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Abstract
Background: Driving simulators are considered to be a good alternative to real
driving, enabling you to experiment with different visual conditions without the
exposure to any risks. In order to evaluate how subject’s car driving was affected
by reduced visual acuity to the driver’s license limit, a driving simulator was used
in this study.
Purpose: To evaluate how subjects drive in a driving simulator with normal visual
acuity (≥1.0) and with reduced visual acuity (≤0.5).
Method: 40 subjects with a driver's license, in age group 18-34 participated. All
subjects had good eye health and a binocular vision of ≥1.0. Half of the subjects
got their visual acuity reduced to ≤0.5. The subjects drove a simulated car with
automatic gearbox in a busy urban and residential area during daytime.
Participants conducted also a computer-based cognitive and visual test (Useful
Field of View) and a questionnaire on driving habits.
Results: There was no significant difference in Time to Collision between the
normal visual acuity control group (≥1.0) and the reduced visual acuity test group
(≤0.5) in any of the 11 traffic situations. There was no significant difference in
speed between the control group and the test group in any of the 11 traffic
situations. There was a significant difference in reaction time between the control
group and the test group at UFOV subtest 1. At UFOV subtest 2 and 3, the
difference in reaction time was not significant between the groups.
Conclusion: According to the results of the study, it does not seem to matter if a
young person is driving with normal or reduced visual acuity regarding Time to
Collision.

Keywords
Driving simulator, simulator, car simulator, vision, driving license requirements,
useful field of view, driving experience, daytime driving, reduced vision, selective
attention, processing speed, divided attention
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Sammanfattning
Bakgrund: Bilsimulatorer anses vara ett bra alternativ till verklig bilkörning
eftersom det ger möjligheter att experimentera med olika visuella tillstånd utan att
utsätta förarna för risker. För att kunna utvärdera hur försökspersonernas
bilkörning påverkades av nedsatt synskärpa till körkortsgränsen användes därför i
denna studie en bilsimulator.
Syfte: Kartlägga hur försökspersoner kör i en bilsimulator med fullgod synskärpa
(≥1,0) respektive nedsatt synskärpa (≤0,5).
Metod: I studien deltog 40 försökspersoner med körkort i åldrarna 18-34 år.
Samtliga var ögonfriska och hade binokulär visus om ≥1,0. Hälften av
försökspersonerna fick visus nedsatt till ≤0,5. Försökspersonerna körde en
automatväxlad bilsimulator i trafikerad stads- och bostadsmiljö under dagtid.
Försökspersonerna genomförde också en datorbaserad kognitiv och visuell test
(Useful Field of View) samt fyllde i en enkät med frågor om körvanor.
Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i Time to Collision mellan
kontrollgruppen med fullgod visus (≥1,0) och försöksgruppen med nedsatt visus
(≤0,5) i någon av de 11 trafikhändelserna. Det fanns ingen signifikant skillnad i
hastighet mellan kontroll- och försöksgruppen i någon av de 11 trafikhändelserna.
Det fanns en signifikant skillnad i reaktionstid mellan kontroll- och
försöksgruppen vid UFOV deltest 1. Vid UFOV deltest 2 och 3 var skillnaden i
reaktionstid inte signifikant mellan grupperna.
Slutsats: Enligt resultatet i studien tycks det sakna betydelse för Time to Collision
om en ung person kör med fullgod eller med nedsatt synskärpa.

