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Abstract 

Att endast mäta synskärpa i en vanlig synundersökning är oftast inte tillräckligt för att få en 

komplett bild på synfunktionen av en patient. Kontrastkänslighet är en viktig del i synen 

som ofta utelämnas ur dagens rutin undersökningar. Detta är i undersökarens ögon en viktig 

del av en synundersökning eftersom enbart synskärpa inte ger en helhetsbild på patientens 

synfunktion. 

Syftet i denna studie var att se om ljusets frekvens påverkar vårt kontrastseende. I studien 

har undersökaren jämfört kontrastseende vid hög- och lågfrekvent belysning och försökt att 

ta reda på om dessa två förhållanden har en påverkan på patientens kontrastseende. 

I studien mättes kontrastkänslighet i lågfrekvent (50 Hz) och högfrekvent belysning (25 000 

– 70 000 Hz). Ljusinstallationen som användes var en egen design av undersökaren. Antal 

försökspersoner som inkluderades i studien var 33 med en medelålder av 63 år. Alla 

undersökningar utfördes med en dubbel blind princip, undersökaren hade ingen kunskap om 

vilket ljus som var hög – eller lågfrekvent. 

I resultatet kom det fram att den allra största delen av provet fick ett betydligt högre 

testresultat under de lågfrekventa belysningsförhållandena. I några fall hittades ingen 

skillnad mellan de olika belysningsförhållandena och endast ett fåtal läste bättre vid 

högfrekvent belysning. 

I dagens arbetsmiljö används allt oftare högfrekventbelysning eftersom det är flimmerfritt, 

men är det också bättre? Denna studie visar att lågfrekventbelysning ger bättre kontrast än 

högfrekvent belysning, det visar även att kontrastkänslighet minskar vid stigande ålder. 



Summary  

Merely measuring visual acuity in a routine eye exam is usually not enough to get a complete 

picture of the visual function of a patient. Contrast sensitivity is an important element but is 

often left out of today's routine examination. It is the opinion of the investigator that contrast 

measurements are an important part of a routine examination and should be included in 

routine examinations, to give the patient the best care and the examiner a better understanding 

of the patient’s visual function.  

 

The purpose of this study was to see if light frequency affects our contrast sensitivity. The 

lighting installation used was a custom design of the investigator. In the study, the 

investigator compared contrast sensitivity in high and low frequency illumination to find out 

if these two conditions have an impact on the patient's contrast sensitivity.  

 

The study measured the contrast sensitivity in different lighting conditions. The number of 

subjects enrolled in the study was 33 with a mean age of 63 years. In this study the examiner 

measured contrast sensitivity in low frequency (50 Hz) and high frequency illumination 

(25000-70000 Hz). All examinations were performed with a double-blind principle; neither 

the investigator nor the patient had any knowledge of which light was high or low frequency. 

 

The results concluded that the vast majority of the sample showed significantly higher test 

results in the low frequency illumination conditions. Some found no difference between high 

–and low frequent light and only a few read better with high-frequency lighting. 

In today's work environment the used of high-frequency lighting becomes ever more 

common, because of the fact that it emits a flicker-free light. But is high frequency light 

always better? 

This study has shown that in some cases high frequency light is not better. This study shows 

that low frequency light gives better contrast than high frequency light, it also shows a decline 

of contrast sensitivity with increased age. 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

Det finns allt fler bevis som tyder på att åldersrelaterade patologiska förändringar som 

katarakt och macula degeneration kan orsaka en signifikant förlust i sensitivitet för vissa 

spatiala frekvenser (Grosvenor 2006, s.178). 

Men påverkar ljusets frekvens även vårt kontrastseende? 

Kontrastkänslighet har en stark länk till läsförmåga, ansiktets igenkänning, bilkörning och 

vardagliga sysselsättningar. Kontrastkänslighet är oftast associerad med visus, men eftersom 

kontrasten mellan optotyper och bakgrund är väldigt högt är det svårt att upptäcka nedsättning 

av kontrastkänslighet vid vanliga visusundersökningar (Grosvenor 2006, ss.170, 171). Det är 

ett känt fakta att olika belysningsstyrkor påverkar vår förmåga att se kontraster. Framförallt 

äldre personer som redan har en lägre kontrastkänslighet kan ha svårigheter att läsa vid fel 

eller svag belysning. Vanliga visusmätningar utförs med syntavlor som har väldigt höga 

kontraster mellan optotyperna och bakgrund och det gör att patienter som har ett nedsatt 

kontrastseende oftast inte upptäcks om undersökaren endast använder sig av 

visusundersökning. I verkligheten är kontrasterna väldigt varierande, då kan patienter som har 

nedsatt kontrastkänslighet ha svårt att se vissa saker t ex att känna igen ett ansikte eller så kan 

en trottoarkant bli svår att upptäcka. 

 

 

1.2. Synskärpa 

Synskärpa (härefter refererat som visus) kan definieras som ett mått på ögats optiska 

upplösningsförmåga. Visus är en viktig del i ögats funktion och 1,0 (decimal) räknas som 

normal visus. Med normal visus menas att ögat kan identifiera två punkter som befinner sig 

på 1 bågminuts avstånd från varandra. För varje bågminuts ökning minskar decimalvisus, en 

synvinkel på 2 bågminuter motsvarar 1/2 = visus 0,5. Om synvinkeln ökas till 4 bågminuter 

motsvarar detta 1/4 = visus 0,25 (Nyman & Spångberg 1996, s.52). 
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Tidiga astronomer upptäckte att det är möjligt att se stjärnorna som två istället för en, när 

synvinkeln är minst 1 bågminut. Om synvinkeln blev mindre såg de flesta personer dessa två 

stjärnor som en stjärna istället för två separata (Grosvenor 2006, s.9). 

Patientens synskärpa är beroende av dess retinala fokus, integriteten av ögats neurala element, 

och hjärnans förmåga att tolka signalerna som kommer från ögat (Kurtz & Carlson 2003, 

s.14). 

