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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka compliance hos bärare av kosmetiska kontaktlinser 

utan styrka i en population av svenska cosplayers och lajvare samt att se huruvida den 

information som finns tillgänglig är tillräcklig för ett säkert bärande. 

 

Metod 

En elektronisk enkät länkades i det sociala mediet Facebook. Den lades upp i två grupper 

där det förväntades finnas många bärare av kosmetiska kontaktlinser. Enkäten utformades 

efter tidigare studier och resultaten jämfördes sedan med de studierna.  

 

Resultat 

De 54 svarande skötte sina kosmetiska kontaktlinser över förväntan på flera punkter, till 

exempel använde ingen av dem något annat än linsvätska till förvaring av linserna. 

Resultaten på de andra enkätfrågorna kunde dock variera. Endast en mindre del av de 

svarande gnuggade linserna i samband med sköljning (35% ”alltid” och 14% ”ofta”) och 

många använde linserna under längre tid än rekommenderat av tillverkaren (25 personer 

svarade annat än ”aldrig”). Det var bara 13% av de svarande som varit i kontakt med en 

optiker i samband med sitt val av kosmetiska kontaktlinser, vilket indikerar att de fått sin 

skötselinformation från en annan källa.  

 

Slutsats 

Bärare av kosmetiska kontaktlinser utan styrka sköter sina linser över förväntan, men det 

finns flera punkter där skötseln brister och den tillgängliga informationen kan därför antas 

vara otillräcklig. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate compliance amongst wearers of cosmetic contact 

lenses in a population of swedish cosplayers and larpers and find out if the available 

information is sufficient for safe wear. 

   An on-line survey was published on the social media platform Facebook, in groups that 

wearers of cosmetic contact lenses frequently visited. The survey was based on previous 

studies in the same field which the results were also compared with.  

   The 54 participants cared for their cosmetic contact lenses better than expected in 

several aspects, for example none of the participants stored ther contacts in something 

other than solution. On the other hand only a smaller proportion reported rubbing their 

contacts while rinsing after use (35% ”always” and 14% ”often”) and many used their 

contacts for longer than recommended by the manufacturer (25 participants answered 

something other than ”never”). Only 13% of participants had been in contact with an 

optometrist when choosing their cosmetic contact lenses, which indicates that they get 

their care instructions from elsewhere. 

   In conclusion: wearers of cosmetic contact lenses exhibit higher compliance than 

expected in several aspects, but there are some areas in which information regarding 

correct care of contacts appears to be lacking. 
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1 Introdukton 

Färgade kontaktlinser, även kallade kosmetiska kontaktlinser (cosmetic contact lenses, 

CCL), används för att ge bärarens ögon ett annat utseende. Vanligtvis handlar det om att 

ändra färg på iris, men det finns även effektlinser som ger bäraren ett onaturligt utseende, 

tillexempel kattögon. I Socialstyrelsens föreskrifter om legitimerade optikers arbets-

uppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1995:4, 1995) klassificeras kosmetiska 

kontaktlinser utan synkorrigering inte som optiska hjälpmedel. Sådana linser faller därför 

utanför den definitionen på samma sätt som solglasögon, skyddsglasögon och kosmetiska 

glasögon som bärs utan synkorrigerande glas.  

   Det går inte med säkerhet fastställa hur stor del av de kontaktlinser som brukas i Sverige 

som är kosmetiska då de enkelt kan beställas från utlandet och därför inte visas i 

statistiken.   

 

1.1 Compliance 

Begreppet compliance i förhållande till kontaktlinser används för att beskriva hur väl en 

patient följer optikerns instruktioner gällande skötsel och hantering av de linser som 

tillpassats. God compliance är viktig för ett säkert bärande. Då CCL inte klassas som 

optiskt hjälpmedel behöver konsumenten inte prova ut eller hanteringsträna hos en 

optiker för att kunna köpa CCL. Konsumenten har då inte fått den information som 

vanligen tillhandahålls av optikern vid tillpassning av kontaktlinser, i enlighet med §7 i 

SOSFS 1995:4.  

   Då Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 2010) ersatte Lagen om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område, LYHS (SFS 1998:531, 1998) kan numera även syn-

korrigerande kontaktlinser säljas utan inblandning av optiker.  

 

1.1.1 Handhygien 

Att tvätta händerna med enbart vatten reducerar bakterienärvaron till 23% av den 

ursprungliga nivån. Det är bättre än att inte tvätta händerna alls, men om tvål används 

lyfts fler bakterier upp från huden och kan sköljas bort. Om vanlig icke antibakteriall tvål 

används återstår endast 8% av de ursprungliga bakterierna på händera (Burton, o.a., 

2011).  

   Handhygien blir särskilt viktigt då kontaktlinser ämnade för bärande mer än en dag bör 

gnuggas med fingret mot handflatan för att mekaniskt lyfta bort smuts, avlagringar och 
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bakterier som sedan kan sköljas bort. Detta har visat minska bakteriemängden i linsetuier, 

dock ger gnuggandet högre kontamineringsgrad om bäraren inte tvättat händerna 

ordentligt innan hantering (Wu, Willcox, & Stapleton, 2015). 

 

1.1.2 Linsvätska och etui 

För att ett linsetui ska hållas fritt från skadliga nivåer av kontaminering krävs att det byts 

ut regelbundet. Hur ofta detta ska ske är inte vetenskapligt fastställt och tillverkarnas 

rekommendationer varierar mellan en och sex månader (Tzu-Ying Wu, Willcox, Zhu, & 

Stapleton, 2015). Om etuiet byts ut mer sällan än var sjätte månad finns en ökad risk för 

måttlig till allvarlig mikrobiell keratit än om det byts ut oftare. Det är heller inte säkert att 

vätskan från en ny, okontaminerad, flaska linsvätska tar bort mikrobiofilmen i etuiet. 

