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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om ögondominanstest kan vara ett relevant 

test vid körkortskontroll av högre behörighet, framför allt om personen har olika visus 

som vid exempelvis amblyopi.  

 

Studien genomfördes ute på olika åkerier, totalt var det 34 chaufförer som valde att 

delta, 2 kvinnor och 32 män från ålder 23 till 79 år, medelåldern var 45,5 år med 

standardavvikelse på ±16,5. För studien var deltagarnas befintliga visus, stereopsis, 

ögondominans gjord med +1,50 D provlins och hålkortstest de intressanta uppgifterna.  

Det var 16 (47%) av deltagarna som hade ojämn visus, var av 1 deltagare hade 

strabismus på höger öga. Totalt var det 19 (56%) av deltagarna som bytte öga mellan 

dominans testen. 

 

Denna studie visade inget direkt samband mellan ojämn visus och ögondominans. 

Ögondominanstest är därför inte relevant test vid körkortskontroller. 
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Abstract 

The aim of this study was to see if eye dominance test could be relevant for truck 

drivers applying driving licenses. It is of particular interest if the visual acuity between 

both eyes are not equal. 

 

The study was conducted at different haulage contractors, where a total of 34 drivers 

chose to participate, out of which there were 2 women and 32 men, with age range of 23 

to 79 years, with an average age of 45,5 ±16,5 years. In this study the habitual visual 

acuity, stereopsis and eye dominance were evaluated in all participants. Both the 

sensory and motor eye dominance test was preformed, and results were compered. 

 

Out of the 34 participants, 16 (47%) had differences in their visual acuity. However 

only 4 subjects out of 16 had unequal visual acuity that was poorer than normal visual 

acuity of 1,0 decimal. When the results from the sensory and motor eye dominance was 

compared, 19 (56%) participants switched dominant eye between the two tests. 

 

This study did not show a correlation between unequal visual acuity and eye 

dominance. Eye dominance test are not a relevant test for driving licenses.  
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1 Inledning 

Hur är det om man har binokulära problem och finns det ett samband mellan synskärpan 

samt ögondominansen? Kan det ha en betydelse vid körkortskontroll av högre 

behörigheter att kontrollera ögondominansen? Det kommer denna studie försöka reda ut 

då chaufförer av högre behörighetsgrad har hårdare krav på sin syn än andra trafikanter. 

   När man rapporterar in synintyget till transportstyrelsen vill de veta den monokulära 

och den binokulära synskärpan. Rapportens syfte är att ta reda på hur man ska göra om 

en person använder bara ett öga fast ser med båda. 

 

Tidigare studier visar på att människor som använder sig av två ögon presterar generellt 

bättre inom synkrävande uppgifter än personer som bara använder ett öga (McKnight, 

Shinar, & Hilburn, 1991). 

   Om man tar som exempel en person som ser lägsta godkända synskärpa för körkort 

för tyngre behörighet, i det sämre ögat visus 0,1 och i det bättre 0,8. Det man tänker sig 

är att denna person ska välja att titta med det öga som har bäst synskärpa, men person 

tittar med sitt sämre öga 0,1. Hur ska man då journalföra denna personens binokulära 

synskärpa.  

   För att ta reda på detta valde vi att undersöka yrkeschaufförer med deras befintliga 

korrektion. Det vill säga synskärpan på avstånd med och utan korrektion samt test av 

stereoseende för att se hur bra ögonen samarbetar. Två olika typer av ögondominanstest 

på avstånd användes för att se vilket öga de använder samt covertest för att upptäcka 

eventuella tropier. 

 

Hypotesen var att man inte alltid använder synintrycket från det öga med bäst 

synskärpa. 

 

Det förväntade resultatet var att majoriteten kommer ha en någorlunda jämn visus. 

Förhoppningarna var att hitta några med olika synskärpa och att ögondominansen 

kommer vara på det öga med sämst synskärpa. 
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1.1 Ögondominans 

Dominans definieras generellt av fysiologisk preferens. En prioritering av de bilaterala 

par av organ är exempelvis fötter, ögon och händer (Coren & Kaplan, 1973). 

En av de tidigare hypoteserna om ögondominans kom redan på slutet av 1500-talet av 

Porta. Då talades det om att man hade en dominant hand och fot och därför bör man 

också ha ett dominant öga (Coren & Kaplan, 1973).  

 

Ögondominans är ett väl utforskat område. Vilka tester och vilken typ av dominans man 

ska definiera har olika korrelationer från olika studier. Det många menar på är att det 

finns flera sätt att beskriva ögondominans. Beroende på vad vi väljer att titta på och vad 

vi ser kommer vi inte alltid välja samma öga (Alistair P. Mapp, 2003, 65 ). Den 

hemisfäriska halvan av hjärnan har en skillnad på nervkopplingarna mellan hjärnan - 

ögonen och hjärnan – brämen, den ena halvan är mer dominant än den andra på grund 

av nervkopplingarna (Alistair P. Mapp, 2003, 65 ). 

