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Abstrakt  

Introduktion : Begreppet compliance används i optiker- världen för att benämna hur väl en 
kontaktlinspatient följer instruktioner för linsbärande.En debatt pågår om hur e-handel av 
kontaktlinser ska kunna skötas för att inte riskera patientsäkerheten. Motståndare till e-handel  
av kontaktlinser hävdar att det största  
hotet mot patientsäkerheten är icke-compliance.  
Syftet med denna undersökning var att undersöka om linsbärare som köper sina kontaktlinser  
på Internet skiljer sig i compliance gentemot de som köper kontaktlinser i butik 
Metod: En enkät med 27 frågor som berörde linsskötsel samt hur de medverkande såg på sitt 
linsbärande delades ut till 53 personer på bland annat kontor och offentliga platser.  
Enkätsvaren sammanställdes i ett poängsystem, där höga poäng betyder god compliance. 
Resultat: Totalt blev det 19 stycken Internetköpare och 28 stycken butiksköpare.  
Medelpoängen blev 23,68 för Internetköparna och 21,07 för butiksköparna. Alltså är de som 
köper sina kontaktlinser på Internet mer compliant än de som köper i optikerbutik enligt den  
här studien. 
Diskussion: Resultatet är mycket intressant och kan tyda på att det kanske är så att 
Internetköpare tar större ansvar för sitt linsbärande eftersom de känner av ett större ansvar.
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Summary 
Internet is a daily part of life for most of us, and it has made entrance in many different areas, 

such as music, clothes, knowledge and medicine. Today it is even possible to buy contact lenses 

over the Internet and this has created a debate amongst optometrists. Opponents claim that it is a 

threat against patient security and that the companies that sell contact lenses on the Internet must 

take more responsibility and follow current laws for distribution of contact lenses.  

The biggest threat against patient security is said to be that of non-compliance.  

The purpose of this study was to examine if contact lens wearers who buy their lenses on the 

Internet are less compliant than those who buy their lenses from their optometrist. 

 

A questionnaire of 27 questions was put together. The questions handled the most common parts 

of contact lens care and wear, and some of the questions asked about the participant’s view on 

contact lens care and wear. 

The questionnaire was distributed in offices and public areas in Kalmar. 

 

Totally there were 53 questionnaires answered and five of those wore daily disposable contact 

lenses and therefore were excluded from the study because they couldn’t answer all the questions. 

Of those 48 left, 19 were buying their contact lenses on the Internet, 27 were buying their lenses 

from their optometrist and 2 persons bought their lenses from their optometrist’s website. The 

answers from those three categories were compared in a point system.  

After adding up, the mean point of the Internet buyers became 23.68 points, the mean of the 

optician buyers became 21.07 points and the mean of the optometrist’s website buyers became 

15. The result shows that Internet buyers have a higher compliance than those who buy their 

contact lenses from their optometrists. 

This is an interesting result because it could turn the debate of e- trade of contact lenses in a 

totally different direction.  

But there are some areas in the study that can be discussed. The number of participants was quite 

low and uneven between the three categories so to get a more trustable result it would be 

necessary to redo the study in a greater format. Also the questionnaire could be improved. Or 

maybe it really is that Internet buyers have a greater level of compliance than other contact lens 

wearers. And why so? Maybe they are more cautious with contact lens care because they feel 

they have a greater responsibility for their contact lenswear. 
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1. Syfte 

Syftet med denna undersökning var att undersöka om linsbärare som köper sina kontaktlinser på 

Internet skiljer sig i compliance gentemot de som köper kontaktlinser i butik.  

 

 

2. Introduktion 

 

2.1 Compliance 

Compliance är det engelska ordet för eftergivenhet, medgörlighet, fogsamhet och i optik- 

sammanhang kan compliance definieras så som den grad till vilken patienten efterföljer den 

kliniska ordineringen (Efron, 2002). En person som inte följer den kliniska ordineringen benämns 

här som icke-compliant. Compliance är en egenskap som uppstår i interaktionen mellan en 

patient och hälsovårdsutövaren i ett hälsovårdspartnerskap ( Claydon, Efron & Woods, 1998). 

 

Ett icke-compliant uppförande är ett komplext fenomen som involverar; kunskap, attityd och 

värderingar, samt tillgängliga medel. Med detta menas att det krävs utbildning och förståelse, 

samt att det även har betydelse hur patienten får information (Donshik, Ehlers, Anderson & 

Suchecki, 2007). Enligt Efron (2002) är det 40-90% av alla kontaktlinsbärare som har en eller 

flera brister i sin linsskötsel och detta kan till exempel innefatta överbärande och/eller brister i 

handhygien, rengöring och desinfektion av linser, rengöring och byte av linsetui eller att inte 

kontrollera utgångsdatum av skötselprodukter. 

 

Dr Philip Morgan (2007) har slagit samman två studier utförda för Bausch & Lomb om 

compliance och fått fram resultat som baseras på totalt 3771 kontaktlinsbärare. I den första 

studien deltog sju länder, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna 

och Sverige, totalt 2369 stycken medverkande. Studien var Internetpanelbaserad och användes för 

att ta fram nivån av compliance hos de bärande av endagslinser. Frågorna som ställdes 

behandlade bland annat handhygien och bärandetider. 

Den andra studien innehöll 1402 medverkande även de från sju olika länder, Storbritannien, 

Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Ryssland och Polen. Denna studie var en omfattande 

Internetundersökning som bland annat innefattade användningsperiod, bytesfrekvens, metoder för 

rengöring och kommunikation mellan användare och yrkesfolk. De kontaktlinsbärare som 

berördes av denna studie bar tvåveckors- eller månadslinser.   
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Utav dr Morgans sammanslagna studie kan man utläsa att total compliance är något mycket 

ovanligt eftersom studien visade att så många som 98% inte följer anvisningar för skötsel och 

linsbärande fullt ut. 