Mikrobiofilm är benämningen på den hinna av mikroorganismer som kan växa inuti till 

exempel linsetuier. Det är därför rekommenderat att byta ut etuiet vid varje byte till ny 

flaska linsvätska (Wilson, Sawant, Simmons, & Ahearn, 1990).  

   Ibland annat jord samt färsk- och brackvatten lever en organism kallad Acanthamoeba. 

Om denna infekterar ögonen finns risk att bäraren utvecklar Acanthamoeba keratitis. 

Detta tillstånd är i industrialiserade länder oftast assosierat med kontaktlinsbärande, 

speciellt om de blivit sköljda i kranvatten (Bowling, 2016). Det är därför viktigt att vatten 

aldrig används för att rengöra eller förvara kontaktlinser. Acanthamoeba fastnar dessutom 

i större utsträckning på de färgade partierna av CCL än på andra typer av linser, vilket 

gör risken för kontaminering större än vid bärande av synkorrigerande linser utan färg 

(Lee, Lee, Lee, & Yu, 2017) 

   Det är viktigt att all använd linsvätska hälls ur etuiet innan ny fylls på samt att etuiet får 

lufttorka emellan förvaringar (Tzu-Ying Wu, Willcox, Zhu, & Stapleton, 2015). Det är 

även viktigt att flaskan med linsvätska byts ut regelbundet då även den riskerar att bli 

kontaminerad vid till exempel kontakt med linsetuiet, händerna och andra ytor (Lee, Lee, 

Lee, & Yu, 2017).  

   Kontaktlinser bör även gnuggas efter användning, innan de läggs till förvaring. Detta 

för att mekaniskt få bort bakterier, lipidavlagringar och liknande från linsens yta som 

annars hamnar i linsetuiet (Lievens, Cilimberg, & Moore, 2017).  

   Lång erfarenhet av kontaktlinsbärande är inte nödvändigtvis ett mått på hur väl linserna 

sköts. Etuierna tenderar att i högre grad vara kontaminerade hos bärare som använt linser 

i många år. I en studie från 2015 fann man att etuierna var minst kontaminerade hos bärare 

som använt linser i ett till två år (4% kontaminerade), med nya bärare som använt i en till 
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sex månader på andra plats (6% kontaminerade). Bärare som använt linser längs i studien, 

över tio år, hade störst andel kontaminerade etuier med 35% av de undersökta etuierna 

kontaminerade (Wu, Willcox, & Stapleton, 2015).  

 

1.2 Tidigare forskning 

Det är ont om studier som fokuserar enbart på compliance av CCL. De flesta åsyftar 

kontaktlinser som korrigerar synfel och undersöker bärare av alla typer av mjuka 

kontaktlinser eller sådana med en specifik sorts optik, fabrikat eller material (Berenson, 

Chang, Hirth, & Merkley, 2019; Ichijima, Shimamoto, Ariwaka, Muraki, & Cavanagh, 

2014; Sorbara, o.a., 2018; Taslipinar Uzel, Uzel, Yuksel & Akcay, 2018). 

   Vid en studie utförd på sjukvårdpersonal och ögonläkare framkom att 72% av ögon-

läkarna bytte ut sitt linsetui tillräckligt ofta, övrig sjukvårdspersonal 59% och övriga 

populationen 54% (Taslipinar Uzel, Uzel, Yuksel, & Akcay, 2018).  
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2 Syfte 

Studien syftade till att undersöka hur bra compliance hos cosplayers och lajvare som bär 

CCL har och huruvida den information de har att tillgå är tillräcklig för ett säkert bärande. 

Då CCL i många fall inte blivit tillpassade av en optiker har bäraren heller inte fått 

instruktioner om hur CCL ska skötas (Berenson, Chang, Hirth, & Merkley, 2019). Studien 

söker även besvara hur bärare av CCL får sin information och om deras kunskaper är 

tillräckliga för ett säkert bärande. 

 

3 Metod 

För att besvara frågeställningen skickades en elektronisk enkät ut via det sociala nätverket 

Facebook. För att nå ut till så många i målgruppen som möjligt länkades enkäten i grupper 

som riktade sig till människor med fritidsintressen där CCL ofta ingår, till exempel i 

samband med kostymer och utklädnader. För att undvika bias bland de svaranden sökte 

informationstexten, som beskrev studien för målgruppen, poängtera att denna studies 

resultat inte skulle påverka utbudet eller tillgången på CCL, utan enkom syftade till att 

utreda huruvida den tillgängliga informationen var tillräcklig för ett säkert bärande.  

   Den insamlade datan från enkäten sammanställdes och utvärderades. Graden av 

compliance jämfördes med tidigare studier som undersökte compliance hos andra 

målgrupper. För att kunna göra en relevant enkät användes tidigare enkäter som utformats 

(Berenson, Chang, Hirth, & Merkley, 2019; Ichijima, Shimamoto, Ariwaka, Muraki, & 

Cavanagh, 2014; Sorbara, o.a., 2018; Taslipinar Uzel, Uzel, Yuksel & Akcay, 2018). 

Dessa översattes från engelska till svenska och sammanställdes samt anpassades efter 

svenska förhållanden. Länders olika lagstiftning gör att tillgänglighet och konsumption 

av CCL i andra länder skiljer sig från den svenska marknaden, det är därför studien enbart 

fokuserade på Sverige. 

 

3.1 Urval 

Studien fokuserade på kontaktlinser som bärs av enbart kosmetiska skäl, därför valdes 

bärare av linser med refraktiv korrektion bort. I övrigt inkluderades alla som var villiga 

att svara. Enkäten utformades på svenska för att i största möjliga utsträckning endast 

innefatta bärare i Sverige.  
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3.1.1 Cosplay 

Sommaren 2018 hade festivalen NärCon 

10 500 besökare. Utav dem uppgav ungefär 

hälften att de var cosplayers i eventets enkät-

undersökning (Lind, 2019). Cosplay är en 

förkortning av engelskans costume play och 

innebär att man med hjälp av kläder, smink 

och rekvisita söker efterlikna en karaktär från 

en film, tv-serie, ett dator- eller tv-spel eller 

liknande. Ofta kommer inspirationen från 

japanska animerade serier eller filmer, men 

inte nödvändigtvis (Sverok, 2019). 

