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Examensarbetet ingår i Optikerprogrammet 

 

Sammanfattning 

Syfte: Denna undersökning utreder om polariserande Suncovers skulle kunna påverka 

djupseendet.  

Metod: Mätningarna genomfördes på tre meters avstånd med en modifierad variant av 

Frisby Davis Distance Stereotest och med jämförande mätningar mellan bruna 

Suncovers från Polaroid, gråa Suncovers från Polaroid och utan solskydd. 

Undersökningarna gjordes på 36 frivilliga försökspersoner som alla hade samsyn och 

inte mer visusskillnad mellan ögonen än 0,1 med en synskärpa över 0,9 Snellen-visus.  

Resultat: Utan solglasögon var medelvärdet på stereoseendet för försökspersonerna 

16,0´´ ± 10,7´´. Med polariserande Suncovers blev det en försämring, denna försämring 

var 2,8´´ med gråa Suncovers (p = 0,08) och 5,4´´ med bruna Suncovers (p = 0,02). 

Slutsatts: Med de bruna Suncovers fanns en signifikant försämring i jämförelse med 

utan Suncovers även om skillnaden var liten. Att det är en större påverkan med bruna 

Suncovers än med gråa kan möjligtvis bero på att de bruna till skillnad mot de gråa 

absorberar våglängderna ojämnt över det synliga spektrumet. 



 

 

Abstract 

This study investigated the effect of wearing Suncovers on depth perception. 

Depth perception was measured, with and without Polariod Suncovers at 3 meters using 

a modified Frisby-Davis Distance stereotest. Two different coloured Suncovers were 

tested; brown and grey. Measurments were conducted on 36 subjects; all of which had 

binocular vision, an acuity of at least 0,9 and a difference no greater than 0,1 in acuity 

between the two eyes. 

The results from this study show a mean value of 16,0´´ ± 10,7´´ without Suncovers and 

a reduction with polarised Suncovers. There the mean was 18,8´´ ± 13,0´´ for grey 

Suncovers and 21,4´´ ± 15,6´´ for the brown Suncovers. There was a slight, but 

significant reduction in depth perception with brown Suncovers (p=0,02). 
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1 Introduktion 

1.1 Djupseendet 

1.1.1 Stereoskopisktseende 

Stereoskopisktseende innebär att man har förmåga att uppfatta avståndsskillnader i 

djupled, det vill säga att man bedömer det relativa avståndet mellan olika föremål 

(Harwerth & Schor, 2003, s 493). Om stereoseendet är försvagat kan detta vara svårt att 

märka eftersom man även kan bedöma avstånd med hjälp av monokulära ledtrådar 

(Evans, 2007 s 15). De monokulära ledtrådarna till djupbedömning tar längre tid att 

utveckla än ledtrådar från retinal disparitet, vergens och ackommodation (Grosvenor, 

2007, s 80).  

1.1.2 Förmedling av synintryck 

När ljus når näthinnan omvandlas det till elektriska signaler som transporteras med 

nerver till synbarken som är den del av hjärnan där intryck från näthinnan bearbetas 

(Widmaier, Raff, Strang, 2006, ss 236-237). Olika delar av synintrycken, rörelse, 

kontrast, färg, form med flera, analyseras på olika platser i synbarken innan de läggs 

ihop och ett synintryck kan urskiljas från signalerna (Widmaier, et al. 2006, s237).  

1.1.3 Korresponderande näthinnepunkter och retinal disparitet 

Korresponderande näthinnepunkter är områden på näthinnan i de två ögonen som 

skickar nervsignaler till samma område i syncortex, vilket gör att en enkel bild kan 

erhållas (Grosvenor, 2007, s 78-79). Bilder på näthinnan kan sammanfogas till en bild 

inom en viss gräns ifrån korresponderande näthinnepunkter även om de inte hamnar på 

de korresponderande näthinnepunkterna (Grosvenor, 2007, s78).  

Stereoseendet erhålls på grund av att ögonen är åtskilda i horisontalled (Grosvenor, s 

79-80, 2007) vilket gör att föremål betraktas ur två olika vinklar, se figur 1, de retinala 

bilderna blir något förskjutna mellan varandra när de inte befinner sig på horoptern och 

detta ger efter nervologisk bearbetning stereoseende (Harwerth & Schor, 2003, s491-

493). Förskjutningen av de retinala bilderna i förhållande till varandra kallas disparitet 

och innebär att två snarlika men inte helt lika bilder når ögonen. Det finns vissa 

lokaliseringsplatser i det fria utrymmet framför ögonen där objekt inte ger upphov till 
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retinal disparitet (Harwerth & Schor, 2003, s491) och dessa infaller utmed en tänkt yta 

som kallas horopter (Grosvenor, 2007, s75-76). Den största ledtråden till djupseende är 

disparitet (Grosvenor, 2007, s79). När den retinala dispariteten blir så stor att den inte 

kan sammanfogas till en enkel bild, uppstår dubbelseende (Grosvenor, 2007, s 79). 

Horisontal disparitet kan vara av samma storlek även om objekt befinner sig på olika 

avstånd från betraktaren, detta beror på att den retinala dispariteten även är beroende av 

riktningen till objektet (Schor, 2003, s 232).  

    

Figur 1: Ett exempel på bild ur två olika vinklar, samma objekt kan avbildas olika i de 

två ögonen enbart på grund av betraktarens placeringsskillnad i horisontalled. 

När en objektspunkt befinner sig i medianplanet (medianplanet delar huvudet i två lika 

stora delar, höger och vänster) erhålls ingen vertikal disparitet. Om punkten istället är 

förflyttat i sidled är den närmare det ena ögat och upplevs då större av detta ögat och 

mindre av det ögat som har längre avstånd till objektspunkten. Detta ger vertikal 

disparitet eftersom de retinala bilderna skiljer i storlek mellan varandra (Daum & 

McCormack, 2006, s151).     

Den retinala dispariteten kan mätas med hjälp av Maddox rod, vid denna mätning 

sammanfogas inte bilderna från vartdera ögat eftersom ögonen får två skilda bilder då 

ögat som ser genom Maddox rod ser ett ljusstreck och det andra ögat ser en ljuspunkt, 

den mängd prisma som eventuellt behövs för att strecket och punkten ska läggas ovanpå 

varandra är den mängd som motsvarar den retinala dispariteten (Daum & McCormack, 

2006, s154). 
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1.1.4 Vergens och ackommodation 

När man betraktar ett objekt som är närmare än oändligheten måste ögonen konvergera 

och fokusera för att behålla fokus på fovea.  

Vid vergens rör ögonen sig i motsatt rikting, höger/vänster, i förhållande till varandra 

(Remington, 2005, ss.179-180).  Beroende på avståndet till det objekt som är i fokus 

måste synaxlarna konvergera eller divergera olika mycket; dessa koordinerade 

ögonrörelser kallas för vergensrörelser. Konvergens är när ögonen rör sig nasalt och 

divergens är när ögonens riktning istället är temporal, i detta fall ifrån varandra 

(Remington, 2005, ss.179-180). 