 

Enligt analys av Alistair P. Mapp (2003, 65) finns det tre olika definitioner av 

ögondominans. Det är skärpe dominans, observations dominans och sensorisk 

dominans. Den dominans som är vanligast att använda och mäta är observations 

dominansen. Forskning pekar på att ögondominans snarare är en vana än en fysiologisk 

preferens (Alistair P. Mapp, 2003, 65 ). Enligt Ho, Thompson, Babu, & Dalton, (2018) 

kan observations ögondominans variera beroende på vilket testavstånd som testet utförs 

på. De misstänker att det har med konvergensbehoven att göra. 

   Även en studie av Pointer (2012) menar en att stor del av befolkningen kommer välja 

att använda en sida av kroppen mer än den andra. På grund av den laterala dominansen 

har man en sida av kroppen som man använder med större lätthet och därför föredrar 

framför den andra.  

 

Vid test av motorisk dominans måste man välja ett öga framför det andra. Testerna för 

den motoriska dominansen gör att man inte kan smälta samman de två olika bilderna till 

en enkelbild. Då man inte tittar på exakt samma punkt kommer skillnaden bli för stor 

och hjärnan väljer ett öga för att slippa diplopi, då man vill se så lite dubbelt som 

möjligt. Bilden som hamnar inom panum’s område är den bild som är tydligast och den 

man kommer se (Coren & Kaplan, 1973). 
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   Vilken typ av dominanstest man väljer att använda beror på vilken typ av dominans 

man vill testa. Hålkortstestet använder man sig av när man vill ta reda på den motoriska 

ögondominansen (Pointer, 2012). Vid hålkortstest är det dominanta öga som har visuellt 

företräde (Johansson, Öqvist Seimyr, & Pansell, 2015). 

   Med en provlins på +1,50 D testar man den sensoriska dominansen. Det är det öga 

som har mest störningar av linsen som är det dominanta. Det dominanta ögat 

supprimeras inte lika lätt som det icke dominanta (Pointer, 2012). 

 

Betydelsen av ögondominans är större när man ska göra glasögon med prisma, med 

multifokal eller monovision korrektion med IOL eller kontaktlinser. Då använder man 

dominanstester för att ta reda på vilket öga man ska korrigera. Det icke dominanta öga 

kommer att supprimeras lättare än det öga som är dominant. Då kan det vara bra att veta 

dominansen för bästa korrigering (Pointer, 2012).  

   Att korrigera med monovision skapar en konstgjord anisometropi som kan leda till ett 

nedsatt stereoseende. Detta för att det öga som inte har något bra fokus lättare 

supprimeras (Nabie, Andalib, Ammir-Aslanzadeh, & Khojasteh, 2017).  

   Ju större skillnad det blir mellan ögonen desto mer nedsatt blir stereoseende (Nabie, 

Andalib, Ammir-Aslanzadeh, & Khojasteh, 2017).   

 

1.2 Synskärpan   

Synskärpan är ögats upplösningsförmåga. I Sverige anger man synskärpan i decimal. 

Syntavlorna brukar gå från 0,05 till 2,0. Där högre tal visar på bättre och lägre tal sämre 

synskärpa. Synskärpan för avstånd mäter man på sex meter. På sex meters avstånd så 

konvergerar man så lite att det räknas som att man tittar i oändligheten.  

 

Snellen med bokstavsoptotyper är en av de vanligaste syntavlor som används vid 

refraktion. Tavlan grundar sig på att testavståndet är på avståndet som bokstäverna har 

en upplösning på 5’, det vill säga fem bågminuter. Det vanligaste testavståndet är sex 

meter för avståndsynskärpan. När tavlan flyttas ska visus räknas om enligt följande 

ekvation (Rosenfield & Logan, 2009). 

 

𝑻𝒆𝒔𝒕𝒂𝒗𝒔𝒕å𝒏𝒅

𝒂𝒗𝒔𝒕å𝒏𝒅𝒆𝒕 𝒔𝒐𝒎 𝒃𝒐𝒌𝒔𝒕ä𝒗𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒉𝒂𝒓 𝟓’ 𝒎𝒊𝒏 𝒐𝒇 𝒂𝒓𝒄
 =  𝑫𝒆𝒄𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒗𝒊𝒔𝒖𝒔  
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Den största nackdelen med Snellen tavlan är att den inte har ett jämnt antal bokstäver 

per rad. För att visusraden ska vara godkänd måste minst hälften av bokstäverna var 

korrekta (Rosenfield & Logan, 2009). 

   Man undersöker var öga för sig (monokulärt) och sedan tillsammans (binokulärt). Den 

binokulära synskärpan ska vara bättre än det monokulära om man inte har några 

binokulära problem med ögonen.  

