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Abstrakt 
Introduktion: Det finns många olika ytbehandlingar för glasögon tillgängliga i butikerna. 
En av dessa är antireflexbehandlingen som har till avsikt att eliminera reflexer som annars 
uppstår i obehandlade glas.                                                                                                                                      
Syfte: Detta är en studie vars syfte var att undersöka om antireflexbehandlade glasögon 
kan ge upphov till bättre syn jämfört med vanliga obehandlade glas.                                                      
Metod: Nitton försökspersoner blev tillpassade två par glasögon var. Glasögonen var 
identiska förutom att det ena paret var försett med antireflexbehandling på glasens främre 
och bakre yta. Synskärpan testades med en LogMAR-tavla. Kontrastskänsligheten 
provades dels med Vistech chart på 3 meters avstånd och dels med Mars Contrast 
Sensitivity Test på 50 centimeters avstånd.                                                                                                               
Resultat: Testresultaten visade på en statistisk signifikant bättre synskärpa med de 
antireflexbehandlade glasögonen i normal rumsbelysning. Med Vistech-tavlan uppvisade 
försökspersonerna över lag en stabil förbättring av kontrastseendet med 
antireflexbehandlade glas medan de med Mars-testet visade varierande och osäkra resultat.                                                                                        
Slutsats: Sammanfattningsvis så visade studien att antireflexbehandlade glas ger ökad 
synkvalitet med avseende på både synskärpa och kontrastkänslighet, på avstånd i 
inomhusmiljö. 

 



Abstract 
As a customer in an optician store you have many available coatings for spectacle lenses to 

choose from. One of those is the anti-reflection (AR) coating. The idea of an anti-reflective 

coating is to eliminate reflections otherwise present in uncoated lenses. The purpose of this 

study was to clinically examine if AR-coated lenses could generate better vision compared to 

uncoated lenses. Nineteen subjects had two pair of spectacles tried out. The spectacles were 

identical except that one pair of lenses had an anti-reflective coating applied to the front and 

back surface. First visual acuity was evaluated with a logMAR-chart. Two different contrast 

sensitivity tests were performed; the first was the Vistech chart at three metres and the second 

was the Mars Letter Contrast Sensitivity Test at 50 centimetres. Statistically significant better 

visual acuity was obtained with AR-coated lenses under normal room illumination. Results 

from the Vistech chart showed a stable but yet partial significant improvement in contrast 

sensitivity. Outcome from the Mars Letter Contrast Sensitivity Test did not show any 

statistically significant difference between the spectacle lenses. In conclusion AR-coated 

lenses give rise to improved visual qualities considered visual acuity and contrast sensitivity, 

indoors at distance.  
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Introduktion 
I texten som följer kommer det när det står ”glas” syfta på plastglas. För att spara på lite långa 

ord kommer antireflexbehandling i fortsättningen att förkortas till AR-behandling. 

 

En AR-behandling på glasögon har till uppgift att eliminera reflexer och släppa igenom så 

mycket ljus som möjligt till ögat. Reflexerna som uppkommer när ljuset träffar ett glas kan 

både vara irriterande för bäraren som tittar genom sina glasögon och för betraktaren som 

söker ögonkontakt (Jalie M 2008).  

 

Vanliga argument i butiken för varför man ska välja en AR-behandling är till exempel mindre 

bländning vid mörkerkörning, mindre synligt blänk i glasen och helt enkelt klarare syn 

eftersom mer ljus kommer in till ögat. Men om man nu inte kör bil? Eller om man inte tycker 

att kostnaden för en behandling väger upp det som man vinner i ett mer estetiskt tilltalande 

glas. Kanske grundar sig behovet av en behandling på bärarens livsstil. Behöver man till 

exempel ha antireflexbehandling på sina glasögon om man mestadels vistas inomhus? 

 

I denna studie undersöktes om det i normal rumsbelysning går att mäta upp en skillnad i 

synprestation mellan obehandlade glas och glas med AR-behandling. 

 

Att den vardagliga upplevelsen av hur ett glas fungerar är mycket viktigt visade sig i en studie 

av Bachman och Weaver (1999) där 19 män vars yrke var att patrullera motorvägar deltog.  

Efter att ha provat dels obehandlade glasögon i en månad och AR-behandlade glasögon i en 

månad samt en vecka ihop fick de i en enkät jämföra hur de upplevt glasen under exempelvis 

dagtid, under natten och inomhus. Resultatet av den sammanlagda upplevelsen var att 89% 

föredrog de AR-behandlade glasen framför de obehandlade glasen. Även i en studie av Ross 

och Bradley (1997) med liknande tillvägagångssätt ansåg alla deltagare i en intervju att de såg 

bättre med de AR-behandlade glasen och 17 av 18 testpersoner föredrog speciellt komforten 

som de gav på kvällen. 

 

När det kommer till kliniska undersökningar och vad en AR-behandling har för effekt på 

mätbar synkvalité presenterade Ross och Bradley (1997) resultatet av två olika tester. I 

studien deltog 28 personer. Dels mättes synskärpan och kontrastskänsligheten i normal 

rumsbelysning och dels simulerades en mörkerkörningsmiljö med svagt upplyst tavla och en 
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lampa föreställande strålkastare på en bil riktad mot ögonen. I det första testet med normal 

rumsbelysning upptäcktes ingen skillnad varken i synskärpa eller i kontrastkänslighet mellan 

AR-behandlade och obehandlade glas. Däremot i den simulerade mörkersituationen fann man 

en skillnad i form av att kontrasttröskeln försämrades med obehandlade glas medan 

prestationen med AR-behandlade glas nästan kunde jämföras med att inte bära några glas alls 

(Ross och Bradley 1997). 

Antireflexbehandling 
Reflexer i glasögon 
En vanlig orsak till reflexer i glasögon är ljus som kommer ovanifrån eller framifrån ögonen. 

Dock kan även ljuskällor bakom ögonen ge reflekterade bilder. Reflexerna blir som mest 

utmärkande då de syns mot en mörk bakgrund. Mo Jalie ger som exempel i sin bok 

”Ophthalmic lenses and dispensing” skillnaden när man tittar genom en fönsterruta på dagen 

och kvällen. I dagsljus ser man klart igenom glaset medan det på kvällen fungerar som en 

relativt bra spegel. Ändå har reflexerna endast 4% av objektens intensitet. 

Det finns i huvudsak fem olika ljusbanor som ger upphov till reflexer i glasögon (Figur 1) 

(Brooks & Borish 2007; Stephens 2006).  

 

Figur 1. Fem olika ljusbanor som kan orsaka störande reflexer för bäraren. (Baserad på bild Borish’s Clinical 
refraction 2006 s. 1090 samt System for Ophthalmic dispensing 2007 s.542) 
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Ljusa objekt bakom glasögonen kan, genom att reflekteras mot den främre eller bakre ytan, 

bli synliga för bäraren (fig.1 A & B) Detta fenomen är vanligast förekommande när 

belysningen är låg (Stephens 2006). Eftersom huvudet skymmer för ljus bakifrån är dessa 

reflexer endast aktuella vid större glas (Jalie M 2008).   

Spökbilder från reflexer uppkommer oftast när man tittar på en ljuskälla i mörker fig.1 (C,D 

& E) I C och D reflekteras ljuset i både glasögon och i hornhinna medan det i fig. 1 E enbart 

studsar inuti glaset. En eller flera bleka avbildningar av ljuset kan synas om man vrider på 

huvudet med kvarhållet fokus (Stephens 2006). 

Reflektion och transmission 
Ljus som träffar glasögonens främre och bakre yta går inte obehindrat genom glaset. En viss 

procent av ljuset studsar tillbaka från ytan och kan ge blänk i glasögonen, detta kallas 

reflekterat ljus. Det ljus som passerar gränsytan kallas transmitterat ljus (Figur 2). 