   I sin strävan efter att efterlikna karaktären så 

mycket som möjligt används vid behov 

kontaktlinser gör att även färgen på iris ska 

stämma överens med originalet. Denna grupp 

av CCL användare valdes eftersom det är en 

stor grupp bärare som är enkelt att nå ut till. 

Enkäten publicerades i Facebookgruppen Sweden Cosplay, som vid tillfället hade 4 824 

medlemmar.  

 

3.1.2 Lajv 

Den andra gruppen svarande kommer från utövare av levande rollspel, kallat lajv (på 

engelska: larp, kort för live action role play). Det är en typ av interaktiv improvisations-

teater där deltagarna själva skapar sina roller. Arrangemangen kan ha en mängd olika 

upplägg och teman för deltagarna att utgå ifrån. I genrer som fantasy kan lajvarna välja 

at spela fantasivarelser som till exempel orcher, alver, troll och demoner (Sverok, 2019). 

För att införliva karaktären används ibland CCL för att skapa önskat utseende. För att nå 

ut till så många lajvare som möjligt publicerades enkäten i Facebookgruppen Vi Som 

Lajvar, som vid tillfället hade 4 668 medlemmar.  

 

3.1.3 Population 

Eftesom många cosplayers och lajvare ägnar sig åt båda aktiviteterna kan det antas 

finnas en överlappning mellan de båda grupperna. Det innebär att vissa svarande kan 

Bild 1: Cosplay av Astrid från filmen How to Train Your 

Dragon 2 

Foto: Teknikpatta; Modell: Alice Holmén. Tillstånd givet 24/4 

2019 
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vara medlemmar i båda grupperna, vilket gör att den totala populationen enkäten nådde 

ut till inte kunde förutses. 

 

3.2 Enkät 

Eftersom Beranson et al (2019) hade samma syfte med studien som i detta arbetet 

användes den som bas i utformande av enkäten. Studien undersökte användandet av, samt 

förståelsen om, CCL bland ungdomar upp till 19 år i sydöstra Texas, USA. Övriga studier 

som användes för framställande av enkäten är Ichijima et al (2014) som undersökte 

compliance av bärare i Japan, Sorbara et al (2018) vilken undersökte compliance hos 

ungdomar som drabbats av ögoninfektion samt Uzel et al (2018) som jämförde 

compliance mellan ögonläkare, sjukvårdspersonal och folk som inte arbetar inom vården.  

   Dessa användes för att se vilka frågor som undersökningar av compliance i övriga 

världen använde i sina enkäter samt för den eventualitet att någon relevant fråga inte fanns 

med i den primära studien. Vissa frågor, till exempel om de svarande tvättade händerna 

innan de hanterade linserna, fanns med i majoriteten, eller alla, av studierna. Dessa frågor 

togs direkt med i enkäten då flertalet av forskarna fann dem relevanta. 

   De frågor som berörde de svarandes kunskap om gällande lagstiftning valdes bort 

eftersom denna studien enbart fokuserade på skötsel. Studien utfördes i dessutom inte i 

USA, som har annan lagstiftning gällande CCL, och frågorna hade behövt omarbetas 

Bild 2: Deltagare på lajvet Raven Crew 

Foto: Hanna Olsson, tillstånd givet 29/4 2019 
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rigoröst för att tillämpas i Sverige. Vissa frågor, som till exempel denna fråga som skulle 

besvaras med sant eller falskt i Beranson et al (2019): ”Parasites can stick to CCL and 

can burrow into your eye” togs bort då den handlar mer om den svarandes kunskaper än 

om skötseln av CCL.  

   Enkäten skapades i Google formulär och besvarades anonymt. Inga svar kan spåras till 

de svarande. Besvarande av enkäten betraktas som samtycke till att de givna uppgifterna 

används i studien. 

   Frågor om ras, etniskt ursprung och invandrarstatus togs bort då det inte var relevant 

för studien. Cirka 19% av Sveriges befolkning är i skrivande stund utrikesfödda (SCB, 

2019). Under 2018 var de fyra länder som flest utrikesfödda kom ifrån Syrien (185 991 

pesoner), Finland (147 883 personer), Irak (144 035 personer) och Polen (92 759 

personer). Detta visar att andelen utrikesfödda med annat etniskt ursprung än 

nordeuropeiskt är relativt liten och således försumbar i denna studien. 

   Åtta personer anmälde sig som frivilliga till att testa enkäten och utvärdera den. I och 

med deras synpunkter ändrades några språkliga formuleringar samt ordningsföljden på 

frågorna. Alternativet ”Aldrig” lades till på frågan om hur ofta den svarande bytte ut sitt 

linsetui då två av dem hade velat välja det alterntivet när de svarade.  

 

3.3 Sammanställning och jämförelse 

Resultaten sammanställdes procentuellt och samtliga svar finns redovisade i bilaga A. De 

redovisade svaren tolkades sedan i texten och jämfördes med samtliga studier som 

enkäten baserats på, förutsatt att motsvarande fråga fanns.  
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4 Resultat 

Fem besvarade enkäter togs bort då de som svarade inte föll inom målgruppen. På frågan 

om den svarande använde CCL utan styrka hade tre svarat ”nej” och plockades därför 

bort från resultatet, då de inte brukade den typ av linser som denna studie undersökte. De 

två andra plockades bort på grund av kommentarerna ”Jag har använt färgade kontakt-

linser från Buttericks en gång, för att klä ut mig. Sedan kastade jag dem. Jag använder 

dagligen linser med styrka och min optiker har lärt mig sköta dem. Så svaren om hur jag 

sköter linser gäller egentligen mina vanliga linser” och ”Jag har glasögon och bär 

endagslinser från optiker med styrka”. Dessa kommentarer påvisade att de svarande inte 

åsyftade CCL i besvarandet av enkäten och var irrelevant för studien. 

