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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra läshastigheten mellan en allmänt 

tillgänglig halogen-lampa och en allmänt tillgänglig LED-lampa.  

 

Metod: I studien gjordes kliniska förtester och om deltagarna hade tillräckligt god syn 

för att läsa det lästest som användes så fick de läsa testet under två olika lampor, en 

halogen och en LED. I studien deltog 30 personer, 5 män och 25 kvinnor i åldrarna 21-

59 år med en medelålder på 26 år. Hur många ord deltagarna läste per minut 

antecknades och sedan jämfördes läshastigheten mellan de två lamporna. Deltagarna 

fick även avgöra subjektivt vilken lampa som de föredrog att läsa i. För att analysera 

reslutaten användes Excel för att utföra ett parat T-test. 

 

Resultat: Läshastigheten mellan de två olika lamporna som användes i studien var lika 

(p=0.18), medelvärdet av ord lästa/minut under halogen var 174 och medelvärdet av ord 

lästa/minut under LED var 176. 36,7 % av deltagarna föredrog att läsa under LED-

lampan, 26,7 % föredrog att läsa under Halogen-lampan och resterande 36,7% angav 

ingen subjektiv skillnad mellan lamporna. 

 

Slutsats: De lampor som användes i denna studie gav ingen skillnad i läshastighet hos 

de olika individer som deltog. 
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Abstract 
The aim of this study was to compare reading speed between a halogen- and a LED-

lamp. 

 

The study consisted of different tests to see if the participants had visual acuity enough 

to perform the readingtest used in the study. If the participant had visual acuity enough 

they were asked to perform the test under two different lamps, one halogen-lamp and 

one LED-lamp. There were 30 participants in this study, 5 men and 25 women in the 

age between 21-59 with a mean age of 26 years. The number of words the participants 

read under each lamp was noted in a protocol and from this protocol the reading speed 

was compared statistically between the two lamps. The participants did not know which 

lamp that was tested first or last and was also asked wich lamp they preffered. Excel 

was used to analyse the data and a paired t-test was done. 

 

The reading speed for both lamps used in this study was the same (p=0.18), the mean of 

words read per minute under the halogen-lamp was 174 and the mean of words read per 

minute under the LED-lamp was 176. 26,7 % preffered reading under the halogen-lamp, 

36,7 % preferred reading under the LED-lamp and 36,7 % did not give any subjective 

difference between the lamps. 

 

Overall this study shows no difference in reading speed between the halogen- and LED-

lamp tested on the participants in this study. 
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1 Inledning 
 
1.1 Från ljus till nervsignal och visuell information 
Synsystemet tar in information från omgivningen i form av ljus, denna information 

analyseras sedan för att kunna tolkas. I ögat finns det olika element som krävs för att ta 

in ljusstrålar och omvandla dem till neurosignaler. Denna process av syn och visuell 

uppfattning involverar ett komplext system som består av olika strukturer i ögat och 

hjärnan. Varje enskild struktur är designad för ett specifikt syfte och uppbyggnaden av 

dessa strukturer är essentiell för att de ska kunna utföra sin tilltänkta uppgift. 

(Remington, 2012, s.1). 

 

Det innersta lagret av ögat är ett nervlager som kallas retina. Retina är beläget mellan 

vitreous och choroidea. I retinas vävnader och strukturer transformeras ljusenergi till en 

signal som kan transporteras till olika delar av hjärnan. De tre första cell-lager 

(fotoreceptorer, ganglionceller och bipolära celler) som tillhör synbanan finns i retina 

och dessa utgör startpunkten som gör att visuell information kan tas in från 

omgivningen och färdas till hjärnan för tolkning. Fotoreceptorer (stavar och tappar) är 

celler som innehåller fotopigment som absorberar ljusets fotoner (Remington, 2012, 

ss.1, 61 & 62.). 

 

1.1.1 Stavar och tappar 

När mycket ljus kommer in i ögat är det tapparna som stimuleras. De gör att färg kan 

uppfattas och det är dessa som har störst inverkan på synintryck. När det är mörkt och 

vid låga ljusnivåer är det istället stavarna som stimuleras och de uppfattar inte färg 

(Atchison & Smith 2002, s. 100). 

 

Stavarna och tapparna omvandlar ljusfotoner till nervsignaler genom foto-transduktion, 

sedan färdas signalen till bipolära celler som skapar en synaps (reaktion) med 

ganglionceller, ganglionceller skickar sedan signalen från ögat till hjärnan. Det finns 

även andra celler i retina som hjälper till att modifiera signalerna innan de lämnar ögat 

(Remington, 2012, ss.1 & 61 - 62.). 
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1.1.2 Från ögat till hjärnan 

Ganglioncellerna har axoner och dessa går ut ur retina via synnerven och vidare till 

synbanan. Synbanan transporterar sedan axonerna från chiasmen (där synnerven korsas) 

till det som kallas laterala knäkroppen. Information från kroppens sensoriska system 

passerar den del av hjärnan som heter thalamus innan den skickas vidare till 

hjärnbarken, laterala knäkroppen är den del av thalamus som bearbetar visuell 

information. Efter att visuell information passerat laterala knäkroppen skickas den 

vidare till andra delar av hjärnan där den sedan tolkas. (Remington 2012, ss. 233 & 

237.). 

 

1.1.3 Olika celler tolkar olika information 

Färgseende och ögats uppfattning av objekt i rörelse aktiverar olika delar av hjärnan. I 

hjärnas finns två olika celltyper som heter magnoceller och parvoceller, dessa två 

celltyper har stor inverkan på synen och har olika uppgifter. Områden med magnoceller 

förmedlar rörelser och områden med parvoceller förmedlar färg (Remington 2012, ss. 

238 & 239).  