 

Figur 2. Bilden visar hur ljus som träffar en optisk gränsyta antingen reflekteras eller transmitteras. 

Vid små infallsvinklar ges mängden infallande ljus som reflekteras från en yta av Fresnels 

ekvation: 

𝑅𝑅 = �
𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛 + 1�

2
 

Där R är mängden reflekterat ljus, n är glasets brytningsindex och 1 är brytningsindex för luft 

(Stephens 2006).  
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För ett obehandlat CR-39 glas med index 1.5 är reflektansen ca 4% vid varje yta vilket ger en 

total ljusgenomsläpplighet på 92,2%. Med AR-behandling kan ljusgenomsläppligheten istället 

bli så mycket som 99,0%. Med ökat brytningsindex hos glaset ökar reflektansen vilket gör det 

viktigare med AR-behandling ju mer kompakt glaset är. Till exempel så reflekterar ett 

plastglas med index 1,66 ca 6% av ljuset vid varje yta vilket ger en total ljustransmission på 

88% (Brooks & Borish 2007, table 22-2). 

Single layer AR-coating 
Antireflexbehandling bestod från början av ett mycket tunt lager magnesiumfluorid som fästs 

på glasytan med hjälp av en vacuum-process. Lagrets tjocklek på en fjärdedels våglängd gör 

att ljusvågorna hamnar en halv våglängd ur fas vilket orsakar destruktiv interferens mellan det 

reflekterade ljuset från ytbehandlingens främre och bakre yta om det har samma intensitet 

(Figur 3). Detta leder till att mer av ljuset som vanligtvis reflekteras istället transmitteras. När 

man räknar på hur tjockt antireflexlagret ska vara för så effektiv utsläckning som möjligt 

måste man också ta hänsyn till hur våglängder förändras när de går in i ett medium med högre 

brytningsindex.  

 

Figur 3. Konstruktiv interferens (överst) Förstärkning av ljusvågor. Destruktiv interferens (nederst) Utsläckning 
av ljusvågor. (Baserad på bild ”System for ophthalmic dispensing” s.543) 

Problemet med denna typ av behandling med endast ett lager är att den bara är effektiv för en 

specifik våglängd. Vanligtvis väljs en våglängd mitt i det synliga spektrumet runt 550 nm. Då 

det gul-gröna ljuset transmitteras bildas en karaktäristisk lilafärgad reflektion i glaset på grund 

av en kombination av det reflekterade blå och röda ljuset (Jalie M 2008). 
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Multiple layer AR-coating 
Moderna antireflexbehandlingar består av flera lager med par av skiftande högt och lågt 

brytningsindex. De olika lagren gör att ett större antal våglängder kan släckas ut. Vanligtvis 

reducerar ett tunnare par reflektionerna från de röda och blå våglängderna medan ett tjockare 

par minskar reflektionerna från de centrala gul-gröna våglängderna (Jalie M 2008). 

Färgen på en multi-layer coating har i regel ingenting att göra med hur bra den är. Om 

däremot den reflekterade färgen varierar över ytan tyder det på att behandlingen inte är 

optimalt fördelad. Oftast används en blå eller grön färg som ger en så blek och estetisk reflex 

som möjligt. 

Förutom att en multilayer AR-behandling ger en effektivare utsläckning av ett bredare 

våglängdsintervall är den också lättare att rengöra och mer reptålig än en single layer AR-

coating (Brooks & Borish 2007).  

Synskärpa 
Synskärpa även kallat visus är ett av de viktigaste, enklaste och mest använda måtten på 

synfunktionen (Kanski 2007). Synskärpa kan definieras som det minsta avståndet mellan två 

detaljer som gör att de går att urskilja som separata. Hur god synskärpa man har är 

individuellt och begränsas dels av optiska faktorer och dels av nervsystemet. Optiska faktorer 

kan vara aberrationer eller diffraktion av ljuset som styrs av storleken på pupillen. Neurala 

faktorer är exempelvis sammansättningen av synceller i centrala delen av näthinnan och 

kopplingar i synbanorna från näthinnan och bakåt till syncortex (Bailey 2006). 

Måttet på synskärpa kan specificeras på flera olika sätt men är alltid baserat på synvinkeln 

som den minsta urskiljbara detaljen upptar vid ögat (Figur 4). Vinkeln kallas MAR (minimum 

angle of resolution). 

 

Figur 4. Vinkeln som detaljen upptar vid ögat (Baserad på bild Primary Care Optometry 2007 s.10) 

Normal synskärpa - med bästa möjliga korrektion om så krävs - anses utgöra en vinkel på en 

bågminut vid ögat för detaljen. Hela bokstaven upptar 5 bågminuter. (Grosvenor 2007) 
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Specifikation av visus 

LogMAR 
MAR är som tidigare nämnt vinkeln som den minsta urskiljbara detaljen upptar vid ögat. 

Genom att ta ett logaritmiskt värde av MAR får man en enklare mer läsvänlig skala där 

normal detaljsynskärpa på en bågminut får värdet noll, därav namnet logMAR. Har patienten 

bättre synskärpa än normalt erhålls ett negativt logMAR-värde. LogMAR används ofta när 

visus måste anges mycket noggrant som till exempel vid kliniska studier (Elliot 2007). 

Snellenbråk 
Visus kan också specificeras med hjälp av ett bråk där täljaren anger avståndet mellan tavla 

och patient och nämnaren utgör avståndet på vilket den minsta rätt angivna bokstaven upptar 

5 bågminuter vid ögat. Avstånden anges i antingen meter eller fot. Eftersom snellen-tavlor 

nästan alltid används på 6 meters (20 fot) avstånd blir den normala synskärpan enligt 

snellenbråket: 6/6 eller 20/20 och en minskning eller ökning av värdet på nämnaren ger bättre 

respektive sämre visus (Grosvenor 2007). 

Decimal 
Decimalvisus används mest i Europa och är det inverterade värdet av MAR som även kan fås 

fram genom att räkna ut resultatet av snellenbråket (Bailey 2006).   

Stimuli för visusmätning 
Snellenoptotyper är fem enheter vertikalt och fyra till fem enheter horisontellt. De har streck 

och mellanrum med samma storlek och på snellen-tavlorna används en variation på 26 

bokstäver.  

I modern tid används bokstäver av typen sans-serif som till skillnad från äldre varianter inte 

har vinkelräta block som avslut i ändarna. Den vanligaste sans-serif bokstaven på syntavlor 

idag kallas ”sloan” och är även den fem enheter vertikalt och fyra till fem enheter horisontellt 

precis som snellen. Skillnaden är att sloanbokstäverna enbart är 10 stycken mot snellens 26. 

Bokstäverna som används är: C D H K N O R S V Z 

Ett annan slags optotyper som används är ”Landholt C” och ”Tumbeling E”. Patientens 

uppgift är att identifiera riktningen på optotypernas öppningar och streck som pekar åt olika 

håll (Bailey 2006). 
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En fördel med att bestämma visus med hjälp av riktning är att testet går att använda vid olika 

kulturella bakgrunder och olika nivå av läskunnighet (Martin L. 2000). Fördelen med 

bokstäver är att det minskar risken att patienten råkar gissa på rätt bokstav eftersom de går att 

variera mer (Bailey 2006). 

Visustavlor 
Visus bör för ett optimalt resultat mätas på en tavla med en luminansnivå på mellan 80-320 

cd/m2. Optotyperna ska vara svarta på vit bakgrund med maximal kontrast. Rumsbelysningen 

ska vara tänd dels för att det bättre motsvarar synsituationer i det dagliga livet och dels för att 

pupillstorleken minskar och ger ökad synskärpa (Martin L. 2000).  

Snellen 
Snellen-tavlorna är vanligen placerade på ett avstånd på 6 meter från patienten. Bokstäverna 

minskar i storlek uppifrån och ner och ju längre ner på tavlan man läser finns fler bokstäver på 

varje rad (Grosvenor 2007). 

