
  

Institutionen för naturvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 Ulrika Jansson 

Huvudområde: Optometri 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2012:O30 

 

Olika sol- och filterglasögons påverkan på 
färgsinnet och kontrastseendet med och utan 
bländning.



 

 



 

3 

 

Olika sol- och filterglasögons påverkan på färgsinnet och kontrastseendet med och utan 

bländning. 

 

Ulrika Jansson 

 

Examensarbete i Optometri, 15 hp 

Filosofie Kandidatexamen 

 

Handledare: Baskar Theagarayan Institutionen för naturvetenskap 

 BS Optom, Lecturer in Optometry Linnéuniversitet 

  391 82 Kalmar 

 

Examinator: Peter Gierow Institutionen för naturvetenskap 

 Professor, FAAO Linnéuniversitetet 

  391 82 Kalmar 

 

Examensarbetet ingår i optikerprogrammet, 180 hp (grundnivå) 

 

 
Abstrakt 

Syfte:  

Att testa lågkontrastvisus med och utan bländning, färgsinnespåverkan samt komfort med 

fem sol- och filtersolglasögon från Multilens, för att se hur var och en av glasen påverkar 

detta och för att jämföra skillnader mellan solglasen och filtersolglasen i bestämda par. 

Metod:  

28 personer testade de olika solglasen; Pol B, pol G, och pol G15 och de båda filterglasen: 

C1 pol 3 och 511 pol 3. Resultaten jämfördes var för sig och i sol- och filterglaspar mellan 

pol B – 511 pol 3 och C1 pol 3 – pol G15. Pol G var neutral i sol- och 

filterglasjämförelsen. Varje glas testades ovanpå deltagarens habituella korrektion för 

lågkontrastvisus med en logMAR 10% kontrasttavla med och utan Brightness Acuity 

Tester. Färgsinnet testades med ett förkortat Ishiharatest och komforten graderades 

subjektivt i en skala från 1-5. 

Resultat: 

Statistisk signifikant skillnad visades under lågkontrasttestet för samtliga glas i 

förhållande till utgångsläget, men inte i jämförelse mellan sol- och filtersolglas. Under 

bländningstestet visades signifikant skillnad i jämförelsen mellan C1 pol 3 - pol G15 samt 

för pol B, C1 pol 3, 511 pol 3 och pol G15 jämfört med utgångsläget. 

Slutsats:  

Pol G visade bäst resultat i lågkontrast med och utan bländning. Filterglas C1 pol 3 är att 

föredra gentemot solglas pol G15 under bländningsförhållanden. Filterglasen ger bättre 

komfort än solglasen. Ishiharatestet kunde inte visa några färgskillnader mellan sol- och 

filterglasögon. 
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Summary 

 

The aim of this study was to compare five different types of sun- and filterglasses and 

evaluate the differences in visual acuity in low contrast with and without a glare source, 

colour vision and comfort between each glass and between the sunglasses and the filterglasses 

in specific pairs where the sunglasses and the filterglasses are of almost the same colour. 

 

Totally 28 (5 men and 23 women) subjects were involved in this study, everyone with a visual 

acuity of at least 1,0 in both eyes. The participants were asked to try the different sun- and 

filter glasses; pol B, C1 pol 3, Pol G, 511pol 3 and pol G15 in a randomized order during the 

test and kept the first glass on during each test and then changed to the second one and so on. 

 

The low-contrast visual acuity was measured with a 10% contrast logMAR chart once without 

any glare source and once with a brightness acuity tester to simulate glare. The colour sensory 

impact were evaluated with a abbreviated Ishihara test. To compare the comfort of each glass 

the participants were asked to subjectivly give each glass a score from 1 to 5, where 1 means 

not comfortable and much disturbance from glare, and five means very comfortable and no 

disturbance from glare. 

The results showed statistically significant differences between every glass compared to 

baseline in low-contrast acuity testing without glare, but not between the sun- and 

filterglasses. It also showed a significant difference with glare between every glass except 

from pol G and baseline, and this time also between filter C1 pol 3 and pol G15. There was no 

significant difference between sunglasses and filterglasses in Ishihara colourvision testing. C1 

pol 3 was the glass which scored the highest points in the comfort grading test.  
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1 Introduktion 

Ultraviolett strålning från solen är skadligt för våra ögon då det bland annat förstör pigmenten 

lutein och zeaxanthin i näthinnan. Dessa fungerar som ett naturligt filter som sållar bort blått 

skadligt ljus för att skydda tapparna och stavarna (Grosvenor 2007, s. 421). För att skydda 

ögonen mot strålningen och för att få ett behagligare seende i stark sol rekommenderas vi att 

använda solglasögon. CE-märkta solglasögon kategoriseras i fem olika filterkategorier, 

kategori 0 till kategori 4, där kategori 0 släpper igenom mest ljus och UV-strålning och 

kategori 4 släpper igenom minst (Konsumentverket, 2011). 

Som alternativ till vanliga solglasögon har företaget Multilens tagit fram en produkt de valt att 

kalla Biocover. Detta är filtersolglasögon i kombination med ett polariserande filter. Syfte 

med dessa är att filtrera bort allt eller det mesta av allt oönskat ljus. Med oönskat ljus menas i 

detta sammanhang UV-ljus samt energirikt kortvågigt blått eller grönblått ljus. Vanliga 

solglasögon sållar bort UV-ljus beroende på dess kategori men dämpar till skillnad från 

filtersolglasögonen samtliga våglängder och därmed allt synligt ljus. (Multilens 2012)

  

1.1 Kontrastseendet 

Kontrast är ett begrepp som kan definineras som skillnaden i ett objekts maximala och 

minimala ljushet (eller luminans) delat med deras sammanlagda ljushet enligt formeln: (Lmax 

–Lmin)/(Lmax+Lmin) 

Den kvot man får ut från formeln multipliceras sedan med 100 för att få ut ett procenttal som 

uttrycker kontrasten. Vid läsning av svart, mörk text på en ljus, vit bakgrund är kontrasten 

100% (eller nära 100%), reducerad kontrast fås om bakgrundsfärgen och bokstavsfärgen 

närmar sig varandra, tillexempel vid mörkgråa bokstäver på en ljusgrå bakgrund. (Grosvenor 

2007, s. 13)  

Det finns sedemera två olika sätt att beskriva kontrasten på; Michelsonkontrast (enligt 

formeln som står skriven i början av stycket) som används då kontrasten utvärderas med 

randmönster. I annat fall, då kontrasten mäts på en homogen bakgrund använder man istället 

Weberkontrast. Formeln som då används lyder: (Lb-Lt)/(Lb) där Lb står för 

bakgrundsluminansen och Lt står för luminansen av objektet. Den minsta kontrastskillnaden 

som kan uppfattas kallas kontrasttröskel och motsvarar personens kontrastkänslighet. 

Personer med lågt kontrasttröskelvärde och låg kontrastkänslighet behöver större 
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kontrastskillnader för att kunna uppfatta objektet. Inte sällan upplever dessa personer sig se 

dåligt och ha problem med sysslor i det vardagliga livet, trots att synskärpan är god. 

Kontrastseendet är alltså en mycket viktig del av den funktionella synen. (Benjamin 2006, s. 

247)      

Ett diagram över kontrastkänsligheten för olika spatiala frekvenser (se kap. 1.3) ger 

kontrastkänslighetsfunktionen. Längs X-axeln märks de spatiala frekvenserna som testats och 

längs Y-axeln anges en logaritmisk skala över kontrastkänsligheten. Normal 

kontrastkänslighetsfunktion i dagsljus når sin topp vid ungefär 2,3 logenheter för 

kontrastkänsligheten och vid spatial frekvens någon gång mellan 2-6 cykler/grad. (Benjamin 

2006, s. 248)  

1.1.1 Försämrad kontrastkänslighet  

Försämrad kontrastkänslighet är något som främst drabbar äldre personer på grund av att en 

mindre mängd ljus når retina då äldre människor ofta har åldersrelaterad mios, mer 

grumlingar och ökad ljusspridning i linsen. Normalt släpper en tjugoårings lins igenom tre 

gånger så mycket ljus som en sextioårings. En ytterligare faktor till försämringen av 

kontrastkänsligheten är att cellerna i retina degenererar och förändras hos äldre människor. 

(Benjamin 2006, s. 267)  

Många sjukdomstillstånd och andra abnormaliteter i ögat kan leda till försämrad 

kontrastkänslighet. Dessa är framför allt linsopaciteter, optikusneurit i samband med multipel 

skleros, okorrigerade synfel och retinala störningar. Beroende på för vilka spatiala frekvenser 

kontrastkänsligheten är nedsatt kan man få en uppfattning om den bakomliggande orsaken. 

Nedsatt känslighet för höga spatiala frekvenser drabbar i större grad någon som är påverkad 

av retinala störningar eller störningar i de visuella nervbanorna. Nedsatt känslighet för de 

mellersta spatiala frekvenserna kan tyda på optikusneurit (Regan 1991, ss. 491-492).  

En generell sänkning av kontrastkänsligheten för samtliga spatiala frekvenser kan orsakas av 

senare stadier av katarakt eller ålders-relaterad makuladegeneration (Benjamin 2006, s. 251). 

Patienter med nedsatt kontrastseende kan ha svårigheter med flera vardagliga sysslor så som 

bilkörning (Owsley, Stalvey, Wells & Sloane, 1999),  läsning, och att på grund av synen 

uppleva reducerad rörlighet (West, Rubin, Broman, Munoz, Bardeen-Roche & Turano, 2002). 

Owsley (2003) förklarar att det ofta är svårt för undersökaren att förstå dessa patienter, då det 

inte är ovanligt att patienter med nedsatt kontrastkänslighet har god synskärpa. 
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Kontrastkänslighetstester kan hjälpa undersökaren att bättre förstå sin patients problem men 

testet i sig har dock en liten klinisk betydelse för fastställande av diagnos. (Owsley 2003)  

Anledningen till att resultatet av en kontrastkänslighetsmätning är av litet värde vid 

fastställande av diagnos är att många sjukdomstillstånd har liknande påverkan på 

kontrastkänsligheten (Benjamin 2006, s. 251). 

