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Sammanfattning 
  

Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka om ett intag av koffein kan påverka 

tårproduktionen med hjälp av Schirmer 1 test.  

 

Metod: I det här arbetet deltog 30 personer i åldrarna18 – 28 år (medelåldern var 22,3 ± 

2,1 år) som var uppdelade i två grupper med 15 personer i varje grupp. Den ena gruppen 

fick 200 ml vatten och 300 mg koffein och den andra fick bara 200 ml vatten. Alla 

deltagares tårproduktion mättes fyra gånger, en gång före intag, efter intag mättes 

tårproduktionen efter både 30, 60 och 90 minuter. Tårproduktionen mättes med hjälp av 

Schirmer 1 test, vilket är en pappersfilters remsa  med en graderad mm-skala som hängs 

fast i deltagarens undre ögonlock, där den absorberar ögats tårar. 

  

Resultat: Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad (p > 0,05) efter koffeinintag, 

men det fanns det efter vattenintag på höger öga där tårproduktionen minskning var 

statistiskt signifikant mellan första och sista mätningen (p = 0,011). 

 

Slutsats: Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad (p > 0,05) efter koffeinintag. 

Vilket innebär att en normal dos med koffein inte kan ge upphov till torra ögon. 
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Abstract 

 
The purpose with this study was to examine if an intake of caffeine can affect the tear 

production.  Caffeine is consumed worldwide, and a question is, can it can be a 

correlation between the large number of people who suffers from dry eyes and caffeine 

consumption, where a disturbance in the tear production can lead to dry eyes. 

The tear production was measured with Schirmer 1 test, which is a strip of filter paper 

with a printed measuring scale in millimeters. The top of the strip was folded and then 

hanged in the lower eyelid for five minutes or till the strip was filled. 30 persons in the 

age between18 – 28 years (mean age: 22,3 ± 2,1 years) participated in this study, they 

were split in to two equal groups with 15 persons in each group. The test group got 200 

ml water and 300 mg caffeine, and the control group only got 200 ml water.  All of the 

participants got their tear production measured four times with Schirmer 1 test. The first 

measurement was made before intake of either water or water and caffeine, after that 

followed another three measurements 30, 60 and 90 minutes after intake. The result 

showed that there was no statistic significant difference (p > 0,05) after an intake of 

caffeine, but there was a significant difference in the control groups right eye between 

the first and the last measurement. 

 

Conclusion: There was no statistic significant difference (p > 0,05) after an intake of 

caffeine, which mean that a normal dose of caffeine cannot give rise to dry eyes. 



  
 

iv 

 

Nyckelord 

Schirmer 1 test, koffein, tårproduktion, tårfilm, adenosin. 

 

 

  

 

Tack 
 

Jag vill tacka min handledare Jenny Roth för all hjälp jag har fått med mitt arbete, och 

även Baskar Theagarayan för all hjälp jag fick med statistiken. 

 

Jag vill tacka alla som ställde upp som deltagare i mitt arbete, utan er hade det här aldrig 

gått att genomföra.  Jag vill även tacka mina fantastiska klasskompisar för våra trevliga 

och givande diskussioner. 

 

  



  
 

v 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Koffein _________________________________________________________ 1 

1.1.1 Ämnet Koffein ________________________________________________ 1 
1.1.2 Koffeins spridning i kroppen _____________________________________ 1 

1.1.3 Koffeinets effekt i kroppen _______________________________________ 2 
1.1.4 Koffeinets egenskaper __________________________________________ 3 

1.2 Tårfilmen _______________________________________________________ 3 
1.2.1 Lipidlagret ___________________________________________________ 3 
1.2.2 Vattenlagret __________________________________________________ 4 

1.2.3 Mucinlagret __________________________________________________ 4 
1.3 Tårkörteln _______________________________________________________ 5 
1.4 Torra ögon ______________________________________________________ 6 
1.5 Schirmers test ____________________________________________________ 7 
1.6 Liknande studier __________________________________________________ 8 

1.7 Syfte ___________________________________________________________ 9 

2 Metod och material __________________________________________________ 10 
2.1 Försökspersoner _________________________________________________ 10 

2.2 Schirmer test ____________________________________________________ 10 
2.3 Koffeintabletter __________________________________________________ 10 
2.4 Vatten _________________________________________________________ 11 

2.5 Lokal __________________________________________________________ 11 
2.6 Undersökningsmetod _____________________________________________ 11 

3 Resultat ____________________________________________________________ 12 
3.1 Deltagare _______________________________________________________ 12 
3.2 Koffeinets effekt _________________________________________________ 12 

3.3 Vattnets effekt___________________________________________________ 12 

3.4 Jämförelse mellan vatten och koffein _________________________________ 14 

4 Diskussion __________________________________________________________ 17 
4.1 Slutsats ________________________________________________________ 20 

5 Referenser___________________________________________________________ I 

Bilagor _____________________________________________________________ IV 
Bilaga A  - Journalblad _______________________________________________ IV 
Bilaga B  - Samtycke _________________________________________________ V 

Bilaga C  - Intresseanmälan ___________________________________________ VI 
Bilaga D  - Mätresultat _______________________________________________ VII 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

I det här arbetet har det försökts med hjälp av mätningar med Schirmers 1 test tas reda 

på huruvida koffein kan påverka tårproduktionen. Detta är intressant då koffein i dag är 

ett vidsträckt använd njutningsmedel vilket gör det viktigt och intressant att utreda dess 

kroppsliga påverkan (Smith, 2013). Skulle koffein påverka tårproduktionen så kan det 

leda till att tårbalansen i ögat störs, vilket eventuellt kan leda till torra ögon. Val av 

metod grundade sig i de två andra liknande studier gjorda av Osei, Ovenseri-Ogbomo, 

Kyei, och Ntodie(2014) och Amaechi och Savia (2005) där de hade använt sig av 

Schirmers test. För att kunna jämföra resultatet med de båda andra studierna har en 

liknande metod används i det här arbetet. 