   Totalt var det 59 personer som besvarade enkäten. Eftersom fem av dessa togs bort 

återstod 54 relevanta svar. Majoriteten av de svarande (71%) var mellan 21-30 år gamla.  

   De allra flesta hade lång erfarenhet av CCL (se figur 1) eftersom 24% (13 personer) 

började använda dem för mer än 8 år sedan, 16% (nio personer) för 6-8 år sedan och 38% 

(21 personer) för 3-5 år sedan. Några hade kortare erfarenhet då 13% (sju personer) 

började använda dem för 1-2 år sedan och 9% (fem personer) för mindre än ett år sedan.  

 

 

De svarande bar linserna allt från några timmar i taget till längre än ett dygn. På denna 

fråga kunde flera svar anges. Vanligast var dock kortare perioder: 21 personer uppgav att 

de vanligen bar CCL några timmar, 28 personer halv dag samt 30 personer större delen 

9% (5)

13% (7)

38% (21)

16% (9)

24% (13)

Hur länge sedan var det du började använda 
kosmetiska kontaktlinser?

Mindre än ett år sedan

1-2 år sedan

3-5 år sedan

6-8 år sedan

Merän 8 år sedan

Figur 1. Fråga 3.  Andelen svar i procent (antal). 
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av dagen. Färre, elva personer, valde alternativet ”hela dagen”, tre personer ”hela dygnet” 

och en person ”längre än ett dygn”.  

   Majoriteten av de svarande, 96% (53 personer) angav att de aldrig sover med CCL. De 

kvarvarande två personerna, som tillsammans utgjorde 4%, valde varsitt alternativ: 

”sällan” och ”aldrig”. Ingen av de svarande valde ”ofta” eller ”alltid”. 

   Endast 13% (7 personer) angav att de hade varit i kontakt med en optiker i samband 

med sitt val av CCL. Detta tordes påvisa att den information de har angående skötsel av 

CCL inte kom direkt från en optiker, utan från en extern källa. Vid frågan om var de köper 

CCL kunde den svarande välja flera alternativ. Alternativet ”utländsk webbplats” hade 

majoritet med 39 personer. Efter det kom ”Svensk webbplats” med 28 personer och 

”maskeradbutik” med 22 personer. Bland de mindre vanliga alternativen ledde ”konvent” 

med sju svar. Därefter kom ”optiker” med fyra svar och ”annat” med två svar. 

   De flesta, 91% (49 personer) bar sina CCL vid speciella tillfällen och de restrerande 9% 

(fem personer) bar dem både vid speciella tillfällen och till vardags. Ingen av de svarande 

uppgav att de enbart bar CCL till vardags. Ingen av de svarande bar CCL oftare än en 

gång i veckan, 4% (två personer) bar dem varje vecka och 5% (tre personer) bar dem 

varje månad. De allra flesta bar dem mer sällan med 31% (17 personer) som bar dem 

varje halvår, 36% (20 personer) varje år och 24% (13 personer) mer sällan än en gång per 

år.  

   De svarande hade spridda svar på frågan om hur ofta de bytte ut sina etuier (se figur 2). 

Det svarsalternativ som fick störst andel med 31% (17 personer) var alternativet ”Aldrig”.  

 

 

14% (8)

4% (2)

9% (5)

15% (8)

16% (9)

31% (17)

11% (6)

Hur ofta byter du vanligen linsetui (linskopp)?

Efter 1 månad eller oftare

Efter 2-3 månader

Efter 4-6 månader

Efter 7-17 månader

Efter mer än 12 månader

Aldrig

Vet inte

Figur 2. Fråga 10 Andelen svar i procent (antal). 
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De svarande angav att den största anledningen till att de bytte ut ett etui var ”Vid byte till 

nya linser” (39 svar) och ”när det är synligt smutsigt eller skadat” (20 svar). På denna 

fråga kunde de svarande välja flera alternativ. Endast två personer hade klickat i att de 

bytte efter optikers anvisning och tio stycken vid byte till ny flaska linsvätska.  

   Flera svaranden uppgav att de brukade rengöra sitt linsetui (se figur 3). Enbart två 

personer valde alternativet ”nej” på frågan. Av de svarande var det 39 personer som 

klickade i alternativet ”Sköljer med linsvätska”, fem personer spritade sitt linsetui och sju 

kokade det. En person valde alternativet ”Annat”. De svarande kunde välja flera alternativ 

på denna fråga.  

 

 

   Hela 82% (45 personer) svarade att de alltid tvättar händerna innan de sätter in linserna 

och 16% (nio personer) att de ofta gör det. Endast 2% (en person) angav att de sällan 

tvättar händerna innan insättning och ingen valde alternativen ”ibland” eller ”aldrig”. Vid 

urtagning av linserna var det färre som alltid tvättar händerna, 55% (30 personer) medan 

27% (15 personer) tvättade dem oftast. Till skillnad från vid insättning var det här 7% 

(fyra personer) som valde alternativet ”ibland”, 9% (fem personer) valde ”sällan” och 2% 

(en person) som valde ”aldrig”.  

   Om händerna tvättas används tvål och vatten i den stora majoriteten av gångerna, 51 

personer valde det alternativet. Frågan om hur händerna tvättas, om detta sker innan 

hantering, var en fråga där den svarande kunde välja flera alternativ. Elva personer valde 

alternativet ”med handsprit”, nio ”sköljer med vatten” och fem personer ”annat”. Ingen 

valde alternativet ”tvättar inte händerna”.  

Ja, sköljer med linsvätska

Ja, kokar

Ja, spritar

Ja, sköljer med vatten

Ja, diskar med tvål och vatten

Nej

Annat

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Brukar du rengöra ditt linsetui? (flera alternativ 
är möjligt)

Figur 3. Fråga 11 Andelen svar i antal. 
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   Alla svarande (55 personer) uppgav att de aldrig förvarar sina linser i något annat än 

linsvätska och 96% (53 personer) att de aldrig rengör sina CCL i något annat än lins-

vätska. De restrerande 4% (två personer) valde alternativet ”sällan”. Det medför att ingen 

valde alternativen ”ibland”, ”ofta” eller ”alltid”. 