Nyckelord
Bilsimulator, simulator, körsimulator, visus, körkortskrav, useful field of view,
körvana, dagskörning, nedsatt synskärpa, selektiv uppmärksamhet,
processhastighet, delad uppmärksamhet
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Bakgrund
Den svenska personbilsparken ökade med 366 961 fordon under 2019 vilket
gjorde att det då fanns cirka fem miljoner bilar i trafik (SCB, 2020). Under 2019
omkom 223 personer och 1 899 personer blev svårt skadade i trafiken i Sverige,
enligt Transportstyrelsens olycksstatistik (Transportstyrelsen, 2020).
För att minska olyckstalen har Trafikverket en nollvision som innebär att ingen
ska skadas eller dö i trafiken. Nollvisionen infördes 1997 och bygger på samarbete
mellan myndigheter, företag och FN:s arbete för ökad trafiksäkerhet. De senaste
åren har nedgången planat ut och det behövs mer insatser för att minska
olyckorna i trafiken. För att nå Nollvisionen har olika åtgärder införts såsom
trafiksäkerhetskameror, mötesseparering och hastighetsanpassning (Trafikverket,
2019). Fokus har inte i första hand legat på att kontrollera förarens fysiska status
utan i stället varit på förarens säkerhet (Owsley & McGwin, 2010).
I Sverige behövs ett körkortstillstånd utfärdat av Transportstyrelsen för att kunna
påbörja sin övningskörning. Därefter behövs en godkänd uppkörning innan ett
körkort för personbil, ett så kallat B-körkort, kan utfärdas. Vid ansökan om
körkortstillstånd behövs en allmän hälsodeklaration fyllas i, samt ett syntest
genomföras. Synkravet enligt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS
2013:2) för B-körkort är en binokulär visus på minst 0,5 med eller utan korrektion.
Författningssamlingen bygger på körkortslagen (1998:488) där det anges att synen
ska vara tillfredsställande med hänsyn till trafiksäkerheten samt att körkortet ska
förnyas senast vart tionde år. För att säkerställa trafiksäkerheten vid
körkortstillstånd/körkort anges i körkortslagen att personen är ”skyldig att
genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning
som behövs för den prövning som avses”. I enlighet med körkortslagen har
Transportstyrelsen ansvaret för bland annat medicinsk prövning, utfärdandet av
körkortstillstånd/körkort samt förnyelse av körkort (Körkortslagen, SFS
1998:488). Dessa tillämpningsbara regler utifrån körkortslagen återfinns i
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2013:2).
Sveriges körkortskrav baseras på EU:s körkortsdirektiv, det framkommer i ett
telefonsamtal med Å. Eriksson (personlig kommunikation, 21 oktober 2019) på
Transportstyrelsens enhet för trafikmedicin. I direktivet anges att ”den som
ansöker om körkort eller om förnyelse av körkort ska, om nödvändigt med
korrigerande linser, då båda ögonen används uppnå en binokulär synskärpa av
minst 0,5” samt vid ansökan om körkort ”ska genomgå en lämplig undersökning”
för att säkerställa att synen är tillräcklig (Direktiv 2009/113/EC). Direktivet är
utarbetat från råd av en synexpertgrupp, The Eyesight Working Group, som till
största delen består av ögonläkare från de olika medlemsländerna. De anser att
synskärpan har betydelse för körförmågan och att den enkelt kan kontrolleras med
hjälp av en syntavla där små statiska detaljer i svart, oftast bokstäver, visas mot en
vit upplyst bakgrund (Europeiska unionen, 2005). Direktivet utgör den lägsta
kravnivån som staterna i EU ska uppfylla vid utfärdande av körkort. Baserat på
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detta är det sedan medlemsländernas uppgift att tolka och utforma sina egna lagar
och föreskrifter, något som har gjort att kraven för körkort skiljer sig mellan EU:s
länder. EU-kommissionen ser utrymmet för olika tillämpning som en risk för den
fria rörligheten mellan medlemsländerna, vilket har lett fram till en resolution om
att se över de medicinska kraven (Direktiv 2009/113/EC).
När det gäller förnyelse av B-körkort i Sverige behöver detta göras vart tionde år
(Körkortslagen, SFS 1998:488). Två till tre månader innan körkortet upphör att
gälla skickar Transportstyrelsen ut en ansökningsblankett/grundhandling som ska
fyllas i och skickas tillbaka tillsammans med ett nytaget foto (Transportstyrelsen,
2020).
Det finns skillnader mellan de nordiska ländernas synkontroll vid förnyelse av
körkort. De strängaste kraven har Island som infört synkontroll från 65 år och
efter 72 år behöver synen kontrolleras vartannat år för att sedan från 80 år kollas
upp årligen. Finland har satt en åldersgräns på 70 år med uppföljning vart femte
år. Både Danmark och Norge har infört kontroll från 75 år, där Danmark gör
kontroll vartannat år och från 81 års ålder årligen medan Norge valt att kontrollera
synen varje år från 78 år. Sverige däremot har valt att inte införa någon synkontroll
vid förnyelse av körkort (Bro & Lindblom, 2018).
I Sverige har läkarna anmälningsplikt till Transportstyrelsen om de anser att en
person inte uppfyller de medicinska kraven för ett körkort (Transportstyrelsen,
2019). En problematik är dock risken för att personer med ögonbesvär inte
uppger sin synnedsättning för läkaren eftersom konsekvenserna i privatlivet kan
upplevas som stora vid indraget körkort (Bro, 2018).
En undersökning av synskärpan hos bilförare på Bilprovningen visade att var
tionde bilist hade sämre synskärpa än 0,5 visus, vilket innebär att seendet börjar bli
oskarpt från en meters avstånd (Synoptik Bilprovningen, 2015). Och i en artikel av
Wood (2019) anges att en hög andel bilförare kör med okorrigerat synfel. Wood
skriver även att effekterna av suddig syn är större vid mörkerkörning än körning i
dagsljus.
I studien av Higgins, Wood och Tait (1998) utvärderades effekten av nedsatt visus
på olika komponenter vid bilkörning på en avstängd körbana. Försökspersonerna
var unga, hade körkort och normal visus. Visus modifierades med hjälp av
plusglas. Resultatet visade att nedsatt visus gav en signifikant minskning i
igenkänningen av vägskyltar och undvikande av fara. Nedsatt visus gav även en
signifikant ökning av den totala körtiden.
I en studie av Wood et al. (2014) undersöktes hur olika nivåer av refraktiv
suddighet påverkade körförmågan hos unga på dagtid respektive nattetid vid
körning på avstängd väg. Effekten av refraktiv suddighet var som störst under
nattetid, det gällde även suddighet så lågt som +0,50 DS, varför det är viktigt med
rätt korrektion även vid små refraktiva fel vid bilkörning i nattetid. Resultatet
visade också att försökspersonerna körde signifikant långsammare när de körde bil
med suddig syn. I en annan studie av Wood et al. (2012) undersöktes på unga
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vuxna, hur måttlig refraktiv suddighet och simulerad katarakt påverkade
synligheten av fotgängare i nattetid. Försökspersonerna fick köra bil längs en
avstängd väg. Resultaten visade att förarnas förmåga att upptäcka fotgängare på
natten försämrades redan vid måttliga synnedsättningar, och det även när visus
uppfyllde synkraven för körkort. Dock gav katarakt en större inverkan än vad
refraktiv suddighet gjorde.
En studie av Wood och Mallon (2001) som jämförde förare i olika åldersgrupper
visade att äldre förare, med eller utan synskada, gjorde betydligt fler körfel än
yngre förare och förare i medelåldern när de körde en automatväxlad bil på
trafikerad väg. Bedömningen var att de äldre förarna var signifikant mindre säkra i
trafiken än förarna som var yngre och i medelåldern. McGwin och Brown (1999)
påstår att det finns skillnader i vilka typer av trafikincidenter som unga respektive
äldre är involverade i, enligt rapporterade trafikolyckor i delstaten Alabama. Enligt
Benjamin & Borish (2006) ligger synskärpan stabil fram till 50 års ålder, för att
sedan försämras som en funktion av ålder, och tillägger även att ögonsjukdomar
ökar med åldern.
Det är viktigt att ta hänsyn till individens visuella förmåga både perifert och
centralt för att på bästa sätt efterlikna den miljö där bilkörning sker och där
kritiska händelser kan uppkomma med nästan ingen förvarning alls (Owsley &
MacGwin, 2010). För att ta fram evidensbaserat underlag gällande kopplingen
mellan syn och körförmåga används oftast en bilsimulator eftersom riskerna i
verkligheten bedöms vara alltför stora. Problemet blir dock att bedöma hur
resultatet från bilsimulatorn ska tolkas jämfört med bilkörning i verkligheten.
Bildskärmarnas vägmiljö och medtrafikanternas beteende i programmet avspeglar
inte den visuella komplexitet och de naturliga rörelser som normalt råder i
trafiken. Riskerna som förare utsätts för i en simulator kan skilja sig mycket mot
de risker som uppstår vid bilkörning i verkligheten. Beteenden hos förare i en
simulator, såsom bristfällig körning och krockar, är svåra att översätta till
verkligheten (Wood, 2019).
Robbins, Allen och Chapman (2019) fann att huvudrörelser hos en förare i en
simulator med syfte att söka av den visuella omgivningen väl stämde överens med
beteendet hos en förare i verkligheten. Enligt Classen och Brooks (2014) kan
bilsimulatorer användas som ett verktyg för att fastställa om försämrade visuella,
kognitiva eller motoriska förmågor påverkar bilkörningen. Enligt Owsley, Wood
och McGwin (2015) erbjuder bilsimulatorer fördelen att kunna standardisera
testförhållanden och körscenarier för samtliga försökspersoner, vilket möjliggör en
säker bedömning av körförmågan i potentiellt farliga situationer eftersom miljön
är fiktiv. En stor nackdel med bilsimulatorer är att bildskärmarna ofta visar
vägbanorna överdrivet förenklade samt att de kan se overkliga eller tecknade ut.
Vidare är försökspersonerna medvetna om att de inte kör bil på riktigt vilket kan
leda till ett onormalt och sämre körbeteende med ökat risktagande (Owsley et al.,
2015).
En annan nackdel med bilsimulatorer är att försökspersonerna kan drabbas av
yrsel när signalerna till balansorganet inte stämmer med synintrycket, vilket kan
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påverka utfallet (Bro, 2018). Enligt Matas, Nettelbeck och Burns (2015) är särskilt
äldre personer en högriskgrupp för att drabbas av simulatorsjuka vid användande
av en bilsimulator, men även kvinnor och de med tidigare besvär av åksjuka
riskerar att drabbas. Simulatorsjuka kan leda till att försökspersoner hoppar av
studien. Studien av Brooks et al. (2010) kom likaså fram till att äldre
försökspersoner har det svårare när det gäller simulatorsjuka jämfört med yngre
försökspersoner. Simulatorsjuka ger symptom såsom huvudvärk, svettning, torr
mun, slöhet, desorientering, yrsel, illamående, svindel och kräkning (Brooks et al.,
2010).
Bilsimulatorer, trots nackdelarna, anses vara ett bra alternativ till verklig bilkörning
eftersom det ger möjligheterna att experimentera med olika visuella tillstånd utan
att utsätta förarna för risker. För att kunna utvärdera hur försökspersonernas
bilkörning påverkades av nedsatt synskärpa till körkortsgränsen användes därför i
denna studie en bilsimulator. Syftet med studien är att kartlägga hur
försökspersoner kör i en bilsimulator med fullgod synskärpa (≥1,0) respektive
nedsatt synskärpa (≤0,5).
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Metod och genomförande
Material
Studien var en randomiserad kontrollerad studie, vilket innebar att
försökspersonerna slumpmässigt delades in i en försöksgrupp och en
kontrollgrupp med syfte att samla in kvantitativ data.
Studien utfördes i lokaler på optikerutbildningen vid St. Eriks ögonsjukhus,
Polhemsgatan 50. Insamlandet av data pågick mellan 7 oktober till 20 november
2019. Majoriteten av försökspersonerna var studenter på optikerutbildningen.
Inklusionskriterier: Kvinnor och män i åldersgruppen 18–35 år. Samtliga
medverkande var ögonfriska. Binokulär visus var minst 1,0 och försökspersonerna
fick bära glasögon eller kontaktlinser för att uppnå detta krav. För att kunna delta
var innehav av körkort ett tvång.
Studien utfördes på totalt 40 försökspersoner. Ingen av de som deltog
exkluderades.
Etik
Deltagande i studien var helt frivilligt och medgavs genom en samtyckesblankett.
Försökspersonerna kunde också när som helst utan anledning välja att avbryta sitt
deltagande. Deras körkort påverkades inte heller på något sätt, oavsett resultat i
studien. Resultaten behandlades i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Samtliga försöksledare lydde under sekretess och resultaten publicerades endast i
avidentifierad form. Studien följde de etiska riktlinjerna som
Helsingforsdeklarationen föreskriver (World Medical Association, 2019).
Metod
För att jämföra en kontrollgrupp med en försöksgrupp fick den ena hälften av de
40 försökspersonerna utföra studien med fullgod visus och den andra hälften med
nedsatt visus till visusraden 0,4. Sänkningen av visus gjordes med hjälp av provglas
med plusstyrkor isatta i en provbåge. Det var tillåtet att se enstaka optotyper på
raden 0,5, men absolut inga optotyper på raden 0,6. Skälet var att undvika att
försökspersonerna skulle se mindre optotyper än körkortets synkrav.
Manipuleringen av visus utfördes mot visustavlor motsvarande de aktuella
avstånden för uppmärksamhetstestet Useful Field of View (UFOV7) och
bilsimulatorn. En visustavla på avståndet 60 cm användes för
uppmärksamhetstestet UFOV och för bilsimulatorn användes en visustavla på
avståndet 100 cm (Bild 1). Visustavlorna togs fram med hjälp av
strecktjockleksformeln och var utskrivna med hög kontrast.
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Bild 1. Visar båda visustavlorna som användes vid respektive visusmätning.

