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Framtidens axelskydd för cyklister ska minska svåra skador 
 
Enkla skydd som är lätta att använda, men som gör stor skillnad i att minska antalet 
svåra cykelskador. Det är målet med de axelskydd för cyklister som Folksam tagit fram 
i samarbete med Idesign, och som visades upp på den årliga 
trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand i veckan. Skydden är än så länge bara 
prototyper, men om de fanns tillgängliga i handeln så skulle många onödiga skador 
kunna undvikas. 
 
Folksam har tidigare rapporterat att det nu är fler cyklister än bilister som skadas allvarligt 
i trafiken och skillnaden bara ökar. Huvudskador står för de svåraste skadorna. Men axlar 
och armar, som står för hela hälften av de svåra cykelskadorna, är fortfarande oskyddade. 
 
– Att fler cyklar är positivt av många skäl, men vi behöver lägga ett större engagemang på 
att förhindra de svåra skador som våra kunder och andra cyklister får och som många 
gånger leder till kroniska besvär. Därför har vi tagit initiativ till forskning kring hur 
axelskador bland cyklister kan förebyggas, säger Maria Krafft, funktionschef Trafik och 
miljö Folksam. 
 
Projektet har resulterat i prototyper för tre olika typer av axelskydd: reflexväst med 
inbyggda axelskydd, lösa skydd att fästa på ryggsäck och lösa axelskydd som fästs direkt 
på kroppen. Skydden visades för första gången på trafiksäkerhetskonferensen 
Tylösandsseminariet i veckan. I projektet ingår även att ta fram en testmetod tillsammans 
med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut så att framtida tillverkare kan få sina skydd 
testade och godkända. 
 
– De prototyper av axelskydd som Folksam varit med och tagit fram visar att det går att 
tillverka skydd som är både enkla och snygga. Eftersom nästan alla cykelolyckor slutar 
med att kroppen träffar den hårda asfalten är smidiga skydd ett effektivt sätt att göra 
cykling både tryggare och säkrare, säger Maria Krafft. 
 
Axelskydden är designade av Idesign och har utvecklats utifrån Folksams 
forskningsresultat, samt synpunkter från en ortopedkirurg som opererar frakturer hos bland 
annat cyklister som kört omkull. 
 
Se bifogade bilder på de tre prototyper av axelskydd för cyklister som visades i Tylösand. 
 
För ytterligare information: 
Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam, telefon 0708-31 62 26 
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66 
 
Om Folksam 
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan 
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att 
människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

http://www.folksam.se/

	Framtidens axelskydd för cyklister ska minska svåra skador