   På frågan om den svarande återanvände linsvätska svarade 85% (45 personer) att de 

aldrig gjorde det. Den näst största gruppen 12% (7 personer) svarade att de ofta gjorde 

det. Endast 2% (en person) valde vardera något av alternativen ”alltid”, ”ibland” eller 

”sällan”. Sammanhängande med detta är svaren på frågan om den svarande hällde ut all 

den gamla linsvätskan innan ny fylldes på. Något färre, 78% (43 personer) svarade att de 

alltid gör det. Utöver det var det 13% (sju personer) som svarade ”ofta” och sammanlagt 

9% (fem personer) svarade ”ibland”, ”sällan” eller ”aldrig”. 

   Flaskan med linsvätska byttes ut av olika anledningar, de svarande kunde välja flera 

alternativ på denna fråga (se figur 4). Endast två personer angav att de bytte flaska efter 

optikers anvisning och ytterligare två efter anvisning från försäljaren (om annan än 

optiker). De i särklass vanligaste orsakerna till byte till en ny flaska linsvätska var: ”efter 

utgångsdatum på flaskan” (34 svar), ”när den tar slut” (28 svar) och ”anvisning på 

förpackning” (24 svar).  

 

Efter att linserna plockats ur ögonen var det 57% (31 personer) som sköljer dem med 

linsvätska och 22% (tolv personer) som ofta gör det. Alternativen ”ibland”, ”sällan” eller 

”aldrig” var det vardera 7% (fyra personer) som valde. Frågan om huruvida den svarande 

gnuggar sina linser i samband med sköljning hade mer ojämna svar (se figur 5). ”Alltid” 

fick knapp majortiet med 35% (19 personer). Det alternativ som näst flest valde var 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Optikers anvisning

Anvisning från försäljaren (om annan än…

Anvisning på förpackning

Rekommendation från vän eller bekant

Information efter sökning på internet

När den tar slut

Vid byte till nya linser

Efter utgångsdatum på flaskan

Annat

Vad är det som avgör när du kasserar en flaska 
linsvätska? (flera alternativ är möjligt)

Figur 4. Fråga 14 Andelen svar i antal. 
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”aldrig”, 31% (17 personer). Lika många som valde ”ofta” valde ”sällan” och 5% (tre 

personer) valde ”ibland”. 

 

 

   Ungefär hälften av de svarande, 55% (30 personer) uppgav att de aldrig bär CCL längre 

tid än rekommenderat (se figur 6). De övriga svaren var fördelade mellan alternativen 

”alltid” 7% (4 personer) ”ofta” 15% (åtta personer), ”ibland” 9% (fem personer) och 

”sällan” 9% (fem personer).  

 

 

35% (19)

14% (8)
5% (3)

15% (8)

31% (17)

Gnuggar du linserna i samband med sköljning?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Figur 5. Fråga 21 Andelen svar i procent (antal). 

7% (4)

15% (8)

9% (5)

9% (5)

55% (30)

5% (3)

Bär du linserna längre tid än rekommenderat, till 
exempel en endagarslins två dagar?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Vet inte

Figur 6. Fråga 24 Andelen svar procent (antal). 
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Endast 4% (två personer) uppgav att de lånat eller lånat ut sina CCL, i båda fallen och på 

båda frågorna hade alternativet ”ja, enstaka gång” valts. De övriga 96% (53 personer) 

svarade nej på båda frågorna.  

   De svarande hade upplevt en rad komplikationer, endast åtta personer hade svarat att de 

inte hade upplevt några komplikationer i samband med sitt bärande av CCL (se figur 7).  

   Av de komplikationer som upplevts var den vanligaste ”känsla av skav” som 31 

personer uppgav. Andra vanliga komplikationer var röda ögon (20 svar), sveda (17 svar) 

och rinnande ögon (16 svar).  Blande de mindre vanliga svaren fanns dimsyn (13 svar), 

klåda (tio svar), ljuskänslighet (åtta svar), svullnad (två svar) och ögoninfektion/ ögon-

inflammation (”pink eye”) med ett svar. Ingen av de svarande hade upplevt varbildning 

och fyra valde alternativet ”annat”. 

 

 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35

Har inte upplevt några komplikationer

Sveda

Känsla av skav

Klåda

Rinnande ögon

Röda ögon

Svullnad

Varbildning

Ljuskänslighet

Dimsyn

Ögoninfektion/ögoninflammation ("pink eye")

Annat

Har du upplevt någon av följande komplikationer i 
samband med ditt användande av kosmetiska 

kontaktlinser? (flera alternativ är möjligt)

Figur 7. Fråga 27 Andelen svar i antal. 
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5 Diskussion 

5.1 Compliance 

I jämförelse med studien av ungdomar i Texas sköter de svarande i denna studie sina CCL 

bättre på flera punkter. Ingen av de svarande använde något annat än linsvätska till 

förvaring, till skillnad från Beranson et al (2019) där 40,4% av svaranden uppgav att de 

ofta eller alltid förvarade sina CCL i vatten.  

   Ett anmärkningsvärt fenomen framkom på frågan om huruvida de svarande rengjorde 

sitt etui, eftersom 13 svarade att de diskar sitt etui med tvål och vatten samt att 15 sköljer 

i vatten. Som nämnt ovan bör kontaktlinser inte komma i kontakt med vatten eftersom 

det då finns risk för kontaminering av Acanthamoeba (Bowling, 2016). Det kan därför 

antas att tillräcklig information om riskerna med att kontaktlinser kommer i kontakt med 

vatten saknas. 