  

1.3 Binokulära seendet 

Binokulära seendet enkelt förklarat är hur ögonen samarbetar och hur bra det samarbetar 

tillsammans. Människor har ögonen rättfram och nästan helt parallella synaxlar med 

bara en försumbar skillnad. Avståndet mellan ögonen (pupilldistansen) mäts i 

millimeter. Detta avstånd gör att vi har nästan två identiska bilder som läggs ihop till en 

tredimensionell bild och därmed möjliggörs djupseende (Evans, 2007). Det gör att vi 

kan bedöma avstånd mellan olika objekt och mellan objektet och oss. 

 

För att man ska ha ett välfungerande binokulärt seende behöver tre komponenter 

fungera, motoriska systemet, sensoriska systemet och att anatomin är som den ska 

(Evans, 2007). 

   Motoriska systemet är hur ögonen rör sig och samarbetar med de intraokulära 

musklerna och nerverna. Sensoriska systemet är att de två bilderna från vardera ögat ska 

tolkas av hjärnan. Anatomin handlar om hur våra ögon sitter och hur strukturerna runt 

om ögonen är och även ögats uppbyggnad. 

   Är det så att något av delarna för binokulärseende saknas kan man få det svårt eller 

omöjligt att få en enkel bild. Då kan man se dubbelt eller så supprimerar hjärnan en av 

bilderna. Amblyopi och anisometropi är två orsaker till att ett öga supprimeras. 

 

Lättare binokulära problem som forier kan man korrigera eller träna upp. Lite mer 

avancerade binokulära problem som tropi (strabismus) kan göra det svårt eller till och 

med ogenomförbart för hjärnan att få ihop de två synintrycken från vardera öga.  

   Strabismus och amblyopi som är mer avancerade binokulära problem orsakar att 

synskärpan inte utvecklas som den ska i ung ålder.  

   För att behandla, avlasta och lindra symtomen av forier använder man sig av 

synträning, addition och prismor beroende på vilken typ av fori det är och hur svåra 

problemen är (Goss, 2009). Till skillnad från forier behöver tropier behandling så tidig 
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som möjligt. Hjälper inte träning för tropin kan man behöva operera, för att sedan ha 

möjlighet att utveckla ett så normalt binokulärt seende som möjligt.  

 

Med åldern kan det vara sjukdomsrelaterade orsaker som gör att synskärpan försämras. 

Katarakt eller gråstarr är en av de vanligaste orsakerna till att synen försämras med 

åldern. Idag är det enkelt att åtgärda med en lättare operation som tar stor del av 

ögonvården.  

 

Stereopsis är skärpedjupet alltså fusionen av två retinala bilder som sker när bilderna är 

inom panum’s område. Normalvärde för stereopsis är 60´´ (bågsekunder). Ju lägre 

värdet är desto bättre stereoseende har man (Bowling, 2016). Ett bra stereoseende 

kräver att båda de foveala bilderna är av god kvalité (Nabie, Andalib, Ammir-

Aslanzadeh, & Khojasteh, 2017).  

 

1.3.1 Amblyopi, anisometropi och strabismus  

Amblyopi är oftast monokulärt och innebär att man har ett öga som inte används lika 

flitigt som det andra. Ofta har amblyopa en synskärpa som skiljer sig med 2 visusrader 

eller mer mellan ögonen. Det kan vara flera orsaker till amblyopi så som anisometropi, 

strabismus och stora synfel (Bowling, 2016).  Upptäcker man amblyopin i tid kan man 

lapp träna upp det amblyopa ögat (Chen, Wang, Shi, Wang, & Feng, 2016). 

 

Anisometropi är ett synfel som innebär att ögonen har olika styrkor. När man har mer 

än 1,00 D skillnad på ögonen börjar anisometropin påverka det binokulära seendet.  

Microtropi är ofta förknippat med anisometropi (Bowling, 2016). 

 

Strabismus är när ett eller båda ögonen avviker från synaxeln. Hur stor avvikelsen är 

avgör hur bra det binokulära seendet blir. Vid en liten avvikelse kan man ha ett 

någorlunda bra binokulärt seende, till och med djupseende. När avvikelsen blir för stor 

kan det leda till att man ser dubbelt eller att ett öga supprimeras.  

  

Ensidigt covertest är ett enkelt test som man kan upptäcka strabismus med. Covertest 

anses vara det viktigaste testet för binokulärt seende (Rosenfield & Logan, 2009). 
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1.4 Körkort 

För att få ta körkort i Sverige måste man ansöka om körkortstillstånd hos 

transportstyrelsen. De utvärderar dina personliga och medicinska krav. Kraven hittar 

man i transportstyrelens författarsamling TSFS 2010:125 som är föreskrifter och 

allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort för vägtrafik.  

   I 2 kapitlet finns synfunktioner som är uppdelat i två kategorier beroende på vilka 

behörigheter som avses. Fordonstyperna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE har samma 

krav gällande synfunktionerna (Transportstyrelsen). 