1.2 LogMAR systemet 

LogMAR står för ”logarithm of minimum angle resolution” och är ett sätt att definiera 

synskärpan liksom decimalvisus eller Snellenbråk. Med ”minmum angle of resolution” 

(MAR) menas den minsta synvinkel som krävs för att urskilja en detalj i en optotyp. Detta 

uttrycks i bågminuter. Då synskärpan är motsvarande 1,0 decimalvisus är MAR lika med en 

bågminut. Då synskärpan är 0,5 decimalvisus är MAR två bågminuter. Genom att ta 

tiologaritmen för det värde som anhålls i MAR fås logMAR värdet. Detta innebär att om 

MAR är en bågminut är logMAR 0,0. Då synskärpan är bättre än 1,0 decimalvisus / 1 MAR 

så kommer LogMAR vara negativt, se tabell 1.1 För visusmätning med tavlor som har fem 

optotyper på varje rad där storleken minskar med 0,1 log enheter för varje rad neråt motsvarar 

varje optotyp ett värde av 0,02 på logMAR skalan. (Benjamin 2006, s. 221) 

Tabell 1.1 Förhållandet mellan Decimalvisus, MAR och logMAR. Detta är en förenkling av  

avstånds synskärpe-konverteringtabellen 3.1 (figur efter Elliott 2007, s. 33)  

Decimalvisus MAR LogMAR 

2,0 0,5 -0,3 

1,25 0,8 -0,1 

1,0 1,0 0,0 

0,8 1,25 0,1 

0,5 2,0 0,3 

0,25 4,0 0,6 

0,1 10,0 1,0 

0,05 20,0 1,3 

 

1.3 Kontrastkänslighetstester  

Det är en skillnad mellan att testa kontrastkänsligheten och att testa lågkontrastvisus. 

Kontrastkänslighetstesterna använder sig av samma storlek på alla optotyperna och skillnaden 

dem emellan är variationen i ljushet, alltså variationen i kontrast, som minskar för varje rad 

neråt. Från dessa test kan man avgöra kontrasttröskeln. Tvärtom gäller för lågkontrastvisus, 

där kontrasten är konstant och storleken på optotyperna varierar. Detta test ger oss inte något 
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värde för kontrasttröskeln då det är svårt att veta vilken spatial frekvens som gäller för 

lågkontrastoptotyperna. Dessutom beror lågkontrastvisus av patientens högkontrast 

synskärpa. (Benjamin 2006, s. 261) 

Vid mätning av kontrastkänsligheten med randmönster (Michelsonkontrast) består testerna av  

tavlor med svarta och vita horisontella ränder. En vit och en svart rand utgör tillsammans en 

cykel och antalet cykler/grad utgör tavlans spatiala frekvens. Hög spatial frekven innebär att 

tavlan har fler cykler/grad och tvärtom se fig 1.1. Ett test utgörs vanligtvis av flera tavlor 

mellan 0,5-30 cykler/grad. 0,5 cykler/grad motsvarar ungefär visus 0,02 och 30 cykler per 

grad motsvarar ungefär visus 1,0. En tavla upptar vanligtvis 3-5grader. (Grosvenor 2007, s 

171) 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Till vänster illustreras ett randmönster med hög spatial frekvens och till höger ett 

randmönster med lägre spatial frekvens. 

1.3.1 Vischtech tavlan 

Denna tavla består av sex rader med vardera nio cirklar. Cirklarna består av ett sinusvågigt 

randmönster i olika kontrast. Sinusvågigt randmönster innebär att det inte finns någon skarp 

avgränsning mellan de vita och svarta strecken, utan att det är en mjuk övergång mellan dem 

(Benjamin 2006, s 249). Den spatiala frekvensen ökar för varje ny rad. Ränderna i varje cirkel 

är antingen vertikala, lutade åt höger eller lutade åt vänster och patientens uppgift är att tala 

om i vilken riktning ränderna är lutade. Värdet från mätningen plottas sedan in i ett diagram 

för att lättare kunna jämföra testresultatet med ett normalvärde. (Grosvenor 2007, s. 172) 

1.3.2 Pelli-Robson tavlan 

Detta test består av en tavla med 16 gånger 3 optotyper av samma storlek med olika kontrast i 

varje triplett. En systematisk minskning av kontrasten ges var tredje optotyp och de två 

efterföljande har samma kontrast som den första i treserien. Testet utförs vanligen på en 

meters avstånd men testar då endast låga spatiala frekvenser och kan därför missa 

kontrastkänslighetsförluster av högre spatiala frekvenser.  För att testa högre frekvenser kan 
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avståndet till tavlan ökas till tre meter.  (Benjamin 2006, s. 260) Patientens uppgift är att i så 

stor mån som möjligt identifiera optotyperna allt eftersom kontrasten minskar. Då patienten 

läst samtliga tre, eller två optotyper fel i en serie avslutas testet.  (Grosvenor 2007, s. 174)  

1.3.3 Bailey-Lovie tavlan 

Denna tavla har konstant kontrast på alla optotyper. Istället minskar storleken på optotyperna 

för varje rad neråt. Testresultatet anges enligt angiven logMAR skala. Testet utförs vanligtvis 

på sex meter avstånd (om annat avstånd måste resultatet räknas om för att överensstämma 

med avståndet) och patientens uppgift är att läsa minsta möjliga rad. (Grosvenor 2007, ss. 

174-175) 

1.4 Bländning  

Bländning (eng. glare) delas in i tre kategorier: ”Disability glare”, ”discomfort glare” och 

”light-adaption glare”. Med ”disability glare” menas att synfunktionen reduceras i samband 

med bländning. ”Discomfort glare” innebär att patienten upplever en obehagskänsla under 

vistelse i ljusa miljöer. ”Light-adaption glare” innebär att patienten upplever ett centralt 

skotom i synfältet som reducerar synkvaliteten efter att tidigare ha utsatts för bländning. 

(Benjamin 2006, ss. 271-272) 

1.4.1 Ökad bländningskänslighet 

Bländningskänslighet (”disability glare”) orsakas antingen av en för starkt lysande ljuskälla 

inom synfältet vilken bidrar till nedsatt effekt i retina, eller så orsakas det av intraokulär 

ljusspridning (Benjamin 2006, s. 272). Ljusspridning uppstår då de vanligtvis välordnade 

kollagena fibrer i cornea och lins förlorar sin struktur, vilket sker naturligt och succesivt med 

åldrandet. Den ökade oordningen av fiberna ger också minskad transperens av medierna och 

har även en kontrastkänslighetsreducerande effekt. (Abrahamsson, Thaung & Sjöstrand 1997)      

1.4.2 Kontrastkänslighetstest under bländning - BAT 

Brightness acuity tester BAT, är ett handhållet instrument som består av en semisfär med en 

dold ljuskälla och en 12 mm central apertur fäst på ett handtag se fig 1.2. Semifären är 60 mm 

i diameter och ska under testet placeras emot pannbenet och kindbenet så att ögat hamnar i 

dess mitt så att seende genom aperturen är möjlig. Denna gör då så att hela perferin belyses. 

Patientens uppgift är att som tidigare identifiera optotyper på syntavla fast denna gång under 

bländning. Tavlan som testas kan variera och vara både högkontrast och lågkontrast. 

(Benjamin 2006, ss 277-278) 
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Fig. 1.2 Brightness Acuity Tester (BAT) 

Instrumentet har tre olika ljusintensiteter att välja mellan. Den lägsta intensiteten, (300 ft. 

candela) är tänkt att efterlikna den belysning som kan fås i ett klassrum eller i ett varuhus, 

men denna används sällan då denna oftast inte kan påvisa någon betydande effekt. Vanligast 

är att man använder medelintensiteten (2500 ft. Candela) som motsvarar indirekt solljus en 

molnig dag då bländningstestet ska utföras på kataraktpatienter. Annars används 

högintensiteten (10000 ft. Candela) som motsvarar det ljus som fås i  direkt solljus rakt 

ovanifrån ståendes på ljust underlag. Testet ska ske i ett mörkt undersökningsrum (mindre än 

20 ft. candela) med ett öga okluderat och patienten ska bära sin bästa korrektion.  (Marco 

Ophtalmic Inc, u.å.) 

Fås ett reducerat resultat, en minskning med tre rader eller mer av kontrastseendemätningen 

under bländning i högsta intensitet så tyder detta på att det finns okulära opaciteter exempel 

katarakt, centrala floaters i glaskroppen eller korneala ärr. Denna patient upplever svårigheter 

i ljusa miljöer. En ökning av kontrastseendet under bländning med högsta intensitet beror på 

att pupillen konstrikterar och eventuella perifiera störningar får mindre betydelse då pupillen 

är liten. Exempel på detta är vid noncentral kortikal katarakt eller om det finns oregelbunden 

astigmatism. Dessa patienter har också bättre seende i starka ljusmiljöer utomhus. Normal 

förändring av kontrastseendet under bländning i högsta intensitet är ingen förändring eller en 

liten sänkning med en rad. Då finns det inte heller några signifikanta okulära opaciteter.  

(Marco Ophtalmic Inc u.å.)  
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1.5 Filterglasögon 

Kortvågigt ljus bidrar till ökad kromatisk aberration, ökad ljusspridning och fluoroscens i 

linsen. Elimineras detta ljus fås en ökad kontrastkänslighet och en klarare bild, särskillt i de 

fall då medierna är grumliga. Användningsområdet för filterglasögon ligger därför primärt 

hos äldre patienter samt hos patienter med nedsatt syn.  (Zigman 1992) 

Filterglasögon blockerar fullt eller till viss del våglängder under en angiven gräns, så endast 

ljus med längre svängningar passerar (Multilens 12-02-07), se fig 1.3. 

