 

på plats på ett behagligt sätt (Svensk standard, 2012). En cykelhjälm skyddar 

huvudet genom att reducera den hastighet med vilken skallen och hjärnan 

accelereras eller retarderas av ett slag. Den dämpande delen av hjälmen tar 

emot energi vid ett fall, då materialet fullständigt pressats ihop går resterande 

energi till skallen. Den energidämpande delen av hjälmen är ofta uppbyggd av 

skummad polymer, vanligen tillverkad av expanderad polystyren (EPS). 

Polymerskummet används främst för dess höga förmåga att absorbera energi 

samt att den är lätt att tillverka. Hjälmtillverkaren vill att hjälmen ska ha en viss 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Andersson	  Klas-‐Gustav.	  SP	  Sveriges	  Tekniska	  Forskningsinstitut.	  Möte	  
2014.03.13	  
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densitet och tjocklek för att uppfylla cykelhjälmsstandard. Nästan alla hjälmar 

har samma tjocklek på dess dämpande foderlager, vilket är 20mm. Det bästa 

fodermaterialet är det som absorberar mest energi per volymenhet. Detta ska 

begränsa en del av belastningen på huvudet vid olyckor (Svensk standard, 

2012).  
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6. Metod 
 

De metoder som används för att besvara syfte och frågeställningar är samtal 

och möten, en enkätundersökning, litteratursökning samt tester. 
 

6.1 Samtal och möten  
 

Utifrån den kunskap författarna besitter gällande textila material och 

processer, har utvalda material undersökts genom litteraturstudier samt 

tester, för att se om de kan appliceras i en textil cykelhjälm. Därefter 

kontaktades företag och personer i textilbranschen som arbetar med dessa 

specifika material samt tillverkningsprocesser. Detta för att ge en djupare 

förståelse och kunskap om materialen och de tillverkningsmetoder som 

tillämpas. Under processens gång har vi haft möten och mailkontakt med 

olika företag. De företag som delgivit information under processen är POC 

Sports, som tillverkar skyddsprodukter för sportaktiviteter och har satt en ny 

standard när det gäller tekniska lösningar, konstruktion och 

materialkombinationer med patenterade lösningar, för att öka graden av 

skydd (POC Sports, 2014), Nordifa som tillverkar skräddarsydda textiltekniska 

lösningar för externa företag (Nordifa, 2014), Bcomp som tillverkar 

linnekomposit för olika applikationer (Bcomp, 2014), Texla som reformerar 

och utvecklar textila produkter genom lamineringsteknik, datorskärning och 

färgskärning i formativa material (Texla, 2014), TST som är ledande inom 

skydd för waterjetting, högtrycksrengöring, värme och kemikalier  

(TST Sweden AB, 2014). För att få en djupare kunskap om hur cykelhjälmar 

testas, har även Statens Provningsanstalt besökts. Samtal har genomförts 

med representanter från de ovan nämnda företagen i syfte att närmare 

undersöka om de material och processer de arbetar med svarar upp mot 

kraven för en materialmatris för en textil cykelhjälm.  
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6.2 Enkätundersökning 

 

En enkätundersökning har gjorts gällande attityden till användande av 

cykelhjälm samt vilka egenskaper som är önskvärda för hjälmen. Enkäten har 

skickats ut på sociala medier, till studenter och lärare på Textilhögskolan. 

Målet med undersökningen var att få svar från människor i olika åldrar, med 

olika intressen samt yrkeskategorier. I ett första skede skickades enkäten ut 

till sociala nätverk. Där erhölls svar från över 100 deltagare. Därefter 

skickades enkäten ut till lärare och elever på Textilhögskolan i Borås. Totalt 

deltog 170 personer i undersökningen, varav minst 60 procent av deltagarna 

utgjordes av personer inom sociala nätverk (Se bilaga 1). 

 

Enkätundersökningen har givit en indikation över hur attityden till cykelhjälmar 

ser ut. De frågor som ställdes var: 

 

1. Använder du cykelhjälm när du cyklar? 

2. Om inte, varför? 

3. Är designen viktig för dig? 

4. Är tekniska lösningar och innovation i material samt formgivning viktigt i 

val av cykelhjälm? 

5. Följer du trender? 

6. Vad tycker du om variationen av cykelhjälmar på marknaden? 

7. Vilka egenskaper hos produkten är viktigast för dig när du köper  

cykelhjälm? 
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6.3 Litteratursökning och tester 
 

Litteratursökning används för att undersöka vilka material samt processer 

som kan anpassas vid uppbyggnad av en materialmatris för en textil 

cykelhjälm. Här studeras befintliga materialtester samt de olika materialens 

egenskaper. Tester kommer även utföras på absorption samt dämpning av de 

valda materialen. 
 

Utifrån faktainsamling kring material och materialsammansättningar kopplat till 

befintlig EU-standard görs olika antaganden. Utifrån litteratursökning prövas 

om materialsammansättningen lever upp till kraven som ställs på cykelhjälmar 

idag. 
 

6.4 Källkritik 
 

Inom den teoretiska referensramen behandlas information gällande olika 

textila material, vilka är intressanta för rapportens resultat. En del information 

är hämtat från materialleverantörers hemsidor samt utifrån samtal med 

kunniga personer på företagen. Det finns en medvetenhet beträffande att 

dessa källor kan vara färgade. Dock har observationer, samtal samt 

certifieringar gällande materialens uttryckta egenskaper visat på 

överensstämmande resultat, Varför informationen kring materialen ansågs ge 

tyngd för uppsatsens teori samt resultat. Dessutom har redan befintliga 

produkter av dessa material studerats, med likartade egenskaper som 

eftersöktes för uppsatsen, vilka givit goda resultat. Detta presenteras under 

avsnittet för den teoretiska referensramen och blev ytterligare en faktor för 

informationens relevans.  

 

Det är i synnerhet avsnittet gällande beskrivningen av linnekomposit och dess 

uppbyggnad, som är svårt att hitta objektiv litteratur till. Då materialet och 

dess användningsområden är relativt nytt, finns en svårighet att hitta 

information som undersöker linnekompositer som applikation i relativt nya 

produkter. Därför är informationen begränsad och främst hänvisad till den 

information som finns tillgänglig från tillverkaren Bcomp. Dock finns certifikat 
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och befintliga produkter som understödjer den informationen som Bcomp 

publicerar. Därav har avvägning gjorts att det skrivna material som finns att 

tillgå på hemsidan är relevant. 

