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FRAM MED REFLEXERNA 

Vägtrafiklagen förpliktigar fotgängare att använda reflex under dygnets mörka tid då man 

rör sig på vägen. Olycksstatistiken talar för lagen och användningen av reflex. 

Reflexanvändningen har ökat från tidigare år, men fortfarande rör sig ungefär varannan 

person som rör sig på vägar och gator utan detta viktiga säkerhetstillbehör. 

En fotgängare ser men syns inte 

En reflex är ett nödvändigt säkerhetstillbehör i områden utan belysning, men reflexer be-

hövs också i miljöer med belysning. T.ex. i tätorter gör gatubelysningen och reklamljusen 

samt trädens och buskarnas skuggor det svårt att urskilja en fotgängare och en cyklist. 

Fotgängaren eller cyklisten ser själv de fordon som närmar sig på långt håll, men för for-

donsföraren är det svårt att varsebli en mörk gestalt som rör sig utan reflex. 

En cykel bör ha reflexer framme, bak och på sidorna samt också en cykellampa, då man 

cyklar i skymning eller i mörker. Dessutom kan en cyklist göra sig ännu bättre synlig och 

förbättra sin egen säkerhet genom att använda t.ex. en effektiv reflexväst. 

Även de som huvudsakligen rör sig med bil bör komma ihåg reflexerna, eftersom en bilfö-

rare och passagerarna blir fotgängare då de stiger ur fordonet. Reflexer behövs också på 

korta sträckor. 

Det lönar sig att fästa reflexer på alla ytterkläder och på väskor. Reflexerna glöms lätt bort 

speciellt då man lämnar hemmet under den ljusa tiden. Det lönar sig att ha flera reflexer 

för att garantera synligheten mot många håll t.ex. då man korsar en väg. 

Försäkra dig om reflexens kvalitet och skick 

Reflexerna är bruksföremål som inte håller i evigheter. En 

reflex kan bli skråmig. Reflekterande material på kläder 

och väskor kan nötas i tvätten. Därför bör man tidvis byta 

ut gamla reflexer mot nya, som reflekterar bättre. 

En dekoration som liknar en reflex reflekterar inte tillräck-

ligt. Därför bör man vid anskaffandet av reflex fästa upp-

märksamhet vid kvaliteten. Man känner igen en högklassig 

reflex på beteckningarna på förpackningen. 

Källa och tilläggsuppgifter: 

https://www.liikenneturva.fi/sv/i-trafiken/anvandning-av-

reflex  

 

 

Kände du till att en person som använder reflex kan ses på sju gånger så långt 

avstånd som en som inte använder reflex? Titta noggrannare på bilden på föl-

jande sida! 

 

På förpackningen till en or-

dentlig reflex ska åtmin-

stone följande uppgifter 

anges: 

• CE-märkning 

• EN 13356 

• Uppgifter om det or-

gan som genomfört 

typkontrollen (t.ex. 

Arbetshälsoinsti-

tutet) 

• Bruksanvisning 

• Tillverkare. 
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