Fig 1.3 Principen för ett filterglas (figur efter Multilens 12-02-07) 

 

1.5.1 Studier om filterglasögon för ökad kontrastkänslighet 

I en studie gjord av Eperjesi och Agelis (2010) undersöktes synskärpan, kontrastseendet och 

läsningen med tre olika filter (450nm, 511nm och 527nm). Detta för att utvärdera effekten av 

filtrena. Testerna utfördes med ”forward light scatter filters” för att simulerar ljusspridning. 

Varje test genomfördes både med och utan bländning och det var bara patienter med friska 

ögon som deltog i studien. (Eperjesi & Agelis 2010)  

Resultatet som erhölls ur studien visar att synskärpan blev försämrad för samtliga filter 

jämfört med synskärpan utan filter och sänktes med 11, 13 respektive 14 logMAR-enheter för 

450, 511 och 527 nm filtren utan bländning. Även med bländning sänktes visus för samtliga 

filter jämfört med visus utan filter under bländning. Kontrastkänslighetstestet gav också 

försämrat resultat med filtren både med och utan bländning jämfört med utan filterglasögon. 

Resultatet blev också sämre ju längre våglängder filtren sållade bort. Undantaget var en 

ökning med 0,02 log CS enheter för 450 nm filtret i kontrastkänslighetstestet under bländning. 

Konklusionen från studien är således att 450, 511 och 527 nm filter inte förbättrar 

kontrastkänsligheten vare sig under eller utan bländning för friska personer i närvaro av 

”forward light scatter filter”. (Eperjesi & Agelis 2010) 
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I en annan studie av Leguire och Suh (1992) jämfördes kontrastkänsligheten under bländning 

med olika filterglasögon och solglasögon som jämfördes mellan en grupp av friska patienter 

och en grupp med patienter där alla hade en degenererande sjukdom på retina. Resultatet från 

denna studie visar på en systematiskt sänkning av kontrastkänslighetsfunktionen med 

filterglasögon särskilt vid högre spatiala frekvenser för deltagarna med friska ögon där 

sänkningen stod i förhållande till transmissionen av varje filter. I gruppen med retinala 

degenerationer visades  antingen en liten förbättring eller ingen förändring av 

kontrastkänslighetsfunktionen under bländning med de olika filterglasögonen jämfört med 

utan filterglas. (Leguire & Suh 1992) 

Resultatet kan således tolkas på två sätt: Att filterglasen inte ger någon betydande förbättring 

av kontrastkänslighetsfunktionen under bländning för patienter med retinal degeneration, eller 

att det ger en förbättring av kontrastkänslighetsfunktionen under bländning eftersom ett filter 

som för en frisk person ger tydlig försämring inte gör någon skillnad för patienten med retinal 

degeneration. Däremot verkar inte filter förbättra kontrastkänslighetsfunktionen för  friska 

personer. En jämförelse filterglasögonen emellan visar att gulfilter ger bäst resultat för båda 

grupper, och solglasögonen gav sämst resultat i båda grupper.  (Leguire & Suh 1992)  

Ett resultat som visar att filterglasögon ger förbättring av kontrastkänsligheten i vissa fall 

presenterade Zigman i sin studie från 1992. I denna studie ingick fyra grupper av äldre 

patienter. Varje grupp  med respektive katarakt, åldersrelaterad makuladegeneration, afaki 

eller helt friska ögon. Filtret som användes var 480 nm. Resultatet visar en ökning av 

kontrastkänsligheten för gruppen med åldersrelaterad makuladegeneration speciellt vid högre 

spatiala frekvenser. Dock kunde ingen förbättring urskiljas ur de övriga tre grupperna. 

(Zigman 1992, ss. 325-326) 

Även andra studier har visat att filterglasögon har positiv verkan och kan ge förbättrad 

kontrastkänsligheten för vissa patienter med åldersrelaterad makuladegeneration. 

(Langagergaard, Ganer & Baggesen 2003) 
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1.6 Ljus och Färg 

Färg är en term som beskriver upplevelsen av ljus från olika våglängder. Intervallet för inom 

vilka våglängder som är synliga för oss människor är ungefär 380 nm – 780 nm. De färger 

som förknippas med följande våglängdsintervall är: 

 380-450nm  violett  

 450-490nm  blå 

 490-560nm  grön 

 560-590nm  gul 

 590-630nm orange 

 630-780nm  röd   

Personer med normalt färgseende kan urskilja ungefär 150 olika nyanser ur detta spektra. Ljus 

under 380 nm, det vill säga ultraviolett strålning är osynligt för människor liksom det 

infraröda ljuset vars våglängder är över 780 nm. (Birch 2001, s.3)      

1.6.1 Ljusets påverkan på ögonen 

I en studie som utfördes på donerade åldrade mänskliga linser undersöktes påverkan av 

ultraviolett strålning och strålning av kortvågigt energirikt synligt ljus med olika typer av 

laserstrålning. Detta gjordes genom att jämföra ljustransmissionen före och efter 

bestrålningen, alltså den mängd ljus som passerade genom linsen. Resultatet för denna 

undersökning visar att förändringar sker tidigt i linsen vid bestrålning med pulserande UV-

laser (355nm) av en högre strålningstäthet (65mW/cm
2
) och vita opaciteter bildas i linsen. För 

lägre strålningstäthet (16mW/cm
2
) skedde inga tidiga förändringar i linsen men efter 72 

timmar hade bruna opaciteter bildats. När bestrålningen skedde med konstant synligt ljus 

(532nm) visade linserna inte upp några synliga förändringar. Dock konstaterades det också i 

studien att pulserande ljus verkar skada linserna mer än konstant ljus, vilket kan vara 

bidragande till att det inte syntes någon förändring vid bestrålning av synligt ljus. (Kessel, 

Eskildsen, Holm Lundeman, Bjarlin Jensen & Larsen 2011)  

Att blått synligt ljus ändå kan ge påverkan på ögonen menar Zigman (1989) som i sin tur 

refererar till en studie av  Carlyle, Rand och Bursell (1988) samt till en studie av Weale 

(1985) där båda menar att blått ljus tillsammans med ultraviolett strålning är de största 

bidragande orsakerna till försämrad syn till följd av linsopaciteter. Detta menar de skulle bero 
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på att det uppstår autofluorescens i linsen och att ljusspridningen i linsen ökar vid dessa korta 

våglängder. (Carlyle, Rand & Bursell, 1988; Weale, 1985 se Zigman 1989)  

1.7 Färgseendet och färgseendedefekter 

En människas förmåga att se färger beror på att det finns tre olika typer fotopigment i 

tapparna i näthinnan, varvid varje typ har ökad känslighet för ett specifikt intervall av 

våglängder (Flück, u.å. s.6). Man talar om L-tappar, M-tappar och S-tappar beroende på om 

känsligheten är för långa-(L), medel- (M) eller korta- (S) våglängder (Benjamin 2006, s. 292). 

L-tapparna har sin maximala känslighet vid 560 nm, M-tapparna är känsligast för våglängder 

runt 530 nm och S-tapparnas intervall når sin topp vid 420 nm. Dessa grundfärger där vardera 

pigment har sitt maximala känslighetsområde refereras till som rött (L-tapparna), grönt (M-

tapparna) och blått (S-tapparna) men färgbenämningen överrensstämmer inte exakt med den 

färg där känslighetsintervallet toppas. Intervallen för känslighetsområderna för de olika 

pigmenten är överlappande. (Birch 2001 s.15)  

Beroende på hur och i vilken grad de olika fotopigmenten stimuleras uppstår en 

färgblandningsprocess utifrån dessa tre grundfärger vilket således ger oss olika färgupplever 

(Birch 2001, s. 10). Ett normalt färgseende sägs därför vara trikromatiskt (Grosvenor 2007, 

s.125). Se fig. 1.4. 

Fig. 1.4 Genom att mixa rött, grönt och blått kan flera andra färger uppstå. 

 

 

Om en typ av dessa tappar har nedsatt funktion, har ett förskjutet känslighetintervall eller 

saknas totalt kommer färguppfattningen hos denna person vara annorlunda. Personen i fråga 

har då färre möjligheter att skapa rätt färgblandning att matcha det givna stimulit med.    

(Flück u.å. s.6) 

Färgsinnesdefekter är antingen genetiska eller förvärvade. I de fall de är genetiska är de också 

medfödda (Benjamin 2006, s. 289). 
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1.7.1 Anomal trikromsi 

Då alla fotopigment existerar men ett pigment är försvagat eller har förskjuten 

känslighetstopp kallas detta anomalt trikromatiskt seende. Beroende på vilken tapp som har 

nedsatt känslighet indelas anomal trikromsi antingen in i protanomal (L-tapparna defekta), 

deuteranomal (M-tapparna defekta) eller tritanomal (S-tapparna defekta). Personer som är 

protanomala, deuteranomala och tritanomala är röd- (protan), grön- (deutan) respektive blå- 

(tritan) svaga och behöver mer mättnad av den avsaknade färgen för att kunna matcha ett 

stimuli. (Grosvenor 2007, s. 125) 

1.7.2 Dikromasi 

Om ett pigment inte alls existerar finns endast två grundfärger till att matcha det givna 

färgstimulit. Detta kallas dikromasi och delas in liksom anomal trikromsi i namn efter vilken 

typ av fotopigment som saknas. Personer med protanopi, deuteranopi och tritanopi saknar 

vardera rött (protan), grönt (deutan)  respektive blått (tritan) pigment. (Colbindor u.å. s.10) 

Personer med protanopi och deuteranopi har liknande färgupplevelser, och dessa benäms ofta 

tillsammans som rödgrön färgdefekt (Benjamin 2006, s. 292).  