Kontrollgruppen: 20 av försökspersonerna med binokulär visus på ≥1,0
undersöktes enligt följande:
1. Undertecknande av samtyckesblankett (Bilaga 2) samt ifyllning av en enkät
med fyra frågor angående körvanor (Bilaga 3).
2. Visus monokulärt och binokulärt med en visustavla med
bakgrundsbelysning (Logarithmic visual acuity chart 2000) på avståndet 4
meter (behövde minst kunna läsa 60% av raden 1,0 binokulärt).
3. Binokulärseende med testet Random Dot Stereo Butterfly.
4. För försökspersoner med korrektion mättes de habituella glasögonen och
styrkorna sattes i en provbåge.
5. Uppmärksamhetstestet UFOV.
6. Körning av en automatväxlad bilsimulator.
Försöksgruppen: 20 av försökspersonerna med nedsatt binokulär visus till ≤0,5
undersöktes enligt följande:
1. Undertecknande av samtyckesblankett (Bilaga 2) samt ifyllning av en enkät
med fyra frågor angående körvanor (Bilaga 3).
2. Visus monokulärt och binokulärt med en visustavla med
bakgrundsbelysning (Logarithmic visual acuity chart 2000) på avståndet 4
meter (måste minst kunna läsa 60% av raden 1,0 binokulärt).
3. Binokulärseende med testet Random Dot Stereo Butterfly.
4. För försökspersoner med korrektion mättes de habituella glasögonen och
styrkorna sattes i en provbåge.
5. Manipulering av binokulär visus till raden 0,4 mot en visustavla på
avståndet 60 cm (läsning av några optotyper på raden 0,5 tilläts, men inga
på raden 0,6).
6. Uppmärksamhetstestet UFOV.
7. Manipulering av binokulär visus till raden 0,4 mot en visustavla på
avståndet 100 cm (läsning av några optotyper på raden 0,5 tilläts, men inga
på raden 0,6).
8. Körning av en automatväxlad bilsimulator.
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Useful Field of View
Samtliga försökspersoner, även de som saknade behov av korrektion och/eller
manipulerad visus, hade en provbåge på sig under uppmärksamhetstestet och
körningen av bilsimulatorn för att ha likadana synfält och förutsättningar.
Enligt Wood och Owsley (2014) har Useful Field of View Test visat många
fördelar när det gäller att förutsäga en rad funktionella resultat och är därför det
test som är mest överlägset när det gäller att förutse framtida bilkrascher.
Useful Field of View är ett datorbaserat kognitivt och visuellt test som mäter
reaktionstid i millisekunder (ms) samt anger vilken riskgrupp som
försökspersonen tillhör baserat på reaktionstiderna. Risknivåerna går från ett till
fyra, där riskgrupp 1 innebär låg risk i trafiken och riskgrupp 4 innebär mycket hög
risk i trafiken.
Objektet i programmet visades hastigt och ju snabbare försökspersonen svarade
desto snabbare visades objektet. Motsatt gällde vid fel svar, då saktade hastigheten
ned och objektet visades under en längre stund. Hela testet bestod av tre deltester
med olika svårighetsnivåer där det första testade processhastighet, det andra
testade delad uppmärksamhet och det tredje och svåraste deltestet mätte selektiv
uppmärksamhet. Innan de tre deltesterna började fick försökspersonerna göra
övningar på samtliga så att de förstod och visste hur testerna skulle utföras för att
undvika felkällor (Bild 2). I det första deltestet, där det centrala seendet testades,
skulle försökspersonen titta på mitten av skärmen och avgöra om det som
presenterades var en personbil eller en lastbil. I det andra deltestet, där både det
centrala och perifera seendet testades, skulle försökspersonen göra samma sak
som på första deltestet men simultant i periferin observera vilket “klockslag”
ytterligare en personbil visades. I det tredje deltestet skulle försökspersonen
återigen göra samma sak som på andra deltestet men med den ökade svårigheten
att det också fanns distraktioner i form av trekanter runt om i periferin.
En studie av McManus, Cox, Vance och Stavrinos (2015) visade att UFOV deltest
3 på ett signifikant sätt kunde förutsäga bilkrascher hos unga vuxna förare i
simulerad bilkörning. Med hjälp av deltest 3 går det därmed att identifiera unga
vuxna i behov av ytterligare övningskörning. I en studie av Dukic Willstrand,
Broberg och Selander (2017) undersöktes i stället förhållandet mellan UFOV och
bilkörning på förare som var 70 år eller äldre. Resultatet visade på en signifikant
relation mellan antalet fel som förarna gjorde under bilkörningen och UFOV
deltest 3, varför deltest 3 ansågs vara ett värdefullt komplement vid bedömning av
äldre bilförares körförmåga.
Wolfe, Dobres, Rosenholtz och Reimer (2017) menar att UFOV endast mäter
visuell uppmärksamhet i den centrala delen av synfältet och därför inte tar hänsyn
till det perifera seendet, som är ett område där mycket information kan dyka upp
under trafiksituationer. Framtida studier bör vara medvetna om denna
begränsning och rekommendationen är att endast använda UFOV som en av del
av bedömningen av hela synfältet.
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Bild 2. Useful Field of View test (UFOV7). Bilden visar hur deltest 2 såg ut under
övningsläge.

