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Abstrakt 
 

Syfte Syftet med studien var att undersöka om personbilsförare uppfyller de visuskrav 

som finns för att inneha körkort i Sverige.  

Bakgrund I Sverige måste alla som ansöker om körkortstillstånd genomgå en visus- 

och synfältskontroll. Denna kontroll görs vanligen i 16 årsålder, då det är tillåtet att 

börja övningsköra. Efter denna undersökning finns ingen obligatorisk kontroll av vare 

sig visus eller synfält om man har behörighet AM, A1, A, B, BE och traktorkort. Detta 

är något anmärkningsvärt eftersom andelen äldre i Sverige ökar och med stigande ålder 

blir ögonåkommor och ögonsjukdomar mer frekventa. Även refraktionsstatusen 

förändras under årens lopp.  

Metod Genom en visus-screening undersöktes 100 personer med minst behörighet B. 

Innan visuskontroll fick samtliga deltagare fylla i en enkät om 6 stycken frågor om sig 

själva, sin syn och sitt körkort. 

Resultat Samtliga deltagare klarade visusgränsen för B-behörighet. Även de med högre 

behörighet klarade sin gräns.  

Slutsats Samtliga deltagare i studien klarade överraskande men positivt kravet vad det 

gäller visus för körkort i Sverige. Dock krävs en större och mer omfattande studie för 

att kunna fastställa detta resultat.  



Summary 

Aim: The aim of this study was to find whether drivers meet the visual acuity 

requirements for driving license in Sweden.   

 

Background: In Sweden, drivers-license applicants are required to undergo an 

examination of their visual acuity and visual fields. This control is usually 

conducted at the age of 16 years. After the initial examination there is no further 

compulsory control for either visual acuity or visual field in order to drive AM, 

A1, A, B, BE and tractor-class motor vehicles. The proportion of elderly in 

Sweden is increasing steadily and with increasing age increases eye disorders and 

eye diseases. Also refractive errors change with time. 

 

Methods: Material for this study was obtained by measuring the visual acuity of 

100 subjects. Subjects were required to hold a valid automobile driving license. 

Before screening commenced, all participants filled in a short questionnaire 

regarding their vision and driving license.  

 

Results: All the participants in this study passed the limit for visual acuity 

irrespective of the category of license held.  

 

Conclusion: All the participants in this study everybody met the visual acuity 

requirements for holding a driving license in Sweden. This was somewhat 

surprising, but also very positive result. However, a larger and more 

comprehensive study examining, for example, all drivers passing a certain 

checkpoint, would be in order to confirm these results. 
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1 Introduktion 

1.1  Krav för att inneha körkort 

1.1.1 I Sverige 

Enligt svensk lag (TSFS 2010:125) ska förare till fordon av behörighet AM, A1, 

A, B, BE och traktorkort ha en binokulär synskärpa på minst 0,5.  För förare av 

behörighet C, CE, D, DE och taxiförarlegitimation ska synskärpan på det bästa 

ögat uppgå till minst 0,8 och i det sämre minst 0,1. Glasögon och kontaktlinser 

får, för båda grupper, användas för att uppnå denna synskärpa. För att synskärpan 

ska anses vara uppnådd ska alla bokstäver på raden på syntavlan läsas.  

Utöver synskärpekraven måste även synfältet utsträcka sig minst 120° i 

horisontalled, med minst 50° åt vardera hållet utifrån centrum och i vertikalled 

minst 20° uppåt och neråt då båda ögonen ser samtidigt.   

 

Enligt Körkortslagen (SFS1998:488) kap 3 11 § gäller ett körkort ”från och med 

den dag då det utfärdas.” Och vidare i 12 § står ”Behörigheten C, CE, D eller DE 

gäller tills det att körkortshavaren fyller 45 år och därefter för perioder om högst 

10 år, om körkortshavaren har visat att de medicinska kraven för att ha sådan 

behörighet är uppfyllda.” 

 

Förare av fordon av behörighet AM, A1, A, B, BE och traktorkort behöver bara 

göra en synkontroll när de ansöker om körkortstillstånd, vanligen vid 16 årsålder. 

Därefter finns det ingen obligatorisk uppföljning av varken synskärpa eller 

synfält.  

 

1.1.2 I andra länder 

I vissa länder inom EU som t.ex. Spanien, Belgien och Finland finns särskilda 

lämplighetsbedömningar av äldre förare (Spolander, 2003, ss 90-91). Några stater 

i USA har krav på synkontroll för förnyelse av körkort efter att en viss ålder. 

Åldersgräns och tidsintervall för förnyelse varierar från stat till stat (Colenbrander 

& De Laey, 2005). 
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I Finland måste man vid 45 årsålder, genomgå en synkontroll för att få behålla sitt 

körkort och vid 60 årsålder måste en hälsoundersökning genomföras. På 70 – 

årsdagen upphör körkortet att gälla och en ny körkortsansökan måste lämnas in. 