Bailey-Lovie 
Bailey – Lovie tavlor har fem optotyper av samma storlek på varje rad som minskar nedåt på 

tavlan och har till skillnad från snellentavlor anpassat avståndet mellan optotyper och raderna 

efter optotypernas höjd och bredd.  Tavlan används ofta inom synforskningen (Kanski 2007), 

ger noggrant resultat och har visat sig ha 2 gånger bättre repeterbarhet än snellen-tavlan 

(Elliot 2007) 

LogMAR 
Tavlan är en Bailey-Lovie–tavla med sloan-bokstäver. Varje rad minskar i steg om 0.1 och 

eftersom det är 5 bokstäver på varje rad har varje enskild bokstav ett värde på 0,02 (0.1/5) 

Summan av alla korrekt lästa bokstäver ger poängen som motsvarar synskärpan i logMAR 

(Arditi A 2005). När en noggrann, kvantitativ bedömning av synskärpan ska göras som till 

exempel i forskningsstudier är det fördelaktigt att använda sig av en LogMAR-tavla (Carlson 

& Kurtz 2004).  

Kontrastkänslighet 
En god synskärpa är förmågan att kunna urskilja små detaljer. För en god synkvalité krävs 

dock även förmågan att kunna uppfatta större objekt med lägre kontrast. Kontrastkänslighet 

definieras som den minsta kontrast som krävs för att se ett objekt. Har man nedsatt 
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kontrastkänslighet kan vardagliga saker som att exempelvis tyda ansiktsuttryck eller se 

trottoarkanter bli ett problem.  

Flera sjukdomstillstånd såsom till exempel katarakt, diabetes och glaukom kan leda till 

nedsatt kontrastkänslighet. Om man inte är sjuk men ändå har dåligt kontrastseende kan detta 

bero till exempel på mjuka eller smutsiga kontaktlinser, amblyopi eller kornealkirurgi (Martin 

L. 2000).  

Kontrastkänslighet kan mätas med randmönster som varierar i kontrast. Den spatiella 

frekvensen är tätheten i mönstret och anges i cykler per grad synvinkel där en cykel är en 

mörk och en ljus linje tillsammans. Ju tätare mönstret är desto högre spatiell frekvens som i 

sin tur motsvarar mindre och mindre objektstorlek. Mönstret kan vara fyrkantsvågmodulerat 

med skarp avgränsning mellan linjerna. Mönstret kan också vara sinusmodulerat vilket 

innebär att övergången mellan linjerna är mjuk.  Den genomsnittliga luminansen i övergången 

mellan två linjer är konstant, medan luminansen för den mörka och ljusa linjen varierar 

(Forrester et al. 2008). Kontrastkänsligheten för ett normalt öga är som högst vid medelhöga 

spatiella frekvenser mellan 2-6 cykler per grad. Känsligheten minskar gradvis vid lägre 

frekvenser och minskar ännu snabbare vid höga frekvenser. Genom att mäta 

kontrastkänsligheten vid olika spatiella frekvenser och föra in detta i ett diagram kan man få 

fram en kontrastkänslighetskurva (Elliot 2006). 

Orsaken till att det tidigare var vanligare med cirkelformade sinusmodulerade mönster med 

olika täthet var att forskning visade att det fanns ca 4-6 synkanaler med neuron som alla var 

känsliga för kontrast vid olika spatiella frekvenser. Vistech-tavlan som finns beskriven i ett 

senare stycke skapades i ett försök att bedöma kontrastkänsligheten i varje kanal (Elliot 

2006). Det finns de som menar att Vistech-tavlan har låg repeterbarhet och visar osäkra 

resultat (Reeves et al. 1991; Pesudovs et al. 2003)  

Genom att jämföra olika kontrastkänslighetskurvor för olika sjukdomstillstånd med en 

normalkurva hoppades man kunna hitta karakteristiska kurvor som skulle hjälpa diagnostiken. 

Det visade sig dock att flera ögonsjukdomar hade liknande kurvor som dessutom varierade 

med sjukdomsförloppet (Elliot 2006).  
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Kontrast och Tavlor 
MichelsonKontrast som i huvudsak används vid sinusmodulerade mönster definieras som 

skillnaden mellan den högsta och lägsta luminansen L mellan detalj och bakgrund dividerat 

med summan enligt formeln: 

𝐶𝐶𝑀𝑀 =
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

=
∆𝐿𝐿

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

På en tavla för mätning av synskärpan med svarta bokstäver på vit bakgrund är kontrasten 

nära 100% (Grosvenor 2007). 

Kontrastmätning med bokstavstavlor har på senare tid av olika anledningar tagit över som den 

mest använda metoden vid kliniska försök. En av anledningarna är att ett bokstavstest är 

lättförståeligt på grund av dess likhet med den flitigt använda synskärpetavlan. En annan 

anledning är att kontrastmätning inom den spatiella frekvens där ögat är som mest känsligt för 

kontrast tillsammans med visusmätning i de flesta fall anses tillräckligt för att värdera 

synfunktionen (Arditi A. 2005) 

Beräkning av kontrasten på bokstavstavlor sker numera oftast i form av Weberkontrast (Elliot 

2006) som definieras: 

𝐶𝐶𝑊𝑊 =
𝐿𝐿𝑏𝑏 − 𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑏𝑏

 

Där Lb är luminansen hos bakgrunden (b=background) och Lt är luminansen hos objektet 

(t=target). 

Bland annat bokstavstavlorna Pelli-Robson och Mars Letter Contrast Sensitivity Test 

använder sig av något som kallas log CS (Log Contrast Sensitivity) när poängen för 

kontrastkänsligheten ska beräknas (Haymes et al. 2006). CS-värdet definieras som: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1
𝐶𝐶𝑊𝑊

 

Vistech chart 
Tavlan finns för test både på nära (VCTS 6000) och långt håll (VCTS 6500) och är en av de 

mest använda kontrastmätningsmetoderna i Sverige. Närtestet ska hållas på 40 centimeters 

avstånd och testet för avstånd ska placeras 3 meter från patienten. Belysningen över tavlan ska 
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vara jämn och ligga mellan 30-80cd/m2 (Martin L 2000). Tavlan består av fem rader och nio 

kolumner med cirklar innehållande sinusmodulerat randmönster. Den spatiella frekvensen 

ökar uppifrån och ned och kontrasten minskar från vänster till höger. Frekvenserna som testas 

är 1,5 3 6 12 och 18 cykler per grad.  Patienten skall i varje cirkel så långt som möjligt på 

varje rad identifiera lutningen på randmönstret. Ränderna är antingen vertikala eller lutade 

15° åt höger eller vänster, det finns även cirklar som inte innehåller något randmönster alls 

(Figur 5). 

 

Figur 5. Vistech chart 

Patientens kontrastkänslighetskurva tas fram genom att svaren förs in i en testschablon där 

varje kolumn motsvarar en rad på tavlan (se bilaga 4). X-axeln anger spatiell frekvens och Y-

axeln kontrastkänslighet.  För jämförelse finns en grå normalkurva markerad på schablonen 

(Martin L. 2000). 

Pelli–Robson CS chart 
Pelli-Robson-tavlan är den mest använda bokstavstavlan för kontrastmätning (Haymes et al. 

2006) Den har använts i både mindre kliniska studier (Arditi A. 2006) samt i flera större 

studier och har visat sig ge resultat med god repeterbarhet (Dougherty et al. 2005). 

Tavlan består av 8 rader med 6 stycken sloan-bokstäver på varje rad. Den 59 cm × 84 cm 

stora tavlan ska hängas på väggen 1m från patienten så att alla bokstäver som är av konstant 

storlek upptar 2.8° vinkel vid ögat. Bokstäverna hör ihop tre och tre och kontrasten sjunker 

för varje triplett med 0.15 logenheter . Genom att varje rätt angiven bokstav ges ett värde av 

0.05 log CS kan ett säkrare värde erhållas än vid tillverkarens råd att anteckna den poäng som 
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sista tripletten innehar där patienter svarar minst två av tre bokstäver rätt (Haymes et al. 