Bilsimulator
Bilsimulatorn i studien var ett datorprogram utvecklad av Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI, som tillät körning med en automatväxlad bil på
ett säkert sätt i en återskapad verklighet. Liknande bilsimulator och programvara
har använts i ett tidigare projekt av Selander (2018) där syftet var att utvärdera
körbeteendet i en bilsimulator hos oerfarna förare med ADHD och/eller
autismspektrumtillstånd.
Bilsimulatoranordningen bestod av tre datorskärmar om 27 tum (69 cm) som
visade vägbanan utifrån förarens perspektiv, en hastighetsmätare i nedre kanten av
mittersta datorskärmen, två högtalare med realistiskt motorljud, en ratt, en
automatlåda, ett förarsäte samt en gas- och bromspedal (Bild 3). Under körningen
var samtliga lampor i rummet släckta för att omgivningen runt bilsimulatorn inte
skulle störa föraren.
För att känna på bilen fick försökspersonerna först provköra på en trafikerad
motorväg under dagtid. Därefter startade testet och försökspersonerna började
med att köra i trafikerad stads- och bostadsmiljö under dagtid i ungefär 20 minuter
(Bild 4). Under hela körningen behövde försökspersonerna varken göra några
höger- eller vänstersvängar utan endast köra rakt fram. Hastighetsbegränsningarna
på vägarna var mellan 30 km/h till 50 km/h. Under körningen uppkom det 18
kritiska trafikhändelser som testade försökspersonernas reaktionsförmåga och
säkerhet i trafiken. Trafikhändelserna var; bilar och bussar som körde ut till
vägbanan, personer som gick över övergångsställen, trafikljus och vägkorsningar,
barn som gått av bussen och sprang ut över vägbanan, bilar som backade ut från
uppfart samt användandet av högerregeln i bostadskvarter.
Försökspersonerna ombads att köra så lagligt de kunde under hela testet och följa
hastighetsbegränsningarna. Datorprogrammet mätte parametrar såsom lägsta,
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högsta och genomsnittliga hastigheter, reaktionstider, reaktionssträckor vid olika
trafikhändelser samt Time to Collision. Time to Collision eller TTC, är den tid i
sekunder det skulle ta för två fordon att kollidera om de fortsätter i respektive
hastighet på samma väg. Ett lågt TTC-värde ökar därmed sannolikheten för
kollision om bakomvarande förare inte är tillräckligt uppmärksam. På samma sätt
som ett högt TTC-värde innebär en säkrare situation (Svensson, 1998). Måttet är
ett av flera i forskningen inom trafikmedicin som används för att göra
förarbedömningar.

Bild 3. Visar anordningen för bilsimulatorn utan en förare.

Bild 4. Visar hur det kunde se ut under körning, här i en fyrvägskorsning med
trafikljus.

Statistisk analys
All insamlad rådata från studien bearbetades först i Excel, för att sedan analyseras
i det statistiska programmet InStat. Syftet var att ta fram normalfördelningar,
signifikanser, medelvärden och standardavvikelser.
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Resultat
I studien deltog det 29 kvinnor och 11 män i åldrarna 18-34 år, medelåldern för
samtliga försökspersoner var 25,15 år (SD ± 3,72). Alla försökspersoner hamnade
i riskgrupp 1 efter genomförd UFOV-test. Samtliga försökspersoner hade
binokulärseende och binokulär visus var som lägst från 1,25 till högst 2,00 med ett
medelvärde om 1,69. Resultaten från enkäten visade att alla försökspersoner
upplevde sin syn som tillfredsställande vid bilkörning i dagsljus. Vid
mörkerkörning var det däremot 6 personer som inte upplevde sin syn som
tillfredsställande, samtliga av dessa var kvinnor.
I Instat jämfördes TTC i 11 olika trafikhändelser mellan kontrollgruppen med
fullgod visus och försöksgruppen med nedsatt visus (Figur 1). Detta gjordes med
ett One-way ANOVA test. Resultatet visade ingen signifikans (P>0,05) och var
normalfördelat.