 

 

2.2 Varför är compliance viktigt? 

Risken för obehag av linser ökar med dålig compliance (Efron, 2002). Det är inte bara 

komforten som kan påverkas utan även ögonens hälsa. Det är bevisat att dålig compliance 

leder till komplikationer såsom olika keratiter (Weissman & Mondino, 2002) 

Enligt en studie gjord i Connecticut i USA (Donshik et al., 2007) tror många 

kontaktlinsbärare att de är compliant, trots att de inte är det. Samma studie menar också att 

trots att kontaktlinserna i sig har utvecklats så mycket de senaste åren medverkar fortfarande 

icke-compliance i alla dess former fortfarande till mycket komplikationer och misslyckande. 

De komplikationer och misslyckande som studien syftar på avser att personer slutar med 

kontaktlinser trots att de kanske inte skulle behöva eller får olika ögoninfektioner.  

 

Handhygien är viktigt för att minska mängden av skadliga bakterier som kan ge ögoninfektioner, 

därmed ska händerna tvättas med tvål och vatten noggrant innan varje hantering av linser. Efter 

handtvätten bör händerna torkas noga eftersom kranvatten kan innehålla mikroorganismer som 

kan infektera ögonen, såsom acanthamöba. Naglarna ska vara korta och jämna, eftersom de då är 

lättare att hålla rena och gör hanteringen av linserna lättare samt så är det mindre troligt att 

naglarna skadar linsen. Efter urtagning ska linsen rengöras med det av optikern föreskrivna 

skötselsystemet och på det sätt optikern föreskrivit. Detta kan innebära rengöring med hjälp av 

väteperoxid eller med en så kallad ”multipurpose”- vätska. I vissa fall ska linsen ”gnuggas” i 

handflatan för att ge en mekanisk rengöring. Mekanisk rengöring tar bort de beläggningar som 

bildas av tårvätskans proteiner och lipider. Efter gnuggningen ska linsen sköljas ordentligt för att 

avlägsna den förorenade linsvätskan. Det är även viktigt att skötselsystemet är det av optikern 

förskrivna, eftersom alla skötselsystem passar inte alla linser. 

Förslut alltid alla förpackningar ordentligt för att förhindra att bakterier gror i vätskor och övrig 

skötselutrustning. 

Kontrollera utgångsdatumet för att använda funktionsdugliga vätskor och byt alltid ut linsvätskan 

i etuiet, eftersom använd linsvätska innehåller bakterier. 
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Efter varje isättning av linserna ska etuiet sköljas ur med linsvätska för att sedan lufttorka med 

locken av. Att på detta vis rengöra etuiet är för att få bort den biofilm som bildas på etuiets insida 

eftersom biofilmen utgör en grogrund för bakterier.  

Linsetuiet måste rengöras varje vecka och detta kan göras antingen med en ny, ren och mjuk 

tandborste samt linsvätska, eller genom att hälla kokat vatten över det öppna etuiet och sedan låta 

lufttorka. Linsetuiet ska bytas ut varje 1-3 månader för att minimera risken för bakteriebildning. 

Optikerns ordinerade bärtider ska följas då överanvändning kan leda till kärlinväxt samt ödem i 

cornea. Att följa de ordinerade bärtiderna innebär även att linserna ska bytas regelbundet enligt 

optikerns anvisningar. Det är även viktigt att gå på de föreskrivna efterkontrollerna och därefter 

minst en gång per år. Detta är viktigt för att upptäcka eventuella komplikationer så de kan 

åtgärdas i tid. I Sverige är det dessutom nödvändigt att ha ett recept som är högst ett år för att få 

köpa kontaktlinser (SOSFS 1995:4). De produkter som man blivit rekommenderad är anpassade 

just för patienten och bör alltså inte bytas ut utan att ha rådfrågat en kontaktlinsoptiker. Slutligen 

lite övriga situationer då extra tanke krävs, såsom simning då vattnet man vistas i kan innebära 

ökad risk för ögoninfektioner. Eller vid applicering av kosmetika då denna ska appliceras efter 

linsen har satts in och avlägsnas efter linsen har tagits ur. Använd vattenfast mascara för att 

förhindra flagning. 

Vid varje återbesök bör optikern gå igenom skötselrutiner, eventuellt att patienten visar hur de 

gör, för att kunna förebygga eventuella brister (Pillips & Speedwell, 2007). 

 

Detta är alltså, till stor del, hur kontaktlinser ska skötas, dock som vi tidigare konstaterat enligt 

Morgans studie är det långt ifrån alla som följer detta fullt ut; 

Till exempel är det 28 % som inte tvättar händerna innan de sätter i sina linser, medan det är 43% 

som inte tvättar händerna innan de tar ur linserna. Endast 77 % av dem som tvättar händerna 

använder tvål vid handtvätt innan isättning. 

När det kommer till rengöring/ förvaring av kontaktlinser är 49 % non-compliant vid fullständig 

förvaringsrutin och endast 23 % skulle aldrig använda sina linser mer än den ordinerade tiden 

(Morgan, 2007). 
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2.3 Internet eller butik? 

 

I nummer 10/2005 av tidningen Optik ( Jaresand. M, 2005), kan man läsa om debatten om e-

handel med linser, där artikelförfattaren framför Optikbranschens syn på e-handel med 

kontaktlinser; 

 ”Fram till för bara några månader sedan har branschen, med några få undantag, mer eller mindre 

passivt sett pengarna glida ur händerna och – kanske ännu allvarligare – tvingats se på när 

patientsäkerheten alltmer urholkats.” 