2006).    

Mars Contrast Sensitivity Test 
Mars är en utveckling av Pelli-Robson och det finns flera likheter mellan dem. Bland annat 

har även Mars 8 rader med 6 sloan-bokstäver på varje rad. Tavlan finns i tre olika varianter 

(Bild 6) för att man vid upprepade mätningar ska undvika inlärning.  

 

Figur 6. Mars Letter Contrast Sensitivity Test 

Tavlan är i ett mindre format 22.8 cm × 35.6 cm som gör den lätthanterlig och portabel. 

Haymes et al. nådde i sin studie från 2006 slutsatsen att Mars Letter Contrast Sensitivity ger 

lika säkra eller till och med säkrare värden än Pelli-Robson. Rekommenderat testavstånd är 50 

cm då bokstäverna upptar en vinkel på 2° vid ögat. Belysningen bör vara ca 85 cd/m2. Alla 

bokstäver på tavlan är av samma storlek och sjunker i kontrast med 0.04 logenheter per 

bokstav. Från första bokstaven längst upp till vänster till och med den sista bokstaven längst 

ner till höger ändras kontrasten från 0.04 log CS där bokstaven har som högst kontrast till 

1.92 log CS där kontrasten är som lägst. Poäng ges utifrån den sista rätt angivna bokstaven 

innan två missar. Enstaka missar innan dess som var och en är värd 0.04 log CS subtraheras 

från poängen för att få slutvärdet (Dougherty et al. 2005). 

Syfte 
Syftet med arbetet var att utvärdera om antireflexbehandling på glas har någon betydelse för 

synskärpa och kontrastkänslighet jämfört med obehandlade glas.  
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Metod 

Urval 
Som försökspersoner valdes personer i åldern 18-30 år. Undre gränsen på 18 år valdes därför 

att testpersonerna uppnått myndig ålder och att de kan anses ha fullt utvecklad 

kontrastkänslighet från och med 10 års ålder (Elliot 2006). Den övre gränsen på 30-år valdes i 

ett försök att eliminera behovet av addition eftersom kontrastmätningen genomfördes på 

kortare avstånd än optisk oändlighet och endast sfärocylindrisk korrektion användes. 

Försökspersonernas synfel avgränsades till att ligga inom styrkeomfånget +4.00D till −4.00D 

med en cylinder på maximalt −1.00D. Försökspersonernas synfel spelade egentligen ingen 

roll för studiens syfte eftersom glasögonen som jämfördes var styrkemässigt identiska och det 

enda som skiljde var ytbehandlingen. Men för att undvika att eventuella PD- och gradfel 

skulle ha allt för stor påverkan vid högre styrkor och grad av astigmatism gjordes en 

avgränsning. Till studien valdes vanliga enkla plastglas med index 1.5.   

Försökspersonerna rekryterades bland annat genom annonser (bilaga 1), på högskolan samt 

via vänner och bekanta. 

Metod och material 
Instrument som användes var: 

 Nikon Speedy – K Autorefraktor 

 Nikon Auto Optester Remote Vision Foropter 

 Hagner Screenmaster Luminansmätare 

 Hoya Hilux index 1,5 Obehandlat glas 

 Hoya Hilux index 1,5 High Vision Protect Antireflexbehandlat glas 

 Logarithmic Visual Acuity Chart ”EDTRS” LogMar-tavla 

 Vistec chart VCTS 6500 kontrastkänslighetstavla 

 Mars Letter Contrast Sensitivity Test kontrastkänslighetstavla 

 Essilor Kappa Slipmaskin 

 Spektrometer: 
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EG & G Princeton Applied Research model 1235 Digital Triple Grating Spectrograph / 

model 1471A Detector Interface. Mjukvara: OMAscan version 2.0. Ljuskälla: 

Halogenlampa, Osram Decostar Titan 46890 SP 12V 20W 10º, Na-lampa. 

   

Mätningarna delades upp på två tillfällen. Tiden mellan undersökningarna användes till 

glasbeställning och formslipning vilket var nödvändigt för efterföljande mätningar. 

I början av det inledande besöket informerades alla deltagare om studiens utförande och syfte 

både muntligen och via ett formulär (bilaga 2). Det första besöket innebar en noggrann 

refraktion för att bestämma optimal glasögonkorrektion. För att balansera ögonen användes 

om möjligt binokulär refraktion där ögat som för tillfället inte undersöktes dimmades, detta 

för att behålla det binokulära samspelet mellan ögonen. Samsynen kontrollerades med hjälp 

av ett poltest. 

Utefter de utprövade styrkorna beställdes glas, ett par obehandlade glas och ett par med 

antireflexbehandling och slipades in i bågar i skolans verkstad. 

Vid det andra tillfället mättes visus med en LogMar-tavla med nära 100% kontrast. Sedan 

testades kontrastkänsligheten. Den ena kontrastmätningsmetoden som användes var Vistech 

Chart 6500. Den andra kontrastmätningsmetoden var Mars Letter Contrast Sensitivity Test. 

All visus- och kontrastmätning mättes först med obehandlade glas och sedan med 

antireflexbehandlade glas. Försökspersonerna informerades inte om i vilken ordning glasen 

testades. För att försökspersonerna skulle hinna vänja sig något vid sina nya glasögon fick de 

ta på sig dem direkt vid ankomsten och ha dem på sig under tiden testen förklarades. 

Mätningarna ägde rum i ett och samma undersökningsrum med konstant rumsbelysning på 

200 lux. För kontroll av belysningen användes en Hagner luminansmätare. 

För den statistiska analysen i Microsoft Excel användes främst medelvärden med 

standardavvikelse. För att utvärdera signifikansen brukades p-värden som räknades ut med 

hjälp av t-test (typ 2, sida 1) där värden mindre än 0,05 antogs vara statistiskt signifikanta. 

Procedur 
Ljustransmission 
Efter mailkontakt med tre leverantörer visade sig samtliga intresserade av att bidra med glas 

till studien. För att välja vilka glas som skulle användas ombads leverantörerna först att skicka 
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ett obehandlat och ett antireflexbehandlat provglas. Syftet med detta var att undersöka om det 

med hjälp av en spektrometer gick att bestämma vilken behandling som transmitterade mest 

ljus. 

För att enbart ta hänsyn till ljuskällans spektrum genomfördes mätningarna i ett för övrigt 

mörkt rum.  

I princip fungerar spektrometern så här: Ljuset riktas mot ett finspaltat gitter, vilket 

spektraluppdelar ljuset. Ett litet intervall av spektrumet avskiljs därefter med hjälp av en smal 

spaltöppning och träffar därpå en fotodiod. Dioden mäter ljusmängden i intervallet. 

Spaltöppningen flyttas så successivt tills hela spektrumet har mätts upp. Hur litet intervall av 

spektrumet som ska mätas i varje steg, kan varieras. I dessa mätningar flyttades 

spaltöppningen i steg om 2 nm. 

De första mätningarna som gjordes var utan något glas med endast en Na-lampa som ljuskälla 

för att se hur noggrant resultat apparaten gav och bestämma en eventuell felmarginal. 

För att undersöka skillnaden i ljustransmission mellan ett obehandlat och ett AR-behandlat 

glas genofördes en serie av 26 mätningar med omväxlande obehandlat och AR-behandlat glas 

med en Na-lampa (589nm) som ljuskälla. 

Efter det byttes Na-lampan ut mot en halogenlampa med bredare spektrum. I denna mätning 

mättes alla fyra AR-behandlade glas i ca 10 omgångar vid 420 nm och 700 nm. 