Figur 1. Medelvärde och standardavvikelse (sekunder) på TTC vid 11 olika
trafikhändelser mellan fullgod visus (≥1,0) och nedsatt visus (≤0,5).

Förklaring till TTC för de 11 olika trafikhändelserna beskrivs nedan:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotgängare kom från höger vid övergångsställe
Parkerad grön bil körde ut från en parkeringsficka till höger
Fotgängare kom från vänster vid trafikljus
Fotgängare kom från höger vid övergångsställe
Buss körde ut från hållplats till höger
Parkerad grön bil körde ut från parkeringsficka till höger (mer plötslig
händelse än TTC 2)
7. Fotgängare kom från höger och vänster vid övergångsställe
8. Fotgängare kom från höger vid övergångsställe
9. Flicka sprang ut framför en stillastående buss
10. Bil backade ut från uppfart i villaområde
11. Bil kom från höger i en korsning i villaområde (högerregeln)
I Instat jämfördes hastigheten (km/h) i de 11 olika trafikhändelser mellan
kontrollgruppen och försöksgruppen. Detta gjordes med ett ANOVA test som
heter Kruskal-Wallis test. Resultatet visade ingen signifikans (P>0,05) och var
normalfördelat.
Useful Field of View deltesterna 1, 2 och 3 jämfördes mellan kontrollgruppen och
försöksgruppen i Instat. Detta gjordes med ett Unpaired t test, two-tail P value,
eftersom data inte var normalfördelat. Resultatet visade att deltest 1 var signifikant
(P 0,0486) medan deltest 2 (P 0,8517) och 3 (P 0,0824) inte var signifikant. Figur 2
visar reaktionstiden för kontrollgruppen och försöksgruppen, där deltest 3
uppvisar längst reaktionstid för båda grupperna.
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Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse (i millisekunder) för UFOV 1, 2 och 3
mellan fullgod visus (≥1,0) och nedsatt visus (≤0,5).

I Figur 3 presenteras svaren från enkätfrågan “Hur ofta kör du bil?”. Flest svarade
att de kör bil en gång i månaden.

Figur 3. Visar hur ofta försökspersonerna kör bil, uppdelat mellan fullgod visus (≥1,0)
och nedsatt visus (≤0,5).

14

Simulerad bilkörning, F Krautsuk, J Byström

I Figur 4 presenteras svaren från enkätfrågan “Hur länge har du haft körkort?”.
Medelvärdet för antalet år försökspersonerna haft körkort var för fullgod visus
5,33 år (SD ± 2,74) och för nedsatt visus 5,96 år (SD ± 3,86). Försökspersonerna
svarade att de har haft körkort som kortast 3 månader och som längst 14 år.

Figur 4. Visar hur många år försökspersonerna haft körkort, uppdelat mellan fullgod
visus (≥1,0) och nedsatt visus (≤0,5). I de fall försökspersonerna svarade att de hade
haft körkort i X år och X månader avrundades körkortsår uppåt till nästa helår.
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Diskussion och slutsatser
Syftet med studien är att kartlägga hur försökspersoner kör i en bilsimulator med
fullgod synskärpa (≥1,0) respektive nedsatt synskärpa (≤0,5).
Resultatdiskussion
Utifrån de 11 olika trafikhändelserna, som presenterades i Figur 1, var TTC-värdet
generellt lägre hos försöksgruppen med nedsatt visus jämfört med
kontrollgruppen med fullgod visus. Det betyder att sannolikheten för kollision var
högre för försöksgruppen än kontrollgruppen.
Även om denna studie inte visade på någon statistisk signifikant skillnad hade
försöksgruppen trots allt en lägre säkerhetsmarginal än kontrollgruppen i samtliga
trafikhändelser, vilket ändå ger en klinisk signifikans.
I trafikhändelse TTC 3, som visas i Figur 1, hade både kontroll- och
försöksgruppen det högst uppmätta TTC-värdet av alla trafikhändelser, vilket
betyder att de hade störst säkerhetsmarginal till potentiell trafikincident. En möjlig
orsak kan vara att det trots nedsatt synskärpa är enklare att se ett trafikljus som
lyser än trafikskyltar som inte lyser, eller för den delen en fotgängare som står vid
ett övergångsställe. Detta kan bero på att ljusstrålarna som kommer in i ögat inte
samlas till en ljuspunkt på näthinnan utan att ljuset sprids inuti ögat vid
ametropier, vilket medför att det blir en otydlig bild. Fast att bilden är otydlig så
kan föraren ändå se att något lyser, det vill säga trafikljus. Av den här orsaken
skulle det kunna vara säkrare för fotgängare att passera ett övergångsställe med
trafikljus än ett övergångsställe som saknar trafikljus.
Vid trafikhändelse TTC 9, som visas i Figur 1, uppmättes det lägsta TTC-värdet av
alla trafikhändelser för både kontroll- och försöksgruppen. I denna händelse hade
både kontroll- och försöksgruppen svårt att hinna reagera och agera i situationen.
Några av förarna körde till och med på flickan, vilket indikerar att det var en svår
trafikhändelse att hantera oavsett synskärpa.
För att uppnå målet med Nollvisionen har det vidtagits säkerhetsåtgärder såsom
mitträcken, trafiksäkerhetskameror och sänkta hastigheter (Trafikverket, 2019).
Ett förslag för att ytterligare förbättra säkerheten för trafikanter vid
busshållplatser, likt situation TTC 9, skulle kunna vara att sätta upp ett staket eller
räcke på trottoaren som sträcker sig 10 meter i bussens färdriktning (Bild 5). Det
är viktigt att bussen parkerar nära eller i höjd med staketet så att ingen kan gå ut
framför bussen. Då hinner bakomvarande bilförare som passerar bussen att
upptäcka fotgängaren och därmed minskas risken för olyckor. Även passagerare
som har klivit ut från bussen hinner se att det kommer en bil. Sådant staket skulle
kunna sättas upp på särskilt utsatta platser som till exempel vid skolor. Ett annat
alternativ skulle kunna vara att vända på busshållplatsen så att det blir ett slags
hinder som stoppar fotgängare från att gå över vägen (Bild 6).