Rödgröndefekt är den vanligaste formen medfödd färgsinnesdefekt och är vanligast bland 

män. Anledningen till att majoriteten med rödgröndefekt är män beror på att anlaget för 

normal trikromsi är bundet till X-kromosomerna. För att en kvinna ska drabbas av rödgrön 

färgsinnesdefekt krävs det att att båda X-kromosomerna saknar anlag för normalt färgseende i 

och med att detta anlag är reccensivt. För män krävs det att deras enda X-kromosom saknar 

anlaget för normal trikromsi för att färgseendet ska bli defekt då anlaget för normal trikromsi 

alltid saknas i Y-kromosomen. Detta gör att prevalensen för män och kvinnor i Europa med 

rödgrön defekt är 8% respektive 0,5%. (Benjamin 2006, s. 294)  

Rödgröndefekter kan också förvärvas av ett antal okulära sjukdomstillstånd bland annat av 

optikus neurit, papillit eller toxisk amblyopi. (Benjamin 2006, s. 297) 

Mycket mer sällsynt är att ha en medfödd blågul färgsinnesdefekt, så kallad tritanopi. Anlaget 

för tritanopi är autosomalt vilket innebär att det inte är könsbundet och att prevalensen är 

densamma för män och kvinnor. Förekomsten av medfödd tritanopi är dock oviss. I  en studie 

refererad av Birch (2001) uppges prevlalensen av kongenital tritanopi vara maximalt 1 person 

på 10 000 (Birch 2001, s. 34). En annan studie av van Norren och Went (1981) som också 

nämns av Birch (2001) hävdar att förekomsten av tritanomal trikromsi är så stor som 1 på 



 

18 

 

500. (van Norren & Went, 1981 se Birch 2001, s. 34) Tritanopi anses därför vanligen som en 

förvärvad defekt som kan fås i samband med bland annat sjukdomstillstånd som glaukom, 

diabetes, ålderselaterad makuladegeneration eller papillödem. (Benjamin 2006, ss. 296-297)   

Benjamin (2006) beskriver hur förvärvade färgsinnesdefekter följer en regel kring deras 

uppkomst. Denna regel kallas Köllners regel. Regeln lyder att förvärvade blå-gula defekter 

beror på förändringar i okulära medier, choroidea eller retinas yttre distala lager och att 

förvärvade rödgröna defekter beror på förändringar i opticus nerven eller i de mer proximala 

inre delarna av synsystemet. (Benjamin 2006, s. 297) 

1.7.3 Monokromatism 

I mycket ovanliga fall saknas ett eller samtliga fotopigment. Detta innebär total färgblindhet 

och stimulin kan då endast matchas i gråskala med hjälp av olika ljushet. (Benjamin 2006, s. 

293) 

Monokromatism indelas i sin tur in i typisk (stavmonokromatism) eller atypisk 

(tappmonokromatism) monokromatism. Typisk monokromatism är i de fall då det inte finns 

några fungerande tappar alls i retina. Detta medför också låg synskärpa (ca 0,1), nystagmus 

och fotofobi. Atypisk monokromatism är då endast ett fungerande fotopigment finns i 

tapparna. (Birch 2001, s. 22) För översikt av klassificering av färgsinnesdefekter se tabell 1.2. 
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Tabell 1.2. Klassificering av färgseendedefekter 

 

 

1.7.4 Hur färguppfattningen påverkas av filter-och solglasögon 

De Fez, Luque och och Valentin undersökte i sin studie från 2002 bland annat hur färgseendet 

påverkas av färgade solglasögon och filterglasögon. I studien användes ett par grön-, blå-, 

gul- och brunfärgade solglas samt ett 450 nm och ett 527 nm filter. Resultatet från 

mätningarna visar att färger återgavs bäst utan några filter alls, men att de gråfärgade glasen 

var de som mest efterliknande de resultat som erhölls under mätningarna utan glas och alltså 

gav mest naturligt färgseende. Sämst färgåtergivning gav de båda filterglasögonen vars 

resultat kan liknas vid de som erhålls vid tritanopi. Det filtret som blockerar längst 

våglängder, alltså här 527 nm filtrer gav allra sämst färgåtergivning. (De Fez, Luque, & 

Viquieira 2002)  

Även Thomas och Kuyk påvisade förändringar i färgseendet med vissa filterglasögon vid 

undersökning med Farnsworth-Munsell D-15 test. De färgseendedefekter som orsakades av de 

olika filtren liknar främst de som fås vid tritanopi. Filterglasögonen som gav utslag på 

Farnsworth – Munsell D15 testet benäms som Blublocker och Vuarnet, medan filtrena NoIR, 

CPF550 och NDF som också testades i samma studie inte märkvärt verkade påverka 

färgseendet. (Thomas & Kyuk 1988)    
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1.8 Färgseendetester 

De testen som används för att utvärdera färgseendet kan bland annat vara i form av 

pseudokromatiska tavlor (Ishihara mfl.), färgsorteringstester (Farnsworth-Munsell) eller 

anomaloskop. (Grovenor 2007, ss. 126-127) 

1.8.1 Farnsworth-Munsell 100 hue test 

Detta test är ett färgsorteringstest som består av 85 olikfärgade kapslar som fördelas på fyra 

olika brickor. Varje bricka börjar och slutar med en fast kapsel som är av samma färg som de 

första och sista flyttbara kapslarna i varje bricka. Patientens uppgift är att placera den kapsel 

som mest liknar den föregående kapseln på brickan och fortsätta så tills brickan är fylld och 

att kapslarna bildar en mjuk färgsekvens från början till slutet. För att kontrollera testet är 

kapslarna numrerade efter korrekt ordning i botten. Detta test är ett känsligt test som tidigt 

upptäcker förändringar i färgseendet. Det används också för att upptäcka skillnader mellan 

höger och vänster öga. Varje bricka tar ungefär två minuter att färdigställa. (Benjamin 2006, 

s. 320)  

1.8.2 Farnsworth Munsell D15 test 

Detta test består av 15 kapsyler som ska sorteras i färgordning likt Farnsworth-Munsell 100 

hue test. (Grosvenor 2007, s. 127) Detta test har relativt stora  färgskillnad mellan varje kapsel 

och hittar därför endast de patienter med stora och medelstora färgsinnesdefekter (Elliott 

2007, s. 68).  

1.8.3 Anomaloskop 

Det säkraste testet för diagnostisering av rödgrön färgsinnesdefekt är undersökning med ett  

anomaloskop. Instrumentet visar olika gulfärgade ljuskällor och patientens uppgift är att 

matcha den givna färgen med en inställbar färgskala. (Birch 2001, s. 53) Färgskalan har rött 

och grönt ljus som kan mixas i rätt blandning till den givna gula färgen. Protanopa kommer att 

matcha den givna färgen med för mycket rött ljus och deuteraneropa kommer att använda för 

mycket grönt ljus. (Flück u.å. s.18) 

1.8.4 Ishiharatavlor 

Ishiharafärgseendetestet består av en serier tavlor som vardera utgörs av många små prickar, 

där prickarna det i varje tavla bildar en siffra eller en figur, se fig. 1.5. Prickarna som utgör 

bakgrunden är av en viss färg och siffrorna i samma bild är av en färg som personen med 

färgsinnesdefekt kan ha svårt att skilja från bakgrunden. Patientens uppgift är således att 
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identifiera de siffror som varje tavla visar. Som alternativ för barn, eller för någon som inte 

kan identifiera siffror finns istället tavlor som visar en slinga som då ska kunna följas med 

fingret. (Grosvenor 2007, s. 126)  

Tavelserierna som Ishiharatestet är uppbyggt av består av antingen 16, 24 eller 38 tavlor, 

beroende på vilken version av testet man använder. Den första siffran i varje serie skiljer sig i 

ljushet från bakgrunden och ska därför alltid, oavsett typ av färgsinnesdefekt kunna utläsas. 

Denna tavla är för demostration, men ingår ändå i testet. (Benjamin 2006, s. 316) 

Testet utförs på 75 centimeters avstånd i dagsljus eller med ljus rumsbelysning. Ljuset ska 

vara rakt infallande mot tavlorna. Patienten får maximalt tre sekunder att identifiera siffran på 

tavlan. För ”Ishihara 38 plate” testet anses normal testresultat vara 17 korrekta tavlor eller 

fler, och ingen defekt bedöms då finnas. Om testresultatet är 13 korrekta tavlor eller färre 

anses färgseendet vara defekt. Det är ovanligt att hitta patienter som svarar korrekt på 14-16 

tavlor och i dessa fall krävs ytterligare utredning av färgseendet med ett anomaloskop. 

Observera att korrekt svar kan vara att inte kunna identifiera någon siffra liksom att felaktigt 

svar kan vara att kunna identifiera en siffra. (Ishihara u.å.)  

 

                                                

Fig. 1.5 Exempel på Ishihara tavlor ur Ishihara 38-plate test 

1.9 Stereoseende 

Stereoseende eller djupseende är en persons förmåga att uppfatta djup i en bild. Detta är 

möjligt då höger och vänster öga mottar information från var sin vinkel av ett objekt. Detta 

stimulerar då inte motsvarande punkter i höger och vänster retina. Hjärnan skapar sedan en 

bild av den sammanlagda informationen från höger och vänster näthinna som upplevs vara på 

annat avstånd än originalbilderna. Detta kallas retinal disparitet och bilden som skapats är 

tredimensionell. (Grosvenor 2007, s.79) 
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1.10 Stereoseendetester  

1.10.1 Titmus Stereo test 

Detta test utgörs av tre delar, stereofly, se fig. 1.6, seriefigurer och wirt test. Samtliga utförs 

på 40 centimeters avstånd i ljus rumsbelysning med polariserande glasögon. Stereofly är ett 

grovt samsynstest där patienten uppmanas att greppa tag i flugans vinge. Ett positivt resultat 

för detta test är om patienten vill greppa vingen några centimeter ifrån boken och viss samsyn 

finns då (vingen producerar ungefär 3000 bågsekunder). Ett negativt resultat, då patienten 

nuddar boksidan i försöket att greppa vingen tyder på att denna patient inte har någon samsyn. 