En av behandlingarna visade sig reflektera mindre ljus än de andra vid längre våglängder och 

mer vid kortare. De övriga behandlingarna visade sig ha en hög jämn transmission över hela 

det synliga spektrumet (se resultat s.26). Eftersom de var omöjliga att skilja åt genomfördes 

slutligen en lottning för att avgöra vilket glas som skulle användas i studien. 

Visusmätning 

LogMAR 
Till visusmätningen användes en logMar-tavla som var placerad på 4 meters avstånd från 

försökspersonen. Belysningen på tavlan var 180 cd/m2. Om försökspersonen hade sämre 

synskärpa på något av ögonen mättes detta först. Hade man mätt det bästa ögat först skulle 

detta kunna ge ett falskt värde på synskärpan i det sämre ögat pga. att bokstäverna kan 
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memoriseras. Om ögonen var likvärdiga mättes alltid det högra ögat först. Till sist mättes 

båda ögonen tillsammans. 

Försökspersonen ombads att läsa till och med den minsta raden de kunde se. Om de inte ansåg 

sig kunna urskilja fler bokstäver uppmanades de att gissa tills minst fyra av fem bokstäver på 

en rad angavs fel.  

LogMar-skalan går från 2.00 till −0.30. Alla bokstäver på tavlan som angavs rätt antecknades 

på ett formulär (bilaga 3) och räknades ihop till en summa som gav logMAR-poängen. Om en 

försöksperson läste alla bokstäver på tavlan rätt ner till 0,00 raden (decimalvisus 1,0) och en 

bokstav på nästa rad drogs 0.02 bort från poängen. Om försökspersonen läste alla bokstäver 

rätt ner till 0,00 raden utom två stycken lades 0.04 till poängen (Elliot 2003). 

Kontrastmätning 

VCTS 6500 
Tavlan var placerad på 3 meters avstånd från försökspersonen i ögonhöjd. Belysningen över 

tavlan var jämn, luminansen var 60 cd/m2 i mitten av tavlan. 

Testet utfördes enligt tillverkarens instruktioner monokulärt, först med höger och sedan med 

vänster öga. Försökspersonen instruerades att titta på tavlan från vänster till höger med början 

längst upp på rad A. Uppgiften var att säga om ränderna stod rakt upp, lutade åt vänster eller 

höger eller om cirkeln var blank. Om försökspersonen anade ett randmönster men var osäker 

på orienteringen uppmanades denne att gissa. Svaren fördes in i en testschablon (bilaga 3) för 

att få fram en kontrastkänslighetskurva (Vistech Consultants Inc 1984). 

Mars Letter Contrast Sensitivity Test 
Avståndet från försökspersonens ögon till tavlan var 50 cm. Belysningen på tavlan var 

85 cd/m2 i mitten av tavlan. Testet utfördes först monokulärt och sedan med båda ögonen 

tillsammans. 

Försökspersonen ombads läsa bokstäverna från vänster till höger på varje rad med start längst 

upp. Missade bokstäver markerades med ett kryss på ett formulär (bilaga 4). Testet avslutades 

när två bokstäver i rad angavs fel. Endast bokstäverna C D H K N O R S V Z godkändes som 

svar. Antalet tidigare kryssade bokstäver multiplicerades med 0.04 och subtraherades sedan 

från värdet på den sista bokstaven som angavs korrekt innan två bokstäver i rad missades. 
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Resultat 
I studien deltog initialt 22 personer. En person föll bort på grund av för hög astigmatism och 

två personer på grund av problem i postgången vid leverans av glas. Antal personer som 

fullföljde studien var följaktligen 19 stycken varav 15 kvinnor och 4 män i åldrarna 19-30 år. 

En person saknade samsyn varför endast monokulära värden erhölls för den personen. 

Synskärpa 
LogMAR 
Med höger öga hade 15 av 19 personer bättre synskärpa med AR-behandlade glas än med 

obehandlade glas, tre hade samma synskärpa oavsett glas, och en såg en bokstav mer med 

obehandlade glas än med AR-behandling.  På vänster öga var fördelningen densamma. 

Binokulärt fick 10 av 18 personer förbättrad synskärpa med AR-behandling jämfört med 

obehandlade glas, sju hade oförändrad synskärpa och en fick något försämrad synskärpa 

motsvarande en bokstav. Medelvärdet för skillnaden i synskärpa mellan obehandlade och AR-

behandlade glas var 0,04±0,04 för höger öga, 0,03±0,03 vänster öga och binokulärt 

0,01±0,02.  

 

Figur 7. Medelvärde för skillnaden i synskärpa på LogMAR-tavla mellan obehandlade och AR-behandlade glas 

Resultatet för visusmätningarna visade en statistisk signifikant skillnad, främst för höger och 

vänster öga (p=0,0004, p<0,0001) men även binokulärt, p<0,004). 
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Kontrastkänslighet 
Vistech (VCTS 6500) 
För höger liksom vänster öga hade alla deltagare i genomsnitt en varierande men ändå stabilt 

högre kontrastkänsligthet med antireflexbehandlade glas över alla undersökta spatiella 

frekvenser. Detta visas i figur 8, 9. 

För höger öga var den största skillnaden i kontrastkänslighet vid 6 cykler/grad och den minsta 

skillnaden i början och slutet av kurvan vid 1,5 och 18 cykler/grad (Figur 8). Resultaten 

visade ingen statistisk signifikant skillnad för 1,5 cykler/grad (p=0,262). Däremot var 

skillnaden signifikant för 3 (p=0,025), 6 (p=0,003), 12 (p=0,0004) och 18 cykler/grad 

(p=0,011). 

 

Figur 8. Medelvärde för kontrastkänslighet mellan obehandlade och AR-behandlade glas för höger öga med 
VCTS 6500. 

Även för vänster öga var skillnaden som störst vid 6 cykler/grad och avtog sedan ut mot 

kurvans ändar vid 1,5 och 18 cykler/grad (figur 9). Skillnaden var inte statistiskt signifikant 

för 3 cykler/grad (p=0,123) och 18 cykler/grad (p=0,112). Däremot var skillnaden signifikant 

för 1,5 (p=0,021), 6 (p=0,012) och 12 cykler/grad (p=0,043). 

10

35

60

85

110

135

160

185

210

1,5 3 6 12 18

K
on

tr
as

tk
än

sl
ig

he
t

Spatial frekvens

Vistech kontrastkänslighet , obehandlat-
/antireflexbehandlat glas, Höger öga

Obehandlat

Antireflex



 

24 
 

 

Figur 9. Medelvärde för kontrastkänslighet mellan obehandlade och AR-behandlade glas för vänster öga med 
VCTS 6500. 

För höger öga var kontrastkänsligheten fördelad enligt tabell 1: 

Antal personer av totalt 19 som visade en skillnad i kontrastkänslighet för höger öga med  

AR-behandlade glas jämfört med obehandlade glas. VCTS 6500 

Spatiell frekvens Bättre Sämre Ingen skillnad 

1,5 6 2 11 

3 5 0  14 

6 11 1 7 

12 10 0 9 

18 7 0 12 

Tabell 1. Fördelning bättre, sämre, lika med AR-behandlade glas jämfört med obehandlade glas med avseende 
på kontrastkänslighet, höger öga. 

Med undantag för 6 och 12 cykler/grad redovisade majoriteten av deltagarna ingen skillnad i 

kontrastkänslighet mellan antireflexbehandlade- och obehandlade glas för höger öga. Vid 

spatialfrekvensen 6 cykler/grad fick de flesta (11 av 19) en ökning av kontrastkänsligheten, en 

person uppmätte en försämring medan resterande (7 av 19) inte uppmätte någon skillnad. Vid 

tolv cykler/grad var fördelningen övervägande mot en förbättring (10 av 19) medan resten (9 

av 19) inte uppmätte någon skillnad. 