Ögonens vergensrörelse sker för att bilderna i de två ögonen ska sammanfogas vid 

retinal disparitet, dubbelseende undvikas (Grosvenor, 2007, s81) och bifoveal fixation 

behållas även när objekt är på olika avstånd ifrån betraktaren (Pensyl & Benjamin, 

2006, s384). 

De olika formerna av vergens: horisontal, vertikal och torsional (cyklo) krävs för att 

erhålla bifoveal fixation (Pensyl & Benjamin, 2006, s384). Eftersom det normalt är 

endast den horisontella vergensen som ändras med olika avstånd till objektet (Pensyl & 

Benjamin, 2006, s384) är det denna vergens som främst ger information om avstånd. 

Att vergens skulle ge information om avstånd är inte troligt för avstånd längre än två 

meter ifrån betraktaren (Howard & Rogers, 2002, s402). Dove (1841) kunde visa att 

vergens inte var nödvändig för att erhålla stereoskopiskt seende enligt Howard och 

Rogers (2002, s400) och enligt Grosvenor (2007, s79) finns det inte anatomiska bevis 

för att ackommodation och vergens ger information som gör det möjligt att avgöra 

relativt djup mellan objekt.  

Vid ackommodation ändrar ögats lins form vilket förändrar styrkan och därmed ögats 

fokallängd (Grosvenor, 2007, s6). Ackommodation uppkommer för att bevara fokus på 

ett objekt som är närmare än oändligheten (Grosvenor, 2007, s81). Mängden 

ackommodation varierar med avståndet till ett objekt (Grosvenor, 2007, s82). 

Enligt Howard och Rogers (2002, s400) har man efter undersökningar av bland annat 

Hillebrand (1894), Dixon (1895) och Baird (1903) antagit att med hjälp av förändring i 

ackommodation kan man upptäcka en förändring i djup, men att ackommodation är 

otillräcklig för att avgöra avståndsbedömningar. Studier som visar att viss 
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djupledsbedömning kan göras med hjälp av ackommodation har senare gjorts (Howard 

& Rogers, 2002, s400). Stimuli med hög kontrast kan enligt Fisher och Ciuffredas 

(1988) göra det möjligt för försökspersoner att avgöra djup med ackommodationens 

hjälp, medans stimuli med låg kontrast gjorde att avståndsskillnader inte upptäcktes 

(Howard & Rogers, 2002, s 400). 

1.1.5 Mätning av stereoskopisktseende 

Harwerth och Schor (2003, s496) har gett en definition av stereoacuity "Stereoacuity 

(...) the smallest relative binocular disparity that can be detected with stereopsis". Alltså 

är stereovisus den minsta relativa binokulära dispariteten som kan urskiljas med 

stereoseende (egen översättning av Harwerth och Schor 2003 sidan 496). En persons 

stereoseende preciseras i stereovisus som oftast anges i bågsekunder. Stereovisus är 

synskärpan i djup och är i princip synonymt med personens tröskelnivå för 

stereoseendet (Harwerth och Schor, 2003, s 496).  

Binokulär disparitet kan beräknas med hjälp av pupilldistansen, avståndet till objekt, 

djupledsskillnad mellan de olika objekten och en konstant som omvandlar till 

bågminuter eller bågsekunder eftersom djupseende mäts i dessa enheter (se formel i 

metodavsnittet på sidan 17) (Harwerth & Schor, 2003, ss493-496). En grad (1˚) 

motsvarar 60 bågminuter (60´) och en bågminut motsvarar 60 bågsekunder (60´´). En 

bågsekund motsvarar därmed 1/3600 grad. 

Det finns ett flertal stereotest för att mäta stereoseendet, med några av dessa kan 

tröskelvärdet på stereovisuset uppmättas och med andra test gör man 

screeningmätningar för att undersöka om stereoskopisktseende finns hos personen. 

Stereotest är uppbyggda genom verkligt djup eller Random-dot stereogram. Random-

dot stereogram består av slumpmässiga mönster som byggs upp av linjer, punkter eller 

andra former (Howard & Rogers, 2002, s548). För att få två olika bilder till vardera öga 

läggs två olika bilder med slumpmässigt mönster på varandra i stereogrammet. Det 

slumpmässiga mönstret i de två bilderna består av samma struktur (linjer, punkter) som 

gör att synsystemet kan uppfatta korrespondens mellan bilderna och därmed upptäcka 

den lokala dispariteten för att få intryck av djup (Howard & Rogers, 2002, s548). När 

Random-dot stereogram är rätt konstruerat finns det inga monokulära ledtrådar och om 

bilderna inte kan sammanfogas med stereoskopisktseende finns därför bara ett 

slumpmässigt mönster att betrakta (Howard & Rogers, 2002, ss147-147). Flera 
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stereotest är uppbyggda av denna metod och några av testen kräver användning av 

polariserande glasögon eller rödgröna glasögon för att bara en bild ska nå vardera öga. 

Exempel på stereotester är Randot test, TNO stereotest, Lang stereotest II, Titmus fly 

test, Frisby stereotest och Frisby Davis Distance Stereotest. 

Randot test innehåller tre olika delar med stereogram som testar olika nivåer av 

stereovisus. Den första delen är sex stereogram där olika former med stereovisus 10 

bågminuter, vid ett testavstånd på 40 cm, ska upptäckas (Howard & Rogers, 2002, 

s150). I den andra delen varierar det krävda stereovisuset från 20 till 400 bågsekunder 

och i denna del ska den cirkel, av de totalt fyra, som framträder framför testet detekteras 

(Howard & Rogers, 2002, s150). Den tredje delen är 15 olika stereogram som testar 

stereovisus mellan 100 och 400 bågsekunder (Howard & Rogers, 2002, s150). 

Preschool Randot test är en variant av Randot test enligt Birch och Salomao (1998) 

(Howard & Rogers, 2002, s150).  

TNO stereotest består av sex stereogram, där stereogrammen har två bilder med varsin 

färg, röd och grön, tryckta på varandra (Elliott, 2003, s110). Till testet hör ett par 

rödgröna glasögon. Det går inte att uppleva djup i bilden utan att personen har 

stereoskopisktseende och på grund av detta går det inte att få resultat om stereoseende 

när det inte finns (Elliott, 2003, s110). Vid testet ska antal djur, former eller saknade 

delar utpekas i stereogrammen (Elliott, 2003, ss110-111). I de tre stereogrammen som 

är anpassade för barn finns både bilder som kan ses monokulärt och bilder som ses med 

stereoskopisktseende för att barnen ska känna att de klarade av uppgiften även om de 

inte har stereoskopisktseende (Howard & Rogers, 2002, s149). 

Lang stereotest II är ett kort med fyra figurer på som kan uppfattas redan vid lågt 

setereoseende (200-600´´) även detta test är uppbyggt av slumpmässiga punkter och 

detta test används vid screening mätningar (Elliott, 2003, s 112). För Lang stereotest II 

behövs inga polariserande eller rödgröna glasögon (Howard & Rogers, 2002, s150).  

Titmus Fly Test består av två mönster som är lagda på varandra och polariserade i 90 

graders vinkel (Elliott, 2003, 115). För att genomföra detta test krävs glasögon med 

polariserande filter som gör att ögonen får varsin bild (Elliott, 2003, 115). Testet i sig 

består av tre delar; del ett är en stor bild på en fluga där vingarna framträder ur bilden 

om stereoseende finns, den andra delen består av cirklar likt den andra delen i Randot 

test och den tredje delen är tre rader med djur där ett djur per rad befinner sig framför de 
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andra om stereovisuset för den nivån finns (Elliott, 2003, ss113-114; Howard & Rogers, 

2002, s147). 