Med körkortsansökan skickas även ett intyg på genomgången läkarunderökning 

och ett intyg där två utomstående personer bekräftar att personen ifråga 

upprätthållit sin körförmåga genom regelbunden körning. Det körkort som sedan 

utfärdas är giltigt i högst 5 år. Det som konstateras ur detta är att inga positiva 

säkerhetseffekter har kunnat ses. Utfallet är att det blivit mer besvär för den 

enskilde och kostnader för samhället (Spolander, 2003, ss 90-91).  

Ser man på krav på synskärpa hos andra länder runt om i världen har de samma 

eller krav i närheten av vad vi har i Sverige (Colenbrander & De Laey, 2005).  

 

1.2 Visus 

Visus är ett mått på ögats upplösningsförmåga och kan liknas vid ögats förmåga 

att se två separata objekt som separerade. Ögats upplösningsförmåga benämns 

vanligen med hjälp av MAR som är en förkortning av engelskans ”minimum 

angle of resolution” – minsta upplösningsvinkel (Ricci, Cedrone & Cerulli, 1998).  

Tidigt upptäckte astronomer att det var möjligt att se två stjärnor som separata om 

avståndet mellan stjärnorna bestod av minst 1 bågminut. Var avståndet mellan 

stjärnorna mindre än 1 bågminut sågs de två stjärnorna istället som en enda. Den 

normala upplösningsförmågan hos ett öga blev därmed definierad som 1 bågminut 

(Grosvenor, 2007, s. 9).  

 

När man tittar rakt fram avbildas det föremål man tittar på i fovea (kan också 

benämnas makula). Fovea är det område i näthinnan som är specialiserat på detalj 

– och färgseende och det är där man vanligen mäter ögats upplösningsförmåga, 

visus. Fovea utgör en grop i näthinnan och har en horisontal diameter på ungefär 

1,5 mm (Remington, 2005, s. 76). I mitten av fovea finns ett område som är helt 

fritt från blodkärl för att ljusstrålarna obehindrat ska kunna nå fotoreceptorernas 

yttersegment. Detta område kallas foveolan, det är där strålarna samlas, och 

därmed bilden hamnar, i ett normalseende öga (Kanski, 2007, s. 627). Denna 
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avaskulära zon är stavfri och till storleken ca 0,57 mm vilket motsvarar 1 

bågminut (Remington, 2005, s. 76). 

Studier visar på att koncentrationen av tappar i fovea varierar kraftigt från individ 

till individ (Rossi & Roorda, 2010) men alla visar på en drastisk minskning i 

tappkoncentration ju längre ut från fovea man befinner sig (Rossi & Roorda, 

2010; Jonas, Schneider & Naumann, 1992).  

 

1.2.1 Mätning av visus 

Att mäta ögats upplösningsförmåga, eller visus, är av kliniker det vanligaste sättet 

att mäta synfunktionen. Visus används som en indikator på om glasögon behövs 

och ger en fingervisning om hur ögonstatusen är. Behovet av att mäta visus är en 

självklarhet i samband med en synundersökning (Elliott, 2007, s. 30).  

 

Föremål som används för mätning av visus måste följa specifika regler angående 

deras uppbyggnad. Ofta benämns dessa specialdesignade föremål som optotyper. 

En Snellen-optotyp är uppbyggd på så sätt att den är fem delar hög och fem delar 

bred. En hel optotyp upptar 5 bågminuter på näthinnan där varje detalj i optotypen 

upptar 1 bågminut på näthinnan. Om patienten klarar av att urskilja detaljen i 

optotypen är dennes minsta upplösningsvinkel 1 bågminut och visus antecknas då 

som 20/20 i USA eller 6/6 i Storbritannien (Eskridge, 1991, s. 18).  

 

1.2.2 Olika benämningar av visus 

Visus mäts i olika enheter. En benämning är logMAR som är logaritmen av MAR 

och anges i decimaltal. (Ricci, Cedrone & Cerulli, 1998).  

Att anteckna visus i decimalvisus är ovanligt i engelskspråkiga länder, men i 

bland annat Sverige är det standard. Decimalvisus utgår från förmågan att se en 

detalj motsvarande 1 bågminut vilket ger värdet 1,0. Decimalvisusvärdet sjunker 

med stigande detaljstorlek eller bokstavsstorlek. Ett visusvärde som är hälften så 

bra som 1,0, alltså 0,5, är detaljen eller bokstaven dubbelt så stor som vid visus 

1,0 (Grosvenor, 2007, s. 10).  



4 

 

Resultatet från en Snellentavla antecknas vanligast i Snellen-bråk. Testavståndet 

är vanligast 20 fot eller 6 meter och är det som står som täljare i bråket. Nämnaren 

är det avstånd på vilket optotypen upptar 5 bågminuter på näthinnan (Eskridge, 

1991, s. 18).  

 

Tabell 1.1 Förhållandet mellan olika visusenheter MAR (bågminuter), 

decimalvisus, Snellen-bråk och logMAR-visus (efter Elliott, 2007, s. 33). 
MAR 

(minutes of arc, 

bågminuter) 

Decimal Snellen-bråk 
LogMAR 

1 1,00 20/20 0,00 

1,60 0,63 20/32 0,20 

2 0,50 20/40 0,30 

2,5 0,40 20/50 0,40 

5 0,20 20/100 0,70 

10 0,10 20/200 1,00 

 

1.2.3 Snellentavlan 

År 1862 uppfann den tyska oftalmologen Hermann Snellen med en ny syntavla, 

som numera bär hans namn. Det finns ingen standardiserad Snellentavla utan antal 

bokstäver, sekvensen av storleken på bokstäverna, variationen av bokstäver och så 

vidare varierar från tillverkare till tillverkare. Vanligen innehåller tavlorna en 

bokstavsrad på visus 6/60, sedan rader med minskande bokstäver till den typiska 

sista raden 6/5 (Elliott, 2007, s. 34).  