 

Om man tittar på körkortets baksida under den tolfte kolonen kan man se om någon 

synkorrektion krävs för att framföra ett visst fordon. I EU-harmoniserade körkortsregler 

hittar man vad koderna för synen och de olika korrektionerna är 01.01-01.06. Man hittar 

även förklaring för körkortets alla delar och uppbyggnad, under om körkort i  

(Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2006). 

   Den 19 januari 2013 infördes de nya EU-harmoniserade körkortsreglerna i Sverige. 

(Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2006). 

 

1.4.1 Transportstyrelsens författarsamling, TSFS 2010:125, vägtrafik. 

Transportstyrelsen föreskrifter är uppbyggda av bestämmelser från körkortslagen 

(1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). 

   Vid högre behörigheter behöver man göra regelbundna förnyelser av sitt körkort. 

Beroende på hur gammal man är ser förnyelserna olika ut. Är man yngre än 45 år 

behöver man göra en hälsodeklaration och kontroll av synen. Är man äldre än 45 år 

måste man även ha ett läkarintyg. Oavsett ålder ska körkortet förnyas vart femte år. 

 

Synskärpan man måste uppnå för innehav av körkort för tyngre behörigheter är minst 

0,1 i ett av ögonen och minst 0,8 i det andra. Det nämns inget huruvida den binokulära 

synskärpan måste vara minst 0,8 för att det sökande ska bli godkända, detta krav finns 

enbart för taxichaufförer (Transportstyrelsen). Nystagmus behövs det ett synfält till 30° 

från en blickriktning rakt fram uppnå en synskärpa på minst 0,8 och 0,1.  

   Synfältet ska vara på minst 160° binokulärt horisontalt, från synfältets mitt ska 70° 

åtsidorna för vardera öga uppnås. I vertikal riktning ska synfältet man ha 30° nedåt och 

30° uppåt (Transportstyrelsen). 
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Det som ska ingå i synundersökningen för körkort gällande tyngre behörigheter finns att 

läsa hos transportstyrelsen och innefattar följande. 

 

▪ Fråga om ögonsjukdom. 

 

▪ Undersökning av synskärpan. * 

 

▪ Notering av nystagmus. 

 

▪ Synfältsundersökning. 

 

▪ Ögonrörelserna med hjälp av motilitetstest.  

 

▪ Notering om personen har problem med synen vid nedsatt belysning.  

 

* Här ska man även ta hänsyn till 15§ i TSFS 2010:125. (Transportstyrelsen) 

 

De som kan göra synundersökningen för körkort är:  

1. Läkare 

2. Leg. Optiker *, ortoptister, sjuksköterska med vidareutbildning inom 

ögonsjukvård, ögonsjuksköterska och oftalmologassistenter.  

 

*Man får som Leg. Optiker inte delegera denna körkorts undersökning till någon annan. 

(Transportstyrelsen) 

 

1.4.2 EU-harmoniserade körkortsregler 

EU har 25 medlemsstater som ingår i de harmoniserade körkortsreglerna. De är uppsatta 

för att man lättare ska kunna röra sig inom EU oavsett vart körkortet är utfärdat i för 

medlemsstat och för att höja trafiksäkerheten. De har flera krav om vad som är 

minimum för de olika fordonskategorierna. Bestämmelserna ger även riktlinjer på 

förnyelse av körkorten.  

 

Det finns över 110 olika typer av körkort som är godkända inom EU- harmoniserade 

körkortsreglerna. 

   De regler som infördes 19 januari 2013 gjorde att de högre behörigheterna var 

administrativt godkända i fem år. Staterna som är med får välja mellan tre till fem års 

spann av giltighetstiden. Enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv, (2006), under 

artikel 7 ”Utfärdande, giltighet och förnyelse”. 
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1.5 Liknande studier 

I studien av (McKnight, Shinar, & Hilburn, 1991) ville man ta reda på om det fanns en 

skillnad på lastbilschaufförer med monokulärt och binokulärt seende. Förarna fick 

utföra olika tester för synen och körtester. Man utförde flera typer av syntester i studien, 

bland annat: dynamisk synskärpa, statisk synskärpa, stereopsis, synfält, 

kontrastkänslighet med flera. Den visade ingen större skillnad i synskärpa men däremot 

hade personer med binokulärt seende bättre stereopsis, kontrastkänslighet och synfält. 

  

Om risken för olyckor ökar med åldern på grund av dålig synskärpa var något som 

Gresset & Meyer, (1994) tog reda på. Vid en olycka är det många faktorer som på 

verkar att det är svårt att avgöra om grundfaktorn är den nedsatta synen. Studien baseras 

på bilister i 70-års åldern med en synskärpa på 6/15 (0,4) eller 6/12 (0,5) samt hade 

bristande binokulärt seende. Deras slutsats var att nedsatta visus inte hade signifikant 

påverkan för olyckor.  