 

1.1.4 Synbarkens funktion 

Konturtolkning och samsyn är två funktioner som sker i synbarken och dessa funktioner 

uppstår med hjälp av alla olika strukturer och händelseförlopp i ögat och hjärnan som 

tillhör synbanan. Synbarken kombinerar och tolkar den visuella informationen från 

laterala knäkroppen som sedan tolkas vidare i andra områden i hjärnan. Dessa områden 

ligger intill synbarken. De delar av en hjärnhalva som är relaterade till syn samarbetar 

med motsvarande områden i andra hjärnhalvan (Remington 2012, ss. 238 & 239). 

 

1.2 Ljus 
Ljus kan definieras som den kraft vilken skapar synintryck när den faller på retina. Att 

ögat uppfattar ljus beror på att stavarna och tapparna i retina stimuleras. Stavarna och 

tapparna kan stimuleras av olika stimuli, till exempel kemiska substanser, men ljus är 

det stimuli som skapar visuell respons (Atchison & Smith 2002, s. 100). 
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1.2.1 Olika kvantiteter 

Det finns fyra fotometriska kvantiteter: ljusflöde, ljusintensitet, luminans och 

belysningsstyrka.  

 

• Ljusflöde är den totala mängden ljus i en stråle och mäts i lumen (lm).  

 

• Ljusintensitet är måttet på ljus som faller på en viss punkt och mäts i candela 

(cd).  

 

• Luminans är det objektiva värdet på hur ljus en källa upplevs och mäts i candela 

per kvadratmeter (cd/m2).  

 

• Belysningsstyrka är ett mått på det ljusflöde som faller mot en yta och mäts i 

lumen per kvadratmeter (lm/m2) eller lux.  

 

Dessa olika kvantiteter och deras grundenheter är alla sammankopplade och viktiga för 

att förstå ljusmätningar och hur olika ljusnivåer påverkar synen. Synens prestanda 

påverkas av olika ljusnivåer, således är det bra att kunna mäta upp och fastställa olika 

ljusnivåer för att kunna skapa optimala förutsättningar för god visuell prestation i olika 

situationer. När ljusnivåer mäts upp är det ett objekts luminans som är signifikant. Ett 

objekts luminans beror på hur stark belysningsstyrkan är på objektet. Förhållandet 

mellan luminans och belysningsstyrka beror också på hur mycket ljus som sprids av det 

material som ett objekt består av (Atchison & Smith 2002, ss. 102 & 103). 

 

1.2.2 Ljusutbyte, så effektiv är en ljuskälla. 

Ljusutbyte anges i lumen per watt (lm/W) och talar om hur mycket ljus en ljuskälla 

klarar av att producera per använd watt. En ljuskälla omvandlar energi (oftast elektrisk 

energi) till ljus och ljusutbyte talar om hur effektiv denna omvandling är (Nylén 2012, s. 

37). 
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1.3 Olika ljuskällor 
1.3.1 Glödlampa 

Glödlampan hade ett ljusutbyte på 10-14 lm/W vilket är väldigt lågt jämfört med många 

av dagens ljuskällor och de ansågs slösa energi. Cirka 5% av energin som krävdes för 

att driva en glödlampa gick till ljusutbyte och resterande 95% avgavs i värme. På grund 

av detta så bestämde EU 2009 att all tillverkning av denna ljuskälla skulle förbjudas och 

således försvann glödlampor från den allmänna marknaden (Nylén 2012, s. 40). 

 

1.3.2 Halogen 

Halogenlampor utvecklades vidare utifrån glödlampan. På grund av att halogen inte 

orsakar att glaskolven i lampan svartnar så är den mer energieffektiv och har ett större 

ljusutbyte än den traditionella glödlampan. Detta eftersom att det krävs en mindre 

mängd energi för  att skapa samma ljusutbyte som hos en glödlampa. Halogenlampor 

har ett kontinuerligt ljus-spektrum och detta gör att de ger en bra färgåtergivning. Trots 

att halogenlampor förbättrats och kräver mindre energi än glödlampor så har de dålig 

energieffektivitet om man jämför med andra moderna ljuskällor. Moderna 

halogenlampor har ett ljusutbyte på 35 lm/W (Nylén 2012, s. 41). 

 

1.3.3 Lysrör 

Lysrör är en ljuskälla som är energisnål men som ändå ger god färgåtergivning. När 

lysrör patenterades 1936 var de en ny form av ljuskälla som byggde på en 

urladdningsprincip vilket andra ljuskällor inte gjorde. Denna typ av ljuskälla har ett högt 

ljusutbyte som ligger mellan 80-100 lm/W (Nylén 2012, s. 41). 

 

1.3.4 LED 

LED är en förkortning som kommer från engelskans Light Emitting Diodes. LED har 

ett ljusutbyte som är jämförbart med lysrör och livstiden på en LED är väldigt lång. En 

LED kan lysa 20000-50000 timmar. LED-lampor finns i olika kvalité och således kan 

olika LED-lampor ge olika ljuskvalité och färgåtergivning. De LED-lampor som säljs 

för hemmabruk håller ofta inte kraven för att kunna installeras i arbetsmiljöer. Detta för 

att de inte uppfyller kraven som en ljuskälla på en arbetsplats måste hålla (Nylén 2012, 

s.44 & 45). 
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1.3.5 Dåliga ljusförhållanden påverkar ögat 

Även om ljus är essentiellt för att synen ska fungera så kan dåliga ljusförhållanden ha 

negativa effekter på människors välbefinnande. Ljusförhållanden som inte är optimala 

för en särskild uppgift kan orsaka att ögonen blir överansträngda. När ögonen blir 

överansträngda är det både ögats fysiologi och perception som påverkas. När den 

fysiologiska delen av ögat påverkas är det ögats muskler som kontrollerar 

ackommodation, fixation, konvergens och pupillens storlek som påverkas. När det är 

perceptionen (tolkning) som påverkas är det ofta svårare för ögat att ta in den 

information som söks. När ögat påverkas negativt på dessa aspekter kan det leda till 

stora besvär såsom till exempel astenopi, huvudvärk och migrän. Att ljusförhållanden ej 

är optimala för ögat och människors seende kan bero på olika faktorer; för lite/för 

mycket ljus över ett område, stora variationer i belysning över en arbetsyta, reflektioner 

från blanka ytor samt störande skuggor och flimmer (Boyce 2010 s.12). 