1.2.3.1 Fördelar: 

Tavlorna har stor fördel i att de är vida vanliga och att sättet att dokumentera 

Snellenvisus förstås generellt. De är praktiska i den mening att de kan göras i små 

format då betydligt färre stora bokstäver behöver finnas med (Elliott, 2007, s. 35) 
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1.2.3.2 Nackdelar: 

Visus som mäts med Snellentavlan är mycket mindre repeterbar jämfört med den 

visus som mäts med en logMAR tavla och har över tre gånger sämre känslighet 

när det handlar om intraokulära avvikelser. Dessutom har tavlan mycket lägre 

känslighet för amblyopi och annan enögd visusförsämring. De största 

avvikelserna märks vid stora (>6/12) och små (<6/6) bokstäver (McGraw & Winn, 

1995). 

En standardiserad logMAR tavla har fem bokstäver på varje rad jämfört med 

Snellen som vanligast har en bokstav på visus 6/60, två bokstäver på 6/36 och tre 

på 6/24.  Många Snellentavlor innehåller inte några rader med små bokstäver utan 

är trunkerade till 6/4, 6/4,5, 6/5 eller ibland även 6/6. Detta gör att upptäckten av 

lätt reducerad visus orsakad av okorrigerad refraktivt fel eller sjukdom hos 

patienter med bra visus är omöjligt. T.ex. om tavlan som används är trunkerad till 

6/5 kommer man inte att kunna upptäcka visusförlust från 6/3 till 6/5 eller från 

20/10 till 20/15 (Elliott, 2007, s. 35).  

 

Faktorer som påverkar visusmätningens resultat: 

1. Anatomiska begränsningar. 

 Koncentrationen av fotoreceptorer i individens fovea.  

2. Diametern på ”blur circle” på näthinnan.  

 Ju mindre suddighet på näthinnan, desto bättre. Påverkas av 

refraktivstatus och pupillstorlek.  

3. Linsaberrationer som inkluderar de i glasögonlinser, kontaktlinser och 

kristallinalinsen.  

 Leder till bland annat sfärisk och kromatisk aberration. 

4. Belysning. 

 Påverkar bländningen och pupillstorleken. 

5. Kontrast 

 Högkontrastmätning ger ett högre visusresultat.  

6. Konturinteraktion.  

 Närliggande optotyper som ligger för nära varandra flyter ihop. Drabbar 

främst amblyoper och individer med makulopati.  
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7. Fysiologiska faktorer som påverkar visus.  

 Uppfattning av suddighet och trötthet. 

8. Ålder.  

 Hos unga utvecklas synfelet, bland annat på grund av att ögat växer, 

och äldre drabbas vanligen av degenerativa förändringar.  

9. Tiden man får för att läsa optotyperna.  

 Individer behöver olika lång tid för att uppfatta det de ser, främst 

amblyoper.  

10. Bokstävernas svårighetsgrad.  

 Vissa optotyper är svårare att känna igen än andra (Eskridge, 1991, ss 

26-29).   

 

1.3 Synkvalitet och synkvantitet 

Att mäta visus är ett utförligt sätt att mäta syn men självklart ger det inte hela 

bilden av synens kapacitet (Dickinson, 1998, s. 35). För att uppnå maximal visus 

ska kontrasten mellan optotyper och bakgrund vara över 80 %.  När kontrasten är 

under individens tröskelvärde kan inte individen urskilja något objekt. 

Identifiering av objekt beror alltså inte bara på objektets storlek utan även på dess 

kontrast (Ricci, Cedrone & Cerulli, 1998).  

 

1.3.1 Kontrast 

Visusmätning återspeglar tyvärr inte patientens förmåga att identifiera stora objekt 

och låga kontraster. Dessa är viktiga komponenter för det ”riktiga” synintrycket 

och kontrastkänslighetstester ger därför en bättre bild av patientens faktiska 

funktionella syn. Jämfört med att mäta visus som är en visuell komplex uppgift då 

det involverar igenkänning och identifikation är mätmetoden för 

kontrastkänslighet en visuell låg-nivå uppgift då den bara innehåller 

diskriminering. Visusmätning kräver mer då patienten måste namnge de bokstäver 

som finns på synprövningstavlan (Dickinson, 1998, ss 35 – 36).   

Kontrastkänsligheten mäts bland annat med hjälp av gitterstimuli, som är 

uppbyggda av alternerande svarta och vita ränder, med varierande spatiala 
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frekvenser och varierande kontrast. Den spatiala frekvensen mäts i cykler/grad. 