Frisby Stereotest består av tre plexiglasskivor i varierad tjocklek där ett slumpmässigt 

mönster är tryckt på ena sidan och på andra sidan finns ett tryck som vid 

stereoskopisktseende ger ett djup i bilden och en cirkel kan ses (Elliott, 2003, s112). 

Varje skiva har fyra bilder där patienten ska urskilja i vilken av bilderna det finns en 

cirkel. Denna mätning kräver inga glasögon eftersom ett verkligt djup finns i testet då 

de tryckta bilderna är åtskilda av plexiglasets tjocklek (Elliott, 2003, s112). 

Modifierad Frisby Davis Distance Stereotest är ett instrument som består av fyra 

optotyper som är fästa på stavar som går att förflytta med en noggrannhet på 1mm 

(Hall, 2009) inuti en vit låda med öppning mot försökspersonen (Se figur 2). Med den 

modifierade varianten av Frisby Davis Distance stereotest behövs en linjal för att mäta 

förflyttningen av optotyperna då det inte finns någon gradering på stavarna som 

optoyperna är fästade på. Optotyperna består av fyra lika stora cirkulära figurer, dessa 

figurer är betecknade med bokstäverna A, B, C och D i den vita lådans framkant för att 

lätt kunna särskiljas av försökspersonerna. På lådans baksida finns även beteckningarna 

A, B, C och D vid stavarna som i den modifierade varianten av Tomas Hall går rakt 

igenom bakstycket där de kan regleras i djupled.  

Skillnaden med detta modifierade Frisby Davis Distance Stereotest jämfört med 

originalet Frisby-Davis 2 Test (FD2 Test) är att det saknas en dörr framtill för att dölja 

vilken optotyp som förflyttas därför får försökspersonerna istället blunda under 

förflyttning av optotyperna. Instrumentet är anpassat för att göra mätningar på avstånd 

mellan tre till sex meter (Hall, 2009). 

Ett stereotest med verkligt djup kan mäta upp högre stereoseende än Randot stereotest 

(Leske, Birch & Holmes, 2006). Stereotest bör väljas utefter ändamål; stereotest med 

verkligt djup väljs för att tar reda på om stereoseende finns eller för att mäta 

stereoseendets tröskelnivå medans Randot stereotest används för att detektera 

försämringar i stereoseendet (Leske et al. , 2006) och till barn under 4 år bör stereotest 

som inte kräver glasögon användas (Elliott, 2003, s 109).  
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2A:  2B:   

Figur 2: Den modifierade Frisby Davis Distance Stereotest framifrån och med ljuset tänt 

i bild 2A. I bild 2B ser man baksidan av instrumentet med stavarna som går igenom 

bakstycket. 

1.1.6 Kontrastpåverkan på djupseende 

Med minskad kontrast blir stereovisus sämre (Halpern & Blake, 1988, ss487, 491). En 

försämring i stereovisus märks tidigare när kontrasten minskas för högre spatiala 

frekvenser (fina detaljer) jämfört med låga spatiala frekvenser (grövre detaljer) i studier 

av Halpern och Blake (1988), Legge och Gu (1989) och Shore och Wood (1983) enligt 

Harwerth och Schor (2003, s 500). Skillnad i kontrast mellan ögonen påverkar 

stereoacuity mer än om kontrasten försämras lika mycket för höger och vänster öga 

(Halpern & Blake, 1988, s 491; Howard & Rogers 2002 s. 55). När kontrasten skiljer 

mellan ögonen blir den försämrande effekten på skärpan störst då den spatiala 

frekvensen är låg (Halpern & Blake, 1988, s 491-492). 

1.1.7 Optimalt stereoseende 

För att erhålla ett optimalt stereopisktseende måste hjärnan tolka och bearbeta de bilder 

som når syncortex från de två ögonen (Harwerth & Schor, 2003, s493; Pitts & Chou, 

2006, s1164). För att bilderna ska kunna sammanfogas till en enkel bild i syncortex bör 

bilderna ha förhållandevis lik skärpa, ljushet och kontrast (Harwerth & Schor, 2003, 

s500; Pitts & Chou, 2006, s1164). För att ett optimalt stereoseende skall erhållas får inte 

faktorer som försämrar kvalitén på näthinnans bild i ett eller två ögon förekomma 

(Harwerth & Schor, 2003, s498). Bearbetningstiden för de två synintrycken från ögonen 

måste vara lika för de båda bilderna (Pitts & Chou, 2006, s1164). För att bilderna i 
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vartdera ögat ska få liknande synintryck krävs att synfälten för ögonen har ett brett 

gemensamt område (Elliott, 2003, s 109) och detta har ögonen normalt när de är riktade 

rakt fram eftersom det endast är de temporala delarna som då inte är gemensamma 

(Grosvenor, 2007, s75).  

1.2 Solglasögon 

Solglasögon skyddar ögonen från solens strålning som bland annat är en riskfaktor för 

makuladegeneration (Grosvenor, 2007, s 421). Solglasögon bör även ge en bra och 

komfortabel visuell skärpa (Pitts & Chou, 2006 s 1154), stänga ute tillräckligt med ljus 

för att bekvämt kunna se, men inte blockera för mycket ljus så att det blir svårt att utföra 

visuella uppgifter för att man inte ”ser” (Pitts & Chou, 2006, s 1155), likaså inte 

förvränga färger och förhindra att UV-strålning når ögat (White, 2008 s100). Hur 

mycket ljus som behöver nå ögat för att ge bra och komfortabel visuell skärpa skiljer 

mellan personer (Pitts & Chou, 2006, s1155). Överlag behöver äldre personer 

solglasögon som släpper igenom mer ljus än vad yngre kräver på grund av att äldre 

personers pupiller är mindre och den mindre pupillen leder till att mindre ljus når 

näthinnan vilket i sin tur kan skapa problem med synkrävande uppgifter om solglasen är 

för mörka för dessa personer (Pitts & Chou, 2006, s1155). 

1.2.1 Strålning   

Den del av strålningen från solen som vi kan ”se” har ett spektrum på våglängder från 

380nm till 780nm (White, 2008, s97) se figur 3. Både längre och kortare våglängder når 

jorden även om delar av solens kortvågiga strålning absorberas eller sprids i atmosfären 

(White, 2008, s97; Starby, 2006 s53, 63). UVA, 315-380nm, kan orsaka skada på lins 

och näthinna vid stor exponering av denna strålning mot ögat (White, 2008, s97) och 

det är denna strålning som har betydelse för solglasögon (Wilkinson, 2006, s30).  
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Figur 3: En del av det elektromagnetiska spektrumet. UV- ljus 100-380 nm, synligt ljus 

380-780 nm och IR- ljus över 780 nm. (efter White. 2008, s97). 