För vänster öga var kontrastkänsligheten fördelad enligt tabell 2: 
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 Antal personer av totalt 19 som visade en skillnad i kontrastkänslighet för vänster öga med  

AR-behandlade glas jämfört med obehandlade glas. VCTS 6500 

Spatiell frekvens Bättre Sämre Ingen skillnad 

1,5 8 1 10 

3 5 1 13 

6 9 1 9 

12 8 2 9 

18 5 1 13 

Tabell 2. Fördelning bättre, sämre, lika med AR-behandlade glas jämfört med obehandlade glas med avseende 
på kontrastkänslighet, vänster öga. 

För vänster öga förutom vid 6 och 12 cykler/grad uppmätte majoriteten av deltagarna inte 

någon skillnad i kontrastkänslighet mellan AR-behandlade- och obehandlade glas för de 

undersökta spatiella frekvenserna. Vid 6 cykler/grad var fördelningen mellan oförändrad och 

förbättrad kontrastkänslighet lika stor medan en person såg sämre. Vid 12 cykler/grad 

uppmätte nio personer ingen skillnad, åtta stycken såg bättre och två stycken såg sämre.  

Mars Letter Contrast Sensitivity Chart 
På höger öga hade sex personer bättre kontrastkänslighet med obehandlade glas än med 

antireflexbehandlade glas motsvarande en bokstav (0,04 logenheter). Fyra personer såg en 

bokstav mer med antireflexbehandlade glas jämfört med de obehandlade och nio personer fick 

samma resultat oavsett glas. Figur 10 visar ett något högre medelvärde på kontrastkänslighet 

för obehandlade glas (1,76±0,04 log CS) än för antireflexbehandlade glas (1,75±0,05 log CS). 

Med vänster öga hade fyra personer bättre kontrastkänslighet med antireflexbehandlade glas 

motsvarande 1-3 bokstäver, fem personer hade sämre (1-2 bokstäver) och tio personer 

uppmätte ingen skillnad mellan glasen. Medelvärdet på kontrastkänsligheten för behandlat 

och obehandlat glas var likvärdigt för vänster öga där AR-behandlade glas mätte 1,75±0,05 

log CS och obehandlade 1,75±0,03 log CS (Figur 10). 
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Figur 10. Medelvärde för Log Contrast Sensitivity med obehandlade och AR-behandlade glas uppmätt med 
Mars Letter Contrast Sensitivity Test. 

Den största skillnaden erhölls binokulärt där sju personer uppmätte en förbättring av 

kontrastkänsligheten med AR-behandlade glas motsvarande en till två bokstäver. Tre personer 

uppmätte en försämring och åtta personer fick samma resultat oavsett glas. Figur 10 visar att 

det binokulära medelvärdet för kontrastkänsligheten med AR-behandlade glas (1,84±0,06 log 

CS) är något större än med obehandlade glas (1,82±0,046 log CS). 

Resultatet visar ingen statistisk signifikant skillnad för varken höger öga (p= 0,54), vänster 

öga (p=1,00) eller binokulärt (p= 0,17). 

Analys Glasmätningar 
Alla glasmätningar analyserades på samma sätt varför enbart diagram från den första 

mätningen visas som exempel i bilaga 6. 

Eftersom lampornas ljusintensitet, det vill säga hur många fotoner som träffar spektrometern 

vid en viss tidpunkt, visade sig variera något över tiden gjordes 20 stycken kontrollmätningar. 

Alltså utfördes en mätning per minut utan något glas med en Na-lampa för att kontrollera 

ljuskällans variation med tiden och även spektrometerns noggrannhet. 

Efter den första mätningen genomfördes en serie av 26 stycken mätningar av vardera ett 

obehandlat och ett AR-behandlat glas med en Na-lampa vid 589nm. Medelvärdena bestämdes 

till 169388 respektive 176682 enheter (standardavvikelse 0,53% resp. 0,44%).  
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För att jämföra transmissionen mellan de fyra olika AR-behandlade glasen mättes de i tio 

omgångar. Ljuskällan var en halogenlampa med brett spektrum. Resultaten av medelvärde 

och standardavvikelse för alla fyra visas för 420nm i figur 11 och för 700nm i figur 12.  

 

Figur 11. Jämförelse av transmissionen genom fyra AR-behandlade glas vid 420 nm. 

Antalet counts per tidsenhet för 420 nm blev för glas nummer ett: 15437±311, nummer två: 

15610±333, nummer tre: 15549±309 och för nummer fyra: 13185±168 (Figur 11). 

Glas nummer fyra transmitterar klart mindre ljus vid 420 nm än de övriga tre, dvs. har en AR-

behandling som är mindre effektiv vid kortare våglängder. Skillnaden mellan de övriga tre 

glasen är inte signifikant. 

 

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

0 1 2 3 4 5

T
ra

ns
m

is
si

on
  v

id
 4

20
 n

m
 [a

rb
itr

ar
y 

un
its

]

Glastyp

Jämförelse av fyra AR -behandlade glas, 420 nm

data



 

28 
 

 

Figur 12. Jämförelse av transmissionen genom fyra AR-behandlade glas vid 700 nm. 

Antalet counts per tidsenhet för 700 nm blev för glas nummer ett: 89496±1041, nummer två: 

89095±947, nummer tre: 88880±1211 och för nummer fyra: 90605±627 (Figur 12). 

Glas nummer fyra transmitterar eventuellt något mer ljus vid 700 nm än de övriga tre, dvs. har 

en AR-behandling som är något effektivare (knappt signifikant) vid längre våglängder. 

Skillnaden mellan de övriga tre glasen är inte signifikant. 

Figur 13 visar reflektansen från fyra olika antireflexbehandlade glas. Kurvorna för glas 1, 2 

och 3 följs åt utan någon större avvikelse. Kurvan för glas 4 skiljer sig tydligt från de andra 

framför allt vid kortare våglängder. 
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Figur 13. Reflektansen för fyra olika glas från 400nm till 700nm. 

Att ett obehandlat glas som väntat inte har någon spektral påverkan kontrollerades genom 

jämförelse av spektra taget utan glas och med glas i strålgången från lampan. Genom att 

subtrahera de båda spektrumen från varandra kunde mängden transmitterat ljus bestämmas 

som funktion av våglängden.  

 

Figur 14. Reflektansen för ett obehandlat glas i procent för våglängder från 400 nm till 750 nm 

Kurvan går brant nedåt runt 400 nm vilket beror på att glaset börjar absorbera ljuset i stället 

för att reflektera det. I övrigt visar diagrammet att för större delen av det synliga spektrumet är 

reflektansen konstant (±0,001%) nära det teoretiska värdet 8% som fås för n=1,5 (jfr Fresnels 

ekvation på sid 9). Att mätapparaturens värde hamnar så pass nära det teoretiskt uträknade 

värdet betyder att spektrometern mäter mycket noggrant.  
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Diskussion 
Resultatet av studien visar att majoriteten av deltagarna dels upplevde en bättre synskärpa 

binokulärt men fram för allt monokulärt med AR-behandlade glas jämfört med glas utan 

behandling.  

Att skillnaden mellan glasen var statistiskt signifikant betyder att sannolikheten för att 

resultaten gäller generellt är stor. Till skillnad från tidigare studie (Ross & Bradley 1997) 

verkar det alltså som att det kliniskt går att mäta upp en förbättring i synskärpa med AR-

behandlade glas. Olika material och mätförhållanden i studierna kan tänkas påverka 

jämförelsen. I min studie testades försökspersonerna monokulärt och binokulärt på en 

bakgrundsupplyst logMAR-tavla (180 cd/m2). Ross och Bradley testade sina försökspersoner 

enbart binokulärt och använde sig av en ”Snellen visual acuity chart” (86 cd/m2). 