 

Studien av (Mäntyjärvi, Tuppurainen, & Rouhiainen, 1998) som handlar om 

yrkesmässiga lastbilschaufförers visuella funktion skulle kräva lättare arbetsuppgifter 

upp i högre ålder. I studien deltog 77st chaufförer från ålder 30–66 år. Studien utförde 

mörkadaption, synfält, visus, känslighet för bländning och kontrastkänslighet. De kunde 

inte se att äldre chaufförer mellan 60–66-års ålder skulle behöva andra arbetsuppgifter 

på grund av synen. Dock upptäckte de att det var 6,5 %, 5 av 77 deltagare som inte 

klarade körkortskraven.   
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2 Syfte  

Syftet var att ta reda på om ögondominanstest skulle kunna vara ett relevant test vid 

körkortskontroller för tyngre behörigheter, speciellt vid amblyopi eller anisometropi. 
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3 Material och utförande 

3.1 Material 

Syntavlan som användes var ett bärbart belysningsskåp från Precision Vision (CAT.NO. 

2197US). Kontroll av synskärpan gjordes med en Snellen tavla, bokstavsoptotyper med 

visus från 0,25 till 1,6 vid ett testavstånd på sex meter.  

 

Randot stereotest användes cirklarna med randot prickig bakgrund och suppressionstest 

från Stereo Optical CO., INC. Testet utförs på 40 cm avstånd. Testet går från 400 

bågsekunder till 20 bågsekunder. Svaren kontrolleras i instruktionsboken. Det sista 

korrekt nämnda svar är det som journalfördes i antal bågminuter.   

 

Suppressionstest är ett test som finns i Randot stereotest, det är en liten ruta till höger 

om cirkel testet, som har ett R, ett kors och ett L i sig. Det högra ögat ser R:et och den 

vertikala linjen i korset medans det vänstra ögat ser den horisontella linjen och L. I 

instruktionerna nämner de att suppressionstest kan ge en indikation på ögondominansen. 

Beroende på hur bra stereoseende är kommer man se olika delar av korset eller någon 

av bokstäverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provglas +1,50 D användes vid ögondominanstestet för den sensoriska dominansen. 

Styrka på lins valdes från tidigare studie av Pointer, (2012). Det öga som indikerar på 

mest suddighet eller känns mest störande att ha glaset framför är det dominanta ögat 

(Pointer, 2012). 

 

 
 
Figur 1a. Randot 

stereotest utan 

polariserade glasögon. 

Figur 1b. Randot 

stereotest vad höger 

öga ser. 

Figur 1c. Randot 

stereotest vad vänster 

öga ser. 
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Hålkortstestet är gjort av ett svart A4 papper med ett hål i mitten på tre cm i diameter. 

Diametern är vald från studien av (Johansson, Öqvist Seimyr, & Pansell, 2015). 

Deltagarna fick hålla kortet med båda händerna på en armlängds avstånd och titta på en 

bokstav på raden ovanför sin bästa korrigerade visus.  

 

Övrigt material som användes under undersökningarna var frostad ocklusionsspad, 

talmeter och polariserade glasögon som tillhör Randot stereotest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Utförande 

Deltagarna som var med behövde uppfylla kriterierna för att delta i denna studie. 

Deltagarna skulle ha ett godkänt körkort för någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, 

D1, D1E, D, DE. I studien deltog 34 personer var av 2 kvinnor och 32 män. 

Deltagarna var mellan 23 och 79 år gamla. Medelåldern var 45,5 år med en 

standardavvikelse på ±16,5.  

Deras senaste förnyelse av körkort var från 2009 till 2018, medel på förnyelsen var år 

2014 och hade en standardavvikelse på ±2,5.   

 

En enklare journal används för dokumentation under besöken (se bilaga B). Man 

journalförde om deltagarna hade en känd ögonsjukdom, systemsjukdom eller tog några 

typer av mediciner som kunde påverka ögonen. Ingen av deltagarna uteslöts från 

studien. 

Figur 2. Utrustningen som användes för undersökning. Syntavla av 

Precision Vision, hålkortstest, randot stereotests från Stereo Optical 

med tillhörande polariserade glasögon, frostad ocklusionsspade, 

provglas +1,50 D och talmeter på fem meter. 
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   Resultatet sammanställdes i Excel med punktdiagram. Undersökningarna gjordes i 

diverse tillgängliga lokaler, allt ifrån personalrum till verkstäder. Detta var för att 

möjliggöra ett testavstånd på sex meter. Alla rum hade en normal rumsbelysning.   

 

Synskärpan kontrollerades med Precision Vision Snellen med bokstavsoptotyper, tavlan 

var placerad på sex meters avstånd. Syntavlan hade högkontrast på under alla 

undersökningarna då den har ett belysningsskåp bakom. Först kontrollerades fri visus 

sedan habituell visus. Hade deltagarna kontaktlinser vid undersökningen kontrollerades 

enbart den habituella synskärpan. Då syntavlan endast hade bråktal räknades resultaten 

om från bråkform till decimal, för att journalföra synskärpan i decimalform.  