Avståndet mellan de svarta och vita ränderna utgör 1 bågminut. En person med 

visus 1,0 på en högkontrast-tavla ska kunna se 30 cykler/minut av ett 

frekvensmönster av högsta kontrast (Dickinson, 1998, ss 35 – 36).  

Man kan även mäta kontrasten med hjälp av bokstäver. Pelli-Robson är en 

bokstavstavla med rader av bokstäver i sjunkande kontrast. Tavlan har 16 stycken 

kontraststeg med tre bokstäver i varje kontrastintervall. Kontrasten sjunker med 

0,15 log-enheter vid varje intervall. Bokstävernas kontrastkänslighet motsvarar en 

spatiell frekvens på 0,50 till 1 cykel/grad (Elliott, 2007, s. 48).  

 

1.4 Det åldrande folket 

I Sverige lever vi bara längre och längre. Enligt en prognos från statistiska 

centralbyrån (SCB) kommer andelen personer över 60 år att öka. År 2010 var det 

2 351 154 personer i Sverige som var 60 år eller äldre. Om 50 år, år 2060 

beräknas det stiga till 3 291 189 personer, en ökning med 940 035 personer.  

 

1.4.1 Åldersförändringar 

Det finns flera förändringar som anses normala när man åldras. Det som åldras 

snabbast i kroppen är de elastiska strukturerna, vilket leder till att hos mycket 

gamla kan stora påfrestningar ge lung- och hjärtsvikt. Ett samband mellan nedsatt 

reaktionsförmåga och sämre balans går att se hos äldre då man vet att den 

psykomotoriska hastigheten reduceras. Detta ökar risken för fallolyckor och 

benbrott (Hunskår, 2007, s. 749).  

1.4.1.1 Myopi – närsynthet 

Genomsnittsvärdet på myopi-progression efter 20 årsålder är ca 1,00 D på 20 år, 

vilket ger 0,05 D/år. Forskning har visat att det finns tre olika typer av 

myopiutveckling. Hos grupp 1 ses en snabb ökning av myopin under tidig 

ungdom som sedan stabiliseras i vuxenålder. I den andra gruppen, kan man se en 

snabb utveckling i tidig ålder som bromsas upp för att sedan i vuxen ålder ske i en 

långsammare takt. I den tredje gruppen, inkluderat de personer med myopi som 
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debuterar i vuxen ålder, accelererar myopin inte förrän efter ungdomsåren 

(Grosvenor, 2007, s. 46).   

Hos myoper med hög myopi i tonåren tenderar ökningen av deras myopi att öka 

mer än hos de myoper med låg eller medelhög myopi. En studie gjord på 36 

myoper som vid 14 års ålder hade en myopi på – 6,00 D hade vid 54 års ålder ökat 

sin myopi med mellan 0.00 D till 14,00 D (Grosvenor, 2007, s. 47).   

1.4.1.2 Hyperopi – översynthet 

Ökningen av hyperopi hos en individ från 20 till 40 årsålder är inte speciellt stor. 

Däremot ses en förändring hos de över 45 år. I en studie gjord på 100 hyperoper 

som följdes från 45 till 54 år visade på att 62 personer ökade i hyperopi. Detta kan 

bland annat förklaras av den stegvisa avslappningen i ackommodationen, 

ackommodationen som tidigare i livet kompenserade den hyperopi som fanns 

(Grosvenor, 2007, s. 71).  

 

1.4.2 Åldersrelaterade förändringar som påverkar visus 

Med ökad ålder, ökar även förekomsten av ögonrelaterade åkommor. Katarakt, 

åldersrelaterad makula degeneration och glaukom är de vanligast förekommande 

ögonåkommorna som ses hos äldre (Klein, Wang, Klein, Moss & Meuer, 1995). 

1.4.2.1 Katarakt – grå starr 

Det finns flera olika typer av katarakt som alla har gemensamt att de bildar 

opaciteter i ögats kristallina lins. Katarakten kan sitta i linsens kapsel eller i själva 

linssubstansen. Katarakt är en normal åldersförändring som uppkommer på grund 

av att linsens celler ständigt växer.   

Katarakt påverkar synen olika beroende av vilken typ det är. Grupperingen utgörs 

av var i och hur linsen drabbas. Vanliga symtom är bländningsbesvär samt 

problem med avståndsseendet på grund av myopisering. Drabbas man av 

subkapsulär katarakt uppstår de främsta besvären vid liten pupill som vid 

förslagsvis starkt solljus och lyktorna på en mötande bil. Katarakt behandlas 

vanligast genom operation (Kanski, 2007, ss 337 - ff). 
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1.4.2.2 Åldersrelaterad makula degeneration 

Åldersrelaterad makula degeneration (AMD) är den vanligaste orsaken till kronisk 

synnedsättning i västvärlden hos personer över 50 år. AMD drabbar makula 

(fovea) och påverkar det centrala seendet. Prevalensen av kraftig synnedsättning 

ökar med åldern. I USA förekommer slutstadiet (centralt synfältsbortfall) av 

sjukdomen hos ca 1,7 % av de över 50 år och hos ca 18 % av de över 85 år. 

Sjukdomen delas in i två former, våt och torr. Den våta går till viss del att 

behandla men inte bota. Den torra formen går för närvarande varken att behandla 

eller bota (Kanski, 2007, ss 629 – ff).  