16

Simulerad bilkörning, F Krautsuk, J Byström

Bild 5. Illustrerar en busshållplats med ett säkerhetsstaket.

Bild 6. Illustrerar en omvänd busshållplats.
Trafikhändelserna TTC 2 och TTC 6 i Figur 1 var två liknande händelser, men vid
TTC 6 var händelseförloppet snabbare. Till skillnad från TTC 2 väntade den
gröna bilen vid händelse TTC 6 med att köra ut i vägbanan tills försökspersonen
hade kommit närmare. Den kortare reaktionssträckan gjorde TTC 6 till en svårare
situation att hantera, vilket medförde ett lägre TTC-värde än vid TTC 2.
Trafikhändelse TTC 11 i Figur 1 påminde om situationen med flickan som sprang
ut framför bussen, då det i båda fallen handlade om skymd sikt med potentiell
trafikfara från höger. När försökspersonen närmade sig korsningen dök det
plötsligt upp en bil från höger. I denna trafikhändelse var det störst skillnad i
TTC-värde mellan kontroll- och försöksgruppen av samtliga trafikhändelser. Det
föreföll svårare för försökspersonerna med nedsatt synskärpa att uppfatta objekt
som plötsligt kom från sidan jämfört de med fullgod synskärpa.
Trafikhändelserna TTC 1, TTC 4 och TTC 8, som visas i figur 1, bestod samtliga
av ett scenario där försökspersonen skulle stanna för en fotgängare som befann
sig vid övergångsstället. Av de tre trafikhändelserna hade både kontroll- och
försöksgruppen högst säkerhetsmarginal, eller högst TTC-värde, vid TTC 1 och
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lägst vid TTC 4. Vid TTC 8, den tredje trafikhändelsen, hade båda grupperna
högre säkerhetsmarginal än vid TTC 4, men lägre än vid TTC 1. Detta indikerar
att det inte förekom någon inlärningseffekt av att köra bilsimulator eftersom
säkerhetstänket inte förbättrades efter varje trafikhändelse.
Ingen signifikant skillnad i hastighet förekom mellan kontrollgruppen och
försöksgruppen i de 11 trafikhändelserna. I simulatorprogrammet var det endast
låga hastigheter (max 50 km/h) i stads- respektive bostadsmiljö, vilket gav
försökspersonerna en längre tid att reagera vid varje trafikhändelse än om
hastigheterna varit högre. En möjlig orsak till att det inte blev en signifikant
skillnad mellan grupperna var att försökspersonerna körde i låga hastigheter där
synskärpan inte var lika avgörande för att kunna fatta snabba beslut som om
hastigheterna varit högre. Flera av försökspersonerna uttryckte också att de
upplevde trötthet mot slutet av simulatorkörningen, vilket var särskilt noterbart
hos försöksgruppen med nedsatt synskärpa. Om försökspersonerna fått köra
under en längre period, än under de 20 minuter som programmet pågick, skulle
tröttheten ha kunnat bli ännu mer utslagsgivande för en mindre säker körning.
Simulatorprogrammet som användes i studien visade en förenklad och fiktiv miljö
för förarna. Det här skulle kunna medföra att försökspersonerna inte tog
körningen på allvar och saknade det konsekvenstänk som normalt finns vid riktig
bilkörning, en omständighet som tidigare framhållits i studien av Owsley et al.
(2015). I studien av Higgins et al. (1998) fick unga försökspersoner köra riktig bil
på en avstängd körbana med visus modifierad av plusglas. Resultatet visade att
nedsatt visus gav en signifikant minskning i igenkänningen av vägskyltar,
undvikande av fara samt en signifikant ökning av den totala körtiden. Resultatet
från Higgins et al. (1998) studie skiljer sig från resultatet i denna studie eftersom
ingen signifikant skillnad mellan kontroll- och försöksgruppens förmåga att
undvika potentiella faror kunde påvisas.
Bildskärmarnas vägmiljö och medtrafikanternas beteende i programmet avspeglar
inte den visuella komplexitet och de naturliga rörelser som normalt råder i
trafiken. Riskerna som förare utsätts för i en simulator kan skilja sig mycket mot
de risker som uppstår vid bilkörning i verkligheten. Beteenden hos förare i en
simulator, såsom bristfällig körning och krockar, är svåra att översätta till
verkligheten
Eftersom det i studien användes en bilsimulator fanns en problematik med att
översätta resultaten till riktig bilkörning, något även Wood (2019) lyfte fram i sin
artikel. Den visuella vägmiljö samt de beteenden och risker som förare upplever i
simulatorer skiljer sig från verkligheten. En omständighet som samtliga tillfrågade
försökspersoner i studien gav uttryck för. De upplevde simuleringen mer som ett
datorspel än som riktig bilkörning, vilket kan ha gjort att körningen inte togs på
allvar och påverkat hastighet och riskbedömning. Flera försökspersoner påpekade
också att gas- och bromspedalen kändes trögare än i en riktig bil och att det sänkte
trovärdigheten ytterligare. En fördel med bilsimulatorer gentemot riktiga bilar är
att samma scenario kan spelas upp för varje försöksperson (Owsley, Wood, &
McGwin, 2015). Det kan vara problematiskt att i verkligheten, vid användning av
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en riktig bil, få till identiska förutsättningar samt trafikhändelser för varenda
försöksperson. Därför kan bilsimulatorer vara lämpliga att använda sig av i
studier.
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan försöksgruppen med nedsatt
synskärpa och kontrollgruppen med fullgod synskärpa för UFOV deltest 2 samt 3.
Däremot kunde en signifikant skillnad ses mellan båda grupperna för UFOV
deltest 1. I Figur 2 går det att avläsa att det var störst skillnad mellan kontroll- och
försöksgruppens medelvärde och standardavvikelse i UFOV deltest 3. Det innebär
att det var en skillnad i reaktionstid mellan försökspersonerna som hade fullgod
synskärpa respektive nedsatt synskärpa, där de med nedsatt synskärpa hade
långsammare reaktionstid. Resultatet i studien kunde därmed inte påvisa någon
signifikant skillnad mellan försöks- och kontrollgruppen vid UFOV deltest 3. Det
här var inte enligt förväntan eftersom resultat i tidigare studier på yngre förare av
McManus et al. (2015) och på äldre förare av Dukic Willstrand et al. (2017) visade
ett signifikant samband mellan UFOV deltest 3 och körbeteende. Att det inte blev
någon signifikant skillnad mellan försöks- och kontrollgruppen kan ha påverkats
av att två olika individer jämfördes med varandra i stället för med sig själva, med
fullgod och nedsatt visus. Detta då reaktionstid är individuellt.
Ett förslag till att förbättra trafiksäkerheten i Sverige skulle kunna vara att införa
obligatorisk synkontroll i samband med förnyelse av körkort som är vart tionde år
(Körkortslagen, SFS 1998:488). Eftersom det bara är lag på att kontrollera synen
vid första gången föraren tar körkort kan det ta lång tid innan personen gör en
synundersökning om personen tar körkort i ung ålder. Det kan hända mycket med
synen under livets gång och eftersom det i dagsläget saknas obligatorisk kontroll
av synen vid förnyelse av körkort riskerar inte personer som har sämre synskärpa
än körkortskravet att få körkortet indraget. En optiker skulle också kunna vara
rapporteringspliktig till Transportstyrelsen eller läkare om de får en patient vars
synskärpa är under körkortsgränsen, som komplement till dagens regelverk där det
enbart är läkare som har skyldighet att rapportera in detta (Transportstyrelsen,
2019).
För yngre personer har införandet av obligatoriska synkontroller sannolikt mindre
betydelse än för den äldre åldersgruppen, eftersom synskärpan ligger stabil fram