Optikbranschen och Optikerförbundet är ena parten i debatten om e-handel med kontaktlinser. 

Optikbranschen består av kedjorna, leverantörsföretagen och Optikerförbundet. Optikerförbundet 

består i sin tur av personliga medlemmar( Annika Brismar, VD Optikbranschen, 2009-06-09). På 

andra sidan står bolagen som ligger bakom Internetsidorna, dessa lockar med låga priser och 

snabba leveranser; 

 

”Beställ tryggt, enkelt & 24h leverans. Låga priser & returrätt – se mer!” (lensway.se) 

”Originalproducerade kontaktlinser och linser till låga priser, med snabba leveranser” 

(shopping4net.se) 

 

I ovan nämnda nummer av tidningen Optik (Jaresand. M, 2005) kan man även läsa om hur många 

av de stora butikskedjorna har påbörjat egna projekt för e-försäljning av linser. Ett sätt, enligt 

butikskedjorna, att försöka få tillbaka förlorade förtjänster men främst för att förbättra 

patientsäkerheten.  

Man kan även läsa att Optikbranschen genom Jaresand också ifrågasätter att de Internetsidor som 

säljer linser inte behöver ta sitt ansvar för att se till att patientsäkerheten följs genom att följa 

Socialstyrelsens föreskrift; ”Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården” 

(SOSFS 1995:4) och kräver en lagändring. Att Internetsidorna kunnat kringgå Socialstyrelsens 

föreskrifter beror på att de har utgett sig för att vara utlandsbaserade, men att de nu, enligt 

dåvarande VD:n för Optikbranschen Sigbjörn Olofsson ”(…) bryr sig inte längre om att dölja sig 

bakom utländsk fasad, när man inte följer Socialstyrelsens föreskrift.” 
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I ett senare nummer, nummer 11/2006, av tidningen Optik (Jaresand. M, 2006), skriver 

artikelförfattaren om Optikerförbundets ”storoffensiv mot oseriösa bolag som säljer kontaktlinser 

på Internet”. 

Artikeln inleds med; ”Att företag utan ansvarig legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet 

under lång tid härjat på nätet och säljer kontaktlinser billigt (..) utan att efterleva svenska hälso- 

och sjukvårdsregler är allmänt bekant”. Därför kan man läsa att hösten 2006 anmälde 

Optikerförbundet elva stycken nätbaserade bolag till Socialstyrelsen.  Även där tas anledningen 

upp till varför bolagen har varit svåra att komma åt.  

 

”Under de år som verksamheten pågått har det varit svårt att komma åt bolagen som ofta är 

registrerade utomlands och därmed inte behöver svara inför svensk lagstiftning. 

Socialstyrelsen har behandlat ett antal anmälningar men ”friat” företagen med hänvisning till 

just bolagens säte. En kartläggning som gjorts av Optikerförbundet visar dock att all 

verksamhet bolagen driver genomförs i Sverige. Företagen har svenska bankgiron och 

organisationsnummer. Försändelserna med de beställda kontaktlinserna skickas också ut från 

lager i svenska städer.” 

 

 I samma artikel kan man läsa att hösten 2006 fälldes det nätbaserade företaget Yourlenses av 

Socialstyrelsen, för att ha brutit mot ansvaret att kontrollera att kunderna har giltiga recept 

samt att de inte hade någon medicinskt ansvarig leg optiker med kontaktlinstillbehörighet. 

Detta tillsammans med kartläggningen av bolag som Optikerförbundet har gjort, vilken 

nämns i citatet ur Optik ovan, gjorde att den dåvarande och även nuvarande ordförande, Paul 

Folkesson, hade stora förhoppningar på att Socialstyrelsen skulle hörsamma deras 

anmälningar. Nedan följer ett utdrag av anmälan. 

 

”Skälet är att företaget Lenses4net bedriver yrkesmässigt tillhandahållande av kontaktlinser i 

strid med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1995:4). Företaget 

Lenses4net saknar dels legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet, som ansvarar för 

tillhandahållandet av kontaktlinser, alternativt redovisar inte att det finns en sådan och vem 

vederbörande i så fall är, dels rutiner för försäljning av kontaktlinser på så sätt att jag som 

patient inte måste visa upp aktuell ordinationshandling. Som stöd för min anmälan bifogar 

jag dels själva försäljningen med alla uppgifter jag som kund/patient får och där ovanstående 

saknas, dels uppgifter om organisationsnummer och bankgiro, vilket verifierar att företaget 
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Lenses4net är svenskt, samt dels fotografi på den postala försändelsen från företaget 

Lenses4net, vilket ytterliggare verifierar att försändelsen skett inom Sverige.” 

 

Efter att Socialstyrelsen fått in anmälan försökte Socialstyrelsen påverka regeringen i frågan. 

Därefter har regeringen valt att inte gå vidare, då frågan från deras sida är lågprioriterad 

(Annika Brismar, VD Optikbranschen, 2009-06-10). 
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3. Metodbeskrivning 
 

För att samla information om hur kontaktlinsanvändare sköter sina kontaktlinser sammanställdes 

en enkät med 27 frågor (se bilaga 1). Frågorna berör skötsel, hurdan information personerna fått 

där de har köpt sina kontaktlinser, samt hur de tänker om sitt kontaktlinsbärande. De 

medverkande fyller i ålder, kön samt om de köper kontaktlinser på Internet eller i optikerbutik 

men personerna som medverkar är anonyma. För att bestämma vilka frågor som skulle ställas i 

enkäten hämtades information om skötsel ur Contact Lenses ( Phillips & Speedwell, 2007).  