1.4.2.3 Glaukom – grön starr 

Glaukom är en sjukdom som potentiellt leder till blindhet. Sjukdomen påvisar en 

karakteristisk neuropati på optiska nerven som kan leda till progressivt 

synfältsbortfall. Den största riskfaktorn att drabbas av glaukom är högt 

intraokulärt tryck (IOP). Glaukom kan vara ärftlig eller förvärvad och delas in i 

flera undergrupper. Grupperingen beror på hur tryckökningen i ögat skett. 

Riskfaktorer att utveckla glaukom hos de med högt IOP är ålder, retinala nervfiber 

defekter, glaukomärftlighet och hög myopi. Behandling av glaukom sker med 

hjälp av trycksänkande droppar, genom laserbehandling eller med kirurgi (Kanski, 

2007, ss. 374 – ff).  

 

1.4.3 Äldre i trafiken 

En studie gjord av Wood (2002) visar att äldre har problem i trafiken i situationer 

som kräver delad uppmärksamhet, igenkänning och snabba beslut. Äldre förare 

både med eller utan nedsatt syn kände igen markant färre skyltar än yngre och 

medelålders förare. Detta styrker att äldre klagar över att inte hinna läsa av skyltar 

tillräckligt snabbt (Wood, 2002).  

Studien visar även på att förmågan att undvika faror och risker efter vägen var 

starkt förknippat med personernas ögonhälsa och inte med deras ålder. Detta 

pekar på att äldre förare med tidiga åldersförändringar i ögonen troligtvis har 

problem med att upptäcka och undfly faror i trafiken som t.ex. fotgängare, gropar 

och hålor, farthinder, skräp på vägbanan samt andra fordon. Det kan också skapa 
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problem vid problematisk väderlek som vid dimma och regn, då kontrasten över 

hela vägbanan sjunker (Wood, 2002).  

Att äldre har problem med dålig syn i disiga situationer där kontrasten är låg kan 

förklaras med upptäckten av att med åldern minskar antalet stavar i den 

parafoveala delen av näthinnan med 30 %. En annan orsak till detta problem kan 

förklaras med att ljuset som når närhinnan hos personer över 60 år bara är en 

tredjedel av den ljusmängd som når näthinnan hos personer i 20 årsåldern. 

Minskningen av ljus orsakas av en liten pupill och ökad densitet i den kristallina 

linsen. Dessa faktorer förklarar därmed varför äldre personer ofta klagar över 

problem relaterat till mörkeradaptation och känslighet mot ljus som t.ex. 

bländningsbesvär och dåligt mörkerseende (Grosvenor, 2007 s. 413).  

 

Det är noga fastställt att känsligheten i det perifera synfältet, som har stor 

betydelse för seendets helhet, minskar med ökande ålder. Ett normalt synfält är en 

förutsättning för att uppnå säker bilkörning (Johnson, Adams & Lewis, 1989). En 

studie i vilken 10 000 förare deltog fastställde att förare med synfältsbortfall i 

båda ögonen hade en olycksgrad som var mer än två gånger så hög som hos 

kontrollgruppen som hade ett normalt synfält. Förare med synfältsbortfall på 

endast ett öga visade ingen högre olycksgrad jämfört med de som hade ett normalt 

synfält i båda ögonen (Johnson & Keltner, 1983).  

 

Enligt en studie gjord i Australien av Attebo, Mitchell och Smith (1996) finns det 

ett samband mellan synnedsättningar och stigande ålder, särskilt hos kvinnor. 

Flera andra studier framhåller dessutom att förare med ögonåkommor och 

ögonsjukdomar tenderar att minska sin körning och ändra på sina körvanor 

(Owsley & McGwin, 1999).  

 

1.5 Statistik 

Under 2010 omkom 108 personbilsförare i trafikolyckor i Sverige. Totalt 

skadades 11 187 personer varav 1 151 personer skadades svårt och 10 036 

personer skadades lindrigt (Trafikanalys). Fördelningen av de omkomna och 



11 

 

skadade efter kön och åldersgrupp kan ses längre fram i fig. 3.7 och fig. 3.8 under 

Resultat.  

 

1.6 Syfte 

Att undersöka om bilförare har det synskärpa som krävs för att inneha körkort i 

Sverige.  
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2 Material och metod 

Under aprilmånad undersöktes synskärpan på 100 bilister i Kalmar. De 14 första 

utfördes på Kvarnholmen onsdagen den 6 april 2011 kl 15 – 17.30. Resterande 

undersökningar genomfördes utanför Mode-gallerian på Hansa City, 66 av dessa 

på lördagen den 16 april 2011 mellan klockan 10 – 12 och 13 – 15, samt 20 

stycken på söndagen den 17 april 2011 mellan klockan 10 – 11.30. 

 

2.1 Instrument och material 

 En Snellen syntavla anpassad för 20 fot (6 meter) tillverkad av Precision 

Vision användes. Raden för visus 0,5 (20/40) och 1,0 (20/20) var markerad 

med självlysande tejp, se fig. 2.1.   

 Illuminansen mättes med en Hagner EC1-L Digital luminansmätare.  