Det finns olika system för att definiera visusvärden så som: 

 Decimal 

 Procent 

 LogMAR 

 Snellen bråk 

 

1.3. Decimal 

Normal visus i decimal är när ögat kan urskilja två punkter som befinner sig på 1 bågminuts 

avstånd från varandra (Nyman & Spångberg 1996, s.52). Decimal visus minskar när avståndet 

mellan dessa två punkter ökas eller med ökad punktstorlek. Storleken på optotypen som 

motsvarar 1,0 decimal visus är beräknad till 8,726 mm. Decimal visus minskar till hälften när 

optotypen dubblerar i storlek (17,45mm). Visus värdet för vilken optotyp som helst kan 

räknas fram genom 8,726/optotyp storlek (Grosvenor 2006, s.10). 

 

1.4. Procent 

För att få visus i procent multiplicerar man decimal visus med 100. 1,0 decimal blir alltså 100 

%, decimal visus 0,5 blir då 50 % och så vidare. Procent visus används sällan i kliniska 

sammanhang eftersom det kan vara missledande för patienterna (Grosvenor 2006, ss.10,11). 

 

1.5. LogMAR 

LogMAR är baserad på en logaritmisk skala och är den mest exakta metod att specificera 

visus. För att förklara LogMAR skalan tar vi ett exempel. 
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Visus (decimal) på 0,1 motsvarar MAR (minimal angle of resolution) lika med 10 

bågminuter. Logaritmen av 10 är lika med 1,0, därför kan 0,1 decimal uttryckas som 

LogMAR 1,0. 1,0i decimal visus motsvarar 1 bågminut, och logaritmen av 1 är lika med 0, 

alltså LogMAR 0,0 (Grosvenor 2006, s.437). 

 

1.6. Snellen bråk 

Definitionen på visus enligt snellen är: snellen = testavstånd/avståndet där optotypen upptar 1 

bågminut vid ögat. Detta system har tagits fram av Holländska oftalmologen, Herman Snellen 

år 1862, med snellen bråk som bas. Snellens bråk skrivs antigen 6/6 eller 20/20. För att 

konvertera snellen visus till decimal visus delar man täljare med nämnare (Grosvenor 2006, 

s.11). 

6/6 = 1,0 decimal 20/20 = 1,0 decimal 

Relationen mellan optotyp storlek, decimal visus och snellen visus kan illustreras i ett 

diagram. Diagrammet visas nedan.  

Tabell 1 illustrerar sammanhanget mellan optotypstorlek, decimalvisus och snellen bråk. tabellen är inspirerad och 

skapad utifrån Theodore Grosvenor, primary care optometry, fifth edition, s10 

Optotyp 

storlek på 

6m 

Decimal 

visus 

Snellen 

visus 

 LogMAR 

 

  Metrik Engelsk  

4,4mm 2,0 6/3 20/10 – 0,30 

6,5mm 1,33 6/4,5 20/15 – 0,12 

8,7mm 1,0 6/6 20/20 0 

13,1mm 0,67 6/7,5 20/30 0,18 

17,5mm 0,5 6/12 20/40 0,30 

21,8mm 0,4 6/15 20/50 0,40 

43,5mm 0,2 6/30 20/100 0,70 

87,3mm 0,1 6/60 20/200 1 

174,5 0,05 6/120 20/400 1,30 

 



 

4 
 

1.7. Närseende 

Vid seende på avstånd befinner sig linsen i ackommodationsvila, dvs. att linser befinner sig i 

det läge där den har som lägst brytkraft. Vid läsning på närmare håll behövs store brytkraft 

och det uppnås igenom att linsen blir tjockare i mitten. Detta orsakas framförallt genom att 

linsens främre yta trycks framåt. Det är linsens egen elasticitet som möjliggör detta. Denna 

process regleras med hjälp av musklerna i strålkroppen, vilken reglerar spänningen i de trådar 

i vilken linsen är upphängd. 

Denna process kallas för ackommodation, och ackommodationsförmåga är störst i barnåldern. 

Ackommodationsförmågan avtar med stigande ålder och vid ca 65 års ålder är den praktiskt 

taget noll (Nyman & Spångberg 1996, ss.59-61). 

 

1.8. Klinisk användning av visusundersökning 

Undersökaren bör alltid observera patienten medan han/hon utför undersökning av 

synskärpan. Patienten täcker för sitt vänstra öga och det är essentiellt att patienten inte kisar 

under undersökningen. Patienten ska försöka att läsa de minsta optotyperna som han/hon kan 

urskilja. Undersökaren bör uppmana patienten att fortsätta läsa även om det blir svårt, 

gissning är tillåtet och till och med önskvärt. Undersökningen ska avbrytas när patienten läser 

mer än halva raden fel. Vid de fall där patienten läser till exempel ett fel på en rad noteras 

detta i journalen, ett exempel är 1,0
-1

. Om patienten inte kan läsa de största optotyperna, så 

minskas testavståndet till dess att patienten kan läsa de största optotyperna. I de fall där 

patienten inte kan läsa optotyperna på något avstånd ska undersökaren använda sig av en 

alternativ metod (Kurtz & Carlson 2003, ss.14-16). 

Dessa kan vara: 

 Fingerräkning 

 Handrörelse 

 Ljuslokalisation 

 Ljusperception 
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1.9. Undersökning av synskärpa 

Vid undersökning av närsynskärpa (visus) använder undersökaren sig av en handhållen tavla 

som patienten håller på 40 cm avstånd. Närvisustavlan har text eller optotyper i olika storlek 

vilken definieras i punkter, procent, decimal, snellen bråk eller en kombination av dessa (se 

bilaga 1). Den minsta texten/optotypen patienten kan läsa noteras som närvisusvärdet. 

Undersökningen görs monokulärt samt binokulärt så som en avståndsvisusundersökning görs 

(Kurtz & Carlson 2003, ss.15,16). 

 

1.10. Kontrast 

Några viktiga förutsättningar för att kunna se objekt är att det måste finnas kontraster 

(luminansskillnader) eller färgskillnader mellan objektet och bakgrunden. Om 

kontrastskillnaderna blir för litet kan det resultera i att läsbarheten försvåras eller till och med 

omöjliggörs. För att få en skarp och fin bild på retina behövs alltså hög kontrast mellan 

förgrund och bakgrund. 