 

Den enkätundersökning som gjorts, delades först ut via sociala nätverk, för att 

vid ett senare skede även tilldelas personer som studerar och arbetar på 

Textilhögskolan i Borås. Totalt deltog 170 personer i enkätundersökningen. I 

första skedet erhölls svar från över 100 personer, som tagit del av 

undersökningen via sociala nätverk. Resterande deltagare kan vara personer 

som tagit del av enkäten både via sociala nätverk och via Textilhögskolans 

nätverk. Detta gjordes då det var intressant för undersökningen att se om 

svaren från de olika nätverken skiljde sig åt, då personer från den textila 

branschen kan vara mer medvetna gällande textila material och design. Dock 

visade svaren från undersökningen ingen väsentlig skillnad. 
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7. Teori 
 

Litteraturundersökning av material och processer samt tester på valda 

material. 
 

7.1 Litteraturundersökning av material och processer 
 

7.1.1 2D och 3D-stickad komposit 
 

Förmåga att absorbera energi är en av de viktigaste aspekterna när det 

kommer till val av material för olika tekniska applikationer, såsom stötfångare 

på fordon, inom byggnadsindustrin, för hjälmar samt förpackningar av 

bräckliga varor. De energiabsorberande materialen bör ha kapacitet för 

bärande plastisk deformation, som innebär att materialet skall kunna ta upp 

och bromsa in den kraft som materialet utsätts för vid en smäll. Det vill säga 

att materialets funktion, i detta fall att absorbera energi, ska vara konstant och 

att materialet ska hålla ihop vid ett slagtryck. Detta är en av de viktigaste 

mekanismerna för energiabsorption, samtidigt som låg vikt i materialet är 

fördelaktigt (Hasani, Ajeli, Hessami and Zadhoush, 2012). 
 

Även om användning av kompositer armerade med tvådimensionella textilier 

(flerskiktade) använts länge, är det numera begränsat i många 

bygganläggningsarbeten eftersom det finns tillverkningsproblem gällande 

vissa sämre mekaniska egenskaper hos de förimpregnerade skikten samt att 

det är kostnadsineffektivt och en tidskrävande process. Lagren blir ofta svaga 

och är därmed svåra att modellera i komplexa former (Ibid). 
 

I början av 1990-talet utvecklades dock tredimensionell trikå som förstärkning 

för polymera fiberkompositer. Jämfört med konventionella “sandwich”-polymer 

kompositmaterial upptäcktes att tredimensionella armerade kompositer hade 

högre energiabsorberande egenskaper (Ibid). 
 

Energiabsorberande egenskaper hos tredimensionella rutnätsstrukturer 

studerades för slagtryck samt för kvasistatiska processer, alltså en halvstatisk 

process som innebär att ett test utförs väldigt långsamt. Att ett nästan statiskt 
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eller konstant tryck har applicerats på materialet. Rutnätet är uppbyggt av 

tvådimensionella vävar med olika strukturer, såsom vävda, stickade, flätade 

samt non-woven, som bildar tredimensionella strukturer av olika geometriska 

former under en formningsprocess som sker i värme (Ibid).   

 

Med en unik kombination av kapaciteten att absorbera hög energi samt låg 

vikt på materialet, har dessa kompositer stor potential i energiabsorberande 

paneler som för exempelvis bildörrar, skyddshjälmar, skyddsförpackningar 

etcetera. Kompositer innehållande stickade eller vävda tyger är de bästa 

alternativen för textila kompositer, där kupol- och rutnätsstruktur används, på 

grund av dess utmärkta flexibilitet och draperande egenskaper (Ibid). 
 

När energiabsorptionsförmågan i PVC-kompositer armerade med 

rutnätskupol- struktur i väfttrikå analyseras, har det visats att påverkan av 

parametrar såsom celltyp, celltäthet, vävstruktur och masktäthet spelar in vid 

tester i både låg och hög hastighet gällande dämpning och energiabsorption. 

Resultaten rapporterar att tygstrukturen samt hög celltäthet i materialen har 

stor inverkan vid energiabsorption. Användande av ett tredimensionellt tyg i 

komposit har signifikativ effekt på de mekaniska egenskaperna samt 

energiabsorption av PVC- skum (Ibid). 
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7.1.2 Organisk komposit 
 

Intresset för naturfiberförstärkta polymerkompositmaterial ökar snabbt. Både 

gällande såväl industriell tillämpning som inom grundforskning. De är 

förnyelsebara, billiga, helt eller delvis återvinningsbara och biologiskt 

nedbrytbara. Växter som sisal, jute, lin, bomull, hampa och bambu har sedan 

urminnes tider använts som källa till cellulosafibrer och tillämpas allt oftare 

som förstärkning av kompositer. Deras tillgänglighet, förnybarhet, låga 

densitet, låga pris och tillfredställande mekaniska egenskaper gör dem till ett 

attraktivt alternativ till glas, kol och konstgjorda fibrer som används vid 

tillverkning av kompositmaterial (IRACST- Engineering Science and 

Technology, 2013).  

 

Kompositer innehållande naturfiber är mer naturvänliga och används ofta i 

bilar, tåg, flyg, för olika militära tillämpningar, inom bygg och konstruktion 

(takpaneler, mellanbrädor etcetra), förpackningar och konsumentprodukter, 

för att nämna några (Ibid). 

 

Det finns även andra typer av produkter där linnekomposit med fördel 

används. Många av de tekniker som utvecklats för bilindustrin, kan även 

användas för att tillverka kompositer för konsumentprodukter. Det är möjligt 

att använda formpressning, gjutning, eller hybridteknik för tillverkning av 

konsumentvaror. Sådana produkter inkluderar möbler (stol, rygg eller säten), 

sportartiklar, musikinstrument etcetera. Om en produkt innehåller glasfiber är 

det högst sannolikt att hampa eller lin skulle kunna ersätta glasfibern och 

dessutom erhålla förstärkning i produkten (Pickering, Beckerman, Alam, 

Foremen, 2007. Renewable fibre technology, 2007 ). Det är även möjligt att 

byta ut epoxiplasten mot ett organiskt bindemedel. Cellulosafiber kan 

kombineras med PLA, polymjölksyra, en bioplast som kan framställas av 

exempelvis cellulosarester och majsstärkelse. Kompositen värmepressas och 

vid uppvärmning aktiveras materialet och bildar en komposit som står emot 

väta samt är starkare och styvare än cellulosa (Perepelkin, 2002. Mellgren, 

2011 ). 

 



	   22	  

Inom flera sektorer visas det ökade intresset för organiska kompositmaterial. 