 

1.4 Flimmer 
Flimmer, även kallat ljusmodulation är snabba, regelbundna förändringar i ljusintensitet 

hos en ljuskälla. Alla ljuskällor flimrar till en viss grad och detta beror oftast på att 

strömmen de drivs av är växelström. När grafer av flimmer ritas upp beror mönstret på 

lampans max respektive minimum i ljusintensitet. Om en lampas flimmer utgörs av att 

lampan är helt släckt vid minimum blir mönstret i grafen kantigt istället för vågformat. 

Ljuskällor med LED kan flimra med en modulation på 100% vilket i princip innebär att 

lämpan tänds och släcks (går från 0 - 100) i ett regelbundet mönster. Detta sker oftast så 

pass snabbt att det inte är synligt men eftersom att ögat ändå registrerar dessa skillnader 

i ljusnivåer så kan detta flimmer ha negativa effekter på olika individer. Flimmer har en 

frekvens precis som ström och den mäts i Hertz (Hz). Detta anger hur många gånger en 

lampa flimrar per sekund. Vid låga frekvenser (3-70 Hz) kan flimmer orsaka grava 

neurologiska effekter såsom ljusinducerad epilepsi. Flimmer av en frekvens på 100 Hz 

kan orsaka huvudvärk och migrän. Flimmer av en frekvens på 120 Hz kan störa och 

irritera vissa individer, speciellt om modulationen hos ljuskällan har en stor skillnad i 

amplitud (går från hög ljusstyrka till låg). LED-lampor kan även flimra på frekvenser 

över 120 Hz på ett sätt som är synligt och även kan vara skadligt. Dock är forskare ej 

överens om vilka parametrar som spelar störst roll i varför en lampas flimmer har 

negativa hälsoeffekter eller ej (Poplawski ME, Miller NM. 2013, s.2). 
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Det finns två föreslagna kvantiteter att räkna och ange flimmer i: 

1. Flimmer-procent: 100% x (Max-Min) / (Max+Min) = 100% x (A-B) / (A+B) 

2. Flimmer-index: Area över median / Total Area = Area 1 / (Area 1 / ( Area 1 + 

Area 2) 

 

Bilden nedan i figur 1 visar de olika värden som används för att räkna ut flimmer-

procent och flimmer-index. 

 
Figur 1, Värden som används för att räkna ut flimmer-procent & Flimmer-index. Hämtad från CIE-Flicker paper 

med tillåtelse av Michael Poplawski. 

  
När grafer av flimmer ska jämföras ger flimmer-index den mest rättvisa bilden eftersom 

att flimmer index tar hänsyn till en grafs olika vågforms-mönster. Dock är det oftast 

flimmer-procent som anges och detta beror på att flimmer-index är mer avancerat och 

kräver en djupare förståelse för integraler. Flimmer i procent kan vara missvisande i det 

avseendet att grafer med olika utseende (triangel-, sinus- och fyrkants-vågor) kan ha 

lika flimmer-procent. Anges istället flimmer-index för samma grafer så får de olika 

värden och en graf med fyrkantiga vågor har alltid ett högre flimmer-index än grafer 

med våg-/triangel-mönster (Poplawski ME, Miller NM. 2013, ss.2 & 3). 

 

Bilden nedan i figur 2 visar olika vågformer hos uppmätt flimmer. De alla har samma 

flimmer-procent men olika flimmer-index. 
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Figur 2, Uppmätt flimmers olika vågmönster. Hämtad från CIE-flicker paper med tillåtelse av Michael Poplawski. 

 

1.4.1 Dimmning av LED 

När en LED-lampa dimmas kan dess flimmer öka. En ljuskälla med LED som flimrar 

väldigt lite vid full strömstyrka kan börja flimra kraftigt när den dimmas. Effekten av 

hur flimmret förändras och/eller ökas när ljuskällan dimmas beror på hur dimmern är 

uppbyggd och hur den fungerar. Vissa lampor flimrar mer under tiden de dimmas och 

därför är det viktigt att utvärdera en lampas flimmer vid full strömstyrka men även vid 

olika dimningslägen (Poplawski ME, Miller NM. 2013, ss.10 & 11). 

 

1.4.2 Så funkar en dimmer 

En dimmer är en elektronisk komponent som har förmågan att kontrollera ljusstyrkan 

hos en armatur. En modern dimmer fungerar genom att strypa strömtillförseln till en 

armatur för att sedan slå på den vid en bestämd nivå. Idag drivs våra elektroniska 

apparaturer av växelström vilket innebär att strömmen går i en sinuskurva. Att 

strömmen går i en sinuskurva innebär att den byter riktning i ett regelbundet mönster. 

Varje gång strömmen byter riktning så är strömstyrkan 0 och det är då en dimmer 

stryper strömtillförseln. När strömmen når en viss nivå (vad dimmern är inställd på) så 

slår dimmern på strömmen till armaturen igen. Ju lägre en dimmer är inställd desto 

längre tid tar det innan dimmern tillför armaturen ström igen (Smith J, et al 2005). 

 

1.4.3 Mobilkameror och flimmer 

Enligt belysningsbranchens tekniska kommitté kan flimmer som inte är synligt för ögat 

ses hos en ljuskälla med hjälp av en mobilkamera. Enligt kommittén kan det med en 
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mobilkamera fås fram om en lampa flimrar eller ej, dock inte hur mycket. De skriver att 

det inte finns ett enkelt sätt att mäta exakt hur mycket en ljuskälla flimrar 

(Belysningsbranchens Tekniska Kommitté, 2015).      