 

Figur 1 illustrerar hr olika bakgrund och förgrund påverkar kontrasten. 

 

Kontrast kan definieras på olika sätt. Kontrast enligt Michelsson och Weber. 

Michelson, kontrast= (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) 

Weber, kontrast= (Lmax-Lmin)/Lmax 

Beroende på vilken av dessa som används kan det bli relativt stora skillnader. 

Observera att svarta objekt som projiceras på en vit bakgrund ger negativ kontrast. Detta 

motsvarar positiv polaritet och positiv kontrast motsvarar negativ polaritet (Nyman & 

Spångberg 1996, ss.82,83). 
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Kontrastkänslighet uttrycks i log contrast sensitivity units vilket kan räknas om till procenttal 

med hjälp av formeln: 

100*10
-cs

   

(Där cs står för contrast sensitivity) (denna information har undersökaren fått av Arditi A, via 

e-post kommunikation) 

T ex om cs =0,04 blir procent kontrast 91,2 . 

 

 

1.11. Tillstånd som kan påverka kontrastseende 

Det finns ett stort antal sjukdomar och tillstånd som kan påverka kontrastseende. En del av 

dessa tillhör normala åldersförändringar, men andra kan vara sjukliga förändringar. Det är 

känt att vissa ögonsjukdomar som katarakt påverkar kontrastseende negativ (Lasa m.fl. 

1993;Williamson m.fl. 1992) men även age related macular degeneration (AMD)(Sunness 

m.fl. 2008), multiple sclerosis (Wender 2007) och retinitis pigmentosa (Virgili m.fl. 2004) 

med flera. Parkinsons sjukdom är en sjukdom som påverkar stora delar av kroppen och även 

kontrastseendet (Price m.fl. 1992). 

 

 

1.12. Spatial frekvens 

Vid traditionell mätning av kontrastkänslighet används alternerande svarta och vita streck i 

varierande kontrastnivåer. Ett par med ljusa och svarta streck utgör en cykel och antalet cykler 

per grad kallas för den spatiala frekvensen (Grosvenor 2006, s.9). 

 



 

7 
 

 

Figur 2 visar hög samt låg spatialfrekvens 

 

Tunnare streck ger en högre spatialfrekvens och bredare streck ger lägre spatialfrekvens. 

Tavlor med vita och svarta streck har sedan långt tillbaka används för kontrastmätning men 

även vid vanliga mätningar av synskärpa. Det finns två olika typer av tavlor som används. 

 

 Sinusvågor 

 Randmönster 

Båda dessa har alternerande mörka och ljusa streck. Skillnaden är att gränsområdet mellan 

dessa mörka och ljusa streck ändras gradvis vid sinusvågor och är skarpt avgränsade i 

randmönster. Tavlor som är av typen sinusvågor används oftast för att mäta både visus - och 

kontrastseende (Grosvenor 2006, s.171). 

Randmönster används oftast vid mätningar av synskärpa hos spädbarn och hos barn under tre 

års ålder, denna teknik heter ”preferential looking”. 

Barn har en tendens att alltid titta på det som är mest intressant för dem och denna teknik drar 

nytta av detta. Patienten visas två olika kort, det ena kortet har svarta och vita mönster och 

den andra har en homogen grå färg. Barnet kommer att titta på kortet med streck på om det 

kan urskilja dessa. Undersökaren tittar på barnet för att avgöra om det tittar på kortet med 

streck eller inte. För varje gång barnet visas dessa kort minskar undersökaren bredden på de 

strecken på kortet, till dess att barnet inte visar ett större interesse för något av dessa två kort. 

Värdet på kortet där barnet sist visade störst interesse noteras som synskärpan (Grosvenor 

2006, s.244). 
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1.13. Flimmerljus 

Flimmer orsakas av luminansskillnader under en viss period. Detta fenomen uppfattas lättast i 

den perifera delen av synfältet, alltså utanför macula området. Även mindre objekt som ligger 

närmare de centrala 8 graderna kan uppfattas som flimrande. Vid CRT-bildskärmar upplevs 

problem med detta flimmer vid till exempel teckenpresentation. Detta uppfattas vanligen inte 

om man projicerar en ljus optotyp på en mörk bakgrund vid en frekvens på 50 Hz. Alltså 

minskas flimret vid negativ polaritet. Vid positiv polaritet och samma frekvens uppfattas 

flimret betydligt lättare (Nyman & Spångberg 1996, s.84). 

 

Figur 3 visar en 50 Hz sinus kurva. Bilden tagit från http:/1 med godkännande av Dr. Arian Peyman. 

Traditionella ljusrör drivs på en frekvens av 50 Hz och det gör att den tänds och släcks 50 ggr 

per sekund. Detta skapar ett flimmerljus som t ex. ökar retinal och optiska nervhuvudets 

blodflöde hos djur och människor (Garhofer m.fl. 2003). Nyare lysrör är oftast utrustade med 

HF-don (högfrekvent don) som ökar frekvensen från 50-60 Hz till mellan 25 000 och 70 000 

HZ. Tackvare att detta ljus har en mycket högre frekvens så är det flimmerfritt (http/3). 

 

1.14. Olika tester för mätning av kontrastseende 

De första testerna av kontrastseende utvecklades för användning inom forskning. Dessutom 

har det kommit ett stort antal kliniska tester på marknaden för användning inom ögonvård. 

Allt ifrån komplexa elektroniska system till kostnadseffektiva handhållna kort. Både 
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sinusvågor och randmönster används vid dessa tester men på senare tid har det kommit 

testsystem som använder Snellen optotyper i konstant storlek och varierande kontrastnivå 

(Grosvenor 2006, s.9). 

Några av dessa tester är: 

The Arden Plate Test introducerades år 1976 av Arden och Jacobsen och är ett kliniskt test 

för undersökning av visuell funktion. Testet går ut på att testa patientens kontrastsensitivitet 

med hjälp av sinusvågmönster (Weatherhead 1980). Varje mönster är vertikalt orienterad men 

kontrasten varierar mellan de olika mönstren. Högst uppe på testkortet har mönstren lägst 

kontrast och ökas gradvis längre ner på testkortet. Det första mönstret patienten upptäcker 

noteras och undersökaren konverterar detta värde till kontrastkänslighet med hjälp av en skala 

som medföljer testet (Grosvenor 2006, s.171). 