Med anledning av den globala uppvärmningen och relaterade miljöfrågor 

driver exempelvis Smart Textiles i Borås ett projekt gällande hur  

icke-krympande tredimensionella tyger kan konverteras och anpassas till 

kompositmaterial (Smart Textiles, 2014).  

 

7.1.3 Linnekomposit 

 

Linnekomposit tillverkas genom att linnefibrer läggs ihop i en matris med 

polypropen eller annan typ av epoxi som binder ihop materialet och gör det 

hårt. Den kan även förstärkas med korslagda tvinnade linnetrådar. Den 

förstärkta kompositen är både starkare och relativt sett lättare än både 

glasfiber och kolfiber. Fördelar i jämförelse med andra syntetiska 

kompositmaterial är låg densitet, som kan leda till viktminskning på upp till 30 

procent, mindre hälsovådligt än framställning av glasfiber, mer miljövänlig på 

produktionsbasis, nya egenskaper som kan ge upphov till nya material, 

billigare i produktion samt att den kan återvinnas (Bcomp, 2014). Dock finns 

nackdelar med användning av lin, såsom exempelvis speciell lukt på 

produkten, fibrerna har låg resistens mot eld och värme, löper risk att mögla i 

rötningsprocessen, olika längder och kvalitéer på fibrerna, vilket kan leda till 

ojämna produkter. 

  

Linnekomposit används inom bilindustrin, men fibern har även på senare tid 

börjat användas inom nya områden. Tack vare fiberns styrka och andra goda 

egenskaper i flexibilitet fungerar fibrerna mycket bra att applicera i 

sportprodukter som exempelvis skidor och skidstavar. Ett företag som 

använder lin i sin produktion är det schweiziska Bcomp, som bland annat 

tillverkar kärnan för skidor, wakeboards och stänkskärmar till cyklar (Bcomp, 

2014). 

 

Linnekomposit har egenskaper som med fördel används som material i 

exempelvis tillverkning av skidor, på grund av styrka, flexibilitet och lätta vikt. 

Linkompositen är lättare än glasfiber och kräver färre lager för att uppnå 
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samma styrka. Den har även fördelar gentemot kolfiber, då kolfiber är hårt 

och vridstyvt. Att använda sig av linkomposit istället för kolfiber ger alltså 

bättre flexibilitet och är mer böjbart utan att tappa i styrka samt ger högre 

prestanda på ett hållbart sätt. Linnekomposit kan ersätta aluminium, kol- eller 

glasfiberkompositer och gör strukturer mer effektiva när det gäller vikt, 

styvhet, stötdämpning och dämpning, varför kompositen passar bra att 

applicera i produkter såsom cyklar, bilar, båtar, möbler, instrument, väskor 

och diverse sportartiklar och tillbehör (Bcomp, 2014).  

 

Produkter Bcomp applicerat linnekomposit för inom sport- och fritidssektorn, 

vilka är certifierade och etablerade, är exempelvis skidor och snowboard. 

Kompositmaterialet som används för den applikationen har vunnit ett flertal 

priser och över 20 varumärken använder komponenterna i deras skid- och 

snowboardkärnor. Vissa av Bcomps produkter säljs även i plankor för 

longboards och hjälper deras kunder att bygga lättare och mer dämpande 

skivor. För cykel finns flera applikationer. Ett bra exempel är sadeln ark som 

utvecklats för Ergon cykel. Projektet vann Eurobike Award 2012. För 

vattensport tillverkas surfbrädor och paddlar, inom hockey används 

linnekomponenterna som förstärkning och dämpning i klubbor, i racketsport 

som racketramar för att öka dämpande egenskaper samt för vandrings- och 

skidstavar för bra säkerhet och komfort (Bcomp, 2014). 

 

Bcomp har fyra olika produktgrupper med olika tillverkningsmetoder på sin 

linnekomposit beroende på önskade egenskaper. Bcomps “non crimp”- tyger 

är i nuläget de starkaste och styvaste naturliga fiberkompositer som finns på 

marknaden. AmpliTex ® är lättare tyger och ökar styrkan i den slutliga 

kompositen upp till 20 procent, medans Bcomp power ribs tredubblar styrkan 

genom att addera lite vikt. Linflätor, som är den fjärde produktgruppen och 

den som berörs mest i rapporten, har en utmärkt inneboende styrka och 

dämpande egenskaper (se bild A). Linneflätans område utvecklades 

ursprungligen för Bcomps bTubes, som är en produkt för olika stolpar och 

stavar. Dess uppbyggnad är optimerad med avseende på mekaniska 

egenskaper och har även en tilltalande struktur. Flätorna kan integreras i alla 

typer av kompositrör och tillverkas genom vakumgjutning (Bcomp, 2014). 
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(A) 

 

Linflätan kan kombineras med andra kompositer och är det enklaste sättet att 

absorbera stötar i olika applikationer, såsom rör, stolpar, stänger, klubbor, 

racketar eller skidor. Beroende på kundens behov och tillämpning, kan flätor 

skräddarsys i diameter och väggtjocklek. Linnekompositens 

vibrationsabsorberande effekt beror inte enbart på kvantiteten av lin som 

används, utan snarare hur det är placerat och dess struktur. Det mest 

effektiva sättet att uppnå bra dämpning i materialet är genom att använda sig 

av CLD, Constrained-layer damping, vilket är en teknik som används för 

dämpning av vibrationer. Vanligast är att använda ett viskoelastiskt eller annat 

dämpande material mellan två ark av styva material, som saknar tillräcklig 

dämpning av sig själva. Lin är med dess viskoelastiska egenskaper bra 

lämpat att använda som ett kärnmaterial för CLD (Bcomp, 2014). 
 

Förutom de fördelar ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv är att man genom 

att använda sig av naturfiberkomposit kan hitta nya användningsområden, då 

den medför nya egenskaper (Bcomp, 2014). Som nämnts ovan är dock lin 

vattenkänsligt, vilket kan bli en nackdel om man skulle få en reva i 
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kompositens belag. Om fukt tränger in i linkompositen finns en risk att kärnan 

rötar. Detta är även ett problem för skidor med träkärnor. 

 

7.1.4 Polyester 

 
Polyester är en polymer som finns i både härdplast samt termoplast. 

Härdplasten är mättad, det vill säga en konstant form, medans termoplasten 

är en omättad form. Ämnet har ett brett användningsområde, bland annat 

används det som harts tillsammans med armeringsmaterial, i plastkompositer, 

som gjutmassa i produktionsindustrin och som konstfiber inom textilier samt 

konfektion. Den kemiskt framställda polyesterfibern utformas med de 

egenskaper, form och strukturer som passar för den specifika applikationen. 