När solglasögon används dilateras pupillen på grund av det mörkare ljusförhållandet 

och detta gör att mer farlig strålning kan komma in i ögat om inte solglasögonen 

blockerar denna (Walsh, 2001, s40) 

1.2.2 Uppbyggnad solglas material 

Solglasögon med styrkor färgas på olika sätt beroende på materialet, mineralglas eller 

plast (Wilkinson, 2006, s28). En del material har en viss UV- absorption utan att filter 

eller färg tillsätts (Brooks & Borish, 2007, s532). 

Plastglas färgas genom att det färdiga glaset eller grundmaterialet doppas i ett färgbad 

där färgen jämnt tränger in i materialet (White, 2008, s101; Pitts, & Chou, 2006 ss1164-

1167; Walsh, 2001, s41). Desto längre tid plastglaset är i färgbadet ju mörkare blir dess 

färg (Brooks & Borish, 2007, s538). Färgen på plastglaset blir jämnt över hela glaset 

och påverkas inte av tjockleksskillnader i glaset (Pitts & Chou, 2006, ss1164-1167; 

Wilkinson, 2006, s29).  

Färgen på färgade plastglas är stabila över tid, grå färg har varit en färg som däremot 

har förändrats över åren men numer finns det även beständig och stabil gråfärg till 

plastmaterial (Pitts & Chou, 2006, s 1167). Det förekommer att plastglas färgas innan 

de tillverkas, innan polymerisationen av materialet, detta gäller ett fåtal glas och görs 

för att få mörkare färger i plasten (Pitts & Chou, 2006, ss1164-1167). 

 Mineralglas kan få sin färg på två sätt. Vid en vakuumprocess fäster färgmaterialets 

atomer till det färdiga glaset genom att de befinner sig i en gasform i en 
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vakuumkammare och sedan lägger sig på glaset likt vattenånga på en badrumsspegel 

(Pitts & Chou, 2006, s 1165; Walsh, 2001, s41). Ytbehandlingen ger en jämn färg över 

hela mineralglasets framsida (Pitts & Chou, 2006, s1166) men kan förstöras genom 

repor och skadan kan bli drastisk om ytbehandlingen bara finns på en av glasets ytor 

eftersom allt skydd då försvinner i denna del (Walsh, 2001, s41). 

Den andra metoden som används till färgning av mineralglas är att färgämnen tillsätts 

vid tillverkningen av glaset innan smältningen av glasmassan (White, 2008, s101; Pitts, 

& Chou, 2006, s 1165), idag används denna metod till fotokromatiska linser, en del 

skyddande filter och vid vissa glas till solglasögon utan styrka (Walsh, 2001, s41). 

Mineralglas som färgas på detta sätt blir mörkare där glaset på grund av styrkan är 

tjockare (Pitts & Chou, 2006, s 1164-1167; Walsh, 2001, s41) detta kan ge problem 

med att definiera vilken transmittans glaset har redan vid låga styrkor (White, 2008, 

s101). Fördelen med denna metod är att om det blir repor i glaset försvinner inte allt 

skydd mot strålarna i den punkten (Walsh, 2001, s41).  

1.2.3 Ljustransmittans och ljusabsorption 

Solglasögon antingen reflekterar eller absorberar olika våglängder (Pitts & Chou, 2006, 

s1153) och ljusenergin omvandlas till en annan energiform (White, 2008, s101). Det 

finns två sätt som absorberande glas kan fungera på: antingen absorberas och reflekteras 

lika stor mängd av alla våglängder eller också absorberas specifika våglängder i glaset 

(Pitts & Chou, 2006, s1153). Solljusets intensitet minskas av absorberande solglasögon 

som tar bort delar av våglängderna (Pitts & Chou, 2006, s 1156). Transmittans är ett 

mått på den del av ljuset som passerar igenom materialet (Pitts & Chou, 2006, s 1153) 

och defineras som den procentuella del av ljuset som passerar igenom glaset i 

förhållande till den totala mängden ljus som når glasets framsida.  

Materialet i själva glaset, till exempel mineral eller plast, påverkar vilka våglängder som 

transmitteras och vilka som absorberas (Brooks & Borish, 2007, s532). Mineralglas 

absorberar våglängder under 290 nm, men detta minskar inte risken för skador på ögat 

eftersom dessa våglängder som tidigare nämnts absorberas i atmosfären och de mer 

oroande våglängderna är de mellan 290 nm till det synliga spektrat (Brooks & Borish, 

2007, s532). Plastglas som används i vanliga glasögon filtrerar bort våglängder under 

350nm vilket inte mineralglas gör (Brooks & Borish, 2007, s532). 
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Färgen på solglasskivorna beror på vilka våglängder som kan passera igenom skivan 

(Pitts & Chou, 2006, s 1159; Walsh, 2001, s40). Det är viktigt att komma ihåg att två 

solglas i olika material med samma färg kan ha helt skilda transmission (Brooks & 

Borish, 2007, s535-536).  

Ungefär lika mycket av de olika våglängderna i det synliga spektrumet passerar igenom 

grå solglasögon (Pitts & Chou, 2006, s 1159) och påverkar därmed inte färgupplevelser 

som alla andra färger på solglasögon i någon utsträckning gör (Walsh, 2001, s40). Med 

grå solglasögon kan man märka av en något ökad grad av blå korta våglängder som 

transmitteras och samtidigt en minskning av de röda långa våglängdernas transmittans 

(Pitts & Chou, 2006, s 1159). Neutral density filter är filter där transmittansen är lik 

oavsett vilka våglängder som träffar filtret (Freeman & Hull, 2003, s 386). 

Bruna solglasögon uppvisar en ökning av de röda långa våglängdernas transmittans och 

en minskning av de blå korta våglängdernas transmittans (Pitts & Chou, 2006, s 1159).  

1.2.4 Polariserande solglasfilter 

Ljus har en vågformad rörelse som svänger i alla riktingar runt dess rörelseriktning 

(Brooks & Borish, 2007, s511; Starby, 2006, s111). När ljus möter ett polariserande 

filter går bara det ljus igenom som svänger i den riktning som kan passera mellan de 

molekylära ”galler” som finns i filtret. (Brooks & Borish, 2007, s551-552). 

Polarisationsfilter tillverkas av plastmaterialet polyvinylacetat som sträcks ut i en 

riktning (Brooks & Borish, 2007, s551-552) för att bilda den gallerliknande funktionen. 

Genom att placera filtrets riktning i 180˚ filtrerar man bort det planpolariserande ljus 

som bildas vid reflektion från en horisontell yta (Brooks & Borish, 2007, s552; Walsh, 

2001, s44).  

Det polariserande filtret lamineras mellan två acetat skivor och formas sedan till den 

kurvatur det ska ha som solglasskiva (Pitts & Chou, 2006, s 1169; Walsh, 2001, s44). 

Uppbyggnaden med ett antal lager av olika material gör att skivorna är sköra i kanterna 

vid bland annat montering och är ömtåliga för hög värme (Pitts, & Chou, 2006, s 1169-

1170). 