Utformningen av frågorna valdes för att ge så lätträknade svar som möjligt, endast sex av 

frågorna kunde besvaras med egna ord. Två av dessa sex frågor hade en tom rad där man kunde 

skriva ett alternativt svar. En av dessa sex frågor frågar efter födelseåret. De återstående tre 

frågorna skulle besvaras med en tidsangivelse. Tidsangivelserna delades sedan in i godkänt och 

icke godkänt enligt Contact Lenses (Phillips & Speedwell, 2007). Som exempelvis fråga nummer 

20; Hur ofta byter du linsetui?  

Där fick den medverkande skriva fritt. Allt upp till två månader var godkänt, allt över två 

månader gav icke godkänt. 

Resterande frågor var flervalsfrågor. Upplägget av enkäten stöds av boken Att få svar; intervju, 

enkät, observation (Jan-Axel Kylén, 2004) 

 

En första provomgång av enkäten delades ut till tre testpersoner, vilka sedan inte inkluderades i 

studien. Detta gjordes för att se om enkäten var lätt att förstå och om det skulle göras några 

ändringar.  

Efter ändringar av formuleringen på några frågor delades enkäten ut till 53 personer på diverse 

arbetsplatser där det fanns kontakter och offentliga platser där mycket folk rörde sig. 

 

Den information som vardera försäljningsgrupp ger till sina kunder kontrollerades genom att 

intervjua 10 kontaktlinsoptiker i Kalmar län(se bilaga 2) per telefon om vad de ger för 

information om skötsel till nya linskunder, samt genom att besöka tio hemsidorna som säljer 

kontaktlinser.  

I intervjuerna med optikerna frågades efter om de brukade ge de råd till linskunden som enkäten 

frågade efter om linskunderna följde. Vid besöken på hemsidorna kontrollerades tre saker, hur 

man anger att man har ett recept, om de hade någon information om linsskötsel samt hur de 
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förhåller sig till optiker. Detta eftersom det var önskvärt att kunna jämföra mängden information 

som ges till kunder från vardera försäljningsställe. 

 

Hemsidorna som säljer kontaktlinser valdes ut genom att söka på ”kontaktlinser” på Google och 

de 10 första träffarna valdes ut. Dessa hemsidor finns med sist i referenslistan.  

 

Enkätsvaren som samlades in översattes till ett poängsystem för att kunna jämföra de båda 

huvudgrupperna, där höga poäng betyder bra compliance och tvärtom. För ett icke-compliant svar 

gavs noll poäng och för ett compliant svar gavs två poäng, totalt kunde man få 36 poäng (se 

bilaga 3). De som köpte sina kontaktlinser på sina optikers hemsidor placerades i en egen grupp 

eftersom de varken faller under Internetkategorin eller optikerkategorin. Poängen sammanställdes 

i en tabell med hjälp av Excel, där även medelvärden och p-värde räknades ut(se tabell 3). P-

värdet räknades ut med hjälp av t-test. 

 

Information till övriga delar av arbetet hämtades ur kurslitteratur för kontaktlinskursen samt ett 

antal vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna hämtades från ELIN och PubMed, 

sökorden som användes var ”contact lens” and ”compliance”, ”Internet” and ”compliance” samt 

”complication” and ”contact lenses”. Även ett flertal nummer av tidningen Optik 

(Optikbranschen) lästes igenom, dessa fanns på Optikbranschens hemsida. Alla källor finns i 

referenslistan. 
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4. Resultat 

 

Utdelningen av enkäten resulterade i 53 svar (se bilaga 4). Fördelningen av svar mellan de olika 

kategorierna kan avläsas i tabell 1. De medverkande delades upp i tre kategorier, första som är 

Internetköpare, andra som är butiksköpare och en tredje liten bikategori som består av de som 

köper på sin optikers hemsida. 

 

Tabell 1. Fördelning av medverkande i varje kategori. 

Internetköpare 23st varav 4st bär endagslinser 

Butiksköpare 28st varav 1st bär endagslinser 

Köpare på optikers hemsidor 2st varav ingen bar endagslinser 

 

4.1 Internetkategorin 

Antal medverkande i denna kategori blev 19 stycken efter att de som bar endagslinser 

uteslutits eftersom de ej kunde svara på alla frågor. Fördelningen mellan män och kvinnor var 

fem stycken män och därmed 14 kvinnor, alltså en procentindelning i 26 % män och 74 % 

kvinnor. Medelåldern blev 30,5 år och medelvärde på antal år av linsanvändning blev 8,4 år. 

Även antal månader sedan sista kontrollen frågades efter i enkäten, vilket blev 12,9 månader 

för Internetköparna. Se diagram 1 och 2 för dessa resultat. 

 

4.2 Butikskategorin 

Antalet medverkande i den här kategorin blev 27 stycken efter att en person uteslutits 

eftersom denne bar endagslinser. Bland butiksköparna var sex stycken män och 21 kvinnor, en 

procentindelning i 22 % män och 78 % kvinnor. Medelåldern blev 30,4 år och medelvärde på 

antal år av linsanvändning blev 9,5 år. Antal månader sedan sista kontrollen var 8,3 månader 

för butikskategorin. Se diagram 1och 2 för dessa resultat. 

 

4.3 Optikers hemsida - kategorin 

Tredje kategorin, de som köpte på sin optikers hemsida, var en man och en kvinna. 