till 50 års ålder och sedan sjunker som en funktion av ålder (Benjamin & Borish,
2006). En studie av Wood och Mallon (2001) visade att äldre förare var signifikant
mindre säkra förare än yngre och medelålders förare. I våra nordiska grannländer
genomförs synkontroller på äldre förare och det skulle kunna vara motiverat för
Sverige att ta efter för att öka trafiksäkerheten (Bro & Lindblom, 2018). En mer
likvärdig tillämpning skulle också kunna förhindra att synskärpan blir föremål för
diskussion i det fall en svensk förare är inblandad i en olycka i ett grannland.
Andra studier visar på att personer med nedsatt synskärpa kör långsammare och
har svårt att läsa av trafikskyltar (Higgins, Wood och Tait, 1998) och att även
mindre synfel eller fel korrektion har betydelse vid mörkerkörning (Wood et al.,
2014). Bilkörning i Sverige sker under alla väderförhållanden och tider på dygnet.
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Besvärliga förhållanden påverkar förarens sikt och det hade varit önskvärt om
denna visuella miljö hade kunnat testas i bilsimulatorn för att bättre återspegla
verkligheten.
Metoddiskussion
Studiepopulationen var inte representativ för hela Sveriges unga vuxna befolkning
då det fanns en obalans mellan antalet kvinnor och män, där antalet kvinnor var
mer än dubbelt så många som männen.
För att minimera tänkbara mätfel och säkerställa validiteten vidtogs flertalet
förebyggande åtgärder:
• Samtliga försökspersoner genomförde testet med samma avstånd till båda
visustavlorna, bilsimulatorn och UFOV-testet, vilket mättes noggrant med
hjälp av en tumstock.
• Alla försökspersoner bar provbåge, med eller utan isatta glas, för att ha
identiska synfält under simulatorkörningen och UFOV-testet.
• För att samtliga försökspersoner skulle veta exakt vad som förväntades vid
UFOV-testet fick de öva på alla tre deltester och svårighetsnivåer innan de
riktiga deltesterna startade. Försökspersonerna hade möjligheten att öva så
många gånger de ville, vilket gav alla samma förutsättningar.
Liknande bilsimulator och programvara som användes i studien har tidigare
använts i ett projekt av Selander (2018). Trots att programvaran var väl beprövad
så medförde vissa mätningar ett ogiltigt resultat eller inget resultat överhuvudtaget,
det vill säga “N/A”. De ogiltiga mätningarna skulle ha kunnat påverkat validiteten
och reliabiliteten i såväl resultat som analys, varför denna data uteslöts. Av de 18
olika trafikhändelser som programmet bestod av var 7 ogiltiga. Ett skäl kan ha
varit att försökspersonerna körde på ett oväntat sätt som inte programmet kunde
registrera, såsom att inte ge fotgängare företräde vid övergångsställe utan i stället
fortsätta i samma hastighet. Hur mycket bortfallet av data påverkade resultatet
från bilsimulatorn är svårt att säga. För att undvika att den här problematiken
upprepar sig vid framtida studier bör programvaran i simulatorn förbättras så att
alla värden registreras.
Simulatorsjuka kan uppstå under körning när datorskärmarna visar rörliga bilder
samtidigt som omgivningen eller rummet står stilla (Bro, 2018). För att minska
omgivningens påverkan var det mörkt i rummet. Ett par av försökspersonerna
rapporterade att de upplevde yrsel och/eller illamående under simulatorkörningen,
men ingen avbröt studien på grund av simulatorsjuka. En längre körtid hade
möjligtvis kunnat ökat risken för att någon skulle vilja avbryta studien. I studierna
av Matas et al. (2015) och Brooks et al. (2010) visade det sig att framför allt äldre
personer fick problem med simulatorsjuka och därmed behövde avbryta sitt
deltagande. Anledningen till att det inte förekom någon simulatorsjuka i denna
studie kan ha att göra med att det var endast unga vuxna som deltog i studien
medan det i tidigare studier varit många äldre personer.
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För att reducera försökspersonernas visus användes plusglas i en provbåge som
gav en direkt försämring av synskärpan. Detta är inte helt jämförbart med
verkligheten där synen vanligen försämras långsamt på grund av sjukdom eller
naturligt åldrande (Benjamin & Borish, 2006). Reduceringen kan därmed ha blivit
som en “chock” för försökspersonerna, vilket inte skulle ha varit fallet om
nedsättningen skett gradvis.
Då simulatorprogrammet bedömdes ha en för stor inlärningseffekt var det i denna
studie olika försökspersoner i kontroll- och försöksgruppen. Tillvägagångssättet
kan ha inneburit att försökspersoner med olika rutin och körskicklighet jämfördes
med varandra, vilket också kan ha varit anledningen till att det inte blev någon
signifikant skillnad mellan kontroll- och försöksgruppen. Resultatet hade blivit
mer tillförlitligt och jämförbart om samma person hade fått köra med fullgod
visus och sedan med nedsatt visus, eller tvärtom.
Enkätfrågan som presenteras i Figur 3 ansågs svårtolkad då den endast tar hänsyn
till hur ofta försökspersonerna kör bil för närvarande, och inte till tidigare
erfarenheter. En del försökspersoner hade också svårt att svara på frågan eftersom
deras körfrekvens ser olika ut under ett år, något som kan ha lett till att svaren
ibland blev godtyckliga. En annan brist i frågan var att ingen hänsyn togs till
genomsnittlig körsträcka. I teorin kan en person som kör en gång i veckan ha lika
mycket körtid som en person som kör varje dag.
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Slutsatser
Enligt resultatet i studien fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna
avseende Time to Collision. Sannolikheten för kollision mellan fordonen var lika
stor vare sig om försökspersonen hade fullgod synskärpa (≥1,0) eller nedsatt
synskärpa (≤0,5). Detta innebär att båda grupperna hade en lika säker eller osäker
situation i trafiken i bilsimulatorn.
Mer forskning behövs inom detta område för att få fram ytterligare data om
relationen mellan synskärpa och bilkörning. Vidare behövs fler försökspersoner
för att få ihop en större population som blir mer jämförbar med verkligheten.
För att minska bortfall av data bör framtida studier använda ett uppdaterat och
förbättrat program till bilsimulator som inte ger ogiltiga resultat. Programmet bör
heller inte ha någon inlärningseffekt så att samma individ kan jämföras med sig
själv med både fullgod visus och nedsatt visus.
I de flesta fall är det svårare att upptäcka visuella händelser i mörkerkörning, vilket
påvisats i tidigare studier av Wood et al. (2014) och Wood et al. (2012). En idé för
framtida studier skulle kunna vara att låta försökspersoner köra bilsimulator som
har program för mörkerkörning i syfte att ta reda på om sådana förhållanden kan
leda till signifikanta skillnader i hur försökspersonerna kör med fullgod synskärpa
respektive nedsatt synskärpa. Det skulle likaså kunna vara intressant att jämföra
körning i mörker med körning i dagsljus för att undersöka om det förekommer
signifikanta skillnader vid körning i olika ljusförhållanden. Ytterligare en idé är att
ta fram ett simulatorprogram där det går att simulera dåligt väder, som exempelvis
regnväder eller snöoväder, för att undersöka hur det påverkar förare med olika
synnedsättning.
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Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Journalkort
Samtyckesblankett/information om studien
Enkätfrågor
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Bilaga 1