   Frågan om inköpsställe gav ett intressant resultat från de 54 svaranden. Totalt hade 

frågan 102 valda alternativ, vilket visar på att brukare av CCL i regel inte införskaffar 

dem på ett specifikt inköpsställe, utan köper dem som kommer passa bäst till ändamålet 

oberoende av var de säljs. Faktorer som som pris och tillgänglighet kan ha påverkan här, 

eftersom det är enklare och billigare att införskaffa CCL på vissa ställen än andra. Detta 

kan tänkas medföra att informationen bäraren får vid köpet, förutsatt att information ges 

över huvud taget, är av olika standard beroende på vart de köps in. Då flest svar på frågan 

om inköpsställe, 39 stycken, var ”utländsk webbplats” är det svårt att veta vilka lagar, 

regler eller rekommendationer som finns i landet linserna kommer ifrån eller om de 

stämmer överens med det svenska optiker rekommenderar.  

 

5.1.1 Handtvätt 

Majoriteten av de svarande i enkäten angav att de tvättade händerna både vid insättning 

och urtagning av CCL (82% (45 personer) alltid och 16% (nio personer) ofta vid 

insättning samt 55% (30 personer) alltid och 27% (15 personer) ofta), även om det var 

något färre som gjorde det vid urtagning. Detta är goda resultat som visar att de svarande 

är i överkant om man jämför med studien av ungdomar i Texas, där 63% svarade ”ofta 

eller alltid”, 21% svarade ”iband” och 15% svarade ”aldrig eller sällan” (Berenson, 

Chang, Hirth, & Merkley, 2019).   

   I studien av Sorbara et al (2018) uppgav 82% att de ”alltid eller ganska ofta” tvättade 

händerna innan de satte in linserna och i studien som fokuserade på compliance bland 
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sjukvårdspersonal var det 100% av ögonläkare, 95% av sjukvårdspersonal och 92% av 

övrig population som tvättade händerna med tvål och vatten (Taslipinar Uzel, Uzel, 

Yuksel, & Akcay, 2018).  

   En anledning till den ökade graden av handtvätt bland sjukvårdspersonal torde vara 

högre kunskapsnivå om hur bakterier och andra patogener kan spridas och hur viktigt det 

är att hålla sterila lösningar fria från kontamnering. Både sjukvårdspersonal och övriga 

bärare av kontaktlinser kan antagas ha fått samma eller dylik information, men då 

förståelsen är olika leder det till olika resultat i fråga om compliance.  

 

5.1.2 Rengöring och förvaring 

Ungefär lika många svarade ”alltid” (35%, 19 personer) som ”aldrig” (31%, 17 personer) 

på frågan om den svarande gnuggade sina CCL i samband med sköljning efter 

användande. Dessa två grupper utgör större delen av de svarande. Troligtvis har det att 

göra med att många av de svarande inte vet att de borde gnugga sina linser i samband 

med sköljning. Tre svarande hörde av sig efter enkäten och undrade varför den frågan var 

med. En av dem skrev att det kändes dumt att gnugga på ömtålig optik. Detta visar på att 

den information som finns tillgänglig och cirkulerar i målgruppen är bristande inom det 

området.  

   I studien om compliance hos vårdpersonal var det 76% av ögonläkarna som använde 

metoden ”gnugga, skölja, blötlägga”, övrig vårdpersonal 61% och icke vårdpersonal 

70%. Det är långt ifrån alla, men ändå betydligt högre än i denna studie (Taslipinar Uzel, 

Uzel, Yuksel, & Akcay, 2018).  

 

5.1.3 Överbärande 

Det kan tänkas kräva en del tid, pengar och engagemang hos bäraren för att hitta passande 

linser som stämmer överens med vad personen föreställt sig. Eftersom ingen av de 

svarande bar CCL enbart till vardags utan antingen vid speciella tillfällen (91%, 49 

personer) eller vid både speciella tillfällen och till vardags (9%, fem personer) kan det 

antas att bärare får ut relativt lite bärtid under den livslängd en lins kan ha. En lins som 

enligt anvisningarna håller ett år (vilket många CCL gör) kanske bara används 

sammanlagt några veckor innan året passerat. Det är därför förståeligt om bäraren behåller 

CCL längre tid än rekommenderat då de får ett högt pris per användande och bäraren vill 

få ut mer av dem innan de kasseras.  
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   Då 55% (30 personer) av de svarande i denna studie aldrig bar sina linser längre tid än 

rekommenderat har de betydligt bättre compliance än ungdomarna i Texas, där 76% (39 

personer) inte bytte ut sina CCL tillräckligt ofta. Detta är dock en orättvis jämförelse då 

frågan i Berenson et al (2019) var ifall den svarande bytte ut sina CCL var tredje månad. 

Detta gör att jämförelse inte är möjligt då olika fabrikat och modell av CCL har olika lång 

rekommenderad brukstid efter bruten förpackning, att byta ut dem efter tre månader blir 

därför i det här fallet irrelevant (Berenson, Chang, Hirth, & Merkley, 2019).  

   I denna studie utökades fråga 6 med exemplet ”en endagarslins två dagar” för att 

förtydliga för de svarande att det i frågan avsågs överbärande i fråga om tid efter öpp-

nande, efter tillverkarens anvisning. Det kan dock inte helt uteslutas att någon av de 

svarande tolkade frågan som om de bär linsen för många timmar i taget.  

 

5.1.3.1 Sova med CCL 

Den största delen av de svarande, 96% (53 personer) uppgav att de aldrig sover med CCL. 

Det är inte speciellt stor skillnad mot studien av ungdomar i Texas, där 90% aldrig eller 

sällan sover med dem (Berenson, Chang, Hirth, & Merkley, 2019).  

 

5.1.4 Utlåning av linser 

Endast 4% (två personer), valde ett annat alternativ än ”aldrig” vid frågorna om de lånat 

eller lånat ut CCL. De två som svarade annorlunda valde alternativet ”ja, enstaka gång”. 

Resultatet på Berensons studie skiljde mellan de två frågorna. Frågan om utlåning hade 

dylikt resultat, 4%, men betydligt fler, 15%, hade lånat CCL av någon annan.  