 

Enligt Per Nylén på arbetsmiljöverket byggs ett foto upp 

under en viss tid och under denna tid hinner en lampa flimra 

ett antal gånger. De mönster som uppstår på fotot kan därför 

användas för att grovt bestämma hur mycket en ljuskälla 

flimrar. I fotot framkommer flimret som ränder. Mörka och 

breda ränder tyder på mer flimmer än svaga och smala ränder 

(Kommunikation 2017-03-23 med doc Per Nylén 

Arbetsmiljöverket). 

 

1.5 Synstress 
Mönster-relaterad synstress är en form av överkänslighet som vissa individer kan 

uppleva när det tittar på regelbundna mönster med hög kontrast. Exempel på mönster 

som kan utlösa synstress hos dessa individer är till exempel textstycken där texten är 

svart och bakgrunden vit eller svart-/vit-randiga mönster (Gilchrist. J, Allen. P 2015). 

 

Synstress kan ta olika uttryck, till exempel såsom att bokstäver vibrerar eller rör sig vid 

läsning. Individer som lider av synstress får värre symptom i fluorescerande ljus. 

Fluorescerande lampor avger inte en jämn ljuskurva ljus såsom en glödlampa eller 

halogen. Lampor av fluorescerande typ avger mer ljus av låga våglängder och detta kan 

enligt flera studier påverka visuell prestationsförmåga (Stephen et al, 2015). 

 

Fluorescerande lampor var vanliga innan 1990-talet och dessa kan orsaka migrän, 

huvudvärk och andra besvär som påverkar visuell prestation. Forskare kom fram till att 

de var de fluorescerande ljuskällornas låga våglängder och flimmer som inducerade 

dessa besvär. När fluorescerande lampor började försvinna från marknaden och blev 

ersatta av andra ljuskällor så uppkom färre och färre fall där ljuskällor påverkat 

individer negativt på dessa sätt. När LED-introducerades på marknaden började tyvärr 

dessa fall återkomma och fallen blev fler och fler vilket beror på att viss LED-belysning 

flimrar (Poplawski ME, Miller NM. 2013, s.1). 

 

Figur 3 – Exempel på lampa 
som flimrar med mörka 
streck.. 
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1.5.1 Diagnostik för synstress 

2016 gjordes en studie för att fastställa de vanligaste symptomen för synstress och på 

detta sätt skapa ett verktyg för att kunna diagnostisera synstress. I studien kom det fram 

att de vanligaste symptomen vid läsning var följande: 

1. Ord som rör sig 

2. Ord flyter ihop 

3. Mönster eller skuggor i text 

4. Text ser ut att stå ut från papperet (3-D effekt) 

5. Ord bleknar eller mörknar 

6. Okomfort i vissa ljusmiljöer och flimmer 

Om synstress misstänks hos en individ skall de ha minst 3 av ovanstående symptom 

samt uppfylla minst 2 av följande punkter: 

1. Frivilligt användande av färgat overlay (färgfilter vid läsning) i tre månader eller 

mer. 

2. Ett overlay förbättrar läshastigheten med Wilkins rate of reading test hos 

individen med 15% eller mer. 

3. Resultatet av ett Pattern Glare Test (ett test som undersöker störningar i 

mönster) skall vara mer än 3.  

(Evans BJW, et al. 2016, s.6) 

 

1.6 Läshastighet och Synstress 
Synstress nämndes för första gången 1964 av MacDonald Critchley som var neurolog 

och redan då nämndes det som en enskild diagnos som inte var sammankopplad med 

dyslexi. (Evans BJW, et al. 2016, s.6) Synstress som påverkar läsning är inte 

sammankopplat med dyslexi och kan förekomma hos individer både med och utan 

denna form av läs- och skriv-svårighet. En biverkan av synstress är oförmågan att läsa 

bekvämt och utan svårigheter (Wilkins, et al. 2004, s.152). 

 

Ungefär var tionde människa lider av svåra anfall av huvudvärk som kallas migrän. Det 

som inducerar migrän tros vara sammankopplat med vad som utlöser synstress. När en 

individ har ett migrän-anfall är de ofta mycket känsliga för ljus och mellan anfallen kan 

de tycka att vissa stimulis och mönster är jobbiga att titta på. Dessa stimulis och 

mönster som är jobbiga för individer som lider av migrän är ofta lika de stimuli som kan 

inducera anfall hos individer med ljuskänslig epilepsi. Stimulis som är provocerande för 
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dessa individer är bland annat flimmer och geometriska mönster, i synnerhet randiga 

och spatiala mönster. De människor som lider av migrän är överkänsliga för hur dessa 

mönster uppfattas och anledningen till detta tros vara att de utlöser överaktivitet i 

synbarken. De mönster som inducerar reaktion är starka visuella stimuli vilka tros störa 

synbarkens egna hämmande effekter. Detta skulle kunna förklara varför individer med 

migrän är känsligare när de haft sömnsvårigheter eftersom att otillräcklig sömn gör 

synbarken extra känslig (Wilkins, et al. 2004, ss.153 - 154). 

 

1.7 Wilkins rate of reading test 
Wilkins rate of Reading test utvecklades för att på kort tid kunna testa en individs 

läshastighet under olika förutsättningar, till exempel med olika styrkor av glas eller i 

olika belysning. Andra lästest påverkas till stor del av ordförråd och språkkunskap och 

är därför inte lämpliga för att testa läshastighet på barn eller individer med läs- och 

skriv-svårigheter. Vissa svårigheter vid läsning uppkommer vid långa textstycken där 

orden har små mellanrum. Det tros bero på att sådan text kan utlösa synstress vilket kan 

vara en orsak till försämrad läshastighet. Wilkins rate of reading test maximerar 

förutsättningarna för att utlösa synstress vid läsning och minimerar inverkan av 

deltagarens ordförråd och språkkunskaper. Därför passar testet både för vuxna och barn 

och fungerar på individer med god läsvana samt de med sämre (Wilkins, et al. 1996, 

ss.491 - 492). 