 

   Deltagarna tog på sig polariserande glasögon ovanpå den befintliga korrektionen. 

Hade inte deltagaren någon typ korrektion utfördes testet endast med de polariserade 

glasögonen. Deltagarna fick börja med suppressionstest som är till höger om 

cirkeltestet. De fick sedan göra cirkel testet, där de fick tala om ifall de tyckte att någon 

av cirklarna i rutan såg ut att vara framför de andra. Deras svar kontrollerades med 

instruktionerna och journalfördes i antal bågsekunder. 

 

Vilket av ögondominanstesterna deltagarna skulle börja med var randomiserat. 

Deltagare med ojämna siffror fick börja med hålkortstestet och deltagare med jämna 

siffror fick börja med +1,50 D. 

 

   Medan deltagarna tittade på optotypen fick de hålla upp hålkortet framför sig på en 

armlängds avstånd. Under tiden deltagarna tittade på optotypen höll man 

ocklusionsspaden växelvis framför ögonen. Det öga som de såg optotypen med är 

dominanta.  

Även under sensoriska ögondominans testet fick deltagarna titta på en optotyp på raden 

ovan för bästa binokulära visus. När deltagarna tittade på optotypen hölls ett provglas 

med styrka +1,50 D framför ögonen växelvis. Under det sensoriska dominanstestet är 

det öga som upplever mest irritation eller suddighet av provglaset som är det dominanta 

ögat.  

Det sista som gjordes i undersökningen var ett covertest. För att upptäcka eventuella 

forier men framförallt tropier. 
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4 Resultat  

Deltagarnas befintliga visus var från 0,4 till 1,6 monokulärt och 0,8 till 1,6 binokulärt. 

Av de 34 deltagarna var det 2 (6%) av deltagarna som hade binokulär visus under 1,0. 

Totalt var det 47% (16 personer) av deltagarna som hade ojämn visus (se figur 3).  Av 

de 16 deltagarna som hade ojämn visus var det 75% (12) som hade bra syn, endast 4 

(25%) av deltagarna hade lägre visus.   

 

Av 34 deltagare var det endast 2 (6%) personer som inte uppnådde körkortskraven. 

Deltagarna som hade någon typ av korrigering för avstånd var 12 (35%)och av dessa var 

det 11 (92%)som klarade körkortskraven. Se bilaga C, resultat 

 

Vid det sensoriska dominanstestet var det 13 (38%) deltagare som valde höger öga, 12 

(35%) personer som valde vänster öga och 9 (27%) personer som valde lika (se figur 4). 

Med hålkortstestet valde 82% (28) av deltagarna att titta med höger öga och 6st (18%) 

deltagarna tittade med vänster öga (se figur 5).  
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Figur 3. Diagrammet förtydligar hur många av  

deltagarna som hade jämn visus respektive ojämn 

visus.  
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Figur 4. Visar i procent vilken 

ögondominans deltagarna valde på det 

sensoriska testet.  

Figur 5. Visar i procent vilken 

ögondominans deltagarna valde vid 

hålkortstestet. 
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Figur 5. Visar i procent vad deltagarna 

valde vid hålkortstestet. 
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Totalt var det 55% (19) personer som bytte dominans mellan dominanstesterna. Det var 

10 (29%) som bytte från höger till vänster eller tvärtom. Av de deltagare som valde lika 

på det sensoriska dominanstestet tittade alla med höger öga på håltestet (se figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av deltagarna så var det 12 (35%) som använde sitt öga med sämst visus under något av 

dominanstesterna. På sensoriska dominanstestet var det endast 5 (15%) deltagare som 

valde sitt sämre öga att titta med medan på hålkortstestet så var det 7 (20%) deltagare 

som använde ögat med sämst visus. Det var endast 1 (8%) av de 12 deltagarna som 

valde sitt sämre öga på båda av testerna.  

 

Figur 7 och 8 visar de 4 deltagare som hade ojämn visus, lägre visus än normalt och 

deras resultat på ögondominanstesterna. 
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Figur 6. Diagrammet visar antal deltagare som bytte ögondominans mellan testerna 

och hur de bytte dominans. Om deltagarna bytte dominans från höger till vänster 

eller tvärtom och om de bytte från höger till lika eller tvärtom.   

 

Figur 7. Diagrammet visar 4 av deltagarna med lägre visus och deras 

val på sensoriska ögondominanstestet.  
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Med suppressionstest var det 31 deltagare (91%) som såg både R+L och 3 (9%) 

deltagare som såg en av bokstäverna. 2 (6%) såg bara R och 1 (3%) såg L. 

 

Deltagarna hade stereopsis från 400´´ till 20´´. Det var 21 (62%) deltagare som hade 

stereopsis bättre än 60´´. Deltagaren med exotropi hade stereopsis mindre än 400´´.  