 

The Vistech Chart är en klinisk test för kontrastkänslighetsmätningar. Testet består av ett 

kort med fem vågräta rader och med nio runda sinusvågmönster. Mönstret lutar 15° till höger 

eller till vänster eller mönstret står i 90 . Varje rad har en annan spatialfrekvens, från toppen 

av testkortet: 1.5, 3.0, 6.0, 12,0 och 18,0 cykler per grad på ett arbetsavstånd av 40 cm. 

Kontrastnivån på var och ett av de nio mönsterna minskas från 33 % till 0 % från vänster till 

höger i ungefär 0,2 log units per steg. Patienten uppmanas att se längs varje rad, för att 

identifiera orientering på mönstret. Provning utförs monokulärt med habituell korrektion. Det 

sista mönstret av varje rad som identifieras felaktigt noteras och när undersökningen avrundas 

tolkar undersökaren resultatet med hjälp av ett medföljande diagram (Grosvenor 2006, s.172). 

 

The Melbourne Edge Test är utvecklat av Verbaken och Johnston efter att de observerade att 

det går att mäta kontrastkänslighet med hjälp av single edge stimuli. Deras metod går ut på att 

identifiera lutningen av övergången mellan en mörk och ljus bakgrund. The Melbourne Edge 

Test består av 20 runda stimuli (2,5cm i diameter) vilken är uppdelade i två halvor. En ljus 

halva och en mörk halva. Strecket som delar dessa halvor har olika lutning, 90, 180, 45 

eller 135. Patienten har tillgång till ett kort som har dessa symboler och uppmanas att 

identifiera lutning på alla 20 cirkulära stimuli (Grosvenor 2006, s.172). 
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The Cambridge Low-Contrast Gratings Test använder ett randmönster med en spatial 

frekvens som är lika på alla teststimuli (4 cykler per minut). Testet består av en bok (210 

295mm) och har ett arbetsavstånd på 6 m. Undersökaren visar patienten två kort i taget, ett 

av dessa har ett randmönster och den andra är blank. Undersökaren börjar visningen av sidor 

med högst kontrast. För varje rätt svar minskas kontrasten, till dess att patienten inte kan 

urskilja vilken av sidorna som har randmönster och vilken inte har randmönster. När patienten 

identifierar fel sida stoppas testet och undersökaren börjar testet igen 4 steg innan första felet. 

Undersökaren adderar de två värden för att få ut det slutliga resultatet (Grosvenor 2006, 

s.172). 

 

The Pelli-Robson Letter Chart 

Testet är utformat annorlunda än de flesta andra tester eftersom den använder snellen 

optotyper i olika kontrast istället för spatialfrekvens. Optotyperna är indelade i grupper av tre 

som har samma kontrast. Varje grupp av tre minskar i kontrast med 0,15 log contrast units. 

Testet har ett arbetsavstånd på 3 meter och är ganska stort, vilket gör att den inte är optimal 

att använda i ett vanligt undersökningsrum (Grosvenor 2006, s.174). 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare studier har visat att undersökningar gjorda med hjälp av The Pelli Robson Letter Test 

och Mars Letter Kontrast Sensitivity Test får liknande till samma resultat. Båda dessa tester 

Figure 4, Pelli Robson Letter Chart. Fri för kopiering 
http/1 
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har en bra upprepbarhet, upprepbarheten hos The Mars Letter Kontrast Sensitivity Test är 

dock en aning bättre (Dougherty m.fl. 2005). 

 

Mars Letter Kontrast Sensitivity Test 

The Mars Letter Contrast Sensitivity Test är en test som är en vidareutveckling av Pelli 

Robson Letter Chart. Detta test introducerades år 2004 av Mars Perceptrix Corporation 

(Chappaqua NY) (Dougherty m.fl. 2005). Mars Letter Kontrast Sensitivity Test har en enkel 

bärbar uppsättning kontrastkalibrerade syntavlor som används för att testa kontrastkänslighet 

(Arditi nd).  Testet har tagits fram för att utveckla ett mer lätthanterligt och exakt metod att 

mäta kontrastkänslighet. Testet har en 28 % lägre standardavvikelse än The Pelli-Robson 

Contrast Sensitivity Test (Arditi 2005). Testet består utav 48 optotyper uppdelat i 8 rader som 

har 6 optotyper var. Alla optotyper har samma storlek men den har en gradvis sänkning av 

kontrasten läst från vänster till höger och från topp till botten. Varje minskning motsvarar 

0,04 log Contrast Sensitivity units. På ett testavstånd av 50 cm utgör synvinkeln 2 grader 

mellan optotyperna. Testet kan även användas på ett testavstånd på 40 cm, vilket ger en 

synvinkel på 2,5 grader mellan optotyperna, men rekommenderat avstånd är 50 cm. För 

optimalt resultat ska testet belysas jämnt (mellan 60 och 120 cd/m
2.
) och 

bakgrundsbelysningen ska vara 85 cd/m
2
. Patienten ska läsa varje rad från vänster till höger 

till dess att det inte går att urskilja optotyperna längre. Patienten uppmanas att gissa även om 

patienten inte tycker att han/hon kan se fler optotyper. Sen noteras varje inkorrekt svar med 

ett kryss på en svarsblankett. Kontrastkänslighetens värde ges av den sista optotyp som läses 

rätt innan två påföljande felaktiga svar (Arditi 2004). 

 

 

 

Figure 5 The Mars Letter Contrast 
Sensitivity Test, bilden tagit från 
http/2 
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Vid testet medföljer en tabell som man använder för tolkning av resultatet. Denna tabell 

visar åldersgrupperna och den ideala kontrastkänslighets värden som tillhör dessa grupper. 

Denna tabell är ett hjälpmedel för undersökaren i att avgöra om patienten har ett normal 

kontrastseende. Tabellen visas nedan. 