  En opak coverspade från Bausch & Lomb användes som 

ocklusionshjälpmedel.  

Fig. 2.1 Bild av syntavlan som användes med 0,5 raden och 1,0 raden markerade med 

självlysande tejp. 0,5 raden är den övre markerade raden och 1,0 raden är den undre 

markerade raden.  

 

2.2 Rekrytering 

Förbipasserande personer tillfrågades om att delta i ett examensarbete. 

Inklusionskriteriet var att försökspersonerna hade körkort för personbil, det vill 

säga behörighet B. Samtliga deltagare fick muntlig information om 
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undersökningens syfte samt informerades om att samtliga resultat var 

konfidentiella innan undersökningen påbörjades (se bilaga 1).   

 

Sammanlagt tillfrågades 239 personer av vilka 100 stycken deltog. Av dem som 

tillfrågades men inte deltog avböjde 121 stycken direkt vid frågan om de hade 

några minuter över. De 18 resterande avböjde då de fått informationen uppläst.  

 

2.3 Undersökning 

Deltagarna fick börja med att fylla i en enkät (bilaga 2) som lämnades tillbaka till 

undersökaren för ifyllnad av uppmätt visus och illuminans. Visus mättes enligt 

följande protokoll: 

 Deltagaren stod 6 meter rakt framför en syntavla som var upphängd på en 

mörk vägg.  

 Vänster öga täcktes för av undersökaren med hjälp av coverspaden.  

 Deltagaren ombads läsa den övre markerade raden (som motsvarade ett 

decimalvisus på 0,5).  

o Var detta inte möjligt instruerades deltagaren att läsa raden över.  

o Var även detta inte möjligt fick deltagaren läsa raden ovan o.s.v.  

o Kunde försökspersonen läsa den markerade raden utan problem, 

ombads personen att läsa den undre markerade raden (som 

motsvarade ett decimalvisus på 1,0).  

o Var detta inte möjligt fick deltagaren läsa minsta möjliga rad. 

 Resultaten antecknades på det förenämnda enkätblad som deltagaren själv 

fyllt i strax innan.  

För att få godkänt var deltagaren tvungen att läsa samtliga bokstäver på raden 

felfritt (TSFS 2010:125).  

 Proceduren upprepades på vänster öga då höger öga täcktes för av 

undersökaren med hjälp av coverspaden. Resultatet antecknades enligt 

ovan. 

 Efter monokulär mätning på båda ögonen gjordes en binokulär mätning.  

 Illuminansen vid deltagarens position vänd mot synprövningstavlan mättes 

med en Hagner luminansmätare efter ungefär var 10:e deltagare.  
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3 Resultat 

Av de 100 personer som deltog var 55 personer kvinnor och 45 personer män. 

Den flesta kvinnorna, 35 %, var i åldersgruppen 36 till 45 år. Bland männen var 

flest, 24 % i åldersgrupp 26 – 35 år, fig. 3.1.  

 

Fig. 3.1 Samtliga deltagare uppdelade efter åldersgrupp och kön.  

 

Samtliga personer som deltog i studien klarade gränsen för visus. Den binokulära 

visus som uppmättes var hos samtliga 0,5 eller bättre, fig. 3.2.  
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Fig. 3.2 Binokulär visus hos samtliga deltagare uppdelat efter kön.  

 

Samtliga deltagare uppfyllde även de monokulära visuskraven. Av kvinnorna 

hade 89 % visus 1,0 på både höger och vänster öga. Resterande kvinnor hade ett 

varierande monokulärt visus från blindhet till visus 0,8.  

Av männen hade 78 % visus 1,0 på höger öga samt 84 % visus 1,0 på vänster öga. 

De kvarvarande männens monokulära visus varierade mellan 0,25 till 0,8. 

 

För att se bra på avstånd använde 53 % någon form av korrektion, fig. 3.3. 

 



16 

 

Fig. 3.3 Fördelning av den korrektion deltagarna använde för att se bra på avstånd.  

 

De körkortsbehörigheter som deltagarna hade varierade men klart vanligast var att 

endast ha personbilsbehörighet, B. Se fig. 3.4.  

 

Fig. 3.4. Förhållandet av vilka behörigheter deltagarna hade.  
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På frågan om hur länge sedan deltagarna kontrollerade sin syn senast kan man se 

att sammanlagt 77 % av kvinnorna och 82 % av männen kontrollerade sin syn för 

mellan 0 – 3 år sen. Resterande kvinnor, 23 %, och män, 18 %, hade kontrollerat  

sin syn för mer än 4 år sedan (fig. 3.5).  

 

Fig. 3.5 Tid sen senaste kontroll av syn uppdelat efter kön och tidsintervall i procent.  

 

I fig. 3.6 som handlar om byte av styrka på nuvarande korrektion svarade inte en 

kvinna på frågan trotts att hon fyllt i att hon använde korrektion för att se bra på 

avstånd.  

Det går tydligt att se att de deltagande kvinnorna bytte styrka tidigare än vad 

männen gjorde. Av de personer som använde sig av korrektion på avstånd bytte 

54 % av kvinnorna styrka för mellan 0 till 3 år sedan, medan endast 35 % av 

männen bytte styrka under samma tidsperiod (fig. 3.6).   
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Fig. 3.6 Tid sen senaste byte av nuvarande korrektion uppdelat efter kön och tidsintervall 

i procent.  