Ett flertal av deltagarna hade mycket små synfel och gick i normala fall okorrigerade. Vid den 

inledande refraktionen på dessa hittades på de flesta en liten mängd hyperopi och astigmatism 

och på någon enstaka lite myopi. Glasögonen som de fick till det andra besöket innebar alltså 

ovana styrkor till en ovan glasögonbärare. Kanske kan det faktum att de obehandlade glasen 

testades före de behandlade glasen ha inneburit att patienten hunnit vänja sig mer vid sina nya 

styrkor och därför presterade bättre med de AR-behandlade glasen.  

Intressant hade varit att testa glasögonen i slumpmässig ordning genom att patienten 

ovetandes om vilka glasögon som var behandlade, själv valde vilka som skulle testas först. 

För att på ett så noggrant sätt som möjligt mäta visus är det precis som D. B Elliot (2007) 

hävdar viktigt att uppmana patienten att gissa tills nästan en hel rad blir fel. Personlighet 

skulle i annat fall ha allt för stor inverkan på resultatet. Detta blev för mig märkbart när en del 

patienter utan uppmaning fortsatte att läsa två till tre rader fel medan andra stoppade tidigare 

och sedan läste en hel rad till utan fel när de uppmanades att gissa.   

Undersökningen med Mars Letter Contrast Sensitivity Test gav blandade resultat där alla tre 

möjligheter till utgångar redovisades. Medelvärdet för höger öga visade på att 

kontrastkänsligheten med antireflexbehandlade glas var något sämre än med obehandlade 

glas. Medelvärdet för vänster öga visade ingen skillnad och med båda ögonen erhölls ett något 

bättre medelvärde för AR-behandlade glas.  
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Mätningarna med Mars Contrast Sensitivity Test visade ingen statistisk signifikant skillnad i 

kontrastkänslighet mellan AR-behandlade- och obehandlade glas. Ross och Bradley (1997) 

visade i sin studie på liknande resultat med en Pelli-Robson-tavla. 

Mars-testet var ett enkelt test att utföra med lätthanterliga tavlor och enkla instruktioner till 

patienten. I denna studie fick försökspersonen läsa på tavlan sex gånger i rad pga. monokulära 

och binokulära mätningar med två par glasögon. Eftersom testet krävde hög koncentration 

under en längre tid märktes att en del blev trötta och hade svårt att bibehålla fokus. 

Mikropauser löste problemet och testet gick trots allt förhållandevis smidigt. 

Med Vistech-tavlan var det väldigt få deltagare som fick en försämring i kontrastkänslighet 

med AR-behandlade glas. Tydligt är alltså att antireflexbehandling på glas med Vistech-

tavlan leder till antingen en förbättrad eller oförändrad kontrastkänslighet vid olika spatiella 

frekvenser i normal rumsbelysning. 

Resultatens statistiska signifikans var konsekvent hög för både höger och vänster öga vid 6 

och 12 cykler/per grad. Signifikansen för höger öga var låg vid 1,5 cykler/grad och för vänster 

öga vid 3 och 18 cykler/grad vilket kan tyckas något motsägelsefullt. Detta skulle kunna 

förklaras med att dessa värden hade en relativt stor spridning vilket betyder att vissa mätdata 

ligger ganska långt ifrån medelvärdet. Detta orsakar ett osäkrare medelvärde som uträkningen 

av signifikansen inte tar hänsyn till. 

I tidigare studie (Ross & Bradley 1997) fann man ingen skillnad i kontrastkänslighet för 

obehandlade och AR-behandlade glas med Vistech chart. I deras studie testades 

försökspersonerna binokulärt och luminansen på tavlan var 90 cd/m2. I denna studie testades 

försökspersonerna monokulärt med en tavelluminans på 60 cd/m2. Kanske kan skillnaden i 

resultat för kontrastkänsligheten liksom för synskärpan påverkas av annorlunda 

tillvägagångssätt och skilda ljusförhållanden? 

Att patienterna enligt produktbeskrivningen för Vistech-tavlan ska uppmuntras att gissa när de 

blev osäkra är liksom med LogMAR-tavlan många gånger en bra metod. Däremot kändes 

sannolikheten att de skulle gissa rätt större med Vistech-tavlan eftersom den endast erbjuder 

fyra alternativ jämfört med bokstavstavlans tio.    

Det skulle vara intressant att vidare undersöka hur behandlingen presterar i olika 

ljusförhållanden som till exempel i dagsljus en solig dag eller att liksom Ross och Bradley 

(1997) utvärdera funktionen i en mörkerkörningsmiljö. 
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Om tidsramen för arbetet varit större, hade det varit önskvärt att precis som Bachman och 

Weaver (1999) samt Ross och Bradley (1997) låtit försökspersonerna använda de olika 

glasögonen under en period för att även kunna utvärdera vilka glasögon som gav den bästa 

komforten. För kanske väger själva upplevelsen av en behandling så mycket tyngre än det 

mätbara resultatet vilket innebär att man inte skulle kunna råda eller avråda någon från att 

välja en AR-behandling på sina glas enbart utifrån kliniska mätdata.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar studien att antireflexbehandling på glas gör skillnad för 

synuppgifter på längre avstånd inom rummet. Antireflexbehandlade glas ger alltså ökad 

synskärpa och kontrastkänslighet i normal rumsbelysning jämfört med obehandlade glas. 
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Informerat samtycke – 
Antireflexbehandling 
Mitt examensarbete går ut på att undersöka effekten av antireflexbehandling på glas. Jag är mycket 
glad att Du vill ställa upp som försöksperson.  Undersökningen är uppdelad på två tillfällen. 

Första besöket 
Refraktion 
Idag kommer jag att göra en noggrann refraktion för att kunna beställa rätt styrkor på glasen som 
sedan ska användas till testerna vid det andra besöket. 

Under tiden mellan ditt första och andra besök slipas de beställda glasen in i en båge i skolans 
verkstad. 

Andra besöket 
Alla tester under det andra besöket kommer att utföras två gånger. En gång med obehandlade glas 
och en gång med antireflexbehandlade glas. Det är viktigt att du inte lutar dig framåt eller kisar under 
testens gång. 

Visusmätning 

Jag vill veta den minsta bokstavsraden på tavlan som du kan urskilja med var öga för sig samt med 
båda ögonen tillsammans. 

Log mar 

Kontrastmätning 

Testet är till för att mäta din kontrastkänslighet, dvs. hur väl du kan se oskarpa svarta och vita 
randmönster med olika mängd kontrast. 

Vistech Chart 

Din uppgift är att titta på cirklarna på tavlan från vänster till höger med start längst upp och ange om 
cirkeln innehåller några ränder och i så fall hur ränderna är orienterade. 

De fyra olika svarsalternativen är: 

Om du tycker dig ana ett randmönster i cirkeln men är osäker på hur det lutar är det tillåtet att gissa. 
Syns inget randmönster i cirkeln svara ”blank”. 

Detta är ett närtest för att mäta din kontrastkänslighet. Bokstäverna som ska läsas från vänster till 
höger på varje rad med start längst upp. Testet är klart när du gissat fel på två bokstäver i följd. 

Mars Letter Contrast Sensitivity Test 

 

Vänster 

 

Höger 

 

Upp 

 

Blank 
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Resultatet kommer att sparas men sedan avidentifieras innan det redovisas. Eftersom det är frivilligt 
är du när som helst fri att avbryta din medverkan utan närmare förklaring. 