Medelålder var 21,5 år och medel för antal år av linsanvändning var 4 år. Medelvärde på antal 

månader sedan sista kontrollen beräknades även på optikers hemsida- kategorin där 

medelvärdet blev 21 månader. Se diagram 1 och 2 för dessa resultat. 
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Diagram 1. Könsfördelning i kategorierna 

 

 

Diagram 2. Demografisk jämförelse 
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Efter sammanställningen fann man en skillnad i medelpoäng mellan de tre kategorierna  

(se tabell 2) 

 

Tabell 2, Medelpoäng för kategorier 

Medeltotal (alla medverkande, utom endagslinsbärarna)   22,04 

Internetköpare medelpoäng (19st)   23,68 

Butiksköpare medelpoäng (27st)   21,07 

Optikers hemsida medelpoäng (2st)   15 

 

Medelvärdet för varje huvudkategori beräknades alltså på 19 personer för Internetkategorin och 

27 personer för butikskategorin. Medelvärdet för Internetköparna blev 23,68 medan medelvärdet 

för butiksköparna blev 21,07 , en skillnad på 2,61 poäng (se diagram 3). 

Medelvärde beräknades även på de två enkäter som besvarades av personer som köper 

kontaktlinser på sina optikers hemsidor och dessa fick det lägsta medelvärdet på 15 poäng (se 

diagram 3). 

 

Diagram 3, Medelpoäng på enkät 
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Den statistiska signifikansen, p-värdet, beräknades till 0,033 och är alltså inom ramen för 

signifikans (se tabell.3). Standarddeviationen skiljde sig inte markant mellan de bägge 

huvudkategorierna. 

 
 
Tabell 3. Poängresultat för varje kategori samt medelvärde, standarddeviation och p-värde. 

Poäng:           Internet            Butik optikers hemsida 

22 24 17 
28 14 13 
15 20  
30 22  
24 22  
26 15  
24 18  
26 22  
18 18  
26 12  
19 22  
32 30  
22 26  
23 28  
20 18  
26 14  
17 24  
23 23  
29 23  

 21  
 20  
 24  
 20  
 18  
 31  
 18  
 22  
   
medel Internet 23,684211  
medel butik 21,074074  
medel optikers hemsida 15  
standarddev Internet 4,5467037  
standarddev butik 4,632045  
stand.dev.Opt.Hemsid 2,8284271  
p-värde 0,0322697  
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Frågorna 24-27 (se bilaga 1) tog upp hur de medverkande såg på sitt linsbärande med mycket 

varierade svar. 

Endast en av de totalt 46 medverkande tyckte att han/hon inte fått tillräcklig information, denna 

person köper sina linser i butik. Bägge personer som köper på sin respektive optikers hemsidor 

tyckte de fått tillräcklig information. Av Internetköparna var det 36,8 % som tyckte att de inte 

sköter sina linser noggrant medan 29,6 % av butiksköparna tyckte detsamma. Av de två som 

köpte av sin optiker på Internet tyckte ingen av dem att de skötte sina linser ordentligt. Det var 

31,6 % av Internetköparna som tyckte det var mycket viktigt att följa instruktioner för 

kontaktlinsbärande medan samma fråga gav 40,7 % för butiksköparna. De bägge som köper av 

sin optiker på Internet tyckte helt olika, den ena tyckte det var mycket viktigt att följa de givna 

instruktionerna medan den andra inte tyckte det var viktigt alls. 

Av Internetköparna var det 21,1 % som inte var helt säkra på varför de skulle följa de givna 

instruktionerna medan butiksköparna var mer säkra då bara 7,4 procent var osäkra. Alla övriga 

medverkande sa sig veta varför de ska följa de givna instruktionerna. En av de bägge som köper 

av sin optiker på Internet var inte helt säker på varför man ska följa de givna instruktionerna 

medan den andra sa sig veta. 

 

De tio optiker som fick svara på frågor om vad de ger för information till nya kontaktlinsbärare 

svarade enligt följande. Alla tio ger noggrann information om bärandetider och poängterar även 

vikten av att bara sova med linser som är godkända för att sovas med. Åtta av tio informerar om 

att man ej får använda linser när man är förkyld. 

Alla poängterar vikten av att ta ur linserna om ögonen känns irriterade samt poängterar vikten av 

ett par hela och fungerande glasögon som reserv. Samtliga optiker avråder dessutom från att 

hantera linser i badrummet och poängterar vikten av handtvätt innan i- och urtagning. 

När det kommer till tillfällen då man ska vara utan linser är det sju av tio som informerar om 

undvika bastubad med linserna medan nio av tio informerar om att undvika att sola solarium med 

linserna i. Sju av tio säger till kunden att de ej får bada med linserna medan resterande tre 

rekommenderar extra rengöring efter bad. 

Alla tio optiker informerar om att gnugga och skölja linserna vid rengöring samt att byta 

linsetuiet varannan månad. Åtta av tio rekommenderar rengöring av linsetui, fem av dessa 

rekommenderar att skölja med linsvätska och tre rekommenderar att koka etuiet. 

Sex av tio informerar om att kranvatten kan ge ögoninfektioner. 
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Sju av tio påpekar vikten av att skruva på korken på flaskan med skötselvätska och fem av tio 

påpekar vikten av att kolla utgångsdatum på skötselprodukterna.  

 

På de tio Internetsidor som säljer linser kontrollerades tre saker, hur man anger att man har ett 

recept, om de hade någon information om linsskötsel samt hur de förhåller sig till optiker. Detta 

eftersom det var önskvärt att kunna jämföra mängden information som ges till kunder från 

vardera försäljningsställe. 