Seriefigurerna är fördelade på tre rader med fem figurer i varje rad varav en figur är 

tredimensionell och patientens uppgift är att peka ut denna (rad 1 producerar 400 

bågsekunder, rad 2 producerar 200 bågsekunder och rad 3 producerar 100 bågsekunder) . På 

liknande sätt fungerar wirt test, där patienten ska avgöra vilken ring av fyra möjliga som står 

ut från boksidan och är tredimensionell. Detta görs i nio omgångar. Både seriefigurtestet och 

wirt test börjar med en lätt nivå som grovt testar samsynen och om dessa nivåer klaras 

fortsätter testet med mer noggranna nivåer. För den sista nivå där patienten ger korrekt svar 

antecknas de bågsekunder som produceras av just det testet. (Elliott 2007, s. 205; Grosvenor 

2007, s.124)  

 

Fig. 1.6 Stereofly test med tillhörande polariserande glasögon. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att testa lågkontrastvisus med och utan bländning, 

färgsinnespåverkan samt komfort med fem polariserande sol- och filtersolglasögon från 

Multilens, för att se hur var och en av glasen påverkar detta och för att jämföra skillnader 

emellan solglasen och filtersolglasen i bestämda par där dessa liknar varandra. 
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3 Material och metod 

Samtliga undersökningar utfördes optikerprogrammets undersökningsrum på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Majoriteten av deltagarna i studien är elever på 

Linnéuniversitetet. Samtliga mätningar utfördes under veckorna 14-17 år 2012. 

3.1 Material  

De solglasögon och filtersolglasögon som användes i studien är: 

 Solglaset Pol B som är bronsfärgad med 9 % transmission. Detta glas är 

polariserande. Detta glas är glas A i studien. För transmissionskurva se fig. 

3.1B. 

 Filtersolglaset C1 som blockerar 80% av allt ljus under 450 nm. Detta är i 

kombination med ett polariserande filter Pol 3 vilket absorberar 85% av ljuset. 

Denna kombination ger glaset en gulgrå färg. Detta glas är glas B i studien. 

 Pol G vilken är en gråfärgad lins med 19% transmission. Detta glaset fick 

bokstaven C i studien.  För transmissionskurva se fig. 3.1B. 

 Filtersolglaset 511 som utesluter allt ljus under 511nm. Även detta glas 

kombineras med det polariserande filtret som kallas Pol 3. Totalt får detta glas 

8 % transmission och en brun färg. Bokstaven som tilldelades detta glas var D. 

För transmissionskurva se fig. 3.1A. 

 Solglaset Pol G15 som har en grågrönaktig färg och 17 % transmission. Detta 

glas fick bokstaven E i studien
1
. För transmissionskurva se fig. 3.1C. 

 

Fig. 3.1A-E. De solglasögon och filtersolglasögon som användes i studien. 

                               

Fig. 3.1A. Pol B   Fig. 3.1B. C1 Pol 3 

1 Martin Lingvall [e-post] 120306 samtlig information om glasens transmisson. 
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Fig. 3.1C. Pol G   Fig. 3.1D. 511 Pol 3 

 

Fig. 3.1D G15 

Samtliga glasögon skänktes från företaget Mulitlens. Namnen på glasen i studien är samma 

namn som Multilens använder på samma produkter i sitt sortiment
2
. 

Stereoseendet kontrollerades med Titmus Stereotest. För visusmätning i hög kontrast (100%) 

och i låg kontrast (10%) användes logMAR tavla genom Testchart (5 meter). Färgseendet 

uppskattades med Ishihara tavlor och för bländningstest och komfortgradering användes 

Brightness acuity tester, BAT. 

Fig 3.2A-D. Transmissionskurvorna
2
 för A: filter 511 pol 3, och för B: pol G samt pol B, C: 

Pol G15 och D: C1 Pol 3. 

 

              Fig. 3.2A   Fig. 3.2B 

2 
 Glasens namn och tabellerna från Fig. 3.2A-C är tagna från Multilens hemsida /lösningar & produkter/ produktinformation 

/ ML filter. Tabellerna är omgjorda i efterhand. Fig 3.2D kommer från Martin Lingvall [e-post] 120521. 
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  Fig. 3.2C   Fig. 3.2.D 

3.2 Tillvägagångsätt  

Deltagarna informerades om studiens syfte och upplägg och fick därefter signera pappret om 

Informerat samtycke (bilaga nr 1). Därefter följde ett antal inledande mätningar för att avgöra 

deltagarens lämplighet för studien. 

3.2.1 Inledande mätningar 

Visusmätning gjordes i hög kontrast för att ta reda på patientens synskärpa. Detta gjordes 

binokulärt samt monokulärt för OD/OS med deltagarens habituella korrektion. Plus ett 

(+1,00) metoden utfördes över korrektionen för att kontrollera att den aktuella korrektionen 

stämde. Deltagarens korrektion antecknas och i de fall då denna var okänd mättes 

glasögonstyrkan upp med vertometer. Därefter togs en enkel anamnes (Bilaga nr 2) som bland 

annat berörde dess ålder, kön, korrektionstyp och ögonhälsa. För att ta reda på om deltagaren 

har binokulärseende testades stereoseendet med Titmus Stereotest (stereofly) och ett positivt 

resultat på detta test krävdes för att fortsätta undersöknignen. 

3.2.2 Utförande  

Samtliga glasögon tilldelades var sin bokstav A-E (se s. 24). Glasögonen behöll samma 

bokstav under hela studiens gång, och var alltså desamma för samtliga deltagare. Den 

turordning glasen sedan mättes i lottades och varierade mellan varje deltagare. Detta för att 

undvika att samma glas alltid testades sist då deltagarna kanske var trötta och mindre 

fokuserade, vilket skulle kunna bidraga till ett falskt resultat.  

Lågkontrastvisus började mätas för deltagarens utgångsvärde, alltså den 

lågkontrastsynskärpan deltagaren har utan något glas. Detta antecknades enligt logMAR. 
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Optotyperna slumpades mellan varje mätning och inför varje byte av glas för att förhindra att 

dessa memorerades.  

Samma test upprepades därefter under bländning, då användes BAT-testet, där höger öga var 

det som bländades och vänster okluderades. Bländningseffekten var på högsta intensitet och 

deltagaren ombads använda denna samtidigt med en högkontrast logMAR tavla för att 

sedvanligt läsa minsta rad.  

Därefter testades utgångsvärdet för deltagarnas färgseendet. För varje test visades tio Ishihara 

tavlor. Detta test består fullständigt av 38 tavlor som ska identifieras men då bedömningen 

gjordes att det inte var nödvändigt ur studiens synpunkt att testa samtliga tavlor beslutades det 

att reducera testet enligt de instruktioner som följer testet och som sammanfattats nedan 

(Ishihara u.å): 

 Tavla 1: Testades i alla mätningar.  

 Tavlor 2-5: En av dessa användes i varje mätning. 

 Tavlor 6-9: En av dessa användes i varje mätning.   

 Tavlor 11-13: En av dessa användes i varje mätning. 

 Tavlor 14-17: En av dessa användes i varje mätning. 

 Tavlor 18-21: En av dessa användes i varje mätning. 

 Tavlor 22-25: Samtliga testades i varje mätning.  

Tavla 1 är en kontrolltavla och ska kunnas ses av alla oavsett färgsinnesdefekt, på grund av att 

siffran i denna tavla är av annan ljushet än bakgrunden se fig. 3.3. Tavlorna 2-21 visar om 

färgseendet är normalt, om det finns en rödgrön defekt eller om det finns total färgblindhet. 

Tavlor 22-25 visar vilken typ av rödgrön defekt som finns, protanomali eller deuteranomali. 

För tavlor nummer 1-21 antecknades svaren som antingen rätt eller fel. För tavlor nummer 22-

25 anntecknades de siffror patienten kunde identifiera. Normalt testresultat för detta 

reducerade Ishiharatestet är att samtliga tavlor ska vara korrekta. De övriga tavlor nr 26-38 

består av färgade slingor som ska följas med ett fingrer, för patienter som inte kan identifiera 

siffror. (Ishihara u.å) 
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Fig. 3.3 Ishihara tavla nr 1 kontrolltavla 

När utgångsvärdet hade tagits i varje test så lottades det första glasögonparet deltagaren skulle 

testa och samtliga test utfördes igen. Samma procedur upprepades tills samtliga glasögon 

hade genomgått testet. 

Slutligen graderades komforten för varje glas i en skala från 1-5 där 1 innebär minst 

komfortabel och 5 innebär mest komfortabel. Detta gjordes också med BAT-instrumentet där 

deltagaren först fick notera komforten i att titta på visustavlan utan vare sig solglas eller 

bländning som en referens till det mest komfortabla läget 5. Sedan introducerades bländning 

utan solglasögon som en referens till det minst komfortabla läget 1. Det öga som inte 

bländades okluderades under hela komforttestet. Därefter togs glasögonen på och testades i 

samma turordning som de haft tidigare i studien. Bländningen introducerades över glasen och 

deltagaren fick då helt subjektivt gradera hur bekvämt seendet kändes under bländning för de 

olika glasen i förhållande till utgångsläget. 

Anledning till att detta testet gjordes separat och inte i samband med BAT-kontrasttestet är att 

det blir lättare för deltagarna att jämföra glasen när de testas närmare inpå varandra.  Orsaken 

till att komforttestet genomfördes under bländning var ett försök till att efterlikna 

användningsområdet för solglasögonen det vill säga solig utomhusmiljö. 
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3.2.3 Urval  

Personer lämpliga för att deltaga i studien ska uppfylla följande: 

 Vara mellan 18-60 år 

 Ha samsyn 

 Inte ha mer än två dioptriers skillnad i refraktion mellan höger och vänster öga 

 Binokulär habituell visus 0,8 eller mer 

Deltagarna tillfrågades personligen och via e-post och sammanlagt ville 28 personer ställa upp 

i studien. Samtliga 28 deltagare kunde genomföra i studien. Bland dessa var 23 kvinnor och 5 

män. Medianåldern för deltagarna var 23 år. 