Detta gör att fibern är föränderlig och användbar i olika sammanhang samt för 

olika typer av produkter. Polyester besitter även egenskapen att kunna 

smältas ner för att användas på nytt, utan att fiberns egenskaper förändras. 

Återvunnen polyester är därför ett miljövänligt alternativ utan att få försämrade 

egenskaper (Humphries, 2009).  

 

7.1.5 Formpressad polyesterfilt 

 

Formpressat textilt material används flitigt som inredningskomponenter i olika 

typer av fordon som exempelvis flygplan, lastbilar, traktorer och personbilar. I 

både materialval och tillverkningsprocess är filtprodukter material som 

uppfyller höga miljökrav. Det är slitstarkt, kan återvinnas samt är formbart. 

Formpressad filt används frekvent som ett ljuddämpande material, då det 

absorberar och dämpar ljud bra, dock används det även för 

vibrationsdämpning (Nordifa, 2014). Formpressad filt kan även användas 

inom interiör. Fredrik Färg gör formpressade möbler och använder sig av 

termoplastisk återvinningsbar polyesterfilt. Genom den unika 

sammansättningen av smältbara fibrer, kan filten pressas till önskad form 

(Smart textiles, 2009). Nordifas formpressade polyesterfilt består av vanlig 

polyester och bikomponentpolyester, vilket är en polyester som smälter vid 
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lägre temperatur. Polyesterfibern med lägre smälttemperatur agerar som 

bindefiber i den formpressade filten vilket möjliggör formning av filten 2. 

 

7.1.6 Dyneema 
 

Dyneema är ett mycket starkt syntetiskt fiber som används inom många olika 

produktgrupper. Fibern uppfanns av DSM Dyneema och har tillverkats sedan 

1990. Framförallt används materialet för skyddsutrustning hos civila, 

industrier, militär och polis, som skydd vid olyckor och yttre påverkan. 

Dyneema används även utbrett inom fordonsindustrin, detta på grund av 

fiberns styrka, hållfastighet och minimala vikt. För dessa typer av skydd 

behövs ett material som har så pass hög hållfastighet att de klarar av en 

sprängladdning eller ett pistolskott (Dyneema, 2014). 

 

Dyneema- fiber är en gel- spunnen multifilamentfiber som skapas från 

Polyeten av ultrahög molekylvikt. Om ett block Dyneema jänförs med ett block 

av stål, är Dyneema- blocket 15 gånger starkare. Materialet är även 40 

procent starkare än aramidfiber (Dyneema, 2014). Materialet byggs upp av 

tunna fiberdukar som fogas samman där lagren läggs ihop med olika 

fiberriktning. Fiberns seghet, antal lager samt dukens olika fiberriktning är en 

stor del av materialets styrka 3. De skiktade lagren gör även att energin som 

fibern absorberar vid hårda stötar, snabbt sprider sig till ett annat lager.  

Dyneema- materialet har många olika egenskaper. Det tål UV- ljus bra, det 

flyter på vatten, det är brandsäkert och självsläckande, smidigt, tål extrema 

temperaturer (kalla som varma), är mycket hållbart samt har en låg densitet, 

för att nämna några (Dyneema, 2014). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Hvalgren	  Ida,	  Textilingenjör,	  Nordifa	  AB.	  Möte	  2014.03.11	  
3	  Andersson	  Per-‐Arne.	  Research	  and	  Development,	  TST	  Sweden	  AB.	  Möte	  
2014.03.24	  
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(B) 

 

 

7.1.7 Distansväv 
 

Distansväv är ett stickat tredimensionellt material som består av två yttre 

textila ytor. De två ytorna är förenade med varandra men hålls isär av 

distanstrådar. Distansmaterialet används i många olika produktgrupper. 

Mobila textilier (bilklädsel och instrumentpanel), industritextilier (kompositer), 

medicinska textilier, sporttextilier samt funktionella textilier, som exempelvis 

BH-kupor och dynor är några användningsområden. Distansväv har tidigare 

använts som kuddar i cykelhjälmar, för att reglera hjälmens storlek samt få en 

ökad komfort 4. Det är möjligt att producera två typer av distanstyger,  

varp- eller väftstickat. Den första typen är stickad på en rib raschel maskin 

med två nålstänger, medan den andra är stickad på en dubbel 

rundsticksmaskin med en roterbar nålcylinder och nålurtavla. Distansväven 

har en hög andningsförmåga på grund av dess glesa struktur. Detta kan vara 

en fördel beroende på användningsområde. Materialet kan skapa fuktfria 

miljöer samt ge hög andningsförmåga då distansväven används mot huden. 

Distansväven får en ökad effekt av komfort i jämförelse med material såsom 

skum, neopren eller laminerade tyger på grund av att materialet är luftigt, 

andas bra, är mjukt mot huden samt lätt att forma (Liu, Hu, Long and Zhao, 

2012). Distansväven kan också betraktas som ett mer miljövänligt material (till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Blomberg	  Mats.	  Texla	  AB.	  Möte	  2014.03.18	  
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skillnad från polyuretanskum), då hela produkten är framställd av samma 

material och därför lätt kan återvinnas (Apexmills, 2014). 

 

Användningen av varpstickade distanstyger som stötdämpande material i 

skyddskläder och utrustning mot slag, har väckt stor uppmärksamhet under 

senare år (Liu, Hu, Long and Zhao, 2012). Varpstickade distanstyger är 

utformade som en sandwich-struktur där två textila ytor är anslutna 

tillsammans med ett lager av distansväv bestående av monofilamenttrådar. 

Effekter på distanstyget beror på olika strukturella parametrar på de yttre 

sidorna, lutning och finhet på den inre distansväven samt materialets tjocklek. 

De övre och undre ytterlagren som håller ihop distansväven kallas mesh. Ju 

tätare meshtyget är, desto mer energi kan distansväven absorbera och 

huvudet utsätts därmed för mindre kraft. Även tätheten i distansväven 

påverkar energiabsorptionen. Tätare distansväv ger en bättre dämpning och 

absorptionsförmåga. Dock visar tester att varpstickad distansväv med olika 

strukturer fångar upp ungefär samma mängd energi. Av kontaktkraften som 

slår emot ena sidan av meshtyget, överförs omkring 65 procent av energin till 

det undre lagret. För att skydda kroppen vid olika utsatta tillfällen, såsom 

sportsliga sammanhang, kan exempelvis distansväv användas för rygg- och 

axelskydd (Liu, Hu, Long and Zhao, 2012). 