Polariserandefilter blockerar inte UV-strålning från att passera igenom och komma fram 

till ögat, därför krävs att det optiska materialet har en absorberande UV-strålnings 

funktion (Pitts, & Chou, 2006, s 1170). Vidare har det polariserande filtret ingen färg 
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och vilka våglängder som absorberas eller reflekteras beror på det optiska materialets 

färg dit det polariserande filtret fästs (Pitts & Chou, 2006, s 1159). Polariserande 

solglasögons transmittans är mindre än 50% då det polariserande filtret först och främst 

tar bort hälften av ljuset som inte är parallellt med filtrets rikting och sedan minskas 

även solglasögonens transmittans av reflexer mot glasytorna och den absorption som 

färgen på solglasen ger upphov till (Walsh, 2001, s44). 

1.2.6 Stereoskopisktseende och solglasögon 

Problem med djupseendet som skulle kunna uppkomma på grund av solglasögon är 

exempelvis chromostereopsis (Pitts & Chou, 2006, s 1164). Chromosteropsis är 

fenomenet där näthinnans bilder förskjuts på grund av aberrationer som uppstår när man 

tittar på mättade färger genom solglasögon där det finns en skillnad i färgstyrkan mellan 

glasen. Detta är inte längre ett större problem med moderna färgningsmetoder. 

Om det finns en skillnad mellan ljusmängden som når höger och vänster öga kan detta 

påverka djupseendet (Pitts & Chou, 2006, s1164). Försämringen i djupseende ökar när 

ljusskillnaden mellan ögonen ökar eftersom det tar längre tid för hjärnan att bearbeta 

synintrycken från det öga som får mindre ljus och därmed en otydlig bild på näthinnan 

jämfört med tiden för att bearbeta den klara bilden från ögat som får mer ljus (Pitts & 

Chou, 2006, s 1164).  

Ett annat problem med luminansskillnader mellan ögonen är att den retinala bilden som 

är mörkare upplevs som mindre än den ljusare retinala bilden (Pitts & Chou, 2006, s 

1164). Skillnaden i storlek som upplevs är en typ av disparitet som uppstår vid 

tolkningen av stimuli, så kallad kortikal disparitet (Pitts & Chou, 2006, s 1164). 

Anledning till att det skulle skilja i färgmängd mellan solglasen i samma par 

solglasögon kan vara att skillnad i styrka mellan ögonen förekommer, anisometropi, och 

oftast ligger tröskelnivån på 10% skillnad i transmittans mellan skivorna för att 

försämra stereoseendet (Pitts & Chou, 2006, s 1164).  

Frågan kvarstår dock om stereoseendet påverkas när ljustransmissionen är lik mellan 

solglasen i ett par solglasögon. Därför är det intressant att undersöka om vanliga bruna 

eller gråa solglasögon som går att köpa i Svenska optikerbutiker inverkar på 

stereoseendet. 
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2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att utreda om solglasögon har någon påverkan på 

stereoseendet. Hypotesen är att solglasögon inte har någon signifikant påverkan av 

stereoseendet.  

3 Materiel och metod 

3.1 Instrument och materiel 

Samtliga mätningar genomfördes i ett undersökningsrum på Linnéuniversitetet under 

april 2010. I detta rum fanns det tillgång till följande instrument och materiel: 

Modifierad Frisby Davis Distance Stereotest  

Undersökningsprotokoll Bifogas i bilaga 3. 

Suncovers från Polaroid med brunskiva och Suncovers från Polaroid med gråskiva. Se 

figur 4. 

PD- mätare 

Polarisationsfilter och en polariserad syntavla 

Frostad ocklusionsspade 

Snellen syntavla  

Linjal  

 

 

 

 

 

Figur 4: De två par Suncovers från Polaroid som användes vi studiens mätningar. 
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3.3 Urval 

Krav som ställdes för att delta som försöksperson i djupseende mätningarna: 

 Försökspersonen skulle vara över 18 år. 

 Binokulärt visus på minst 0,9 med eller utan befintlig korrektion. 

 Visus fick max skilja 1 rad på syntavlan (0,1) i monokulärvisus mellan ögonen. 

 Att försökspersonen hade samsyn. 

I denna studie är kravet på binokulärt visus 0,9 eftersom stereoseendet försämras om 

man har felaktig korrektion (Schmidt, 1994). 

Krav på att visus max fick skilja 1 rad i monokulärvisus mellan ögonen bestämdes på 

grund av att stereoseendet påverkas om skärpan är sämre på ena ögat (Harwerth & 

Schor, 2003, ss498-499)  

3.4 Undersökning 

Deltagarna var över 18 år och var medvetna om att de kunde avbryta undersökningen 

om och när de ville, se informerat samtycke bilaga 2. 

Alla försökspersoners pupill distans (PD) mäts med Pd-mätare eftersom avståndet 

mellan pupillerna inverkar på djupseendet (Grosvenor, 2007, ss.78-80). För mätningar 

av djupseendet på samma avstånd, med samma djupledsskillnad mellan optotyperna 

men med olika pupill distanser får försökspersonerna olika grad av stereoseende.  

Visus mäts på Snellen tavla monokulärt och sedan binokulärt vid en rumsbelysning på 

23,0 lux, vilket är samma belysning som vid mätningen av djupseendet. Om 

försökspersonen behövde glasögon eller kontaktlinser för att uppnå urvalskraven 

användes dessa vid mätningarna. 

Personer kan få visst djupseende med Frisby Davis 2 test även om de genom mätningar 

av near Frisby test och preschool Randot test blivit indelade i grupp som stereoblinda 

enligt Holmes och Fawcett (2005) därför gjordes ett inledande samsynstest med 

polarisationsfilter och en polariserad syntavla på avstånd och ett covertest med frostad 

ocklusionsspade även det på avstånd för att upptäcka eventuella samsynsproblem innan 

mätningar av stereoseendet inleddes på tre meters avstånd.  
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För att mäta djupseendet med den modifierade Frisby Davis Distance Stereotest 

förflyttas en av de fyra optotyperna. Det är sedan försökspersonens uppgift att ange 

vilket alternativ, A, B, C eller D, som förflyttats. Meningen är att de ska se en skillnad i 

avståndet mellan den optotyp som förflyttats bakåt jämfört med de tre som är kvar på 

samma nivå. Om förflyttningen inte är urskiljbar av försökspersonen ska ändå en av de 

fyra optotyperna väljas. Genom att denna gissning görs på fyra alternativ kommer 

försökspersonerna att få rätt i 25 % av gissningarna även då försökspersonen inte ser 

någon skillnad i djupled. Försökspersonerna kommer därför att erhålla mellan 25-100% 

korrekta svar vid mätningarna, medelvärdet av detta är 62,5% ((25+100)/2 = 62,5). 

62,5% korrekta svar används vid analysen av mätvärdena. I denna studie bestämdes 

avståndet mellan försöksperson och den modifierade Frisby Davis Distance Stereotest 

till tre meter. 

Försökspersonerna fick följande instruktioner innan mätningen av djupseendet 

startades: 

 En av de fyra cirklarna flyttas bakåt, denna kommer då att skilja sig från de 

andra i djupled. 

 När cirklarna förflyttas blundar du för att förhindra att du får någon ledtråd om 

vilken som flyttas. 

 Du väljer den cirkel som skiljer sig från de övriga i djupled. 

 Du väljer cirkel genom att säga bokstaven intill cirkeln (A, B, C eller D). 

 När du tittar på cirklarna ska du hålla huvudet stilla och luta huvudet mot stolens 

nackstöd. 