På alla sidor garanterar man att man har ett giltigt recept genom att kryssa i en ruta och det finns 

inget speciellt avsnitt om skötsel, dock finns lite råd angående skötsel på sju av tio sidor under 

”Frågor och svar”. De övriga tre har ingen information alls om skötsel. Fem av tio sidor hänvisar 

till optiker vid frågor eller problem och tre av tio sidor har samarbete med en optiker för bokning 

av synundersökningar. 
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5. Diskussion 

 
Min hypotes var att det inte skulle framgå någon skillnad i compliance mellan de som köper 

kontaktlinser på Internet och de som köper i butik. Därför finner jag resultatet något 

överraskande. 

Om vi börjar med de två huvudgrupperna, Internet och butik, så var fördelningen rätt så jämn 

när det kommer till ålder, kön och linsvana. Det var en viss skillnad i antal månader sedan 

sista kontrollen, då det var 12,9 månader sedan den genomsnittliga Internetköparen var på 

kontroll och bara 8,3 månader sedan den genomsnittliga butiksköparen var på kontroll. Det 

logiska vore att de som var sist på kontroll hade haft högre compliance, eftersom optikern vid 

varje återbesök ska gå igenom skötseln. Dock var det nu inte så då de som köper i butik var 

på kontroll för 8,3 månader sedan mot Internets 12,9 månader, och ändå hade lägre poäng på 

enkäten, 23,68 mot 21,07. Anledningen till detta skulle kunna vara att butiksköparna har 

använt linser lite längre än Internetköparna. Man kan kanske anta att det då är vanligt att 

optikern tror att kunden kan alla rutiner och därför inte upprepar skötselråd. Därmed är det 

kanske längre sedan de fick information om hur de ska sköta sitt linsbärande. Dock tror jag 

inte att det är så eftersom Internetköparna i alla fall har använt linser i snitt i mer än 8 år och 

skillnaden mellan kategorierna i antal år bara var ca 1 år. 

På de frågor där de medverkande svarade på hur de såg på linsbärande kunde man utläsa att 

det var fler Internetköpare som ansåg sig slarva med linsskötsel och även fler Internetköpare 

som inte var säkra på varför de ska följa instruktioner för linsbärande. Detta understöder det 

faktum att information, kunnande och det mänskliga psyket spelar in när det gäller 

compliance. Trots att Internetköpare är osäkra på sitt linsbärande har de bättre compliance än 

de som är mer säkra.  

 

Dock finns det felkällor. Till att börja med var studien i för liten skala för att kunna få ett 

rättvist resultat. Antalet personer i vardera kategori var för få och dessutom inte lika 

fördelade mellan kategorierna. Det är självklart svårt att få exakt samma antal i bägge 

kategorierna men om det totala antalet medverkande hade varit fler minimeras risken att 

skillnaden i antal påverkar resultatet. 

Under arbetet med att räkna ihop poängen på varje enkät så upptäcktes det att det även hade 

gått att göra enkäten bättre trots att den hade testats innan.  
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Att det inte var högre poäng på vissa frågor och lägre på andra var så eftersom det inte är upp 

till mig att bestämma om det är viktigare att tvätta händerna än att byta etui regelbundet. 

Poängsystemet var till för jämförelse eftersom det var huvudsyftet för undersökningen och då 

är det enligt min egen åsikt viktigast att poängsättning och rättning är så lika som möjligt för 

kategorierna. Genom att sätta lätträknade svar blir risken för felräkning mindre.  

Inga gränser sattes för vad som var god compliance eller dålig eftersom god compliance är 

total compliance och detta är mycket ovanligt efter vad vi kan utläsa av Morgans studie 

(Morgan, 2007). 

 

En annan stor felkälla är den av den mänskliga faktorn, både hos de medverkande samt hos 

mig. Under utdelningen av enkäterna informerades de medverkande om att det var en 

undersökning för ett examensarbete och att det handlade om skötsel av kontaktlinser.  

Inget sades om att det var en jämförelse mellan de som köper kontaktlinser på Internet och de 

som köper i butik. Detta för att förhindra att de förskönade sina svar. Den kategori jag trodde 

skulle vara mest trolig att försköna sina svar var de som köper sina kontaktlinser på Internet 

eftersom de säkert någon gång fått försvara sitt val av inköpsställe. 

Det kan ju även hända att de medverkande misstolkat frågorna eller sättet de ska svara på. 

Vid genomgången eller uträkningarna kan det ju även ha blivit något fel, dock tror jag inte 

den mänskliga faktorns fel är så stora att det skulle påverka resultatet så det blir helt 

omkullkastat. 

 

Jag tycker resultatet är intressant trots att det kanske skulle behövas en större studie för att 

man skulle kunna använda resultatet i den offentliga debatten om e-handel av linser. Dock 

kanske den här studien skulle kunna fungera som ett smakprov till en större studie. Speciellt 

intressant kan tyckas vara svaren från de bägge som köper sina kontaktlinser på deras 

optikers hemsidor. Visserligen var de alldeles för få (2st) för att kunna förlita sig på deras 

medelvärde men det är i alla fall en tankeställare att de hade sämst medelvärde och dessutom 

låg ganska långt från det totala medelvärdet på 22,04 poäng. Även medeltalet för antal 

månader sedan sista kontrollen var lägst för denna kategori och inte alls enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter. En förklaring till detta kan vara att kunden köpt linser på sista 

dagen av sitt recept, på så sätt kan det gå 24 månader mellan besöken till optikern, och det är 

ändå enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 
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Kanske är det inte så farligt med e-handel av kontaktlinser? När det till och med är så att de 

som köper sina kontaktlinser på en sida som man förmodar följer Socialstyrelsen föreskrifter 

har låg compliance. Spelar det då någon roll om en person köper från en sida som följer 

Socialstyrelsens föreskrifter eller ej? 