 

Testet är uppbyggt av 15 ord på varje rad (se bilaga A), det är samma ord på varje rad 

fast i olika ordning och testet består av 20 rader. Orden som används är dessa: 

 

”hund och det till katt du är se nej för kom min upp hus vi” 

 

Testet utförs genom att deltagare/patient får läsa testet i 1 minut och således, beroende 

på hur långt deltagaren/patienten hinner läsa, fås det fram ett index på ord lästa per 

minut. Lästestet kan också användas så att deltagaren får läsa hela paragrafen med text 

från början till slut. Den tid det tar för patienten att läsa hela paragrafen används sedan 

för att räkna ut ord lästa per minut. Detta tar dock lite längre tid samt tröttar ut 

deltagaren mer vilket kan vara ofördelaktigt om många olika förutsättningar vid läsning 

skall utvärderas (Wilkins, et al. 1996, s.492). 
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1.8 Tidigare studier 
I en studie 2015 testades förekomsten av okomfort vid läsning under fluorescerande ljus 

hos individer med god läsvana. Eftersom att studiens syfte var att undersöka 

förekomsten av synstress hos vana läsare rekryterades endast högt utbildade individer 

med arbeten som krävde mycket läsning. I denna studie användes en fluorescerande 

lampa som avger mycket av de låga våglängderna av ljus. Deltagarna fick läsa under 

detta fluorescerande ljus under två olika förutsättningarna. En gång när ljuset var 

ofiltrerat och en gång när ljuset gick igenom ett filter som filtrerade bort en del av det 

korta våglängderna av ljus. Studien fann att dessa vana läsare upplevde större okomfort 

i ljuset när det var ofiltrerat och det ofiltrerade ljuset påverkade även läshastigheten 

negativt (Stephen et al, 2015, ss.2 - 6). 

 

En annan studie som utfördes 2011 testade olika LED-lampor med olika grader 

modulation. Det var 10 deltagare i studien och ingen av dem led av varken epilepsi eller 

migrän. Deltagarna fick utföra olika enkla räkneuppgifter i olika ljus på en laptop. Efter 

att de gjort klart räkneuppgiften (de fick en ny uppgift för varje ljusförhållande som 

testades) så fick de fylla i ett formulär. Första frågan undersökte om deltagaren kunde 

uppfatta något flimmer eller ej. Efter att deltagaren besvarat första frågan fick de stänga 

laptopen och besvara fler frågor i formuläret. Frågorna undersökte bland annat om 

deltagaren uppfattat någon stroboskopisk effekt och hur behagligt ljuset var att arbeta i. 

Deltagarna fick inte veta vad det var för ljus eller lampa som testades. Sammanlagt 

testades 9 olika ljusförhållanden och deltagaren fick inte veta i vilken ordning de 

testades utan ordningen lottades fram för varje deltagare individuellt. I studien kom det 

fram att de flesta deltagarna kunde se flimmer om flimret var av en frekvens mellan 50 

och 60 Hz. När flimret var av en frekvens av 100 Hz eller högre var det svårt att 

upptäcka. Detta tyder på att flimmer av en frekvens mellan 50 - 100 Hz ofta är synligt 

och att flimmer vid högre frekvenser är svårt att upptäcka. För att testa om deltagaren 

kunde upptäcka stroboskopiska effekter i det ljus som testades så fick de röra sin hand 

under ljuset. Majoriteten av deltagarna upplevde stroboskopiska effekter vid flimmer av 

en frekvens på 120 Hz eller lägre och 40 % upplevde stroboskopiska effekter även vid 

flimmer av en frekvens på 300 Hz. I studien fann man även att den aspekt som 

påverkade deltagarnas uppfattning av ljusförhållandet mest var mängden modulation 

hos lampan och att som enligt tidigare studier visat så störde flimmer av en frekvens 

över 100 Hz minimalt. Enligt denna studie kunde det även ses att om modulation 
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minskades från 100% till 33% så minskades uppfattningen av stroboskopiska effekter 

(Bullough et al, 2011, ss.337 – 347). 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie var att se om läshastighet under en allmänt tillgänglig 

halogenlampa skilde sig jämfört med en allmänt tillgänglig LED-lampa som flimrar i 

mobilkamera. 
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3 Metod och material 
Urvalskriterier 

I denna studie ställdes inga särskilda krav för att få deltaga förutom att med sin 

nuvarande korrektion, om sådan fanns, eller utan korrektion kunna läsa orden i lästestet 

som användes på 40cm. Detta för att göra testerna inriktade mot att alla i sin vardag blir 

utsatta för både LED- och halogen-belysning och att deltagarna endast jämfördes med 

sig själva. 30 personer deltog i studien och alla hade avståndsvisus och närvisus som 

mätte upp til minst 1,0 med eller utan korrektion. Av deltagarna var 5 män och 25 

kvinnor i åldrarna 21-59 och de hade en medelålder på 26 år. På alla deltagare 

kontrollerades avstånds- och när-visus. Visus kontrollerades både monokulärt och 

binokulärt på både avstånd och nära.  

 

Möjliga deltagare kontaktades på Linnéuniversitetet samt på sociala medier. De som 

kunde tänka sig att deltaga fick skriva upp sig på en lista och kontaktades sedan i 

efterhand individuellt. Mätningarna i denna studie utfördes på Linnéuniversitetet, alla i 

samma undersökningsrum för att förutsättningarna skulle vara lika för alla deltagare 

gällande luminans och belysningsstyrka. 

 

När deltagaren sedan kom till universitetet för att vara med i studien fick denne 

information muntligt men även skriftligt i form av ett informerat samtycke (se bilaga B) 

som de fick läsa igenom samt signera om det fortfarande ville deltaga.   
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3.1 Utrustning

 
Figur 4, Hagner Lux-meter, närtest, ocklussionsspade, måttband. 