 

I Sverige dödas och skadas många bilförare i trafiken årligen. I fig. 3.7 och fig. 

3.8 kan man se hur många personbilsförare som omkommit samt skadats svårt och 

lindrigt i trafiken i Sverige år 2010.  

Notera att åldersgruppernas omfång varierar. Tabell som ligger till grund för 

figurerna är hämtad från Trafikanalys.  
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Fig. 3.7 Omkomna personbilsförare år 2010 i Sverige uppdelat efter kön och åldersgrupp.  

 

 

Fig. 3.8 Svårt och lindrigt skadade personbilsförare år 2010 i Sverige uppdelat efter kön 

och åldersgrupp. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+

A
n

ta
l

Ålder

Kvinnor

Män

Totalt

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

18–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+

A
n

ta
l

Ålder

Kvinnor

Män



20 

 

4 Diskussion 

Resultatet av denna studie överraskade men var positivt i och med att samtliga 

deltagare uppfyllde kraven för B-körkort vad det gäller visus (fig. 3.2). Även alla 

med högre behörighet, och därmed högre visuskrav, uppfyllde sina krav.  

 

Enligt svensk lag (TSFS 2010:125) kontrolleras endast visus och synfält på de 

personer som ansöker om körkortstillstånd. Visus är tyvärr inte tillräckligt för att 

avgöra hur bra en person verkligen ser. Flera studier säger att visus inte är en bra 

indikator på trafiksäkerhet (Kotecha, Spratt & Viswanathan, 2008; Owsley & 

McGwin, 1999; Owsley & McGwin, 2010). En studie gjord av Kotecha, A. et al. 

(2008) framhåller att endast visus och synfält inte ger tillräckligt med information 

för att förutse bilisters säkerhet. Owsley och McGwin (1999) fastställer i sin 

studie att sambandet mellan visus, dålig körförmåga och trafikolyckor är svagt. 

De hävdar även att visus-screening för att identifiera de personer med en 

synnedsättning som kan leda till förhöjd olycksrisk inte är effektiv.  

 

Samtliga som innehar högre behörighet än B måste genomgå synkontroller vart 

10:e år efter att de fyllt 45 år för att få behålla sitt körkort (SFS1998:488). De som 

innehar högre körkortsbehörighet jobbar vanligen som yrkeschaufförer och kör då 

mer än de som har lägre behörighet. Kanske skulle det vara mer lämpligt att 

kontrollera synen regelbundet på de som kör mer sällan och därmed har mindre 

körvana. Denna studie visar på att majoriteten av både kvinnor och män 

kontrollerade sin syn för mindre än 3 år sedan (fig. 3.7), vilket är positivt. Dock 

kvarstår det att obligatoriska synkontroller bör införas för samtliga 

körkortsinnehavare eftersom studien inte tar hänsyn till deltagarnas 

regelbundenhet utan endast senaste synkontroll.    

 

För att få en bättre uppfattning om vilka personer som är lämpliga bilförare borde 

fler tester ingå vid en synkontroll för körkort. Exempel på undersökningar som 

bör vara med vid en körkortslämplighetsundersökning utöver visus och synfält är 

kontrastkänslighet, reaktionsförmåga och test för att klara av delad 

uppmärksamhet. En kombination av alla har visat sig ha betydelse för 
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trafiksäkerhet (Owsley & McGwin, 2010). En annan studie framhåller att säker 

bilkörning kräver en kombination av bra syn, adekvat synfält, förmåga att dela 

uppmärksamheten över hela synfältet och kunskap om motorer. Studien påpekar 

även att det inte råder något tvivel om att inga kliniska undersökningar på något 

sätt beaktar dessa faktorer (Chisholm, 2008).  

 

Genom utbildning kan körförmågan tränas upp enligt Roenker, Cissell, Ball, 

Wadley & Edwards (2003). De undersökte om äldre kan tränas till att köra bättre 

och därmed bli säkrare bilförare. Genom att träna i körsimulator och träna upp 

reaktionshastighet kan äldre som klassas som riskförare förbättra sin körförmåga. 

Träning ger dock inte bestående effekt utan måste upprepas efter 18 månader 

eftersom kunskapen ständigt behöver förnyas för att inte glömmas bort.  

 

Keeffe, Jin, Weih, McCarty & Taylor (2002) visar att oförmågan att se klart och 

därmed att inte upptäcka objekt är en påtaglig konsekvens när det rör bilkörning. 

Det finns ännu inget övertygande bevis om vilken visus-nivå som ska uppnås för 

att bilkörning ska räknas som säker. Vidare forskning krävs för att precisera och 

bestämma denna nivå. Studien visar även att visus mindre än 0,5 inte behöver 

vara det visus som är relaterad till trafikolyckor. Förmodligen räcker det med att 

sätta en lägre gräns av visus när det gäller körkortskrav. Studien säger dessutom 

att många förare har lägre visus än det som är lagstadgat men att de flesta av dessa 

bilförare kan komma upp i tillräcklig visus med hjälp av korrektion.  