Själv kan jag tycka att kunden glöms bort i sammanhanget, motståndarna till e-handeln 

hävdar att den är ett hot mot patientsäkerheten. Men patientsäkerheten tycker jag är något 

som man som optiker skapar tillsammans med kunden. Genom att då hävda att e-handel är ett 

hot mot patientsäkerheten tycker jag kunden görs till någon som inte kan ta ansvar för sig 

själv. Medan då Internetsidorna tvärtemot lägger allt ansvar på kunden genom att låta kunden 

själv försäkra att de sköter sitt linsbärande som det ska. Vilket som är rätt är svårt att säga.  

 

Men ska man lita på resultatet i den här undersökningen så har en kund som får bestämma 

själv bättre compliance och de som inte tillskrivs något eget ansvar sämre compliance. 

Kanske är det så att de kunder som köper sina kontaktlinser på nätet tar större ansvar för sitt 

linsbärande. 

 

 

6. Slutsats 

Enligt den här studien är som köper sina kontaktlinser på Internet mer compliant än de som 

köper sina kontaktlinser i butik. 
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Bilaga 1 – Enkät till linsbärare

Enkäten är anonym, svara ärligt hur du gör, 

inte som man bör göra. Ringa in rätt alternativ.  

 

1. Vart köper du dina kontaktlinser? 

 

2. Hur många år har du använt linser? 

3. När var du senast på en fullständig 

linskontroll? 

4. Vad har du för typ av linser? 

 

5. Brukar du bära dina linser längre än de 

ska bäras? 

6. Brukar du ha linserna i när du sover på 

nätterna?  

7. Är din linssort godkänd för att sova 

med? 

8. Tar du ur linserna när du är förkyld? 

9. Brukar du använda dina linser trots att 

du känner dig irriterad i ögonen? 

10. Brukar du bada med linserna? 

11. Brukar du bastubada med linserna? 

12. Brukar du sola solarium med linserna? 

13. Har du ett par glasögon som är hela och 

som du ser med? 

14. Hanterar du dina linser i badrummet? 

15. Tvättar du händerna innan urtagning? 

16. Tvättar du händerna innan isättning? 

 

 Frågor 17- 23 gäller ej de som använder 

endagslinser. 

17. Gnuggar du dina linser vid rengöring? 

 

 

Man   Kvinna   Födelseår……….. 

 

Butik  /  Internet  /  Köper på min optikers 

hemsida  / Annat………………………… 

………………….. 

 

……………………………. 

Endags- / 2-veckors- / månads- / halvårs- / 

årslinser 

 

Ja  /  Nej  /  Ibland 

 

Ja  /  Nej  /  Ibland  

 

Ja  /  Nej  /  Vet ej 

Ja  /  Nej  /  Bara om jag är mycket förkyld 

 

Ja  /  Nej  /  Beror på graden av irritation 

Ja  /  Nej  /  Ibland 

Ja  /  Nej  /  Ibland 

Ja  /  Nej  /  Ibland 

 

Ja  /  Nej 

Ja  /  Oftast  /  Sällan  /  Nej 

Ja  /  Oftast  /  Sällan  /  Nej 

Ja  /  Oftast  /  Sällan  /  Nej 

 

 

 

Ja   /  Oftast  /  Sällan  /  Nej 
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18. Sköljer du dina linser vid rengöring? 

19. Brukar du använda kranvatten till 

förvaring eller rengöring av dina linser? 

20. Hur ofta byter du linsetui? 

21. Brukar du rengöra ditt linsetui, i så fall 

hur? 

 

22. Skruvar du på korken på flaskan med 

rengöringsvätska? 

23. Kontrollerar du utgångsdatum på dina 

skötselprodukter? 

 

Hur ser du på ditt kontaktlinsbärande? 

24. Tycker du att du fått tillräcklig 

information om hur du ska sköta dina 

kontaktlinser? 

25. Tycker du att du sköter dina linser 

noggrant? 

26. Hur viktigt tycker du att det är att följa 

instruktioner för kontaktlinsbärande? 

 

27. Vet du varför du ska följa de givna 

instruktionerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja  /  Oftast  /  Sällan  /  Nej 

 

Ja   /  Oftast  /  Sällan  /  Nej 

………………………………….. 

Nej  /  Sköljer med linsvätska  / Sköljer med 

vatten / Kokar etuiet/ Annat……………….. 

 

 

Ja  /  Nej  /  Ibland 

 

Ja  /  Nej 

 

 

 

 

Ja   /  Nej 

 

Ja  /  Nej 

 

Inte så viktigt/ Ganska viktigt/ Mycket 

viktigt 

 

Ja  /  Nej  /  Tror det 
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Bilaga 2 – Frågor till optiker 

Informerar du om…. 

1. när din kund ska ta ur linserna på morgonen, på kvällen, om de kan sova med sina linser och 

när de ska byta sina linser? 

2. vikten av att bara sova med linser som är godkända för detta? 

3. att man inte får bära linser om man är förkyld? 

4. att man ska ta ur linserna om ögonen känns irriterade? 

5. att man inte bör bada med linserna? 

6. att man inte bör bastubada med linserna i? 

7. att man inte bör sola solarium med linserna i? 

8. vikten av att ha ett par fungerande par glasögon som reserv? 

9. att man inte bör hantera kontaktlinser i badrummet? 

10. att man alltid ska tvätta händerna innan i- och urtagning? 

11. att linserna bör både gnuggas och därefter sköljas vid rengöring? 

12. att kranvatten kan ge ögoninfektioner? 

13. att linsetuiet bör bytas varannan månad? 

14. rekommenderar du rengöring av etuiet? I så fall hur? 

15. att korken till rengöringsvätskan alltid bör skruvas på? 