 Du ska alltid välja en cirkel, även om du inte ser vilken som har flyttats. 

 Detta kommer att upprepas flera gånger. 

 Mätningarna kommer att göras både utan solglasögon, med bruna solglasögon 

och med gråa solglasögon. 

För att försökspersonen inte ska få några ledtrådar om förflyttningen mer än genom 

djupseendet ska försökspersonen hela tiden sitta still med huvudet mot nackstödet och 
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blunda vid förflyttning av optotyperna. Mätningarna av djupseendet kommer att ske i en 

slumpvis utvald ordning mellan utan solglasögon, bruna solglasögon och gråa 

solglasögon.  

Den första mätomgången utförs med tio förflyttningar på tre olika djupledsavstånd 

mellan optotyperna. Utifrån Tomas Halls metod (2009) startar mätningen med en 

djupledsskillnad på 10mm för de första tio förflyttningarna. Turordningen i vilken som 

de fyra optotyperna förflyttas är slumpmässigt framtagen. Antalet korrekta svar ger 

vilken svårighetsnivå som man går vidare till enligt Tomas Halls medföljande 

instruktion till Frisby Davis Distance Stereotest och dessa instruktioner är infogat här 

under (figur 5).  

 

Figur 5: Protokoll från Tomas Halls instruktion till Frisby Davis Distance stereotest. 

Efter förflyttning 11-20 omräknas antalet rätta svar till procent för att enligt 

instruktioner (Figur 6), ställa in det tredje djupledsavståndet som sedan även används 

vid följande jämförande mätningar mellan de olika solglasförhållandena. Den andra och 

tredje mätomgången är något mindre omfattande då de enbart innehåller tio 

förflyttningar var. Det minskade antalet förflyttningar beror på att lutningen som man 

får fram på syftningslinjen i den första mätomgången med 30 förflyttningar antas vara 

lik för individen oberoende på om solglasögon eller inte används. Att det tredje 

djupledsavståndet användes till de jämförande mätningarna berodde på att det antogs att 

detta avstånd skulle ge 60 - 70 % korrekta svar från försökspersonen. 

Distansskillnaden reglerades enligt följande protokoll: 

� 0% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 45 millimeter 

� 10% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 40 millimeter 

� 20% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 35 millimeter 

� 30% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 30 millimeter 

� 40% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 25 millimeter 

� 50% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 20 millimeter 

� 60% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 15 millimeter 

� >70% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 5 millimeter 
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Figur 6: Protokoll från Tomas Halls instruktion till Frisby Davis Distance stereotest 

De procentuella värden för antalet korrekta svar vid de tre olika avstånden mellan 

optotyperna bearbetas för att beräkna vilket djupledsavstånd som motsvarar 62,5% rätta 

svar.  

Några mätningar genomfördes med annat avstånd än det tredje djupledsavståndet vid de 

jämförande mätningarna då det upptäcktes att detta avstånd varit för svårt för några 

försökspersoner och gett mindre än 30 % korrekta svar av 10 förflyttningar.  

Av mätresultaten beräknas antalet bågsekunder för de olika avståndsskillnaderna för 

varje försöksperson eftersom det påverkas av personens pupilldistans (PD) enligt 

följande formel:  

c
d

bPD
rbågsekundesStereovisu 







 


2
)(  

där PD = pupilldistans, b = avstånd mellan figurer, d = avstånd till tavlan, c = konstant 

(= 206264) för omvandlingen till bågsekunder.  

Värdena från den första mätomgången användes för att med diagram i excel få fram en 

trendlinje (linjär), vars funktion användes för att beräkna stereovisus i bågminuter där 

antalet rätt hade varit 62,5% (enligt trendlinjen). Trendlinjens lutning användes sedan 

vidare för att beräkna stereoseendet i bågminuter för de två sista mätomgångarna. 

Denna beräkning gjordes med formeln y=kx+m där y= antal korrekta svar, k = 

trendlinjens lutning, x = bågsekunder, m = värdet där trendlinjen skär y-axeln.  

När y = 62,5%  x = (62,5-m) / k. 

Från Tomas Halls metod: 

När andra mätningen var genomförd, flyttades optotypen beroende på 

hur många procents rätt försökspersonen erhöll. Hade testpersonen i 

andra mätserien >80% rätt minskades distansskillnaden med hälften. Var 

antal korrekta svar <50%, ökades distansskillnaden med lika mycket 

som vid första tillfället men aldrig mer än till 45 millimeter, som är den 

maximala differensen mellan optotyperna. Vid 50-80% korrekta svar 

ändrades distansskillnaden med 5-10 millimeter beroende på hur säker 

försökspersonen var på sitt svar. 
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4 Resultat 

Vid studiens mätningar deltog 39 försökspersoner (FP), 3 av dessa uteslöts innan 

djupseendemätningen på grund av att de inte uppfyllde kriterierna, större skillnad i 

monokulärvisus än 0,1 eller att samsyn inte fanns på grund av tropi. De kvarvarande 36 

försökspersonerna hade en medelålder på 23 ± 5 år med en spridning mellan 19 och 

44år.  

Resultaten visar att vilka solfilter, utan, gråa eller bruna, som gav bättre stereovisus vid 

den jämförande nivån skilde mellan försökspersonerna. De flesta av försökspersonerna 

hade bättre stereovisus utan solglasögon vid denna studie och flest hade en sämre nivå 

med bruna polariserande Suncovers.  

4.1 Stereovisus utan filter 

Medelvärdet för djupseendet utan solglasögon vid den jämförande nivån var 

16,0´´± 10,7´´ hos de 36 försökspersonerna. Stereovisus låg mellan max- värdet 41,7´´ 

och min- värdet -2,0´´. 

4.2 Stereovisus med filter 

Hos försökspersonerna var medelvärdet på stereovisus med Polaroids bruna Suncovers 

21,4´´ ± 15,6´´ där spridningen var från max- värdet 76,2´´ till min- värdet -7,4´´. Med 

Polaroids Suncovers med grått filter blev medelvärdet 18,8´´ ± 13,0´´ och här låg 

spridningen av resultaten mellan det maximala värdet 52,9´´ och det minimala värdet 

2,6´´.  

4.3 Skillnader och likheter 

Om medelvärdet jämförs mellan utan filter (16,0´´ ± 10,7´´), med brunt filter (21,4´´ ± 

15,6´´) och med grått filter (18,8´´ ± 13,0´´) kan man se att det i medel gett bättre 

djupseende när deltagarna inte använt solglasögon. Djupseendet har enligt medelvärdet 

varit "sämst" vid användning av de bruna polariserande Suncovers (21,4´´ ± 15,6´´) se 

även figur 7.  
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Figur 7: Medelvärdet av stereovisus hos de 36 försökspersonerna.  

Skillnaden i bågsekunder mellan utan solglasögon och med bruna polariserande 

Suncovers var i medelvärde 5,4´´, för utan solglasögon och gråa polariserande 

Suncovers var stereovisus skillnaden 2,8´´ och skillnaden mellan gråa och bruna 

polariserande Suncovers var 2,6´´ (se tabell 1). Skillnaden som finns i resultaten mellan 

utan och med bruna polariserande Suncovers är signifikanta enligt det parade tvåsidiga 

t-testet som beräknats mellan utan och med bruna solglas (p=0,02). Parat tvåsidigt t-test 

har även beräknats för utan och med grå solglas (p=0,08) och för bruna och gråa solglas 

(p=0,12) där skillnaderna inte påvisar någon statistisk signifikans. 