 

Tabell 2 visar de normala värden i samband med ålder. Tabellen är skapad utifrån de normer för log kontrast 
känslighet värde som finns i The Mars Letter Contrast Sensitivity Test instruktionsboken. 

Allvarligt nedsatt kontrastkänslighet < 0.48 log CS 

 

Svår nedsatt kontrastkänslighet 0.52-1.0 log CS 

 

Måttligt nedsatt kontrastkänslighet 1.04–1.48 log CS 

 

Normal > 60 år 1.52–1.76 log CS 

 

Normal ung vuxen/medelålders 1.72–1.92 log CS 

 

 

 

 

1.15. Syftet 

Syftet med denna studie var att ta reda på om kontrastkänsligheten hos patienter över 50 år 

påverkas av låg - och hög frekventljus. Lågfrekvent 50 Hz (glimmtändare), högfrekvent 

mellan 25 000 och 70 000 Hz (HF-don). 
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2. Material och metoder 

 

2.1. Försökspersoner 

Målgruppen för detta arbete är patienter från 50 år och uppåt med ca 30-35 försökspersoner. 

Rätt ålder var det enda krav som ställdes på försökspersonerna och de första 31 personer som 

anmälde sig till denna studie inkluderades. Försökspersonerna rekryterades genom att 

affischer hängdes upp med en kort förklaring av arbetet samt genom personligt samtal med 

alla försökspersoner (se bilaga 3). De bjöds även på fika efter att testen hade genomförts. 

Alla patienter fick innan undersökningen en kortfattad förklaring kring studien, metoden och 

syftet med de olika mätningarna, detta för att tydliggöra vad som ville uppnås med projektet 

och vad mätningarna gick ut på. Alla deltagare har skrivit på en blankett om informerat 

samtycke (bilaga 4) där ytterligare information om testerna gavs. 

Antalet testpersoner i denna studie var 33, och mellan 52 år och 82 år. Medelåldern var 63 år 

och medelvärdet på binokulär habituell visus var 1,25 decimal visus. Ingen hänsyn har tagits 

till refraktion eller okularhälsa eftersom intresset i denna studie enbart ligger i att undersöka 

om ljusets frekvens påverkar kontrastseende hos patienten över 50 år. 

 

2.2. Material 

 

 Coverspade 

 

 Syntavlan (Log Mar) som användes på ett arbetsavstånd av 3 m 

 

 Mars Letter Contrast Sensitivity Test 

 

 Ljusinstallation – se beskrivning längre ner 

 

 Mätsticka 
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2.3. Ljusinstallation 

 

Den ljusinstallation som användes under samtliga tester är en egen design av undersökaren 

och byggd av universitetets tekniker George Gleffe.  

 

Figur 6 ljusinstallationen med en högfrekvent - och en lågfrekvent ljuskälla, se närmare beskrivning på nästa sida. 

 

 

Figur 7, ljusinstallationen sett bakifrån 
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Installationen består av en basplatta som är 80 cm bred och 100 cm djup. Takbredden är 80 

cm och 45 cm djup och totala höjden på installationen är 203 cm. Höjden på stolen som 

användes under alla försök var 60 cm till sittdelen. 

Runt kanterna på plattan finns lister som fungerar som skydd så att stolens ben inte kan åka 

över kanten. På basplattan står två stolpar gjorda i aluminium som håller upp ett tak där de två 

ljusarmaturerna monterats. Med hjälp av en dubbel strömbrytare är det möjligt att tända de två 

armaturerna enskilt. Installationen får ström genom en sladd som är kopplad till ett vägguttag. 

 

De två ljuskällor som användes var förutom att den ena var av typen högfrekvent och den 

andra av typen lågfrekvent identiska. Osram 18W/830 warm white, 58 cm långa. 

Typ av armatur SE218, tillverkare Thorn, 2*18W 230 Volt 50 HZ. 

Alternativ 1: HF-don TRIDONC dot ATCO, PCZ/18T8 PRO, artikelnummer 22 176 107 

digital ballast not dimable. 

Alternativ 2: Glimmtändare Tridonic atcc EC36 LC501K, verlustarmes VG low loss ballast 

230 V 50 HZ. 

Rumsbelysningen släcktes och rummet mörklades för att exkludera allt störande ljus förutom 

ljuset från de ljuskällor som tillhörde installationen. För att dölja glimtändare samt hf-don 

användes ett brunt papper som placerades inne i ljusarmaturerna. Detta gjorde att man inte 

kunde se glimtändaren eller hf-don utifrån. Tanken var att varken undersökaren eller patienten 

hade kunskap om, om vilken ljuskälla som var av typen högfrekvent eller lågfrekvent. 

 

2.4. Utförande 

En enkel anamnes togs för att ta reda på personliga uppgifter och bakgrundsinformation samt 

att habituell visus mättes innan testet genomfördes. Vid visus mätningarna användes en 

synprövningstavla på ett avstånd av 3 m. Visus mättes monokulärt höger och vänster samt 

binokulärt.  Alla mätningar har genomförts med patientens habituella korrektion och 

korrektion har använts till samtliga patienter förutom en. 

Försökspersonen placerades direkt under de två ljuskällorna. Utan särskild ordning (alternativ 

1 eller 2) tändes ljuset varefter ett kontrasttest med hjälp av Mars Letter Contrast Sensitivity 
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Test i hög - samt låg frekventbelysning genomfördes. Både den låg - och den högfrekventa 

ljuskällan belyste tavlan med 75-80 cd/m
2
. Samtliga tester utfördes binokulärt och enligt 

instruktioner i den medföljande manualen utan att undersökningsledaren hade kunskap om 

vilket som var låg - respektive högfrekventljus. När denna metod används får arbetsavståndet 

variera mellan 40 till 59 cm men det ideala arbetsavståndet är 50 cm vilket har används vid 

samtliga undersökningar. 

Försökspersonen instruerades att läsa optotyperna från höger till vänster, där personen började 

läsa den översta raden och sedan den andra och så vidare. Försökspersonen läste till dess att 

det inte gick att urskilja fler optotyper varefter undersökningsledaren uppmanade personen att 

gissa. 