Innan mätningar påbörjades med deltagaren mättes belysning och luminans upp i 

rummet vid de platser där mätningarna utfördes. Mätningarna utfördes med en Hagner 

digital lux meter. (Hagner, 2017) De värden som mättes upp ses i tabellen nedan: 

 

Belysningsstyrka 

ljusbox vertikalt 

Belysningsstyrka 

ljusbox 

horisontellt 

Luminans 

vertikalt 

från lästest 

Belysningsstyrka 

full rumsbelysning 

över lästest 

Luminans 

lästest full 

rumsbelysning 

LED: 620 Lux LED: 2160 Lux LED: 130 

cd/m2 

150 Lux 35 cd/m2 

Halogen: 360 Lux Halogen: 1080 

Lux 

Halogen: 

76 cd/m2 

 

  

 

Avståndsvisus kontrollerades på en Snellen-syntavla och angavs i decimal-värde, tavlan 

i det rum som användes gick upp till 2,0 decimalvisus. Närvisus kontrollerades med ett 

Runge Sloan Letter Near Vision Card för att få närvisus i decimalvärde och punkt-

värde, denna mätte upp till 1,25 i decimalvisus (Good-Lite Company, 2017). 
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För att testa läshastigheten användes Wilkins Rate of Reading test. I studier med samma 

test har det upptäckts att viss inlärningseffekt uppstår vid läsning av testet. Därför får 

alla deltagare/patienter läsa testet, utan att orden räknas, 1 minut innan läshastigheten 

testas under olika förutsättningar. Alla deltagare fick läsa testet på 40 cm som är ett 

normalt avstånd för närarbete. (Wilkins, et al. 1996, s.492) Testet översattes 2014 till 

svenska och standardiserades även för att användas i ett examensarbete vid 

Linnéuniversitetet och det var denna svenska version som användes (Melkersson 2014, 

ss. 14–16.).  

 

Lamporna som användes var en halogen- och en LED-lampa. Anledningen att LED och 

halogen jämfördes är att halogen ej flimrar på det sätt som LED kan göra. Halogen är en 

vidareutveckling av dess föregångare glödlampan och utlöser inte de problem som LED 

kan göra på grund av att LED flimrar. Specifikationerna för lamporna som användes  

kan ses i figur 5 och 6 nedan.  

 
Figur 5, specifikationer halogen  Figur 6. specifikationer LED. 

 
För att lättare kunna jämföra lamporna är vissa specifikationer förtydligade i tabellen 

nedan: 

Lampa Frekvens Dimmbar Ljusflöde Styrka Ekvivalent Kelvin 
halogen 50 Hz JA 405 lm 30 W 40 W 2700  
LED 50 Hz JA 470 lm 5.5 W 40 W 2700 
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För att se om de flimrade filmades de och fotades med en mobilkamera (för bild av hur 

LED-lampan såg ut i mobilkamera se Bilaga C). Olika LED-lampor testades innan 

studien och den som flimrade mest i mobilkamera var den som sedan användes i 

studien. Den lampa som användes flimrade dock med diffusa ränder och enligt 

kommunikation med Per Nylén (Kommunikation 2017-03-23 med doc Per Nylén 

Arbetsmiljöverket) på arbetsmiljöverket så tyder detta på att lampans modulation är låg 

och således borde inte lampans flimmer orsaka några större besvär.Lamporna 

monterades i en ljuslåda (figur 7) som kläddes med svart tyg, detta för att undvika 

störande reflexer under testerna. Lästesterna monterades i ramar utan glas för att skapa 

en bättre läsvinkel för deltagarna.  
 

Figur 7,  Ljuslåda 

 
 
 
3.2 Utförande 
Det första som gjordes när deltagaren kom för att delta i studien var att avståndssvisus 

och närvisus kontrollerades både binokulärt och monokulärt. Efter detta introducerades 

lästestet för deltagaren. För att reducera inlärningseffekten fick deltagaren, i 

rumsbelysning, läsa testet i en minut högt. Under denna minut räknades inte hur många 

ord deltagaren läste. 
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Efter detta placerades deltagaren framför ljuslådan, deltagaren fick inte veta vilken 

lampa de läste under först respektive sist (LED eller halogen). Varannan deltagare 

började med LED och varannan med halogen. När deltagaren nu läste testet i ljuslådan 

släcktes övriga lampor i rummet. Detta för att endast få ljus ifrån den lampa som 

testades. Deltagaren fick även nu läsa testet i en minut men nu räknades hur många ord 

deltagaren hann med. Detta genom att med hjälp av ett facit (en kopia av lästestet) följa 

deltagarens läsning. Tiden togs med en timer och deltagaren var instruerad att sluta läsa 

när timerns alarm gick igång. Detta upprepades för båda lamporna, dock fick deltagaren 

ett lästest med orden i annan ordning än lästestet de fick till lampa 1 när de läste under 

lampa 2. 

 

En markering gjordes där deltagaren läste när alarmet gick, hur många ord som hanns 

med räknades i efterhand och deltagaren fick inte veta sitt resultat. Efter att deltagaren 

läst klart under båda lamporna fick deltagaren besvara om någon skillnad upplevdes 

mellan lampa 1 och 2 och vilken lampa som i så fall föredrogs. 

 

Resultaten protokollfördes (se bilaga D) och sedan användes excel för att utföra ett parat 

t-test för att se om det var någon skillnad i läshastighet mellan de 2 lamporna. 
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4 Resultat 
Medelvärdet av ord läst per minut under halogen-lampan var 174 med en 

standardavvikelse på +/- 29,0 och medelvärdet av ord lästa per minut under LED-

lampan var 176 med en standardavvikelse på +/-28,8. Ett parat t-test gjordes för att 

jämföra medelvärdet av läshastighet hos de båda lamporna. Det fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad i läshastighet mellan lamporna (P=0,18). Resultatet kan ses i grafen 

i figur 8: 

 
Figur 8, Lästa ord per minut för Halogen och LED 

 

Standard-avvikelsen som är uppmärkt på staplarna i figur 2 visar skillnaden i 

läshastighet mellan deltagarna för varje lampa, inte jämfört mellan lamporna. 