Av 34 deltagare var det 74% (25) av deltagarna som hade orthofori. Det var 8 (23%) 

deltargare som hade exofori och 1 (3%) deltagare hade exotropi på höger öga.   

 

Vid frågor om ögonsjukdomar framkom det att 2 (6%) av deltagarna hade haft katarakt. 

Båda hade opererat katarakten. En deltagare (3%) hade åldersdiabetes där ingen 

medicinering krävdes då det var tillräckligt stabilt. Av de mediciner som deltagarna 

hade var det torra slemhinnor, dimsyn och mydrasis som var de biverkningar som kunde 

påverka ögonen.  

Figur 8. Diagrammet visar 4 av deltagarna med lägre visus och deras 

val på hålkortstestet.  
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5 Diskussion 

Denna studie visade inget direkt samband mellan visus och ögondominans eller att 

dominanstest skulle vara relevant vid rapportering till transportstyrelsen vid 

körkortskoll. Även om det var 47% av deltagarna som hade ojämn visus var det ändå 

inte mer än en halv till en visus rad skillnad hos de flesta vilket får anses normalt. 

 

Att 35% av deltagarna med ojämn visus valde att titta med det öga med sämre visus 

under ögondominanstesterna var högre än förväntat, ett extra plus var att deltagaren 

med exotropi på höger öga valde just höger öga på ett av ögondominanstesterna. Det 

visar på att man kanske inte alltid väljer det öga med bäst synskärpa, utan i vissa 

situationer kommer man välja synintrycket från det sämre ögat framför det bättre. 

   Däremot vred denna deltagare omedvetet på huvudet för att titta med det öga med bäst 

visus under hålkortstestet. Det är nog högst troligt en vana som han använde sig utav då 

det inte var jättestor skillnad i visus. Precis som tidigare studier visat finns det inte alltid 

ett samband mellan ögondominanstesterna, i vissa fall kan det snarare vara vana och 

inte dominans som avgör vilket öga man väljer (Alistair P. Mapp, 2003, 65 ) . 

   Tidigare studier tyder på att en del människor har en svagare dominans under vissa 

förhållande därför fick deltagare som inte märkte någon skillnad mellan ögonen på det 

sensoriska ögondominanstestet välja lika som ett alternativ.  

 

Att endast 6% deltagare inte uppnådde de monokulära kraven för körkortet var ändå en 

liten del. Körkortsförnyelsen borde inte spela någon roll, då det var ett respektive tre 

årssedan den senaste förnyelsen gjordes. Med tanke på att deltagaren som förnyade 

körkortet för ett års sedan hade diabetes som kan påverka synen, kan det vara 

sockervärdena som spelat roll i undersökningen. Däremot hade denna deltagare tätare 

kontroller på grund av sin diabetes.  

Den deltagaren som förnyade sitt körkort för tre års sedan hade ingen korrigering vilket 

innebär att förhoppningsvis räcker det med ett optikerbesök och par glasögon för att 

uppnå de monokulära körkortskraven.  

   Hade den binokulära synskärpan varit relevant för körkortet så hade alla deltagarna 

klarat körkortskraven. Då det inte nämns något om en godkänd binokulär synskärpa för 

chaufförer utgår man ifrån de monokulära värdena.  
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Deltagarna som var äldre hade bättre syn än förväntat, endast 2 (6%) deltagare hade 

binokulär synskärpa under 1,0 som räknas som ”normal” synskärpa, med tanke på att 

15% av deltagarna var över 65 år. Även om inte alla deltagare nådde upp till 

körkortskraven verkar kraven för körkortstesterna vara fullt tillräckliga. Det är dock bra 

att chaufförer har så höga krav på deras syn och regelbundna kontroller av synen, då det 

är många timmar på vägarna där många olika synintryck ska hämtas in och analyseras. 

 

Om man jämför denna studie mot andra studier som undersökt ögondominanstesterna 

har personerna haft en balanserad visus på minst 1,0 och ett bra stereoseende, vilket kan 

leda till olika resultat.  

 

Studien hade kunnat bli bättre om man hade varit stationerad med bättre visustavla och 

samma förhållande för alla deltagare. Dock skulle det kunna vara svårare att få tag i 

deltagare då många yrkeschaufförer kör på dygnets alla tider. Att utföra en refraktion 

för att få fram bästa visus skulle kunnat gett ett annorlunda resultat på framför allt det 

sensoriska dominanstestet, då misstanken är att det var en hel del okorrigerade 

hyperoper med i studien. Men i denna studien ville man utgå ifrån deltagarnas befintliga 

syn och inte hur bra de kan se.  

Det hade däremot varit intressant att jämföra monokulära synfältet och jämföra mellan 

det dominanta och det icke dominanta ögat. Man skulle även kunna utveckla studien 

och göra undersökningarna i hytten, tex spåra ögonrörelserna under körning på en 

testbana för att se hur chaufförerna använder synen under körningens gång. 