Journalkort
Patientnummer:
Kön:
Ålder:
Visus HÖ:

VÖ:

Lågkontrastvisus HÖ:

Bino:
VÖ:

Bino:

Binoseende: ja / nej
UFOV 1:
UFOV 2:
UFOV 3:
UFOV risk:
Körsimulator: spara PDF i USB-minne
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Bilaga 2

Institutionen för Klinisk neurovetenskap (CNS)
Handledare för studien, Marika Wahlberg Ramsay marika.wahlberg.ramsay@ki.se

Information inför deltagande
Bakgrund och syfte
Välkommen till detta forskningsprojekt där syftet är att med hjälp av en körsimulator
utvärdera om körförmågan påverkas av synskärpan. För att kunna ta körkort i Sverige
krävs en synskärpa på minst 0,5 med båda ögonen. Det är godtagbart att använda
glasögon eller kontaktlinser för att uppnå kravet. De flesta som tar körkort gör detta
innan 25 års ålder och en förnyelse av körkortet sker normalt vart tionde år efter
utfärdandet. Vid förnyelse krävs ingen kontroll av synfunktionen oavsett ålder, något
som däremot är vanligt i många andra länder.
Mot ovanstående bakgrund vill vi kartlägga körbeteendet hos personer i olika åldrar i
förhållande till synskärpa.
Genomförande
Testet kommer att vara uppdelat i tre delar:
• Kontroll av synskärpa, kontrastkänslighet och visuell uppmärksamhet
• Körning av automatväxlad bil i en bilsimulator
• Kort enkätundersökning om körvanor
• (Ev. kan en ögonbottenbild komma att tas)
Sammanlagt kommer de tre delarna att ta ca 1h i anspråk.
Övningarna kräver ingen tidigare erfarenhet av simulatorer och det kommer att finnas
en försöksledare med hela tiden som följer din körning och talar om för dig vad du
ska göra.
Sekretess och frivillighet
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst utan anledning välja att
avbryta. Ditt körkort kommer inte på något sätt påverkas oavsett resultat. Resultaten
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kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De som arbetar
med studien lyder under sekretess och resultaten kommer bara att publiceras i
avidentifierad form.
Studiens resultat
Om du som försöksperson vill ta del av dina egna testresultat så ges det möjlighet att
ta del av dessa direkt efter slutfört test. Det slutgiltiga studieresultatet för hela
testgruppen kommer sammanställas och redovisas under våren 2020.
Ansvariga
Anna Ane, Ida Fors, Leg. optiker, studenter i klinisk optometri vid Karolinska
institutet
Isabella Bernal Lazon, Nikolina Olson, Emma Zetterberg, Felicia Krautsuk, Julia
Byström, Leg. optiker, studenter vid Magisterprogrammet i klinisk optometri vid
Karolinska institutet
Wictor Hahn, Christoffer Ekelund, studenter vid optikerprogrammet vid Karolinska
Institutet
Marika Wahlberg Ramsay, handledare för studien, Leg optiker, MSc, PhD, lärare vid
optikerprogrammet och magisterprogrammet på Karolinska institutet.
Marika.wahlberg.ramsay@ki.se 08-6723105

Samtycke till deltagande i denna studie
•
•
•

•

•

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta
mitt deltagande i studien när som helst och utan att ange något skäl
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner
att Karolinska Institutet behandlar mina personuppgifter i enlighet med
gällande dataskyddslagstiftning
Svaren och resultaten kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av
dem. Dina svar kommer att avidentifieras och din identitet kommer ej att visas
i studien
Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den
påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor

Datum & Ort _____________________________________________
Signatur ________________________________________________
Namnförtydligande ________________________________________
Jag godkänner även att eventuella bilder av mig samt testresultat får visas i olika
sammanhang, t ex vid konferenser och projektrapport.
JA
NEJ
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Bilaga 3

Institutionen för Klinisk neurovetenskap (CNS)
Handledare för studien, Marika Wahlberg Ramsay marika.wahlberg.ramsay@ki.se
08-6723105

Frågor att besvara som en del av studien
Hur länge har du haft körkort?
Hur ofta kör du bil?
1 gång i månaden
1 gång i veckan
Några gånger i veckan
Varje dag
Aldrig
Hur upplever du din syn vid bilkörning i dagsljus?
Tillfredsställande
Icke tillfredsställande
Hur upplever du din syn vid bilkörning i mörker?
Tillfredsställande
Icke tillfredsställande
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