 

Deltagarna fick också ta ställning till om de tyckte det var någon subjektiv skillnad 

mellan att läsa under de två olika lamporna. 26,7% (8 personer) föredrog att läsa i 

halogen, 36,7% (11 personer) föredrog att läsa under LED och resterande 36,7% (11 

personer) föredrog varken halogen eller LED. 
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5 Diskussion 
Denna studie visade att det inte var någon skillnad i läshastighet mellan de lampor som 

testades. Även om vissa av deltagarna upplevde en subjektiv skillnad så var det ingen 

lampa som upplevdes signifikant bättre än den andra. Anledningen till detta är 

förmodligen att LED-lampan inte flimrade så pass mycket att det utlöste någon effekt på 

den korta tid som testerna utfördes. Arbetsmiljöverket har ännu inte publicerat sin 

flimmermätningsmetodik men informationen från Per Nylén som säger att lampor som 

flimrar i mobilkamera med diffusa streck har låg modulation, visar på att lampan som 

användts i studien ej flimrar till hög grad. Detta går att sammankoppla med resultatet 

eftersom att det inte blev någon särskild skillnad i varken läshastighet eller vilken lampa 

som föredrogs. Från början var det tänkt att använda en LED-lampa som flimrar mycket 

i studien men på grund av att det inte fanns något enkelt sätt att mäta detta så köptes 

olika LED-lampor in och testades för flimmer i ljuslådan med hjälp av mobilkamera. 

Den lampan som användes i studien var den lampa som flimrade mest i mobilkamera av 

de som testades.  

 

För att få ett mer kvalitativt värde av vilken lampa som föredrogs hade det kunnat göras 

en enkät som var mer specifik och självförklarande eftersom att den lampa som 

föredrogs subjektivt kan bero på olika faktorer. 

 

Ett test som kunde lagts till i förmätningarna är test av stereo-seende för att se om detta 

påverkar vilket ljus som föredras eller vilken lampa som fungerar bäst för läsning.  

 

Att vissa deltagare föredrog att läsa i halogen och andra föredrog LED kan bero på att 

även om de lampor som användes i studien valdes i syftet att vara så lika varandra som 

möjligt gällande ljusflöde (lumen) skilde de sig ändå åt. Halogen-lampan hade ett 

ljusflöde på 405 lm och LED-lampan 470 lm. Hade andra styrkor på lamporna valts 

hade det blivit en större skillnad i ljusflöde, dessa var alltså de som kom närmast 

varandra i lumen. Belysningsstyrkan från LED-lampan jämfört med halogen-lampan var 

cirka dubbelt så hög, samma gäller luminansen från lästestet under de olika lamporna. 

För att veta varför det är så hade större kunskap om el och belysning krävts. I framtiden 

skulle denna studie kunna byggas vidare på med hjälp av experter inom el och 

belysning för att hitta än mer likvärdiga ljuskällor. Dessutom skulle det med större 

kunskap inom dessa områden inte bara vara lättare att välja likvärdiga lampor utan även 
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ge en större förståelse i vilka tester som borde göras på lamporna innan studien 

påbörjas. Detta för att ge ett mer kvalitativt resultat. Eftersom att halogen och LED-

lampor inte har likadana spektrum så ger de inte samma färgåtergivning så även här 

skilde de sig åt vilket kan göra att en subjektiv skillnad i vad som föredras även kan 

bero på detta. En annan aspekt att tänka på är att äldre individer oftast vill ha mer ljus än 

yngre vid läsning beroende på ögats åldrande. Upplevs en lampa då ljusare kan det vara 

så att en äldre åldersgrupp föredrar denna.  

 

Det har gjorts många studier som undersöker hur ljus och flimmer påverkar läshastighet 

och komfort vid läsning men inte någon studie som jämfört en LED- och en halogen-

lampa. I studien testades lamporna på ett sätt som försökte rikta studien mot vilka 

lampor människor blir utsatta vardagligen. I efterhand hade det varit intressant att testa 

olika belysning på olika grupper eller utvärdera om individer med synstress uplevt en 

större skillnad mellan lamporna än individer som inte har indikation för synstress.  

 

Eftersom LED-lampor kan påverka läshastighet på grund av att de kan inducera 

synstress hade det varit intressant att undersöka om LED-lampan gav mer distortioner 

än halogen-lampan även om den inte påverkade läshastigheten. Det hade också varit 

intressant att testa en lampa som flimrade mer och se om de hade gett större utslag och 

skillnad i läshastighet. 

 

Under studiens gång har det dykt upp många idéer på saker som kunde lagts till i 

studien samt sätt att bygga vidare på studien. Det skulle tillexempel vara intressant att 

testa olika LED-lampor vid olika dimningslägen för att undersöka om ett visst 

dimningsläge påverkar LED-lampor generellt eller om det är individuellt för alla 

lampor. 

 

Även om det dykt upp många idéer på hur denna studie kunnat göras annorlunda och 

hur man kan bygga vidare på den har det ändå varit ett väldigt intressant och roligt 

ämne. Belysning är något nästan alla människor är beroende av i sin vardag och LED-

lampor har blivit en ljuskälla som är tillgänglig för alla. LED-lampan är energieffektiv 

och i en värld där misskötande av miljön blir ett större och större problem är det inte 

konstigt att de tagit en så stor plats på den allmänna marknaden. Dock är det viktigt att 

ta hänsyn till människans anatomi och ergonomi vid utvecklandet av komponenter som 
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många individer kommer att utsättas för. Ett bekvämt seende vid läsning är såklart 

viktigt för de flesta, speciellt för barn och ungdomar som går i skolan. Mindre barn som 

går i skolan och är i början av att lära sig läsa bör ha optimala förutsättningar för ett 

bekvämt seende så att deras inlärning inte störs av faktorer som lätt kunde ha undvits. 

En av dessa faktorer är såklart god belysning som inte orsakar besvär eller okomfort och 

därför kommer belysning alltid vara ett viktigt och aktuellt ämne. 