 

 

 

Ditt undersökningsnummer är: 

 

 

 

Namn: Datum: 
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LogMAR   Höger öga   Decimal 
1.0   H V Z D S   0.1 
0.9   N C V K D   0.12 
0.8   C Z S H N   0.16 
0.7 ------------ O N V S R ---------- 0.2 
0.6   K D N R O   0.25 
0.5   Z K C S V   0.32 
0.4 ------------ D V O H C ---------- 0.4 
0.3   O H V C K   0.5 
0.2   H Z C K O   0.63 
0.1   N C K H D   0.8 
0.0 ---------- Z H C S R ---------- 1.0 
-0.1   S Z R D N   1.25 
-0.2 ---------- H C D R O ---------- 1.6 
-0.3   R D O S N   2.00 

         LogMAR   Vänster öga   Decimal 
1.0   H V Z D S   0.1 
0.9   N C V K D   0.12 
0.8   C Z S H N   0.16 
0.7 ------------ O N V S R ---------- 0.2 
0.6   K D N R O   0.25 
0.5   Z K C S V   0.32 
0.4 ------------ D V O H C ---------- 0.4 
0.3   O H V C K   0.5 
0.2   H Z C K O   0.63 
0.1   N C K H D   0.8 
0.0 ---------- Z H C S R ---------- 1.0 
-0.1   S Z R D N   1.25 
-0.2 ---------- H C D R O ---------- 1.6 
-0.3   R D O S N   2.00 

         LogMAR   Binokulärt   Decimal 
1.0   H V Z D S   0.1 
0.9   N C V K D   0.12 
0.8   C Z S H N   0.16 
0.7 ------------ O N V S R ---------- 0.2 
0.6   K D N R O   0.25 
0.5   Z K C S V   0.32 
0.4 ------------ D V O H C ---------- 0.4 
0.3   O H V C K   0.5 
0.2   H Z C K O   0.63 
0.1   N C K H D   0.8 
0.0 ---------- Z H C S R ---------- 1.0 
-0.1   S Z R D N   1.25 
-0.2 ---------- H C D R O ---------- 1.6 
-0.3   R D O S N   2.00 
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The Mars Letter Contrast Sensitivity Test Without AR-Coating 
Quick Instructions: Instruct patient to read letters left to right for each line, from top to bottom of the chart. 
Mark misses with an “X.” Stop test on 2 consecutive misses. Important: Allow only the letters C D H K N O R S 
V Z as responses. 

FORM 2 Left eye  Right eye   Binocular     
K  0.04 S  0.08 H  0.12 O  0.16 N  0.20 C  0.24 
Z  0.28 D  0.32 C  0.36 R  0.40 V  0.44 O  0.48 
C  0.52 K  0.56 O  0.60 N  0.64 R  0.68 S  0.72 
N  0.76 S  0.80 Z  0.84 K  0.88 H  0.92 D  0.96 
H  1.00 N  1.04 C  1.08 O  1.12 R  1.16 Z  1.20 
V  1.24 K  1.28 S  1.32 N  1.36 D  1.40 R  1.44 
K  1.48 R  1.52 V  1.56 Z  1.60 O  1.64 S  1.68 
V  1.72 Z  1.76 C  1.80 D  1.84 V  1.88 H  1.92 

Value of final correct letter: ____ 

Number of misses prior to  
stopping ____ X 0.04 = ____ 

Subtract 

Log contrast sensitivity: ____ 

FORM 2 Left eye  Right eye   Binocular     
K  0.04 S  0.08 H  0.12 O  0.16 N  0.20 C  0.24 
Z  0.28 D  0.32 C  0.36 R  0.40 V  0.44 O  0.48 
C  0.52 K  0.56 O  0.60 N  0.64 R  0.68 S  0.72 
N  0.76 S  0.80 Z  0.84 K  0.88 H  0.92 D  0.96 
H  1.00 N  1.04 C  1.08 O  1.12 R  1.16 Z  1.20 
V  1.24 K  1.28 S  1.32 N  1.36 D  1.40 R  1.44 
K  1.48 R  1.52 V  1.56 Z  1.60 O  1.64 S  1.68 
V  1.72 Z  1.76 C  1.80 D  1.84 V  1.88 H  1.92 

Value of final correct letter: ____ 

Number of misses prior to  
stopping ____ X 0.04 = ____ 

Subtract 

Log contrast sensitivity: ____ 
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K  1.48 R  1.52 V  1.56 Z  1.60 O  1.64 S  1.68 
V  1.72 Z  1.76 C  1.80 D  1.84 V  1.88 H  1.92 

Value of final correct letter: ____ 

Number of misses prior to  
stopping ____ X 0.04 = ____ 

Subtract 

Log contrast sensitivity: ____ 
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The Mars Letter Contrast Sensitivity Test With AR-Coating 
Quick Instructions: Instruct patient to read letters left to right for each line, from top to bottom of the chart. 
Mark misses with an “X.” Stop test on 2 consecutive misses. Important: Allow only the letters C D H K N O R S 
V Z as responses. 

FORM 3 Left eye  Right eye   Binocular     
H  0.04 R  0.08 Z  0.12 V  0.16 C  0.20 N  0.24 
S  0.28 O  0.32 K  0.36 D  0.40 R  0.44 S  0.48 
K  0.52 D  0.56 C  0.60 V  0.64 O  0.68 H  0.72 
N  0.76 S  0.80 O  0.84 Z  0.88 C  0.92 D  0.96 
R  1.00 H  1.04 N  1.08 K  1.12 Z  1.16 O  1.20 
C  1.24 R  1.28 S  1.32 V  1.36 K  1.40 N  1.44 
S  1.48 K  1.52 R  1.56 N  1.60 H  1.64 D  1.68 
C  1.72 V  1.76 H  1.80 D  1.84 O  1.88 Z  1.92 

Value of final correct letter ____ 

Number of misses prior to  
stopping ____ X 0.04= ____ 

Subtract 

Log contrast sensitivity: ____ 
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Log contrast sensitivity: ____ 
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Subtract 

Log contrast sensitivity: ____ 
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Analys Glasmätningar 
Nedan följer hur insamlad data från den första mätningen behandlades och analyserades. 

Eftersom lampornas ljusintensitet det vill säga hur många fotoner som träffar spektrometern 

vid en viss tidpunkt visade sig variera gjordes 20 stycken kontrollmätningar. Alltså utfördes 

en mätning per minut utan något glas med en Natrium-lampa för att kontrollera ljuskällans 

variation med tiden och även spektrometerns noggrannhet. 

Mätvärdena fördes in som punkter i ett diagram med antalet fotoner (counts) på y-axeln och 

tiden i minuter på x-axeln. En linje vars lutning anpassades efter punkterna lades in för att få 

ett ungefärligt medelvärde (figur 1). 

 

Figur 1. Trendlinje för mätningar med Natriumlampa 

Ett tydligare sätt att åskådliggöra mätvärdenas avvikelse från den anpassade linjen är att ta 

bort linjens lutning vilket visas i figur 2. Punkter som befinner sig över linjen visar mätvärden 

större än medelvärdet och punkter under linjen visar mätvärden mindre än medelvärdet. 
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Figur 2. Avvikelse från det anpassade medelvärdet.  

Om man projicerar mätpunkterna på y-axeln i figur 2 och avsätter antalet mätpunkter per y-

intervall fås fördelningen som visas i figur 3. Eftersom spridningen av mätpunkterna kring en 

linje i figur 2 är statistisk, så är fördelningen i figur 3 en normalfördelning. Genom att anpassa 

en normalkurva kan vi bestämma fördelningens medelvärde och standardavvikelse, vilket då 

är ett mått på den statiska noggrannheten i mätmetoden. 
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Figur 3. Normalkurva 

Med hjälp av normalkurvan erhålls ett ännu noggrannare medelvärde som tas fram genom att 

addera det förgående medelvärdet med värdet på x-axeln under kurvans högsta höjd. Även en 

mer exakt standardavvikelse fås genom avståndet mellan kurvans linjer vid halva kurvans 

höjd. Na-lampan visade sig ha ett slutligt medelvärde på 179687±961 fotoner per tidsenhet. 

Den statistiska noggrannheten i varje mätvärde som gjordes med mätapparaturen var alltså 

0,53 %. 
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