   Då CCL kan tänkas betraktas som kosmetika och inte optiska hjälpmedel specifika för 

en persons behov är det föga överraskande om vissa bärare, särskilt av de yngre i studien 

av Berenson et al (2019), inte tänker på det ohygieniska i att använda samma par CCL 

som någon annan. Även detta är ett område där mer information kan vara nödvändig, då 

ett sådant resultat kan tyda på att de bärande inte vet att linsvätska enbart decificerar linser 

och inte steriliserar dem, eller om de känner till skillnaden mellan de två.  

 

5.1.5 Hygien i fält 

Under lajv och cosplay finns olika förutsättningar än hemma. Konvent, lajv och liknande 

arrangemang är ofta på skolor, mässcenter, skogar, borgar, fält eller dylikt med varierande 

och ofta begränsad tillgång till handtvätt. Deltagarna sover ofta i sovsalar eller tält och 
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delar hygienanläggningar med många andra. Det kan ha inverkan på de svarandes 

möjligheter till handtvätt och liknade.  

 

5.2 Tidsperspektiv 

De svarande i denna studie var över lag äldre än i Beranson et al (2019). Majoriteten, 

71,2% (42 st), var i åldersspannet 21-30 år, till skillnad från i Texas där målgruppen var 

13-18 år. Denna åldersskillnad visar på att de svarande i de olika studierna kan antas ha 

olika mognadsgrad och därför ett annat ansvarstagande. Övriga studier som jämfördes 

med hade liknande åldersintervall som denna studien.  

   Många svarande hade flera års erfarenhet av CCL, men enligt enkäten bar majoriteten 

inte linserna regelbundet. Oftast var det flera månader eller år mellan tillfällena och sällan 

till vardags. Detta innebär att antalet gånger som en svarande använt CCL inte nöd-

vändigtvis är speciellt många, även om det var många år sedan de använde dem för första 

gången.  

   CCL inhandlade för lajv och cosplay är oftast ämnade att användas vid ett eller några 

specifika evanemang. Vidare data som pekar på detta är att 15 personer (27%) bytte ut 

sitt etui inom 6 månader, hela 8 personer (14%) gjorde det redan efter en månad eller 

oftare. Detta kan bero på naturen av cosplay och lajv. En cosplay- eller lajvkostym 

används ofta flera gånger, men det kan gå månader eller år mellan tillfällen. Det korta 

bytesintervallet hos dessa åtta svaranden kan bero på att linserna används vid ett specifikt 

event och sedan slängs. Om nya linser, etui och vätska köps in för att användas vid varje 

sådant tillfälle, och inte sparas till nästkommande, kommer bytfrekvensen vara oftare än 

en månad, eftersom de används någon vecka innan de kasseras. Lika många, 8 personer 

(14%) angav att de bytte ut sitt etui efter 7-12 månader. Detta är ungefär så lång som 

högsäsongen för cosplay och lajv pågår (vår till höst). Det kan antas att dessa svarande 

byter ut sina linser, etui och vätska inför den nya säsongen, men också att många CCL 

har en hållbarhet på 12 månader efter öppnade.  

 

5.3 Komplikationer 

Den absolut vanligaste komplikationen bland de svarande var känsla av skav (31 svar). 

Då endast en liten andel av de svarande varit i kontakt med optiker vid valet av CCL 

(13%, 7 personer) kan detta bero på att många inte vet vilken baskurva eller diameter som 

passar dem. Vidare kan brist på hanteringsträning göra det knepigt för bäraren att få i eller 

ur linserna, vilket resulterar i irritation av ögat. Röda ögon (20 svar), sveda (17 svar) och 
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rinnande ögon (16 svar) var andra vanliga komplikationer. Detta stämmer väl överens 

med Berenson et al (2019), som fick liknande resultat på denna fråga. Det var dock endast 

två personer i den studien som rapporterade att de fått ögoninfektion eller ögonin-

flammation (”pink eye”) i samband med CCL. Även det stämmer överens med resultatet 

av denna studie, där enbart en person angav det som upplevt symptom.  

   Den främsta anledningen till det låga resultatet torde vara frekvensen av användning, 

då de svarande använde CCL vid speciella tillfällen och sällan oftare än varje halvår. Det 

är därför inte många tillfällen som en infektion eller inflammation kan ske och ögonen 

ges god tid till återhämtning mellan tillfällen.  

 

5.4 Felkällor 

Urvalsgruppen är ett bekvämlighetsurval då det är många som använder CCL i de 

sammanhangen. Det hade krävts mer tid och arbete att nå ut till lika många som använder 

CCL utav andra skäl än att efterlikna en karaktär och det hade inte hunnits med under den 

tid som givits för denna studie. Berentson et al (2019) samlade in data under ett års tid 

och de nådde ut till 392 svarande, varav 53 brukade CCL. De övriga använde inte CCL, 

men tillfrågades om vad de visste. De svarande som inte använde CCL behövde inte svara 

på frågorna om skötsel, utan enbart de övriga. 

   Som är fallet med alla typer av enkäter där den svarande inte befinner sig på samma 

plats som undersökaren finns risk för missförstånd. De svarande kan tolka frågorna olika 

och har inte samma möjlighet att ställa frågor som om undersökaren delade ut fysiska 

enkäter på papper.  

   Under första provomgången av enkäten var det en svarande som svarade att hen alltid 

återanvände linsvätska men även markerade att all gammal vätska alltid var uttömd innan 

linserna lades till förvaring igen. Vid dialog med den berörda framkom att eftersom hen 

använde samma flaska linsvätska vid flera tillfällen tolkades det som återanvändning. 