Varje rad bestod utav 6 optotyper och 8 rader, totalt 48 optotyper. Kontrasten på varje optotyp 

läst från vänster till höger minskar med en konstant faktor (0,04 log units). Kontrasten på den 

sista optotypen som försökspersonen läste, innan den läste två påföljande optotyper fel, 

noterades som patientens kontrastkänslighet. I de fall försökspersonen läste en optotyp 

inkorrekt innan två påföljande fel, gjordes en korrektion i det slutliga resultatet. För varje 

gång försökspersonen läste ett fel innan han/hon läser två fel i rad eller läser den sista optotyp 

på den sista raden noteras detta med ett X på svarsblanketten. För varje inkorrekt svar 

korrigeras slutresultatet med 0,04 log contrast units. 

Resultatet noterades i log contrast units och räknades om till procent efter att alla mätningar 

hade genomförts. Se sidan 6 för exempel och formel. 

 

2.5. Informationssökning 

Mycket av den information och de artiklar som har använts i denna studie har tagits från 

http://www.marsperceptrix.com detta är tillverkarens officiella webbsida. Via denna webbsida 

har ett flertal artiklar hämtats som har använts som referenser och bakgrundsinformation. I 

litteratursökningen har även andra sidor använts som pubmed och googlescolar. Mars Letter 

Contrast Sensitivity Test är ett relativt nytt test (2004) vilket resulterar i att den endast har 

använts i ett begränsat antal studier, vilket har resulterat i att det inte finns många artiklar som 

beskriver detta test. 
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3. Resultat 

 

Antal försökspersoner som ingick i denna undersökning var 33 stycken i åldern mellan 52 och 

82 år, medelåldern var 63 år. Medelvärdet av binokulärvisus var 1,25 där det lägsta värdet var 

0,8 och det högsta värdet var 1,6. 

Resultatet av de olika mätningarna visar att majoriteten av försökspersonerna fick ett bättre 

testresultat i lågfrekventbelysning. Fördelningen av resultatet är följande. 

26 av 33 försökspersoner har en större förmåga att se kontrastskillnader i lågfrekvent ljus 

jämfört med högfrekvent ljus. Hos 5 av 33 försökspersoner är förmågan att se 

kontrastskillnader lika under de både förhållanden och 2 av 33 försökspersoner fick ett bättre 

resultat vid högfrekvent belysning (se figur 8). 

Skillnaderna i kontrastkänslighet i samtliga undersökningar var klart märkbara. Den största 

skillnaden som upptäcktes blev 0,20 log contrast units vilket motsvarar 5 optotyper. Alltså 

läste den försökspersonen 5 optotyper mindre i högfrekvent belysning än i lågfrekvent 

belysning. Den minsta skillnaden som upptäcktes blev 0,04 log kontrast units vilket motsvarar 

1 optotyp. P-värdet för testet är p<0,001 vilket är en statistiskt signifikant skillnad. 

 

Figur 8 visar förhållande mellan hög och lågfrekvent belysning i log kontrast units. På y-axeln visas log kontrast units och på x-axeln 

visas försökspersonernas ålder. De mörka punkterna representerar högfrekvent belysning och de ljusa punkterna representerar 

lågfrekventbelysning. Den streckade trendlinje tillhör högfrekventbelysning och den oavbruten trendlinje tillhör lågfrekvent 

belysning. Lutningen på dessa tyder på en minskning av kontrastkänslighet vid stigande åldern. 
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Resultat omräknad till procent 

På sida 6 står beskrivet hur undersökaren har räknat om log kontrast units till procent. Detta 

värde i procent är det värde som den sista optotyp har som patienten kunde urskilja innan 

testet avbröts. Detta medför att om patienten har ett bra testresultat när det gäller log kontrast 

units ser de optotyper med lägre kontrast. Detta resulterar i ett lägre testresultat i procent. När 

patienten har ett lägre testresultat i log kontrast units resulterar det i ett högre testresultat i 

procent. 

 

Figur 9 visar resultatet av kontrastmätningar i procent med hjälp av Mars Letter Contrast Sensitivity Test i form av 

ett punktdiagram. På x-axeln visas antalet försökspersoner och på y-axeln visas procentkontrast på den sista optotyp 
som patienten kunde urskilja i de två olika ljusförhållanden. 

 

Av de 33 försökspersonerna fick 79 % ett bättre testresultat i lågfrekvent ljus och på 15 % av 

försökspersonerna noterades ingen skillnad mellan hög - och lågfrekvent belysning och endast 

6 % av hela gruppen fick ett bättre testresultat under de högfrekventa förhållandena, dock 

endast en minimal förbättring. 
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I figur 10 är försökspersonerna uppdelade i åldersgrupper. Åldersgrupperna är följande: 

1. 50-54 

2. 55-59 

3. 60-64 

4. 65-67 

5. >75 

Figur 10 visar det högsta, det lägsta och medelvärdet för gruppen. Utifrån grafen kan det ses 

att den största delen av försökspersonerna har ett bättre resultat vid lågfrekvent belysning. 

Grafen visar även en minskning av kontrastkänslighet i både hög - och lågfrekvent belysning 

vid stigande ålder. Vid punkt 64 i grafen är det en av försökspersonerna som har ett 

testresultat som avviker mycket från de andra försökspersonerna i just denna grupp.  

Grupp 1 fick vid högfrekventbelysning 1,64 log units som lägsta värdet, 1,92 log units som 

högsta värdet och 1,78 log units som medelvärde. Vid lågfrekventbelysning fick grupp 1, 1,72 

log units som lägsta värde, 1,88 log units som högsta värdet och 1,83 log units som 

medelvärde. 

Grupp 2 fick vid lågfrekventbelysning 1,60 log units som lägsta värdet, 1,88 log units som 

högsta värdet och 1,77 log units som medelvärde. Vid lågfrekventbelysning fick grupp 2, 1,68 

log units som lägsta värdet, 1,88 log units som högsta värdet och 1,77 log units som 

medelvärde. 