 

När distansväven är väldigt tät samt har tjockare monofilamenttrådar, är 

materialet svårare att forma (Liu, Hu, Long and Zhao, 2012). Däremot får 

distansväven bättre dämpning ju tjockare filamenttrådarna är 5.  Det är därför 

viktigt att väva en distansväv med rätt kombination av täthet och tjocklek på 

filamenttrådarna. Detta för att få ett material som tar upp dämpning bra, men 

samtidigt inte blir för hårt och oflexibelt. En distansväv stickad med tät mesh 

är bra både ur skyddssynpunkt samtidigt som den blir formbar. Beroende på 

hur distansväven ska appliceras, är det viktigt att utgå från vilka egenskaper 

som är önskvärda för den specifika produkten och därefter utforma ett 

material som har bästa möjliga skydd (Liu, Hu, Long and Zhao, 2012).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Peterson	  Joel.	  Universitetslektor,	  Textilhögskolan	  i	  Borås.	  Samtal	  2014.05.19	  
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Distansväv går att tillverka både som väft- och varpstickad trikå samt väv, 

dock är en varptrikåvara lättare att tillverka och därmed oftast det bästa 

alternativet 5. Bild (c) visa ett tvärsnitt i en distansväv, där 

monofilamenttrådarna är sammanfogade med ett meshtyg i vardera ende. 

 

 

 
(C) 
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7.2 Tester 

 

Tre olika material skickades till Kina, till det testlabb som POC Sports 

använder för sina materialtester. Det har utförts tester angående 

dämpning och energiabsorption. Endas två av de tre materialen var möjligt 

att genomföra tester på. Att utföra tester på linnekompositen i fast plan 

form var inte möjligt, då tester på ett skal endast kan göras i form av en 

cykelhjälm. Därför har inga islagstester gjorts på linnekompositen.  

 

Polyesterfilten testades i sju olika filtsammansättningar enligt tabellen 

nedan. Därefter följer bildhänvisning av sammansättningarna i test 1-7.  

 

  Material Vikt Värmefixerad 

Test 1.    

A Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Ja 

B Moulded 

polyester 

2500 g/m ² Ja 

C Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Nej 

Test 2.    

A Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Ja 

B Moulded 

polyester 

2500 g/m ² Ja 

C Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Nej 

D Moulded 

polyester 

2000 g/m ² Nej 

Test 3.    
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A Moulded 

polyester 

1500g/m ² Ja 

B Moulded 

polyester 

2000g/m ² Nej 

C Moulded 

polyester 

1000g/m ² Nej 

Test 4.    

A Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Ja 

B Moulded 

polyester 

2000 g/m ² Nej 

C Moulded 

polyester 

1000 g/m ² Nej 

D Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Ja 

Test 5.    

A Moulded 

polyester 

2500 g/m ² 
 

Ja 

B Moulded 

polyester 

2000 g/m ² Nej 

C Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Nej 

Test 6.    

A Moulded 

polyester 

1000 g/m ² Ja 

B Moulded 

polyester 

1000 g/m ² Nej 

C Moulded 

polyester 

1500 g/m ² Nej 

Test 7.    

A Moulded 

polyester 

1500g/m ² Ja 

B Moulded 2500 g/m ² Ja 
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polyester 

C Moulded 

polyester 

2000 g/m ² Nej 

E Moulded 

polyester 

1000 g/m ² Nej 

 

Dämpning och energiabsorption på materialen testades för 

islagshastighet. Ett provhuvud som vägde fem kilo släpptes med en 

hastighet på 4,3 m/sek från en höjd på 1 meter. Bilderna nedan (D-J) Visar 

de olika sammansättningarna som tabellen ovan beskriver.  

Distansväven testades inte i labbet, utan genom att släppa icke 

instrumenterade skallar på materialet, med en vikt på omkring 5 kg. 

Därmed erhölls ett resultat. 

 

 

 
  Test 1 (D)    Test 2 (D) 
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	    Test 3 (D)    Test 4 (D) 

 

	  
	   	   Test 5 (D)    Test 6 (D) 

 

 

Test 7 (D)	  
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8. Resultat	  

 
I detta avsnitt sammanställs svaren från enkätundersökningen, vilken följs av 

resultatet utifrån den teoretiska undersökningen som görs med 

frågeställningarna som utgångspunkt. 

 

De tester som gjorts på de olika materialen har inte skett i sammansättning av 

den föreslagna materialmatrisen, utan var för sig. Detta innebär att testerna 

inte ger ett fullständigt svar, utan ger en indikation på hur materialen fungerar. 

 

8.1 Resultat av enkätundersökning 
  
På frågan angående om personen använder cykelhjälm när denne cyklar, 

svarade 67,3 procent nej och 32,7 procent ja. Anledningen till varför 

cykelhjälm inte används enligt de som deltagit i enkätundersökningen, är på 

grund av att det inte är snyggt, att de inte hittat någon som sitter bra, fåfänga, 

är otympligt att bära med sig när man kliver av cykeln etcetera. De 

återkommande svaren som gavs, var att det inte finns några på marknaden 

som tilltalar och att det inte finns någon snygg hjälm. En annan anledning som 

uppgavs var även lathet, då cykeln inte används dagligen och att det därför 

inte blivit av att prova ut en hjälm. Vid några frågor fick deltagarna svara med 

en uppskattning på en skala från ett till fem, där ett var lågt och fem var högt. 

På frågan om designen är viktig, på den femgradiga skalan, svarade 40 

procent alternativ fem, att det var väldigt viktigt. 36 procent svarade alternativ 

fyra samt 18 procent alternativ tre. På frågan om tekniska lösningar och 

innovation i val av material samt formgivningen var viktig för en cykelhjälm, 

var svaren relativt lika även här. 25 procent svarade alternativ tre, medans 

alternativ fyra och fem fick 29 procent vardera. Från enkätundersökningen 

kan även utläsas att konsumenten är trendkänslig. 44 procent svarade att de 

oftast gör det och 42 procent att de gör det ibland. Angående variationen av 

cykelhjälmar på marknaden tyckte majoriteten att den var låg. De egenskaper 

som efterfrågades hos en cykelhjälm var främst säkerhet, komfort och design. 