En möjlighet skulle kunna vara att ha olika visusgräns för olika åldrar. För unga, 

friska ögon skulle visusgränsen vara lägre. De ögonen har inga degenerativa 

förändringar och synfältet är intakt. Hos de äldre ögonen skulle visusgränsen vara 

högre på grund av minskat ljusgenomsläpp, degenerativa förändringar och sämre 

synfält (Klein et al., 1995; Grosvenor, 2007, s. 413; Attebo, Mitchell & Smith, 

1996; Johnson, Adams & Lewis, 1989).  

 

I olycksstatistiken över år 2010 (fig. 3.7 och 3.8) går det att se en skillnad mellan 

kvinnor och män. Enligt statistiken är det vanligare att manliga personbilsförare 

omkommer eller skadas i trafiken. Fig. 3.6 visar att kvinnor oftare byter styrka på 

sin avståndskorrektion. Att detta skulle ha något samband med färre drabbade 
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kvinnor i trafikolyckor är svårt att säga men det kan vara en förklaring. Viktigt att 

ha med i tanken är att fig. 3.5 visar att det är fler män än kvinnor som har 

kontrollerat sin syn inom de tre senaste åren.  

 

4.1 Felkällor 

Under undersökningsperioden varierade ljusstyrkan hos deltagarna. Denna faktor 

gör att resultatet inte är pålitligt enligt Eskridge (1991) i den bemärkelsen att alla 

deltagare inte fick samma förutsättningar vad det gäller ljus (Eskridge, 1991, ss. 

26-27). Det var svårt att få personer att ställa upp på studien och därför behövdes 

undersökningarna att delas upp på flera dagar. Denna faktor gör att deltagarna inte 

fick samma förutsättningar vad det gäller ljus och väderförhållanden.  

 

Som fig. 2.1 visar satt det färgade markeringar i underkant på visusrad 0,5 och 

1,0. Detta kan ha påverkat konturinteraktionen (Eskridge, 1991, ss. 26-27), 

speciellt hos de med lägre visus och bör därmed betraktas som en möjlig felkälla. 

 

Studien genomfördes till största delen vid ett Modehus strax utanför Kalmar. 

Denna faktor kan ha påverkat utbudet av deltagare. Det var fler kvinnor som 

ställde upp och det var inte många äldre. För att få en bättre spridning av ålder och 

personer som ställer upp hade det varit önskvärt att åka med polisen när de utför 

kontroller, för då måste folk delta och man vet att de kör. Dock kvarstår det 

faktum att ljusförhållanden kan variera från deltagare till deltagare. 
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5 Slutsats  

Samtliga deltagare i studien klarade gränsen för körkort vad det gäller visus. Detta 

var ett överraskande men samtidigt ett positivt resultat.  

Dock behövs en större och mer omfattande studie för att kunna fastsälla detta 

resultat.  

 

6 Tackord 

Tack... 

 ...till alla som deltog i studien. 

 ...till min handledare Peter Lewis. 

 ...till Johan. 

 ...till alla klasskompisar som varit sällskap på biblioteket.  
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Bilaga 1 

  

Institutionen för naturvetenskap 

 

 

 

 

 

Jag håller nu på med mitt examensarbete för jag går sista året på 

optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet här i Kalmar. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om bilförare uppfyller det krav som 

finns för synskärpa.  

 

Det som ingår i undersökningen är några korta frågor om Dig, Din syn och Ditt 

körkort samt snabb en mätning av Din synskärpa. Totalt tar det cirka 3-4 minuter.  

 

Du som medverkar är helt anonym och resultaten kommer inte kunna spåras till 

Dig personligen.  

 

Jag skulle vara tacksam om Du ville ställa upp.  

 



Bilaga 2 

  

Institutionen för naturvetenskap 

 

 

Vilket år tog Du körkort för personbil (B)?  ................... 

 

Vilken/vilka körkortsbehörighet/er har Du? (ringa in)   A   B   C   D   BE   CE   DE 

 

Använder Du någon form av följande för att se bra på längre håll (avstånd)?  

□ Glasögon    □ Kontaktlinser     

□ Nej – jag använder varken glasögon eller kontaktlinser 

 

Har Du krav på att använda glasögon eller kontaktlinser vid bilkörning? 

□ Ja    □ Nej 

 

När kontrollerade Du Din syn senast?  

□ 0-1 år    □ 2-3 år    □ 4-5 år    □ 6-10 år    □ 11 år eller mer 

 

När ändrade Du styrka senast på Dina nuvarande glasögon/kontaktlinser? 
Använder Du varken glasögon eller kontaktlinser – hoppa över frågan 

□ 0-1 år    □ 2-3 år    □ 4-5 år    □ 6-10 år    □ 11 år eller mer  

 

Är Du: 

Kvinna    □                 Man    □ 

 

Födelseår/födelsemånad ................/…….............. 

Tack för Din hjälp! 
 

 

Ifylles av undersökare: 
 

Visus:    Illuminans: _________ lux 

H: Bino: 

V: 



 

  

Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info.nv@lnu.se  

Lnu.se 
 

 