Tabell 1: Medelskillnaden i Stereovisus mellan olika förhållanden. Minusvärdet som 

förekommer i de två första jämförelserna i tabellen visar att uppmätt stereovisus med 

polariserande Suncovers är sämre än utan.  

 Utan - Bruna Utan - Gråa Bruna – Gråa 

Stereovisus 16,0´´ - 21,4´´ = -5,4´´ 16,0´´ - 18,8´´= -2,8´´ 21,4´´- 18,8´´= 2,6´´ 

Ett ANOVA (upprepade mätningar) test visade att det inte fanns betydande skillnader 

mellan bruna Suncovers, gråa Suncovers och utan solskydd (p=0,22). 
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5 Diskussion 

Denna studie undersökte om polariserande Suncovers, med olika färg på solglasfiltret, 

gav någon effekt på stereovisus. En liten men signifikant skillnad med bruna Suncovers 

fanns, däremot fanns allmänt ingen signifikant skillnad på stereovisus med 

polariserande Suncovers. Stereovisus försämrades vid användning av bruna 

polariserande Suncovers jämfört med utan Suncovers även om skillnaden i bågsekunder 

(5,4´´) är liten. 

På tre meters testavstånd kan stereoseende uppmätas mellan 200-15´´ med Frisby-Davis 

distance stereotest (Adams, Tuck, Richardson, Haggerty, Horisos & Clarke, 2003) och 

om försökspersonen haft bättre stereoseende än 15´´ i denna studie har deras 

tröskelvärde inte kunnat mätas utan endast beräknats fram. Stereoseendet för denna 

uppställning och åldersgrupp var 16´´ ± 10,7´´ vilket är ett normalt värde på 

stereoseendet då Hong och Park (2008) uppmätt stereovisus till 12,50´´ ± 4,802´´ hos 46 

personer mellan 20 och 49 år med Frisby-Davis distance stereotest. Under 2009 

uppmättes ett medelvärde på stereoseendet till 12,83´´ ± 5,33´´ med samma optotyper 

som vid denna studie hos elva försökspersoner i åldrarna 20 till 41, men då på 

testavståndet 4.5 meter (Hall, 2009). 

Med gråa Suncovers fanns inte någon signifikant skillnad men gav ändå en försämring 

av stereovisus om än väldigt liten (p= 0,08). För att veta om denna skillnad var tillfällig 

för denna undersökningsgrupp eller om den skulle kunna vara signifikant hade det varit 

intressant om en större studie gjordes. Under denna studie testades inte färgseendet, 

men om detta hade gjorts kunde studien även analyserat om färgdefekt på synen funnits 

hos de försökspersoner som hade sämre stereovisus med bruna polariserande Suncovers. 

Till denna studie har liknande undersökningar inte hittats och därför har möjligheten att 

jämföra resultaten inte funnits.  

Att solglasögonen i undersökningen inte ger någon signifikant skillnad i stereovisus kan 

bero på att de Suncovers som användes har samma färgmängd i båda solglasskivorna 

och därmed endast ger binokulär kvalitetsskillnad i de bilder som når näthinnan vilket 

ger mindre påverkan på stereoseendet än om monokulära skillnader förekommer 

(Harwerth & Schor, 2003, ss498-499; Pitts & Chou, 2006, s1164). Om det däremot varit 

skillnad mellan färgen eller mörkheten i solglasen framför höger och vänster öga skulle 
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en skillnad i stereoseendet vara mer förväntad enligt vad Pitts och Chou (2006, s1164) 

diskuterar med de problem som olika färgmättnad mellan glasen i ett par solglasögon 

kan åstadkomma för stereoseendet. 

När solglasskivorna är polariserade som de är i de Suncovers som användes vid studien 

minskas transmittansen med cirka 50 % bara på grund av den polariserande funktionen. 

Transmittansen minskas även av att det inte finns någon reflexbehandling på dessa 

Suncovers och färgen på solglasskivorna gör att detta minskas ytterligare. Detta är 

egenskaper som eventuellt skulle kunna ge skillnad i resultatet om liknande och 

jämförande mätningar görs med solglasögon som har en högre transmittans. En lägre 

transmittans bör då ge större skillnader i stereovisus jämfört med högre transmittans 

eftersom den lägre ljusmängden till ögat ger större påverkan på den upplevda bilden 

jämfört med utan solskydd. 

Betraktningsavståndet mellan försökspersonerna och den modifierade Frisby Davis 

Disctance Stereotest var i denna studie tre meter vilket innebär att ledtrådar om djupet 

inte gavs från konvergens eftersom vergens inte ger information om djupet efter avstånd 

på två meter ifrån betraktaren (Howard & Rogers, 2002, s 402). 

Med de gråa polariserande Suncovers reduceras samtliga våglängder ungefär lika 

mycket (Brooks & Borish, 2007, s536; White, 2008, ss100-101) och skillnaden mellan 

dessa och utan Suncovers blir därför i stort sett den minskade mängden ljus till ögat. Att 

våglängderna i det synliga spektrumet absorberas jämt med den gråa färgen på 

solglasögon är antagligen anledningen till att de gråa Suncovers ger mindre påverkan på 

stereovisus än de bruna Suncovers. 

Det finns en skillnad mellan vilka våglängder som transmitteras genom bruna 

solglasögon jämfört med gråa solglasögon. Bruna solglasögon blockerar mer av det 

kortvågiga synliga ljuset än av de andra synliga våglängderna (Brooks & Borish, 

2007,s535). En ojämn absorption av våglängderna ger en förvrängning av 

färgupplevelsen (Brooks & Borish, 2007,ss536-537) och detta skulle kunna vara 

anledningen till att medelvärdet på stereoseendet med bruna polariserande Suncovers 

(21,4´´ ± 15,6´´) var högre än med gråa polariserande Suncovers (18,8´´ ± 13,0´´) 

eftersom de gråa inte ger denna förändring i färgupplevelse. 
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Brooks och Borish (2007, s536) anger att gråa solskydd är bäst för personer med 

färgdefekter eftersom färger som ses genom gråa solglasögon fortfarande har samma 

förhållande mellan varandra som när de ses utan solglasögon, alltså att alla färgerna 

påverkas lika mycket av den gråa färgen. Om det är som det sägs av Brooks och Borish 

(2007, s536) att det är en fördel med gråa solglasögon framför andra färger på 

solglasögon som påverkar färgupplevelsen skulle det inte vara helt omöjligt att gråa 

solglasögon även är en fördel för stereoseende. 

5.1 Felkällor  

Den tredje nivån vid mätningarna som var tänkt att hamna runt 60-70% korrekta svar 

från försökspersonen hamnade uppskattningsvis för fem av försökspersonerna under 

tröskelvärdet och försökspersonen fick ihop två till tre rätt på grund av de 25% chans att 

gissa rätt i och med att ett av de fyra alternativen alltid skulle väljas. När då denna tredje 

nivå användes för att göra jämförelse mellan med och utan polariserande Suncovers 

jämförs egentligen endast hur bra försökspersonen kan gissa sig till rätt svar (eftersom 

de inte ser någon skillnad på grund av att man befinner sig under försökspersonens 

tröskelnivå). Vid dessa tillfällen skulle det ge mer information om skillnaden mellan 

med och utan polariserande Suncovers om den jämförande mätningen gjordes på en 

nivå nära försökspersonens tröskelvärde.  