Bland deltagarna så var femton stycken korrigerade med glasögon, åtta stycken korrigerade 

med kontaktlinser och fem stycken bar ingen korrektion alls. För fördelning av deltagarnas 

korrektion, se tabell 3.1. De deltagare som passade in i två grupper ur tabellen, beroende på 

olika refraktion på höger och vänster öga klassades in efter korrektionen som bars på deras 

högra öga. Samtliga deltagare såg minst 1,0 binokulärt med sin habituella korrektion.  

Plus-ett testet sänkte visus med minst tre rader för alla deltagare utom två, men detta var inget 

som verkade påverka deras resultat. 

 

 

Tabell. 3.1. Fördelning av deltagarnas refraktion 

 

 

 

 

Deltagarnas 
avstånds 
korrektion 

Låg myopi & 
låg 
astigmatism 
max 
 -2,00DS 
/-0,75DC 

Låg myopi & 
hög 
astigmatism 
max  
-2,00DS 
/min -0,75DC 

Hög myopi & 
låg 
astigmatism 
min 
 -2,00DS 
/max -75DC 

Hög myopi % 
hög 
astigmatism 
min -2,00DS 
/-0,75DC 

Låg hyperopi 
& låg 
astigmatism 
max +2,00DS 
/-0,75DC 

Låg hyperopi 
& hög 
astigmatism 
max +2,00DS 
/ min -
0,75DC 

Hög hyperopi 
& låg 
astigmatism 
min 
 +2,00DS 
 / max -75DC 

Hög 
hyperopi % 
hög 
astigmatism 
min +2,00DS 
/-0,75DC 

Ingen 
korrektion 
max 
+0,50DS 
/-0,25DC 

Antal 11 3 1 0 4 2 1 1 5 
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4 Resultat 

4.1 Lågkontrastvisus 

Deltagarnas genomsnittliga lågkontrastvisus räknades ut för utgångsvärdet (baseline), alltså 

det värde som deltagarna erhöll utan något glas, och för samtliga sol- och filterglasögon. 

Sammanställningen visar att samtliga glas sänkte lågkontrastvisus i förhållande till 

utgångsläget, för översikt se diagram 4.1, för mer exakta värden se tabell 4.1. 

Ett oberoende t-test (två-stegs ANOVA) genomfördes där utgångsvärdet jämfördes med 

värdet för vardera glas. Detta visar att varje glas skiljde sig signifikant från utgångsläget då p< 

0,05. 

Glas 
Lågkontrast visus 

Medelvärde (logMAR) P-värde 

Baseline 0,12   

(A) Pol B 0,20 3,20E-05 

(B) C1 Pol 3 0,21 4,94E-07 

(C )Pol G 0,18 8,53E-05 

(D) 511 Pol 3 0,21 8,87E-05 

(E) Pol G15 0,22 3,46E-06 
 

Tabell 4.1 Sammanställning av genomsnittlig lågkontrastsynskärpa samt p-värde för 

jämförelsen mellan varje glas och utgångsvärdet. 

 

Diagram 4.1 Genomsnittlig lågkontrastsynskärpa för vardera glas och utgångsläge. Observera 

att de lägre staplarna anger bättre visus.  
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4.1.1 Jämförelse mellan filterglas och solglas 

Glasen som användes i studien jämfördes också med varandra i två par, där det ena glaset är 

ett filterglas och det andra är ett solglas. Paren gjordes så att färgen på de båda glasen skulle 

likna varandra så mycket som möjligt. De glas som bildade par var Pol B (solglas) som 

jämfördes med 511 Pol 3 (filterglas) och C1 Pol 3 (filterglas) som jämfördes med Pol G15 

(solglas). Pol G var ett neutralt glas som inte användes i någon jämförelsestudie.  

Sambandet dem emellan visar inte på någon signifikant skillnad mellan solglas och filterglas, 

då p> 0,05 i båda fallen. 

4.2 Lågkontrastvisus under bländning 

Resultatet som erhölls från varje glas under lågkontrastvisusmätning i närvaro av bländning 

jämfördes också med deltagarnas utgångsläge, se tabell 4.2 för genomsnitt samt p-värde. 

Sammanställningen visar att Pol B, C1 Pol 3, 511 Pol 3 och Pol G15 skiljde sig signifikant 

(p< 0,05) i förhållande till utgångsläget men att Pol G inte visade på någon signifikant 

skillnad (p> 0,05). Medelvärdet visar att samtliga glas sänkte lågkontrastvisus under 

bländning. 

Glas 
Lågkontrastvisus under bländning 

Medelvärde (logMAR)  P-värde 

Baseline 0,216   

(A )Pol B 0,268 5,71E-4 

(B) C1 Pol 3 0,271 9,21E-4 

(C )Pol G 0,221 0,61 

(D) 511 Pol 3 0,296 2,77E-05 

(E) Pol G15 0,301 9,39E-07 
 

Tabell 4.2 Sammanställning av genomsnittlig lågkontrtastsynskärpa under bländning samt p-

värde för jämförelse mellan varje glas och utgångsläget. Observera att synskärpan i detta fall 

mättes monokulärt. 
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Diagram 4.2. Genomsnittlig lågkontrastsynskärpa (monokulärt för OD) under bländning för 

vardera glas och utgångsläge. Även här visar de lägre staplarna bättre visus.  

4.2.1 Jämförelse mellan filterglas och solglas 

På samma sätt som filterglasen jämfördes med solglasen i bestämda par för lågkontrastvisus 

jämfördes också resultatet för lågkontrastvisus under bländning. I detta fall visades skillnaden 

mellan Pol B och 511 Pol 3 vara nära signifikans (p=0,06), och skillnaden mellan C1 Pol 3 

och Pol G15 var definitivt signifikant (p=0,007). Sammanställningen i tabell 4.2 visar att Pol 

B (solglas) ger bättre synskärpa under bländning än 511 Pol 3 (filterglas) och att C1 Pol 3 

(filterglas) ger bättre resultat än Pol G15 (solglas).  

4.3 Färgsinnespåverkan  

Deltagarnas enskilda resultat från Ishihara färgsinnestest med de olika solglasen och 

filterglasen sammanställs och redovisas i tabell 4.3. Resultatet visar att Pol B orsakade minst 

felaktiga svar och att 511 Pol 3 orsakade mest felaktiga svar. För felfördelning för varje 

specifik Ishiharatavla se tabell 4.4.  

Varje deltagare visades tio tavlor under varje test varför varje glas maximalt kunde orsakat 

(28 deltagare gånger 10 tavlor) 280 fel. Antag att 280 därför motsvarar 100% negativ 

färgsinnespåverkan och att den negativa färgsinnespåverkan kan uttryckas i procent för varje 

glas, se tabell 4.5. Detta visar att 511 Pol 3 har störst negativ färgsinnespåverkan följt av Pol 

G15, C1 Pol 3 och Pol G och att Pol B hade minst negativ färgsinnespåverkan, se tabell 4.5 

och diagram 4.3 
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Tabell 4.3 Deltagarnas resultat från Ishiharatestet, varje felsvar markeras med X. 

Deltagare Antal fel  Baseline (A) Pol B (B) C1 Pol 3 (C) Pol G (D) 511 Pol 3 (E) Pol G15 

1 1  
    

X 

2 2  
   

X X 

3 1 X 
     4 2 X 
 

X 
   5 1  

  
X 

  6 1  
   

X 
 7 1  

  
X 

  8 1  
  

X 
  9 1  

   
X 

 10 1  
    

X 

11 1 X 
     12 8  
 

XX 
 

XXXX XX 

13 1 X 
     14 0  
     15 2 XX 
     16 4 X X X 

  
X 

17 0  
     18 0  
     19 0  
     20 0  
     21 0  
     22 2 X 
  

X 
  23 0  

     24 0  
     25 3 X 
 

X X 
  26 0  

     27 0  
     28 1 X 
       Summa: 10  1 5 5 7 6 
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Tabell 4.4 Felfördelning för varje Ishiharatavla. Varje fel markeras med I och en tom ruta 

betyder att samtliga deltagare svarade korrekt. De svartmarkarade rutorna symboliserar de 

tavlor som inte testades. 

Tavla 
Korrekt  
(R/G def) 

(A) Pol B (B) C1 Pol 3 (C) Pol G  (D) 511 Pol 3 (E) Pol G15  Baseline 

1 12             

                

2 8 (3)             

3 6 (5)   I       I 

4 29 (70)             

5 57 (35)       I     

                

6 5 (2)             

7 3 (5)   II         

8 15 (17)             

9 74 (21)       I     

                

10 2 (X)             

11 6 (X)             

12 97 (X)     III   III   

13 45 (X)       I   I 

                

14 5 (X)             

15 7 (X)             

16 16 (X)             

17 73 (X)       II II   

                

18 X (5) I       I   

19 X (2)   II       IIIII 

20 X (45)     II       

21 X (73)       I     

                

        22 26       I   III 

23 42             

24 35             

25 96             
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Tabell 4.5. Varje glas negativa färgsinnespåverkan uttryckt i procent. 

(A) Pol B (B) C1 Pol 3 (C) Pol G (D) 511 Pol 3 (E) Pol G15 

0,36% 1,79% 1,79% 2,5% 2,14% 
 

Diagram 4.3 Stapeldiagram över glasens negativa färgsinnespåverkan, de lägre staplarna 

representerar bättre resultat. 