Återkommande kommentarer var att en enkel och stilren design efterfrågas, 

att hjälmen inte ska vara klumpig, att den inte ska se för sportig ut, att den ska 
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se modern ut och att den ventilerar bra. Andra kommentarer var att 

miljöaspekten är viktig och att hjälmen lätt ska kunna packas ned i väskan. 

Majoriteten av deltagarna nämnde att hjälmens utseende och design är viktigt 

och förtydligade att; om designen inte är snygg, väljs hjälmen bort. 

 

8.2  Vilka processer och materialval är lämpliga att använda vid 
sammansättning av en materialmatris för en textil cykelhjälm? 

 
Som beskrivet i bakgrunden, bör en cykelhjälm byggas med olika lager. 

Mjukast närmast huvudet och successivt hårdare mot ytterskalet. Andra 

viktiga parametrar är att hjälmen ska vara lätt, innehålla luft, ha egenskaper 

som dämpar och absorberar energi, ha bra ventilation samt vara tålig mot  

uv- ljus då hjälmen ofta exponeras för sol.  

 

Med detta som grundläggande information, kombinerat med den teoretiska 

undersökningen, har det tagits fram ett förslag på en materialmatris för en 

textil cykelhjälm innehållande tre lager. De material som valts ut som förslag 

är; distansväv av polyester, polyesterfilt av non-woven samt linnekomposit. 

Dyneema- materialet har av olika anledningar valts bort. Dyneema är ett 

material som beskrivet i teorin besitter mycket bra egenskaper för användning 

som material vid skyddsutrustning och hjälmar. Dock finns de eftersökta 

egenskaperna som ytterskal för en cykelhjälm i linnekompositmaterialet, 

varför Dyneema uteslutits från materialmatrisen då materialet inte behövs och 

skulle bli överflödigt.   

  

I förslaget på materialmatrisen är distansväven placerad närmst huvudet. 

Materialet har valts då dess egenskaper passar bra för det innersta lagret. En 

distansväv är passande då den har väldigt låg vikt samt är mjuk och formbar, 

vilket ger ökad komfort mot huvudet. I och med att luft ligger i distansen 

mellan de två vävarna, som sammanlänkats med monofilament, tar väven 

upp slagtryck och fördelar därmed en del av den energi som materialet utsätts 

för. Distansväven dämpar således energin vid slag, vilket medför att mindre 

energi går till huvudet. En varptrikåstickad distansväv med tjocka 

monofilamentstrådar ger bäst resultat till produkten, då varptrikåväven gör 
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den lättare att forma samt att monofilamenttrådarnas tjocklek ger förbättrad 

dämpning. Dock är distansvävens främsta syfte att göra hjälmen komfortabel, 

då materialet både är mjukt och ventilerande.  

 

De tester som gjorts på distansväv gav resultat som visade på att 

distansväven ensam skulle behöva 10 cm för att klara av islagstesterna.  

 

En polyesterfilt av non-woven är vald som mellanlager då lufttäthet, 

fibertäthet, hårdhet, storlek samt form kan regleras. Vad syntetiska material 

har gemensamt, är att fiberns utseende går att framställa enligt önskade 

egenskaper. För att få önskad lufttäthet i filten, används två olika typer av 

polyester, där den ena har en lägre smältpunkt. Detta innebär att de fibrer 

som smälter gör filten hård, medans de fibrer som inte nått smältpunkt gör att 

filten behåller sin luftighet och volym.  

 

Testerna som gjorts på polyesterfilten har kombinerats i flera lager, vilket är 

beskrivet i teorikapitlet, avsnitt 7.2. Filtprover med olika tjocklek och hårdhet 

har utsatts för ett slagtryck med fritt fall. Testerna utfördes med en fallhöjd på 

1,0m istället för 2.0m, vilket är vad man normalt testar för. Detta eftersom det 

fanns en oro att ett genomslag skulle kunna inträffa då materialet testades 

ensamt, vilket kunde skada utrustningen. Gränsvärdet för acceleration är 

300g och fyra av sju filtsammansättningar klarar detta. Däremot i halverad 

islagshastighet. Vid full hastighet är det troliga utfallet att de inte klarar sig, då 

marginalerna vid 1m är så små och rörelseenergin vid dubblad hastighet är 

fyra gånger större.  

 

Vad som kan utläsas av testerna är att de filtsammansättningar med mycket 

luftighet klarar dämpning bättre än de sammansättningar som har många 

pressade och värmefixerade lager. Nummer 4 och nummer 8 har lika 

materialsammansättning, dock avser resultat 8 ett test med en 50 cm skalle 

gjorts, istället för 57 cm som de övriga testats med. Detta för att göra ett 

kontrollslag och se hur materialen beter sig med en lättare belastning, då ett 

mindre huvud väger mindre, men med tightare kurvatur. Se tabell nedan: 
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(D) 

 

Det	  tredje	  och	  yttersta	  lagret	  är	  en	  linnekomposit,	  baserat	  på	  en	  vävstruktur	  av	  

linneflätor.	  Materialet	  innehar	  egenskaper	  såsom	  bra	  dämpning	  och	  hög	  styrka,	  

på	  grund	  av	  fiberns	  naturliga	  styrka	  samt	  den	  vävda	  strukturen.	  Det	  är	  även lätt 

till vikten vilket är önskvärt i en cykelhjälm. Med linets inneboende 

egenskaper, struktur samt uppbyggnad kan materialet ges de egenskaper 

som krävs i materialmatrisen. Linets långa fibrer i kombination med strukturen 

gör materialet segt och starkt. Epoxins uppgift är att ”låsa” linneflätorna i 

önskad position. Epoxin är bindemedlet som gör materialet hårt. Det hjälper 

även till att skydda linet mot yttre påfrestningar, såsom solljus och väta. 

Linnekompositen lämpar sig även bra som ytterskal då det går att bestämma 

hårdhet samt att epoxin skapar en glatt yta. Detta är viktigt vid en olycka, då 

ytterskalet ska kunna glida mot underlaget och inte bromsa upp rörelsen vid 

ett fall.  

 

Att utföra tester på linnekompositen i fast plan form var inte möjligt, då tester 

på ett skal endast kan göras i form av en cykelhjälm. Därför har inga 

islagstester gjorts på materialet, utan de grunder som ges som belägg för att 
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applicera materialet som ytterskal i en materialmatris är hämtade från 

litteraturstudier. Dock har en bedömning gjorts att befintliga produkter, tester 

och undersökningar är så pass ingående och relevanta i sina resultat, att 

materialet motsvarar önskemål för ett ytterskal. 