Grupp 3 fick vid högfrekventbelysning 1,52 log units som lägsta värdet, 1,72 log units som 

högsta värdet och 1,66 som medelvärde. Vid lågfrekventbelysning fick grupp 3, 1,60 log units 

som lägsta värdet, 1,80 log units som högsta värdet och 1,76 som medelvärde. 

Grupp 4 fick vid högfrekventbelysning 1,64 log units som lägsta värdet, 1,84 log units som 

högsta värdet och 1,75 log units som medelvärde. Vid lågfrekventbelysning fick grupp 4, 1,76 

log units som lägsta värdet, 1,88 log units som högsta värdet och 1,82 som medelvärde. 
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Grupp 5 fick vid högfrekventbelysning 1,36 log units som lägsta värdet, 1,80 log units som 

högsta värdet och 1,58 log units som medelvärde. Vid lågfrekventbelysning fick grupp 5, 1,56 

log units som lägsta värdet, 1,80 log units som högsta värdet och 1,69 log units som 

medelvärde. 

Dessa värden illustreras i figur 10 här nedan. 

 

Figur 10 visar resultatet där försökspersoner är uppdelade i fem grupper efter ålder. På x-axeln visas grupperna och 

på y-axeln visas log kontrast värdet. De helfärgade värdena representerar högfrekvent belysning och de streckade 

värdena representerar lågfrekvent belysning. De hakar över och under blocken illustrerar spridningen av gruppens 

värden. I vissa grupper är det svårt att urskilja hakarna eftersom de sammanfaller med överkanten av de blocken. 

Själva blocken är enbart för att illustrera vad som är hög och lågfrekventbelysning. Grupp 1 åldern mellan 50 – 54, 
grupp 2 åldern mellan 55 – 59, grupp 3 åldern mellan 60 – 64, grupp 4 åldern mellan 65 – 67, grupp 5 åldern >75. 

 

I figur 10 ses tydligt skillnaderna mellan de 5 olika grupperna. I varje grupp ligger resultatet 

för lågfrekventbelysning (streckade bars) högre på grafen än de resultaten från 

högfrekventbelysning (helfärgade bars). Det är även tydligt att kontrastkänsligheten i både 

hög – och lågfrekventbelysning minskas med åldern. På nästa sida (figur 11) vissas detta ännu 

tydligare.  
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Figur 11, medelvärdena har räknats ut för varje grupp. Den tjocka svarta linjen illustrerar medelvärdena av 

grupperna i högfrekventbelysning. Den ljusa linjen illustrerar gruppernas medelvärden under lågfrekventbelysning. 

På x-axeln visas grupperna och på y-axeln visas log kontrast unit värdet. De två linjära linjerna illustrerar minskning 

av kontrast känsligheten vid stigande åldern. Den streckade linje tillhör lågfrekventbelysning och den oavbruten linje 
tillhör högfrekventbelysning. 

I figur 11 visas medelvärden från vardera gruppen i hög – och lågfrekventbelysning. Det har 

även lagts till trendlinjer för att tydligtgöra minskningen i kontrastkänsligheten vid stigande 

ålder.  

I högfrekventbelysning fick grupperna 1 – 5 som medelvärden: 1,78, 1,77, 1,66, 1,64 och 1,58 

log units och i lågfrekventbelysning fick grupperna 1 – 5: 1,83, 1,77, 1,76, 1,82 och 1,69 som 

medelvärdena 

Mer detaljerade resultat uttryckt i log kontrast units av de olika grupperna visas i tabell 2.  

Tabell 3 visar de lägsta, högsta och medelvärdena av grupperna 1-5 vid hög – samt lågfrekventbelysning. 

 åldrarna  Hög 

frekvent 

  Låg 

frekvent 

 

  Minst Högst Medel Minst Högst Medel 

1 52-54 1,64 1,92 1,78 1,72 1,88 1,83 

2 55-59 1,60 1,88 1,77 1,68 1,88 1,77 

3 60-64 1,52 1,72 1,66 1,60 1,80 1,76 

4 65-67 1,64 1,84 1,75 1,76 1,88 1,82 

5 76-82 1,36 1,8 1,58 1,56 1,80 1,69 
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4. Diskussion 

Efter att ha arbetat med The Mars Letter Contrast Sensitivity Test är det uppenbart för 

undersökaren att det är ett lätthanterligt, snabbt och bra test att använda. Den har mindre 

standardavvikelse än till exempel The Pelli Robson Letter Test och är dessutom mindre i 

storlek (Arditi 2005), vilket gör att den går att använda i, i stort sett vilken klinik som helst. 

Undersökningen med detta test tar endast ett par minuter och det gör den lämpligt att använda 

i samband med en ”rutin synundersökning”. 

I denna studie har undersökaren hittat att nästan 80 % av försökspersonerna har större 

förmåga att urskilja kontraster vid lågfrekventbelysning jämfört med högfrekventbelysning. 

Detta resultat kan ha en stor betydelse på hur vi hanterar belysning idag. Inom arbetsmiljö blir 

det allt vanligare med högfrekventbelysning eftersom det är flimmerfritt (http/3). Men hur 

säker är vi att högfrekventbelysning är bättre? 

 I den här studien har undersökaren visat att den majoriteten av försökspersoner har lättare att 

urskilja kontraster vid lågfrekventbelysning och att kontrastkänslighet minskas vid stigande 

åldern. Detta stämmer överens med liknande studier som har genomförts tidigare (Owsley 

m.fl. 1981;Norton m.fl. 2009). Detta fenomen visas tydligt i figur 11 i resultatet på sidan 22. 

Dessutom blir skillnaden mellan hög – och lågfrekventbelysning större vid stigande åldern. 

När vi tittar på skillnaden mellan den yngsta gruppen (grupp 1) och den äldsta gruppen (grupp 

5) ser vi att skillnaden av medelvärdena ökar från 0,05 log units till 1,18 log units.  

Även att de allra flesta försökspersonerna visade en lägre förmåga att urskilja kontrast i 

högfrekvent belysning, hittades inga försökspersoner som avviker från de normalvärdena som 

visas i tabell 2 på sidan 13. Tabellen har gjorts utifrån den tabellen som medföljer 

handledningen av The Mars Letter Contrast Sensitivity Test. 