Efter förklaring att frågan åsyftade samma faktiska vätska och inte ny vätska från samma 

förpackning formulerades frågan om så den blev tydligare. 
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6 Slutsats 

Baserat på det något begränsade urvalets svar sköter cosplayers och lajvare sina CCL 

bättre än väntat. Compliance var likvärdig eller bättre än den i de tidigare studier som 

enkäten baserades på. Den information som finns tillgänglig är varierande och behöver 

bättras på vissa punkter, men med tanke på omständigheterna sköter lajvare och 

cosplayers sina kontaktlinser över förväntan.  
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Bilagor 

Bilaga A: Frågor och svarsresultat från enkäten 

 

 

100% (55)

1. Använder du kosmetiska kontaktlinser utan 
styrka?

Ja

Nej

2% (1)

11% (6)

71% (39)

9% (5)

5% (3) 2% (1)

2. Hur gammal är du?

14 år eller yngre

15-20år

21-30år

31-40år

41-50år

51år eller mer

9% (5)

13% (7)

38% (21)

16% (9)

24% (13)

3. Hur länge sedan var det du började använda 
kosmetiska kontaktlinser?

Mindre än ett år sedan

1-2 år sedan

3-5 år sedan

6-8 år sedan

Merän 8 år sedan



  
 

ii 

 

 

 

 

 

 

13% (7)

87% (48)

4. Har du varit i kontakt med en optiker i 
samband med ditt val av kosmetiska 

kontaktlinser?

Ja

Nej

24% (13)

36% (20)

31% (17)

5% (3)
4% (2)

5. Hur ofta använder du kosmetiska 
kontaktlinser?

Mer sällan än en gång per år

Varje år

Varje halvår

Varje månad

Varje vecka

Oftare än en gång i veckan

91% (49)

9% (5)

6. När använder du kosmetiska kontaktlinser?

Till vardags

För speciella tillfällen

Båda



  
 

iii 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Några timmar

Halv dag

Större delen av dagen

Hela dagen

Hela dygnet

Längre än ett dygn

7. Hur länge bär du vanligen linserna åt gången? 
(flera alternativ är möjligt)

2% (1)
2% (1)

96% (53)

8. Sover du med dina kosmetiska kontaktlinser?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Optiker

Maskeradbutik

Svensk webbplats

Utländsk webbplats

Konvent

Annat

9. Var köper du dina kosmetiska kontaktlinser? 
(flera alternativ är möjligt)



  
 

iv 

 

 

 

 

14% (8)

4% (2)

9% (5)

15% (8)

16% (9)

31% (17)

11% (6)

10. Hur ofta byter du vanligen linsetui (linskopp)?

Efter 1 månad eller oftare

Efter 2-3 månader

Efter 4-6 månader

Efter 7-17 månader

Efter mer än 12 månader

Aldrig

Vet inte

Ja, sköljer med linsvätska

Ja, kokar

Ja, spritar

Ja, sköljer med vatten

Ja, diskar med tvål och vatten

Nej

Annat

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

11. Brukar du rengöra ditt linsetui? (flera 
alternativ är möjligt)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Optikers anvisning

Anvisning från försäljaren (om annan än…

Anvisning på förpackning

Rekommendation från vän eller bekant

Information efter sökning på internet

När det är synligt smutsigt eller skadat

Vid byte till nya linser

Vid byte till ny flaska linsvätska

Annat

12. Vad är det som avgör när du byter linsetui? 
(flera alternativ är möjligt)



  
 

v 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Optikers anvisning

Anvisning från försäljaren (om annan än…

Anvisning på förpackning

Rekommendation från vän eller bekant

Information efter sökning på internet

När den tar slut

Vid byte till nya linser

Efter utgångsdatum på flaskan

Annat

13. Vad är det som avgör när du kasserar en 
flaska linsvätska? (flera alternativ är möjligt)

2% (1)
12% (7)

2% (1)

2% (1)

82% (45)

14. Återanvänder du linsvätska?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

78% (43)

13% (7)

3% (2)

4% (2) 2% (1)

15. Häller du ut all den gamla linsvätskan från 
etuiet innan du fyller på med ny?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig



  
 

vi 

 

 

 

82% (45)

16% (9)

2% (1)

16. Hur ofta tvättar du händerna innan du sätter 
in linserna?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

55% (30)

27% (15)

7% (4)

9% (5)
2% (1)

17. Hur ofta tvättar du händerna innan du tar ur 
linserna?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

0 10 20 30 40 50 60

Med tvål och vatten

Med handsprit

Sköljer i vatten

Tvättar inte händerna

Annat

18. Om du tvättar händerna innan hantering, hur 
tvättar du dem? (flera alternativ är möjligt)



  
 

vii 

 

 

 

57% (31)

22% (12)

7% (4)

7% (4)

7% (4)

19. Sköljer du linserna med linsvätska innan du 
lägger dem till förvaring efter användande?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

35% (19)

14% (8)
5% (3)

15% (8)

31% (17)

20. Gnuggar du linserna i samband med 
sköljning?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

4% (2)

96% (53)

21. Rengör du linserna i något annat än 
linsvätska?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig



  
 

viii 

 

 

 

100% (55)

22. Förvarar du linserna i något annat än 
linsvätska?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

7% (4)

15% (8)

9% (5)

9% (5)

55% (30)

5% (3)

23. Bär du linserna längre tid än rekommenderat, 
till exempel en endagarslins två dagar?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Vet inte

4% (2)

96% (53)

24. Har du lånat någon annans kosmetiska 
kontaktlinser?

Ja, ofta

Ja, ibland

Ja, enstaka gång

Nej



  
 

ix 

 

 

 

 

  

4% (2)

96% (53)

25. Har du lånat ut dina kosmetiska kontaktlinser 
till någon annan?

Ja, ofta

Ja, ibland

Ja, enstaka gång

Nej

0 5 10 15 20 25 30 35

Har inte upplevt några komplikationer

Sveda

Känsla av skav

Klåda

Rinnande ögon

Röda ögon

Svullnad

Varbildning

Ljuskänslighet

Dimsyn

Ögoninfektion/ögoninflammation ("pink eye")

Annat

26. Har du upplevt någon av följande komplikationer i samband 
med ditt användande av kosmetiska kontaktlinser? (flera 

alternativ är möjligt)
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