 

8.3 Finns det fördelar med en cykelhjälm tillverkad av textila processer, 
gentemot andra cykelhjälmar på marknaden? 

 

En textil cykelhjälm av de tre valda materialen som tidigare förklarats, kan få 

en fördel ur ett miljöperspektiv. Materialsammansättningen går att framställa 

på ett sätt som förbättrar förutsättningarna i produktionsprocessen samt då 

produkten ska kasseras. Valet att använda distansväv tillverkad helt i 

polyester, gör att den är återvinningsbar. Då polyester kan återvinnas utan att 

förlora sina egenskaper, finns även möjlighet att tillverka en distansväv av 

återvunnen polyester. Detta ger materialet ännu fler miljömässiga fördelar. 

För polyesterfilten gäller samma sak, materialet är helt bestående av 

polyester och kan därmed tillverkas av återvunnen polyester samt återvinnas. 

Detta är en ytterligare anledning till att Dyneema valts bort från matrisen, då 

det materialet förlorar sina egenskaper om det återvinns.  

 

Även linnekomposit är lämpligt att använda ur miljösynpunkt, då 

linnekompositen är förnyelsebar, kan återvinnas samt är bra på 

produktionsbasis. För att göra kompositen ännu mer attraktiv ur 

miljösynpunkt, kan dock val av bindemedel bytas ut. Ett förslag kan vara att 

använda PLA, polymjölksyra. Detta skulle innebära att hela materialet blir 

organiskt.  

 

Enligt enkätundersökningen som gjorts i samband med rapporten, visades 

även att val av cykelhjälm är starkt bundet till design, innovation i material 

samt formgivning.  

Enligt undersökningen anses även att utbudet på marknaden idag är smalt 

och inte tillfredställer kundens behov. Utifrån denna information bör en 

ytterligare fördel med den föreslagna materialmatrisen vara den estetiska 
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aspekten. Det finns en efterfrågan på en cykelhjälm med egenskaper som 

sannolikt kan besvaras med en textil cykelhjälm. 

 
8.4  Vilka krav ställs på cykelhjälmar och möter en textil cykelhjälm 

dessa krav? 
 

Med hänvisning till rapportens bakgrund, den empiriska undersökningen samt 

avsnitt 8.2, bör förslaget på materialmatrisen klara kraven gällande 

energiabsorption och dämpning. Dock är standarden utformad för en 

fullständig cykelhjälm och inte för plana material, varför alla krav inte kan 

uppfyllas och testas i en materialmatris. Dock krävs vidare tester där bland 

annat materialens tjocklek och luftighet regleras och jämförs, för att få fram 

rätt egenskaper och därmed finna den optimala sammansättningen.  
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9. Diskussion och analys 
 

Vi tycker oss se ett samband mellan ett ökat intresse och engagemang kring 

miljöfrågor och att cykeltrenden vuxit sig större. Framförallt cykling som 

motionsform men även att cykla till vardags. Fokus har därför varit på just de 

personer som cyklar till vardags, då det oftast är helt andra parametrar som 

spelar in vid val av hjälm än för dem som tävlingscyklar. Vi förmodar att 

anledningen till att utbudet är större samt att många företag riktar sig till 

sportcyklisten vid utformningen av hjälmen, är för att den målgruppen 

konsekvent använder hjälm. Dessutom är det enligt undersökningar den 

vuxne vardagscyklisten sämst på att använda hjälm. Vi funderade kring vad 

detta kunde bero och om denna grupp kan lockas att använda hjälm, genom 

att erbjuda en ny uppbyggnad av produkten?  

 

Vår första tanke var att ta fram en prototyp av en cykelhjälm och denna studie 

kan ses som ett underlag för en framtida utveckling av en sådan prototyp. 

Rapporten utgör en värdefull förstudie i form av ett förslag på materialmatris, 

som i ett fortsatt projekt skulle kunna appliceras för en cykelhjälm. För att få 

en uppfattning om hur den valda målgruppen ställer sig till användandet av 

cykelhjälm, samt för att få en indikation på vad marknaden anser att en 

cykelhjälm bör ha för egenskaper, tittade vi på befintliga undersökningar samt 

sammanställde en egen enkätundersökning.  
 

Befintliga undersökningar vi tagit del av visar att många pendlare väljer att 

använda cykel som transportmedel istället för bil. Denna medvetenhet 

gällande miljö och hälsa genomsyrar även andra områden kring människors 

sätt att leva. Det är trendigt att bry sig om sin omgivning, hälsa och säkerhet, 

varför vi tycker vårt valda ämne är intressant. Trots rådande hälsotrender och 

medvetenhet kring vårt sätt att leva, använder allt för få cykelhjälm. Dock visar 

undersökningar på att användandet av cykelhjälm ökar, om än lite. Ett område 

där det är tydligt att det skett en ökning i användning av hjälm, är i 

skidbacken. Vi tror även att hjälmen kan komma att bli en tydlig trend inom 

cykling. 
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Utifrån den enkätundersökning vi gjort gällande användandet av cykelhjälm, 

visade det sig att merparten av de som deltagit inte använder hjälm när de 

cyklar. Anledningen till varför, är enligt svaren, relativt lika. Även efterfrågan 

och önskan på egenskaper för en cykelhjälm är likartade hos deltagarna. 

Enligt undersökningen lägger majoriteten av de medverkande stor vikt vid 

hjälmens utformning och innovation, då den främsta anledningen till att de inte 

använder hjälm är för att det inte anses vara estetiskt tilltalande. Majoriteten 

tycker även att utbudet på marknaden är smalt, vilket vederbörande menar 

gör det svårt att finna en hjälm som är tilltalande. Vi anser att 

enkätundersökningen tillsammans med rådande hälsotrender, samverkar med 

rapportens syfte och känns som en fråga för sin tid. Genom att presentera ett 

förslag på en materialmatris för en cykelhjälm, innehållande okonventionella 

textila material som genererar ett nytt estetiskt utseende samt har en naturlig 

miljöfördel, anser vi kunna möta vår målgrupp.  

 

I rapporten har vi gjort en grundlig litteraturstudie över textila material med 

passande egenskaper för en textil cykelhjälm, vilken kompletterats med tester 

som är beskrivet i avsnitt 7.2. Av de tester som gjorts har vi fått fram 

information kring hur polyesterfilten och distansväven reagerar när den utsätts 

för ett specificerat slagtryck. Testerna på polyesterfilten är inte tillräckligt 

dämpande och absorberar inte tillräckligt mycket energi för att svara på 

kraven. Det vi kan se utifrån testresultaten är att några filtsammansättningar 

klarar av tillräckligt för att ensamt stå emot ett slagtryck vid 1,0m fallhöjd. 