 

0,00%

1,00%
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4,00%

5,00%
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Negativ färgsinnespåverkan

   

4.3.1 Jämförelse mellan filterglas och solglas 

Jämförs färgsinnespåverkan mellan glasen i de par som tidigare använts med ett oberoende 

tvåstegs ANOVA visar resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

färgupplevelsen för solglasögonen och filterglasögonen då p> 0,05 i båda fallen, (p=0,18 för 

Pol B-511 Pol 3 och p=0,66 för C1 Pol 3-Pol G15).  
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4.4 Komfortgradering  

Den maximala komfortpoäng varje glas kunde tilldelas var 5. Detta ger att den maximala 

summan för varje glas är 140 poäng (5p gånger 28 deltagare). I tabell 4.6 och diagram 4.4 

visas varje glas respektive poäng. I komfortgraderingstestet genomfördes inget statistiskt test, 

detta på grund av att testet är så subjektivt. 

Tabell. 4.6 Statistik från komfortgraderingen. 

Glas Medelvärde Summa Procent av 140 

(A) Pol B 2,93 82 58,57% 

(B) C1 Pol 3 3,12 87,5 62,5% 

(C) Pol G 2,98 83,5 59,64% 

(D) 511 Pol 3 3,3 92,5 66,07% 

(E) Pol G15 2,88 80,5 57,5% 
 

Diagram 4.4. Varje glas respektive komfortpoäng inklusive standardavvikelse.  

 

Resultatet från alla mätningar antecknades i protokollet som visas i Bilaga 2. 
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5 Diskussion 

5.1 Lågkontrastvisus  

Det glas som visade bäst resultat genomsnittligt för lågkontrastvisus var Pol G, se tabell 4.1, 

vilket också är det glas med den högsta transmissionen, varför detta skulle kunna vara en 

anledning till att detta glas placerade sig bäst bland de fem. Däremot har Pol G15 näst mest 

ljusgenomsläppliget, endast två procentenheter mindre än Pol G och detta glas visade sig ha 

det mest visusreducerande egenskaperna för objekt i låg kontrast. Det är därför inte särskillt 

troligt att varje glas olika transmission påverkade resultatet. 

Att det inte kunde påvisas någon signifikant skillnad mellan solglasen och filterglasen för 

visusmätningen i lågkontrast beror delvis på att alla deltagare som testades hade friska ögon 

och bra syn. Det har ju sällan bevisats att filterglasögon har en effektiv verkan på 

kontrastkänsligheten för friska personen, se kap 4. Dessutom är det inte kontrastkänligheten 

som testats i studien utan lågkontrastvisus, eftersom kontrasten har varit konstant under 

mätningarna och det endast är optotypernas storlek som förändrats.  

5.2 Lågkontrastvisus under bländning 

Jämförs deltagarnas lågkontrast medelsynskärpa med och utan bländning utan glas är  

synskärpan under bländning 0,092 logMAR högre än utan bländning. Det innebär att 

bländningskällan sänkte visus med nästan en hel rad. Detta är en normal sänkning av visus 

under användandet av BAT, se kap. 1.4.2. 

Varför visus sänkes under bländningstestet beror på att ljuset in mot ögat reducerades med 

glasen.  Dessutom utfördes bländningstestet i mörk/dimmad rumsbelysning vilket kan ha gjort 

den effekten mer betydande. Trots att sol- och filterglasögonen gör seendet mer bekvämt 

under bländning visar det här att det inte förbättrar lågkontrastseendet under 

bländningsförhållanden, i alla fall inte för friska patienter.   

Pol G, var återigen det glas som låg närmast utgångsläget och uppvisade det bästa resultatet, i 

detta fall låg resultatet så pass nära utgångsläget att det inte kunde visas någon signifikant 

skillnad mellan utgångsläget och Pol G. Återigen kan detta härledas och motiveras till att det 

är Pol G som släpper igenom mest ljus. En annan orsak kan vara att det är detta glaset som 

mest skiljer sig i färg från någon av de andra glasen och att den gråa färg som glaset har är 

fördelaktig vid lågkontrastmätning. 
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Rangordnas glasen från 1-5, där 1 är det glas som gav bäst visus och vidare i följande ordning 

efter de resultat som mätningarna för lågkontrastvisus och lågkontrastvisus under bländning 

gav ser vi att dessa listor ser i stort sett likadana ut, se fig. 5.1. Skillnaden är endast den att 

511 Pol 3 tappar en placering i testet under bländning.  

Fig 5.1 Jämförelse av resultaten från lågkontrastvisus och lågkontrastvisus under bländning 

 Lågkontrastvisus        Lågkontrastvisus under bländning 

1. (Baseline)   1. (Baseline) 

2. Pol G    2. Pol G 

3. Pol B    3. Pol B  

4. C1 Pol 3 / 511 Pol 3   4. C1 Pol 3 

5. Pol G15   5. 511 Pol 3 

6.  -    6. Pol G15 

Detta förstärker uppfattningen om att Pol G är det glas som är mest fördelaktigt av dessa fem 

under låga kontrastförhållanden och att det inte var en slump att denna hamnar i topp. Dock är 

spridningen relativt liten i båda fall. Det skiljde 0,036 logMAR (0,218571-0,18285) mellan 

det bästa och det sämsta glaset (ca. 1,5 optotyp) i testet utan bländning och 0,081 logMAR 

(0,301429-0,220717) i testet med bländning (ca. 4 optotyper), se tabell 4.1 och 4.2. 

Jämförs denna studie med den studie som Eperjesi & Agelis utförde (2010) ser vi ett liknande 

resultat då båda studierna visar försämrat kontrastkänslighet eller lågkontrastvisus för 

samtliga filter- och solglas både med och utan bländning. Båda studierna visar att 

filterglasögon inte ger någon kontrasthöjande effekt på friska personer. (Eperjesi & Agelis 

2010, ss. 709-713) 

5.3 Färgsinnespåverkan 

Resultatet som framställs och visas i tabell 4.3 kan ge uppfattningen att samtliga glas 

förbättrade färgupplevelsen och ökade förmågan att identifiera färger gentemot  utgångsläget, 

eftersom utgångsläget visar sammanlagt tio felaktiga svar från alla deltagarna vilket var det 

mesta antal fel som erhölls ur något test.  

Så är med största sannorlikhet inte fallet, utan det sämre resultatet från deltagarnas 

utgångsläge beror på att detta test var det första färgtest som genomfördes för samtliga 

deltagare. Det blir en inlärningseffekt som spelar roll för testresultatet. Tabell 4.4 visar också 
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att hälften av (5/10) de felaktiga svaren också kom ifrån en och samma tavla ur Ishiharatestet, 

den tomma tavlan som inte visar någon siffra för deltagare med normalt färgseende. Chansen 

är därför trolig att deltagarna förväntade sig att se en siffra i denna tavla så mycket att de 

gissade på någonting utan att egentligen inte se. I de efterföljande testerna med glas var 

deltagarna mer medvetna om att det kanske inte fanns någon siffra i en utav tavlorna.  

Noterbart är också att samtliga tre deltagare som svarade fel på den sist visade tavlan för 

utgångsläget svarade att den visade nummer 28 istället för 26 som hade varit rätt. De sista fyra 

tavlorna i Ishiharatestet är dom som definerar om patienten har protanopi eller deuteranopi då 

patienten endast identifierar en siffra ur dessa tvåsiffriga nummer (Ishihara u.å).  I fallet för 

dessa deltagare kunde alla ändå urskilja två siffror, vilket inte tyder på någon färgdefekt. 

Troligt är därför att den sista sexan i all hast förväxlades med en åtta, och att dessa fel inte 

beror på färgsinnesdefekter.   

Vad som också kan ha spelat roll för resultatet från Ishiharatavlorna är hur tavlorna fördelades 

mellan varje glas i studien. Förrutom de fyra sista tavlorna som alltid visades i varje test så är 

det endast ensiffriga tal som visas på tavlorna som testades för Pol B och C1 Pol 3. Resultatet 

visar att majoriteten av de fel som begicks för tavlorna som visade siffror (och inte var 

tomma) var ifrån tavlor med tvåsiffriga tal (4 fel begicks totalt för ensiffriga tavlor och arton 

fel begicks för tvåsiffriga tavlor), se tabell 4.4. Detta kan innebära att de tavlor som korrekt 

visar två siffror är svårare att identifiera, vilket innebär att resultatet skulle kunnat blivit falskt 

positivt för Pol B och C1 Pol3 , och annorlunda om andra tavlor hade testats för dessa glas. På 

samma sätt kan resultatet från 511 Pol 3 blivit falskt negativt eftersom tavlorna som testades 

här alla var tvåsiffriga. 

Eftersom filterglasögonen har en våglängdsblockering någonstans inom det synliga ljuset är 

det lätt att anta att färgupplevelsen skulle påverkas till det negativa vid bärande av dessa. 

Enligt resultatet från denna studie kan inte något sådant bevisas, vilket dels kan bero på att, 

som tidigare nämts, Ishiharatavlorna som visades i varje test inte var rättvist ordnade. Den 

andra anledningen till varför inte någon större förändring kunde påträffas beror troligtvis på 

att Ishiharatestet är screeningtest som inte hittar små defekter. Kanske hade resultatet blivit 

annorlunda om något annat mer känsligare test hade använts, exempelvis Farnsworth- 

Munsell 100 hue test.  

Ordnas glasen efter hur mycket negativ färgsinnespåverkan de orsakade i studien kan hamnar 

ändå 511 Pol 3 i botten, som det glas som påverkade mest, se tabell 4.5. I och med att 511 pol 
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3 är det enda fullständiga filterglaset, med 100% blockering för våglängder kortare än 511nm 

(till skillnad från C1 Pol 3 som blockerar 80% av strålarna kortare än 450nm) kan detta ge en 

liten indikering om att färgupplevelsen blir negativt påverkad av filterglas, trots att skillnaden 

mellan glasen inte var statistiskt signifikant.  