Det finns en del möjliga felkällor som kan ha påverkat resultatet av denna studie. Den 

högfrekventa ljuskällan och den lågfrekventa ljuskällan var av samma tillverkare och samma 

typ, men det högfrekventa ljuset var en aning mörkare i färg. Efter mätningarna med 

luxmätare kom undersökaren fram till att dessa båda ljuskällor producerade 75 och 80 cd/m
2
. 

Även att undersökningen tog endast 10 till 12 minuter fanns det en del personer som var 
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mindre motiverade i slutet av undersökningen vilket kan ha resulterat i ett för tidigt avbruten 

undersökning och missledande resultat. 

Undersökaren har inte kunnat hitta några fler studier som har gjorts tidigare som har jämfört 

kontrastseende vid låg – och högfrekvent belysning. Detta är en av anledningarna till varför 

det skulle vara bra om en följdstudie skulle genomföras, vilket skulle möjligöra en jämförelse 

av resultatet från två liknande studier. 

Storleken på gruppen i denna studie var 33 personer och det är en relativt litet grupp, det är en 

av anledningar till att en följdstudie bör genomföras i framtiden med ett större antal 

försökspersoner. Det skulle även vara bra om det i den studien skulle använda alternativa 

undersökningsmetoder tillsammans med The Mars Letter Contrast Sensitivity Test för att se 

om det finns skillnader mellan dessa tester. Ett alternativ till test skulle vara The Pelli Robson 

Letter Test, detta på grund av att det finns studier sedan tidigare som använde sig av just dessa 

två tester (Thayaparan m.fl. 2006). 

Resultatet av denna studie visar på att vi bör tänka över hur vi hanterar till exempel 

kontorsbelysning eller belysning i undersökningsrum för att kunna bedöma patientens 

ögonhälsa så noggrann som möjligt. Detta blir allt viktigare eftersom medelåldern stiger i 

dagens samhälle, och nedsättning av kontrastseende kan vara tecken på ögonsjukdom eller 

allmänsjukdom. Inte minst måste vi se till att till exempel belysning i kontorsmiljö är så bra 

som det kan bli. 
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4.1. Slutsats 

 

Denna studie visar att lågfrekventbelysning ger bättre kontrastseende än 

högfrekventbelysning. Kontrastkänslighet blir sämre med ökad åldern. Skillnaden i 

kontrastkänslighet mellan hög – och lågfrekventbelysning ökar något med stigande åldern. 

 

 

5. Tackord 

Ett stort tack till min handledare Jörgen Gustafsson och Karthikeyan Baskaran för alla tips 

och råd, även vill jag tacka George Gleffe för sin hjälp med byggandet av ljusinstallationen. 

Till slut vill jag också tacka Therese Nilsson och Fredrik Nilsson och min dotter Olivia Elvira 

Nilsson van Ewijk för all hjälp med språket och allt stöd inte bara med detta arbete men 

igenom hela utbildningen. Stort tack till Åsa Marnefeldt och alla andra som har medverkat i 

studien. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

The Mars Letter Contrast Sensitivity Test 

Score Sheet 

Patient ______________________________ Administered by ____________________________________ 

Date _________________________ Correction _______________ Test distance _____________________ 

Comments ______________________________________________________________________________ 

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 1 Left eye Right eye Binocular  Value of final correct letter: _____ 
C 0.04 H 0.08 V 0.12 O 0.16 S 0.20 N 0.24  Number of misses prior to 

D 0.28 S 0.32 Z 0.36 N 0.40 R 0.44 K 0.48  stopping X 0.04 = _____ 

N 0.52 D 0.56 R 0.60 H 0.64 V 0.68 Z 0.72  Subtract 

C 0.76 S 0.80 O 0.84 N 0.88 K 0.92 H 0.96  log Contrast Sensitivity _____ 

K 1.00 N 1.04 V 1.08 D 1.12 S 1.16 R 1.20 

Z 1.24 R 1.28 D 1.32 K 1.36 H 1.40 O 1.44 

H 1.48 Z 1.52 C 1.56 V 1.60 R 1.64 K 1.68 

S 1.72 C 1.76 Z 1.80 D 1.84 V 1.88 O 1.92 

 

FORM 2 Left eye Right eye Binocular  Value of final correct letter: _____ 

K 0.04 S 0.08 H 0.12 O 0.16 N 0.20 C0.24 Number of misses prior to 

Z 0.28 D 0.32 C 0.36 R 0.40 V 0.44 O 0.48  stopping X 0.04 = _____ 
C 0.52 K 0.56 O 0.60 N 0.64 R 0.68 S 0.72  Subtract 

N 0.76 S 0.80 Z 0.84 K 0.88 H 0.92 D 0.96  log Contrast Sensitivity _ 

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 

   

 

FORM 3 Left eye Right eye Binocular  Value of final correct letter: _____ 

H 0.04 R 0.08 Z 0.12 V 0.16 C 0.20 N 0.24  Number of misses prior to 

S 0.28 O 0.32 K 0.36 D 0.40 R 0.44 S 0.48  stopping X 0.04 = _____ 
K 0.52 D 0.56 C 0.60 V 0.64 O 0.68 H 0.72  Subtract 

N 0.76 S 0.80 O 0.84 Z 0.88 C 0.92 D 0.96 log Contrast Sensitivity _____   

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 
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Bilaga 3 

Har du alltid velat veta hur man mäter 
kontrastseende?

Om du kan tänka dig ställa 
upp var vänlig och kontakta 
mig via e-mail eller telefon.

mv22bu@student.hik.se

073-3168675

Mark van Ewijk

Handledare: Jörgen Gustafsson

Jag kommer att jämföra 
kontrastseende vid olika 

belysning och jag behöver 
dig som är över 50 år och 

sugen på kaffe och en kaka.
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Bilaga 4 

 

Px nr: 

Person nr: 

Anamnes 

Ålder: 

Kön: 

Jobb: 

Sjukdom: 

Allergi: 

Hereditet: 

Med: 

 

Visus:  

Hö: 

Vä: 

Bin: 
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