Distansväven har inte ensamt klarat av tillräckligt mycket dämpning, vilket vi 

var medvetna om, då materialets huvudsakliga funktion var att agera 

komfortdel, men även ha en viss dämpande effekt. Tester på linnekompositen 

var tyvärr inte möjligt att genomföra. Dock är materialet fortfarande intressant 

att applicera som ytterlager, då litteraturstudier och befintliga produkter av 

materialet vittnar till att det är starkt, hårt, väte- och uv-tåligt samt har tydliga 

miljöfördelar. Dessutom visar befintliga tester på att materialet är 

energiabsorberande, vilket kan vara en ytterligare fördel för 

sammansättningen.  
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Tester valdes att genomföras på materialen separerade från varandra. Detta 

för att de olika materialen med dess egenskaper skulle få svara var för sig, för 

att tydliggöra de olika materialens styrkor respektive svagheter. En 

materialsammansättning där de enskilda materialen inte testats separat vid ett 

första skede, skulle innebära att otillräcklig information tillhandahölls. Genom 

att utföra separata tester först är det lättare att veta vad som behöver regleras 

innan en färdig materialmatris testas. För att få ett korrekt svar av testerna 

gällande sammansättningen, krävs dock att de tre olika materialen lamineras 

och testas tillsammans.  
 

Som vi tidigare nämnt i rapporten har materialsammansättningen för 

cykelhjälmar i princip sett likadan ut de senaste 30 åren, med vissa 

avvikelser. En aspekt vi tänkt på när vi tagit fram vårt förslag till 

materialmatris, är att välja material som är bättre för miljön. När det gäller 

polyesterfilten presenterar vi en non-wovenfilt. Som råmaterial till denna bör 

det dock fungera att använda återvunnen polyester, då polyesterns 

egenskaper inte försämras när den smälts och fibern återanvänds. Detta 

exemplifieras tidigare i rapporten med Fredrik Färgs inredningsprodukter, där 

han använder just återvunnen polyester i sina formpressade möbler. I den 

textila processen, vid tillverkning av distansväv, går det helt uteslutande att 

använda sig av polyester vid framställningen. Detta innebär att 

materialsammansättningen är helt homogen och därför lättare kan 

återvändas. Att använda linnekomposit som ytterskal, är i första hand på 

grund av linets egenskaper gällande dämpning samt energiabsorption, men är 

även ett bra val utifrån miljösynpunkt då lin är ett naturmaterial. Däremot är 

epoxin som pressats ihop med linet och gör att kompositen blir hård, av plast. 

Dock kan epoxin bytas ut mot ett organiskt bindemedel. På detta sätt är det 

möjligt att tillverka ett kompositmaterial som är helt tillverkat av naturliga 

råvaror och därmed är än mer skonsamt mot miljön.  

Vi tror att en textil hjälm av det slag vi beskriver skulle tillföra något som en 

traditionell hjälm inte kan erbjuda. För kommande prototyp tänker vi oss även 

att utformningen av hjälmen, om möjligt, ska gå att delas i två, för att hjälmen 

ska vara smidigare att bära med sig då den tar mindre plats, vilket även enligt 
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undersökningar är ett önskemål hos konsumenter. Vad som skulle kunna tala 

emot en delbar hjälm, är att materialens funktion och styrka inte skulle 

bibehållas då konstruktionen är delad. Dock ser vi inte detta som något 

problem, då de flesta sportcykelhjälmar består av smala bågar med 

mellanrum, för att erhålla lätt vikt samt bra ventilation. Ett företag som 

erbjuder en hjälm där ventilationshålen kan skjuvas ihop, tack vare att 

hjälmen är uppdelad i fem långsmala bågar, är Carerra, som visas i bild (E). 

Hjälmen uppnår standard och kan därmed betraktas som en tillförlitlig källa till 

att en delbar konstruktion kan fungera. Den konstruktion vi tänkt är dock att 

hjälmen skall kunna delas i två och därmed kunna vrida ena delen för att 

läggas som en skål i den andra. På så vis ges denna typ av textila hjälm den 

konventionella cykelhjälmen konkurrerande fördelar dels gällande de nya 

materialen utifrån miljöaspekten, att den bidrar med en annan design och 

estetik samt dels den funktionella och praktiska aspekten gällande 

utformningen av hjälmen som innebär att den blir lätt att packa ihop. Vi riktar 

oss inte till den grupp människor som inte vill ha en hjälm på huvudet. För 

dem finns redan ett textilt alternativ, Hövdings air-bag. Vi riktar oss till en 

målgrupp som vill använda hjälm på huvudet, men som inte hittat ett alternativ 

som med material och formgivning lockar. 

 

 

(E)
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10. Slutsats 
 
Vår uppsats är en förstudie på vilka textila material och processer som är bäst 

lämpade att applicera för en textil cykelhjälm. Utifrån det resultat som 

presenterats finns inte tillräckligt utförliga tester gjorda för att kunna 

säkerställa att det förslag som ges på materialmatris skulle klara slutgiltiga 

tester avseende en cykelhjälm. Dock kan antaganden utifrån befintliga tester 

samt tester gjorda på material till förmån för studien, ge indikationer om att en 

textil cykelhjälm kan konkurrera med befintliga hjälmar på marknaden. 

Materialen vilka presenteras, har alla olika egenskaper och kvalifikationer 

lämpliga att appliceras i en cykelhjälm. Dock krävs kompletterande tester för 

att undersöka materialens optimala sammansättningar i form av tjocklek på 

monofilament, på polyesterfilt, linnekomposit, samt tid för formpressning och 

värmefixering, tätheten på fibern etecetra. Vidare finns en efterfrågan på en 

annan typ av hjälm på marknaden. En hjälm som är ett mer miljömedvetet val, 

visar på innovation och ger en annan typ av form och design, vilket vi ser att 

vårt förslag på materialmatris möter. 
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11. Framtida Forskning 

Rapporten är en förstudie som presenterar ett förslag på en 

materialsammansättning för en textil cykelhjälm. Vidare forskning och tester 

är en förutsättning för att upptäcka en optimal materialsammansättning. Den 

dämpande delen av materialsammansättningen är den komponenten som i 

dagsläget behöver analyseras mest. Vidare bör en prototyp av en cykelhjälm i 

den tänkta designen och materialmatrisen byggas, för att testa om prototypen 

uppfyller kraven för europastandard, SS-EN 1078. 
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