Transmissionen för varje glas gör att glasen kan ordnas i fallande ordning på följande sätt: Pol 

G (19%), Pol G15 (17%), C1 Pol 3 (14%), Pol B (9%) och 511 Pol 3 (8%), där Pol G är det 

glas som släpper igenom mest ljus och 511 Pol 3 är det glas som släpper igenom minst ljus 

och därför också är mörkast. Förrutom 511 Pol 3 som både hamnar i botten för 

ljusgenomsläpplighet och för negativ färgsinnespåverkan, så verkar det inte finnas några 

likheter mellan dessa glas transmission och negativ färgsinnespåverkan. Dock är det mindre 

troligt att 511 Pol 3 orsakade mer negativ färgsinnespåverkan på grund av att den släpper 

igenom minst ljus då Pol B som bara släpper igenom 1% mer ljus än 511 Pol 3 visade sig ha 

den bästa färgåtergivningen av alla glas. 

Resultatet från denna studie matchar inte resultatet som De Fez, Luque och Valentin 

presenterade (2002) då deras resultat visar att gråfärgade glas gav bäst färgåtergivning samt 

att filterglasögonen har en negativ färgsinnespåverkan, medan denna studie har funnit att 

brunfärgat glas ger bäst färgåtergivning och att det inte kunde visas att filter klart påverkar 

färguppfattningen. (De Fez, Luque & Viqiueira 2002, ss. 590-594) 

5.4 Komfort 

Jämför vi glasens komfortpoäng med dess transmission på samma sätt som för 

färgsinnespåverkan ser vi att det mörkaste glaset, alltså 511 Pol 3 var det som deltagarna 

tyckte var mest komfortabelt. I övrigt finns det inget tydligt samband som visar att de mörkare 

glasen hade högre komfortpoäng. 

Däremot verkar filterglasen upplevas som mer komfortabla än solglasen då de båda 

filterglasen hamnar i topp på listan över komfortpoäng, då 511 pol 3 och C1 Pol 3 är de två 

glas som har högst sådana, se tabell 4.6. Komforten för vardera glas tycks inte bero på glasens 

färg eller att deltagarna favoriserade någon speciell färg, eftersom de båda bruna glasen (511 

pol 3 och Pol B) hamnade långt ifrån varandra, likaså de båda gulgråa glasen (C1 Pol 3 och 

Pol G15). 

Jämförs deltagarnas subjektivt givna komfortpoäng för vardera glas men det objektiva värdet 

från lågkontrastvisus under bländning finns inget logiskt samband heller förrutom att Pol G15 
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är placerad i botten i både det subjektiva och det objektiva testet, se tabell 4.2 och tabell 4.6. I 

övrigt var inte glasen som gav bäst lågkontrastvisus under bländning de glasen som 

uppfattades som mest komfortabla.  

5.5 Hur studien kan förbättras? 

För att förbättra studien kan följande vara exempel på förändringar som borde tillämpas: 

För att säkerställa att inte glasens variation i transmission påverkar resultatet skulle det vara 

fördelaktigt om varje glas hade samma totala transmission, och att variationen för glasen 

endast låg i vilket ljus som släpps igenom glaset. 

Lågkontrasttestet skulle kunna tänkas bytas ut mot ett test som visar kontrastkänsligheten, till 

exempel ett datoriserat Pelli-Robsontest där optotyperna kan slumpas. Detta skulle ge en mer 

rättvis bild av hur filtrena påverkade kontrastkänsligheten i förhållande till solglasen. 

Vad som också kan ha påverkat studiens resultat, är användandet av Brightness Acuity Tester, 

BAT, som med största sannorlikhet inte bländade med samma intensitet i varje test. Det 

verkade som om denna snabbt laddades ut och de glas som testades senare i turordningen för 

varje deltagare utsattes för en mindre ljusmängd än de glas som testades tidigare. Optimalt 

skulle varit om det fick gå en tid mellan testen så att denna hann återfå sin fulla intensitet 

mellan varje test. 

Alternativt kunde det kanske ha använts ett helt annat instrument för att simulera bländning, 

då detta testades monokulärt och därför inte ger ett exakt verklighetstroget seende, då alla 

deltagare i denna studien hade ett fungerande binokulärseende. Detta gör också att det är svårt 

att helt och fullt kunna jämföra deltagarnas resultat från lågkontrastvisus och lågkontrastvisus 

under bländning, eftersom den första endast utfördes binokulärt och sen andra endast 

monokulärt. 

Att använda ett annat mer känsligt färgsinnestest som också hittar tecken på 

blåsvaghet/tritanomali skulle också tänkas vara positivt för studien. Detta skulle ge en mer 

rättvis bild av hur färgsinnet påverkas av de olika glasen. Används Ishiharatestet ändå, skulle 

tavlorna i testet behövts slumpas, så att tavlorna som visats i varje test är olika för samtliga 

deltagare. Detta skulle göra så att inget glas kunde få ett falskt positivt eller falskt negativt 

resultat beroende på vilka tavlor som testats. 
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6 Slutsats 

Det var ingen signifikant skillnad mellan solglasen och filtersolglasen i lågkontrasttestet. 

Detta kan bero på att majoriteten av deltagarna hade friska ögon och att alla hade bra syn. Det 

kan också bero på val av test, och att annat resultat eventuellt hade visats om 

kontrastkänsligheten testats istället för lågkontrastvisus. Dock är filterglaset är att föredra 

framför solglaset i jämförelsen mellan de grågula glasen under bländning.  

Enligt färgsinnesresultatet kan det verka som om samtliga glas förbättrade färgupplevelsen, 

men detta beror med största sannorlikhet på det sätt testet användes i studien. Det kunde inte 

visas någon statistisk signifikant skillnad mellan sol- och filterglas men detta kan bero på att 

Ishiharatestet inte hittar mindre färgsinnesdefekter. Filterglasen fick högst komfortpoäng. 
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Tackord 

 

Jag vill ge ett stort tack till.. 

 

…min handledare Baskar  Theagarayan för all hjälp och support under arbetets gång. 

… Martin Lingvall på Multilens för inspiration till detta arbete. 

…Multilens som bidragit med alla glasögon och hjälpt till med bilder till arbetet. 

… Alla deltagare som ställt upp i studien.  

 

 

 

 

TACK! 

/ Ulrika Jansson 
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Bilaga 1 Informerat samtycke 

2012-03-26  

 

 

Informerat Samtycke – Kontrast och Färgseende 
 

Tack för att Du är med och ställer upp som forskningsperson! 

Målet med denna studie är att se hur olika typer av solglas och filtersolglas påverkar vårt 

kontrastseende och vårt färgseende och om det finns någon skillnad dem emellan.   

    

Så går det till.   

För att värdera om du är en lämplig forskningsperson, kommer jag att göra några snabba förmätningar. 

Din synskärpa och ditt stereoseende kommer att kontrolleras och du kommer att få fylla i en kort 

enkät. Därefter kommer jag att utföra kontrastseendemätningarna och färgseendemätningarna sex 

gånger, en gång för varje glas som ska undersökas samt en gång utan något glas. Tiden för mätningen 

är ca 45 minuter och du som forskningsperson utsätts vare sig för risker eller obehag.  

   

Registreringen av mätningarna kommer endast att göras med ålder  

och kön.  All mätdata avidentifieras i rapporten och ingen obehörig  

kommer att få tillgång till resultaten.   

_____________________________________________________________  

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: ………………….  

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

Ulrika Jansson   Handledare: Baskar Theagarayan 

Mail: uj22bt@student.lnu.se  baskar.theagarayan@lnu.se 

Mobil: 0709201927 
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Bilaga 2 Protokoll 

Examensarbete 2012 
 

Deltagarnummer:___________ 

Screening 
 
Man  Kvinna   
 
Ålder:___________ 
 
Tar du någon medicin?:  Ja  Nej 
 
Om Ja, vilken:________________________________________ 
 
Har du någon ögonsjukdom/annan sjukdom som påverkar ögonen?: Ja Nej 
 
Om Ja, vilken:________________________________________ 
 
Jag bär (under mätningen) : Ingen korrektion Glasögon  Kontaktlinser 

 

Förmätningar 
 

Visus : OD_____OS_______OU______ Sänkning med +1,00:  Ja Nej:  

Refraktion: OD_____________________ OS____________________________ 

 

Stereoseende:   Positivt   Negativt  

 

Komfortgradering 
Där 1 är mest okomfortabelt och 5 är mest komfortabel  

 

Glas A:  1 2 3 4 5 

Glas B: 1 2 3 4 5 

Glas C: 1 2 3 4 5 

Glas D: 1 2 3 4 5 

Glas E: 1 2 3 4 5 
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Examensarbete 2012 
 

Protokoll 
 

Deltagarnummer:_______________ 

Namn:_________________________ 

 

Kontrastkänslighet 
 

Turordning Glas Decimalvisus - kontrast LogMAR – kontrast  

 Baseline   

 A   

 B   

 C   

 D   

 E   
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Färgseende   Deltagarnumer:_________________ 

 

 Turordning       

Tavla Korrekt (R/G def) Glas A Glas B Glas C  Glas D Glas E  Baseline 

1 12             

  
            

2 8 (3)             

3 6 (5)             

4 29 (70)             

5 57 (35)             

  
            

6 5 (2)             

7 3 (5)             

8 15 (17)             

9 74 (21)             

  
            

10 2 (X)             

11 6 (X)             

12 97 (X)             

13 45 (X)             

  
            

14 5 (X)             

15 7 (X)             

16 16 (X)             

17 73 (X)             

  
            

18 X (5)             

19 X (2)             

20 X (45)             

21 X (73)             

  
            

        

 

Anteckna det px 
ser 

      

        22 26             

23 42             

24 35             

25 96           
  



 

 



 

  

Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info.nv@lnu.se  

Lnu.se 

 

 

 

 

 