 

6 Slutsats 
De lampor som användes i denna studie gav ingen skillnad i läshastighet hos de olika 

individer som deltog. 



  
 

23 
 

Referenser 
Atchison. D. A, Smith. G. (2012) Optics Of The Human Eye (1:a upplagan). 

Edinburgh: Elsevier-Butterworth Heinemann 

 

Boyce, PR. (2010) “The Impact of Light in Buildings on Human Health.” Indoor and 

Built Environment, Vol. 19(1) ss.8 - 20. 

 

Bullough. J. D, Sweater. Hickcox. K, Klein. T. R, Narendran. N. (2011) “Effects of 

flicker characteristics from solid-state lighting on detection, acceptability and comfort.” 

Lighting research and technology. Vol. 43. ss. 337-348. 

 

Evans, B, Allen. P & Wilkins. A. (2016) A delphi study to develop practical diagnostic 

guidelines for visual stress (pattern related stress). Journal of optometry, Tillgänglig på 

internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.optom.2016.08.002  

 

Fakta om led och flimmer, Belysningsbranchens Tekniska Kommitté, 2015 Tillgänglig 

på internet: http://ljuskultur.se/wp-content/uploads/2016/04/fakta-om-led-och-

flimmer.pdf 

 

Gilchrist. J. M, Allen. P. M. (2015) Lexical decision in adults with low and high 

susceptibility to pattern-related visual stress: a preliminary investigation. Frontiers in 

psychology, Vol.19, s.449 

 

Good-Lite Company (2017), Sloan Letter Near Card Instructions 

https://www.goodlite.com/cw3/Assets/documents/729000_SloanLetterNearInstructions.

pdf 

 

Hagner (2017), Luminance Meter EC1-L 

http://www.hagner.se/userFiles/myProducts/luminancemeters/ec1l.pdf 

 

Nylén. P. (2012) Syn och belysning i arbetslivet (1:a upplagan) Stockholm: Prevent 

 

Nylén P. (2017) Kommunikation 2017-03-23 med doc Per Nylén Arbetsmiljöverket 



  
 

24 
 

 

Melkersson. E (2015) Är det någon förändring I läshastighet hos olika åldrar med hjälp 

av overlays? Kandidatuppsats, Institutionen Naturvetenskap. Kalmar: 

Linnéuniversitetet. Tillgänglig på internet: 

http://www.uppsatser.se/uppsats/8b2300c77d/ 

 

Poplawski. ME, Miller. NM. (2013) Flicker in solid-state lighting: Measurement 

techniques, and proposed reporting and application Criteria. CIE flicker paper. 

 

Stephen. J, Rodriguez. C, Marsh. NV, Jones. GL, Nunez. JC, Watson. K (2015) Levels 

of visual stress in proficient readers: Effects of spectral filtering of fluorescent lighting 

on reading discomfort. Spanish Journal of Psycology Vol. 18(58) ss.1-11 

 

Remington, L. (2012) Clinical Anatomy And Physiology Of The Visual System (3:e 

upplagan). St. Louis: Elsevier-Butterworth Heinemann. 

 

Smith. J, Speakes. J & Rashid, M. (2005) An Overwiew of the modern light dimmer: 

design, operation and application. Proceedings of the 37th Annual North American 

Power symposium. Ames, ss. 299-303  

 

Wilkins, A. Huang, J.  & Cao, Y. (2004) Visual stress theory and its application to 

reading and reading test. Journal of Research in Reading, Vol. 27 (2), ss. 152-162. 

 

Wilkins. A. J, Jeanes R , Pumfrey  P. D & Laskier. M.  (1996) Rate of reading test: it’s 

reliability and it´s validity in the assessment of the effects of coloured overlays. 

Ophtalmic & Physiological optics. Vol. 16(6) ss. 491-497. 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
 

A. Bilaga A, Lästest 
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B. Bilaga B, Informerat samtycke 

Kalmar 2017-03-29  
 
 
Informerat samtycke – Läshastighet och flimmer 
 
Välkommen som deltagare i mitt examensarbete våren 2017. Målet med mitt examensarbete är att 
undersöka om det är någon skillnad i läshastighet mellan flimrande LED-lampor jämfört med 
halogen-lampor.  
 
Så här går det till. 
För att värdera om du är en lämplig deltagare kommer jag att mäta vad du ser på avstånd och nära 
håll med din vardagliga korrektion, om sådan finns. 
 
Du som deltagare kommer att få utföra ett läshastighets-test under 2 olika lampor. För att reducera 
inlärningseffekt kommer du även få läsa testet 1 gång i vanlig rumsbelysning innan du får läsa det 
under de olika lamporna. För varje deltagare slumpas vilken lampa de får börja med och du får inte 
veta vilken lampa du läser med först respektive sist.  
 
Tiden för mätningarna är cirka 30 minuter och du som deltagare utsätts inte för några risker eller 
obehag. Resultaten kommer endast att presenteras med ålder och kön och din läshastighet jämförs 
endast med dig själv. 
_________________________________________________________________ 
 
Jag har muntligt och skriftligt informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig 
information. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och 
utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 
Jag samtycker till att deltaga: 
 
……………………………………………………………... 
 
Namn:…………………….. Datum: ……………………… 
 
Födelseår/Månad: …../….. Man  Kvinna  
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C. Bilaga C, Bild av flimrande LED 
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D. Bilaga D, Protokoll 
 

Protokoll: 

Deltagare nr:   

Man / Kvinna 

Födelseår/Månad:…../….. 

Avståndsvisus: H: V: Bin: 

Närvisus 40cm: H: V: Bin: 

Börjar med lampa: A / B 

Ord lästa 1 minut, lampa 1: 

Ord Lästa 1 minut, lampa 2: 

Subjektiv skillnad mellan lampa 1 och 2:  

Ja / Nej 

Om ja på föregående fråga vilken lampa 

föredrogs: 

Lampa 1 / Lampa 2 
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