Det blir även fel om en nivå där många korrekta svar är den jämförande nivån eftersom 

man inte heller här hittat någon tröskelnivå, utan i detta fall fortfarande befinner sig 

över försökspersonens tröskelnivå. En del av studiens försökspersoner kom ner till en 

nivå på två millimeters förflytning på tre meters avstånd där de fick 90-100 % rätt och 

då den modifierade Frisby Davis distance stereotest har en noggrannhet på 1mm går det 

inte att hitta dessa personers tröskelnivå på tre meter. Det man däremot kan göra är att 

öka betraktningsavståndet och därmed hitta ett tröskelvärde eller komma närmare 

tröskelvärdet (60-70%) och vid denna nivå utföra jämförelsemätningen med och utan 

polariserande Suncovers. 

Den metod som användes för att hitta 60-70 % rätta svar och justera avståndsskillnaden 

mellan optotyperna var anpassad för 4,5 meters avstånd till försökspersonen. Vid denna 

studies mätningar var avståndet mellan försökspersonen och det modifierade Frisby 

Davis Distance Stereotest tre meter och detta kan vara anledningen till att tröskelnivån 
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inte hittades hos delar av försöksgruppen eftersom avståndet som användes inte stämde 

överrens med den använda metoden. 



 

 
 

6 Erkännande 

Ralph Dahlin och Kamilla Bay Ibsen på Polaroid Eyewear för bidraget med Suncovers 

och flipp-up. 

De frivilliga försökspersoner som gjorde mina mätningar möjliga att genomföra. 

Peter Lewis Handledare. 

Baskar Theagarayan Examinator. 

Mina underbara vänner som gett mig energi och hjälpt mig att diskutera problem.  

Ulrika och Ingemar för allt stöd ni bidragit med. 
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Kontakta mig, Jennie Hansson optikerstudent, på 000-00 00 000 eller 

xxxxxx@student.lnu.se för att boka tid för en mätning av ditt 

djupseende med och utan solglasögon. Mätningen ingår i mitt 
examensarbete och beräknas ta runt 30 minuter. 

Du ska:   

 vara över 18 år 

 inte ha samsynsproblem  

 i övrigt ha friska ögon 

  

 

Jag bjuder på en kaka som tack för att Du deltar i mitt examensarbete! 

 

 

Handledare: Peter Lewis 

mailto:xxxxxx@student.lnu.se
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Jennie Hansson   Peter Lewis (handledare)  

Optikerprogrammet åk 3    Universitetsadjunkt 

Telefon 000-0000000   Naturvetenskap/Optometri  

Mejl xxxxxx@student.lnu.se    
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Informerat samtycke - Påverkas djupseendet av solglasögon? 

Tack för att du har tagit dig tid att medverka vid denna undersökning. Som 

examensarbete på Optiker programmet kommer jag arbeta med att ta reda på om 

djupseendet förändras med solglasögon jämfört med utan. 

Det som kommer att hända är:  

Inledande mätningar för att bedöma om du uppnår kriterierna för att delta i 

studien. Det som mäts är din synskärpa (om du bär glasögon eller kontaktlinser 
mäts synskärpan med dessa), pupilldistansen och att samsyn finns.  

Sedan mäts djupseendet. Tre mätningar kommer att genomföras: utan filter, med 

brunt filter och med grått filter. Du kommer att titta på fyra objekt (A, B, C och 

D). Under tiden jag förflyttar ett av dessa objekt bakåt ska du blunda. När du sen 

tittar upp igen ska du berätta vilket objekt som flyttats. Om du inte ser någon 
förändring ska du ändå välja ett av de fyra objekten.  

Personuppgifter kommer inte att redovisas i arbetet. 

_____________________________________________________________ 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av 

ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i 

studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 
avbryta mitt deltagande.  

 

Jag samtycker till att deltaga: 

…………………………………………………………. 

Namn: ……………………………… Datum: …………………. 

Födelseår/månad: ……/…… Man � Kvinna � 



Protokoll: Påverkar solglasögon djupseendet?                       Bilaga 3 

Nr______________ 

 

Födelseår_______ 
Man ___ Kvinna____ 
 
Har du besökt ögonläkare: 
Om ja: lappbehandlad? 
Annan anledning: 
 
 
Känner till samsynsproblem: 
 
 
Diplopi: Upplever du att du ser dubbelt ibland? 
Om ja: 
Hur ofta sker detta ungefär? 
När sker det? …i samband med…  
 
Huvudvärk: 
Om ja: 
Var är huvudvärken lokaliserad? Pannan/Runt ögonen/Nacken/Inuti/ … 
 
Astenopi:  
Gruskänsla i ögonen? 
Trött i ögonen? 
 
Använder glasögon eller kontaktlinser 
Vilket bär du nu? 
Om glasögon: 
Hur gamla är glasögon: 
Om kontaktlinser: 
Hur gamla är kontaktlinser: 
 
Visus/Habituellt:    Samsyn:  

Höger  Binokulärt         

Vänster  

 
Cover test avstånd:_________________________________ PD:__________ 
 

Habituella glasögon: 

 sfär cylinder axelläge 

Höger    

Vänster    

 
 
 
 
 

Ja  

Nej  
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Nr______________ 

 

Filter:  

Utan  Brunt  Grått  

Förflyttning  Korrekt eller felaktigt svar    

mm Båg-
sekunder 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal 
rätt  

  D A C B A A C A B B  

  D D C B B C A A A B  

  B A D A D B D C B D  

             

 
Filter: 

Utan  Brunt  Grått  

Förflyttning  Korrekt eller felaktigt svar    

mm Båg-
sekunder 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal 
rätt  

  D C A C D C A D B C  

             

 
Filter: 

Utan  Brunt  Grått  

Förflyttning  Korrekt eller felaktigt svar    

mm Båg-
sekunder 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal 
rätt  

  D A A D A D C C A   

             

 
Distansskillnaden reglerades enligt följande protokoll: 
� 0% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 45 millimeter 
� 10% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 40 millimeter 
� 20% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 35 millimeter 
� 30% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 30 millimeter 
� 40% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 25 millimeter 
� 50% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 20 millimeter 
� 60% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 15 millimeter 
� >70% rätt i första mätningen ger en distansskillnad på 5 millimeter 
När andra mätningen var genomförd, flyttades optotypen beroende på hur många procents rätt 
försökspersonen erhöll. Hade testpersonen i andra mätserien >80% rätt minskades distansskillnaden 
med hälften. Var antal korrekta svar <50%, ökades distansskillnaden med lika mycket som vid första 
tillfället men aldrig mer än till 45 millimeter, som är den maximala differensen mellan optotyperna. Vid 
50-80% korrekta svar ändrades distansskillnaden med 5-10 millimeter beroende på hur säker 
försökspersonen var på sitt svar. 
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