16. att man då och då bör kontrollera utgångsdatum på skötselprodukterna? 
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Bilaga 3 –  

Poängsystem för enkät, siffrorna står för antal poäng 

 

1. demografisk 

2. demografisk 

3. demografisk 

4. demografisk 

5. ”Ja” - 0 , ”Nej” - 2 , ”Ibland” - 0 

6. Om linserna är godkända att sova med enligt fråga 7 ger alla svar 2 poäng. Om linserna inte 

är godkända att sova med eller den medverkande inte vet ges 2 poäng för ”nej”, 0 poäng för 

”ja” och ”ibland” 

7. För bedömning av fråga 6 

8. ”Ja” – 2 , ”Nej” – 0 , ”Bara om jag är mycket förkyld” – 0 

9. ”Ja” – 0 ,  ”Nej” – 2 , ”Beror på graden av irritation” – 0 

10. ”Ja” – 0 , ”Nej” – 2 , ”Ibland” – 0 

11. ”Ja” – 0 , ”Nej” – 2 , ”Ibland” – 0 

12. ”Ja” – 0 , ”Nej” – 2 , ”Ibland” – 0 

13. ”Ja” – 2 , ”Nej” – 0 

14. ”Ja” – 0 , ”Oftast” – 0 , ”Sällan” – 1 , ”Nej” – 2 

15. ”Ja” – 2 , ”Oftast” – 1 , ”Sällan” – 0 , ”Nej” – 0 

16. ”Ja” – 2 , ”Oftast” – 1 , ”Sällan” – 0 , ”Nej” – 0 

17. ”Ja” – 2 , ”Oftast” – 1 , ”Sällan” – 0 , ”Nej” – 0 

18. ”Ja” – 2 , ”Oftast” – 1 , ”Sällan” – 0 , ”Nej” – 0 

19. ”Ja” – 0 , ”Oftast” – 0 , ”Sällan” – 0 , ”Nej” – 2 

20. 2 poäng för upp till varannan månad, 0 poäng för allt över varannan. 

21. ”Nej” – 0 , ”Sköljer med linsvätska” – 2 , ”Sköljer med vatten” – 0 , ”Kokar etuiet” – 2  

22. ”Ja” – 2 , ”Nej” – 0 , ”Ibland” – 0 

23. ”Ja” – 2 , ”Nej” - 0 
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Bilaga 4 – Enkätsvar 

Första spalten anger födelseår, andra kön, tredje inköpsställe, fjärde typ av lins. Femte 

spalten anger år som linsbärare, sjätte spalten anger antal månader sedan en linskontroll. 

Sista spalten visar hur många poäng personen fick i enkäten. 

 

födelseår kön inköpsställe linssort 
år av 
användning 

mån sedan 
kontroll poäng 

1986 kvinna internet månadslinser 5 18 22 
1967 man butik månadslinser 5 36 24 
1974 man butik månadslinser 20 4 14 
1959 man internet endagarslinser 20 2 16 

1992 kvinna butik månadslinser 4 5 20 
1976 kvinna internet månadslinser 14 36 28 
1972 man butik månadslinser 15 9 22 
1973 man butik månadslinser 18 12 22 
1990 kvinna butik månadslinser 6 5 15 
1949 kvinna internet endagarslinser 45 12 14 
1978 man internet endagarslinser 15 24 10 
1985 kvinna internet månadslinser 8 6 15 
1983 kvinna butik månadslinser 10 9 18 
1989 kvinna butik månadslinser 6 9 22 
1986 kvinna internet månadslinser 3 6 30 

1989 kvinna 
optikers 
hemsida 

månads+ 
endagarslins 3 24 17 

1963 kvinna butik endagarslinser 15 10 10 
1983 kvinna internet månadslinser 5 6 24 
1974 man internet månadslinser 18 4 26 
1961 kvinna internet månadslinser 25 42 24 
1973 kvinna internet månadslinser 15 24 26 

1086 man 
optikers 
hemsida månadslinser 5 18 13 

1985 man butik månadslinser 3 12 18 
1986 kvinna butik månadslinser 7 6 12 
1981 kvinna butik 2-veckorslinser 12 6 22 
1977 kvinna butik månadslinser 15 1 30 
1988 kvinna butik månadslinser 6           ≤1 26 
1968 kvinna internet månadslinser 6           ≤1 18 
1947 kvinna butik 2-veckorslinser 8 5 28 
1959 kvinna butik 2-veckorslinser 29 12 18 
1989 kvinna butik månadslinser 7 1 14 
1985 kvinna internet månadslinser 6 12 26 
1981 man internet 2-veckorslinser 2 18 19 
1968 kvinna butik 2-veckorslinser 15 3 24 
1984 kvinna internet 2-veckorslinser 4 1 32 
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1982 man butik månadslinser 5 11 23 
1989 kvinna butik månadslinser 3 6 23 
1987 kvinna internet månadslinser 3 14 22 
1969 kvinna butik 2-veckorslinser 10 4 21 
1976 man internet 2-veckorslinser 8 9 23 
1985 kvinna internet endagarslinser 7 12 6 
1981 man butik månadslinser 1 12 20 
1977 man butik månadslinser 11 12 24 
1988 kvinna butik månadslinser 5 4 20 
1977 man butik månadslinser 10 18 18 
1978 kvinna butik månadslinser 6 9 31 
1980 man butik månadslinser 10 1 18 
1980 kvinna internet månadslinser 5 6 20 
1975 man internet månadslinser 11 9 26 
1984 kvinna internet månadslinser 7 13 17 
1965 kvinna internet månadslinser 10 8 23 
1980 man butik 2-veckorslinser 10 10 22 
1982 man internet månadslinser 5 12 29 

 

 

 

 