 

För att utveckla denna studie hade man även kunnat undersöka mörkeradaptionen hos 

yrkeschaufförer som kör nattskift. Då en av deltagarna nämnde att det hade varit 

intressant att veta hur bra syn och mörkseende yrkeschaufförer som kör nattskift har, då 

man märker stor skillnad på synen i dagsljus mot skymning.  

   Det hade också varit intressant att ta reda på hur körkortskontrollerna hos optiker och 

läkare går till, om de känner till kraven och hur noga de är på att utföra testerna. 
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6 Slutsats 

Denna studie visade inget direkt samband mellan ojämn visus och ögondominans. 

Ögondominanstest är därför inte relevant test vid körkortskontroller. Däremot hittades 

det som gav idén till studien; nämligen en deltagare med någon typ av binokulärt 

problem som var dominant på sitt sämre öga. 
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Bilagor 

Bilaga A Information samtycke 

 

Kan ögondominans vara en relevant fråga vid rapportering till transportstyrelsen 

vid körkortskoll? 

 

Så här går det till: 

Deltagare som sökes för studien är yrkeschaufförer från 18 år och uppåt.  

Din synskärpa kommer att mätas med och utan glasögon. Sedan kommer 

stereoseende att kontrolleras och under detta test kommer du få ha 

polariserande glasögon ovanpå dina glasögon.  

Ögondominanstest kommer att utföras med två enkla tester.  

• Håltest, ett svart papper med hål i som du kommer hålla framför dig. 

• +1,50D, jag kommer hålla ett enkelt glas framför ett öga åtgången.   

 

Tiden för undersökningen är ca 15 minuter. Du som deltagare kommer inte 

utsättas för några risker eller obehag. 

Undersökningsresultaten kommer dokumenteras med kön, ålder, initialer och 

en sifferkod. Rapporteringen kommer att vara avidentifierat och ingen obehörig 

kommer att få tillgång till resultatet.  

Dokumenten kommer att arkiveras på Linnéuniversitetet enligt deras riktlinjer. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och utan förklaring avbryta 

mitt deltagande. Jag har skriftligt och muntligt informerats om studien och tagit 

del av ovanstående skriftlig information. 

Jag samtycker deltagande: 

…………………………………………….. 

Namn:……………………………              Datum:……………… 

Födelseår/månad:……………….. Kvinna Man   
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Bilaga B Journalblad 

Journalblad    Datum: 

 

Kod:  Ålder:   Kön: 

Förnyelse av körkort år:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Övrigt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Undersökare: 

Fri 

visus 
 

Hab. 

visus 
 

H  H  

V  V  

Bin.  Bin.  

Stereopsis  

+1,50D Höger              Vänster              Ingetdera 

Håltest 
Höger              Vänster              Ingetdera 
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Bilaga C Resultat 

  

Deltagare Ålder Körkortsförnyelse H: Visus V: Visus B: Visus Stereopsis 

001 23 2012 1,6 1,6 1,6 30 

002 45 2017 1,6 1,6 1,6 40 

003 69 2012 1,25 1 1,25 70 

004 55 2012 0,8 0,5 1 400 

005 68 2011 1,25 1,6 1,6 70 

006 40 2018 1,25 1,6 1,6 40 

007 68 2014 1,25 1,6 1,6 40 

008 37 2012 1,6 1,6 1,6 25 

009 28 2015 1,25 1,6 1,6 50 

010 63 2009 0,8 0,8 1 50 

011 57 2015 1,25 1,25 1,25 70 

012 37 2013 1,6 1,25 1,6 30 

013 45 2017 0,8 1,6 1,6 50 

014 24 2011 1,6 1,6 1,6 30 

015 79 2017 0,5 0,625 1 70 

016 48 2015 0,4 0,4 0,8 30 

017 44 2014 1,6 1,6 1,6 25 

018 28 2017 1,6 1,6 1,6 100 

019 30 2015 1,25 1,6 1,6 70 

020 60 2012 1,0 1,0 1 50 

021 31 2012 1,25 1,0 1,25 70 

022 28 2010 1,6 1,6 1,6 25 

023 73 2015 1,0 1,25 1,25 70 

024 41 2010 1,0 1,0 1,6 70 

025 55 2014 1,0 1,0 1 50 

026 63 2010 0,625 0,8 0,8 / 

027 31 2015 1,0 1,25 1,25 25 

028 23 2017 1,6 1,6 1,6 30 

029 50 2013 1,25 1,25 1,6 20 

030 57 2016 1,25 1,25 1,6 70 

031 46 2014 1,25 1,6 1,6 50 

032 24 2017 0,8 0,8 1,0 50 

033 24 2015 1,6 1,6 1,6 25 

034 54 2018 1,25 1,0 1,6 70 
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