 

1.1 Koffein 
 

Koffein är ett av världens mest använda njutningsmedel och i Sverige, Finland och 

Danmark är det från kaffet som den största delen koffein kommer (Osei et al., 2013). 

Även i USA kommer 71 % av allt koffein som konsumeras ifrån kaffe enligt en studie 

gjord av Fray, Johnson och Wang (2005). Nuförtiden används även koffein i drinkar 

och som kosttillskott vid till exempel träning. Just eftersom att koffein är så vanligt har 

det gjorts och görs många studier för att se hur hälsofarligt koffeinet är (Smith, 2013). 

 

1.1.1 Ämnet Koffein 

 

Koffein har det kemiska namnet 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dione och återfinns i över 60 

olika sorters växter, så som kaffebönor, teblad och kakaobönor (Osei et al., 2013). 

Ämnet är en alkaloid, vilket är benämningen på substanser med stark fysiologisk 

påverkan som vanligen kommer från växter men även från vissa djur, så som paddor. 

Alkaloider används ofta i olika läkemedel, gifter och berusningspreparat; exempel på 

andra alkaloider är nikotin, morfin och kokain (Eberson, 2014).  

 

1.1.2 Koffeins spridning i kroppen 

 

Det har visat sig att det tar ungefär 30 minuter efter intag innan koffeinet börjar verka i 

kroppen (Glade, 2010) och 1-1,5 timmar efter intag innan koffeinnivåerna i blodet når 

sin topp. Koffeinet har då spridit ut sig jämt i kroppen och blodet och även tagit sig 

förbi blod/hjärnbariärren, och hos gravida så även in i fostrets blodomlopp (Nawrot, 



  
 

2 

 

Jordan, Eastwood, Rotstein, Hugenholtz & Feeley, 2003). Koffeinets halveringstid är 

mycket mer varierad, det kan variera mellan 2 till 6 timmar. Hos kvinnor bryts koffeinet 

ner 20 – 30 % snabbare än hos män, och intag av nikotin gör att nerbrytningen går 

dubbelt så snabbt. Även ålder, alkohol och hur regelbundet koffein konsumeras spelar 

roll (James & Rogers, 2005; Nawrot et al., 2003).  

 

1.1.3 Koffeinets effekt i kroppen 

 

I kroppen påverkar koffeinet genom att binda in och blockera adenosinets receptorer, 

vilket gör adenosinet verkningslöst (Nawrot et al., 2003). Adenosin är en signalsubstans 

som finns presynaptiskt som binder in till A1-, A2- eller A3-receptorer för att antingen 

öka eller minska koncentrationen av cykliskt AMP cellulärt (Benowitz, 1990). På detta 

sätt hämmar adenosinet frisläppning av acetylkolin, dopamin, noradrenalin, serotonin 

och aminobutyricsyra i synapserna. A1-, A2- och A3-reseptorerna finns utspridda 

ibland annat hjärnan, matspjälkningsystemet, lungorna och i det kardiovaskulära 

systemet, men även större delen av vår kropp (Ribeiro & Sebastiao, 2010). Eftersom 

receptorerna är så utspridda innebär det att koffeinet kan påverka hela vår kropp, men 

ofta behövs det stora regelbundna doser under en längre tid för att det ska få någon 

skadlig effekt, och då som regel i kombination med någon underliggande sjukdom, 

alkohol eller rökning (Nawrot et al., 2003).  Huvudorsaken till detta är att kroppen 

snabbt anpassar sig till halterna koffein i kroppen genom att bilda fler A1-, A2- och A3 

receptorer än vad koffeinet kan blockera vilka andenosinet kan binda in till (Ribeiro & 

Sebastiao, 2010). Detta går på bara några dagar vid regelbunden konsumtion av koffein 

(Benowitz, 1990). Det har konstaterats att en dos på 10 g koffein i kroppen är dödlig. 

Dock finns det personer som har överlevt doser på över 24 g och de som har dött av 6,5 

g koffein. Det finns ingen direkt rekommenderad maxdos/dygn av koffein, dock anses 

regelbundna dagliga intag på 500 – 600 mg vara koffeinmissbruk då det kan ge upphov 

till abstinens, rastlöshet, huvudvärk och andra symptom som drabbar det 

kardiovaskulära systemet och matspjälkningen m.m. 12 -24 h efter senaste 

koffeinintaget (Nawrot et al., 2003). Det tar ungefär fem dagar för kroppen att vänja sig 

av med koffein och på den tiden minska mängden av adenosinreceptorer i kroppen till 

en normal nivå och då försvinner bieffekterna (Ribeiro & Sebastiao, 2010). 

 

 

 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/kardiovaskul%C3%A4r
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1.1.4 Koffeinets egenskaper 

 

Ett av koffeinets mest kända egenskaper är att det är uppiggande. Efter en längre period 

av vakenhet ökar koncentrationerna av adenosin extracellulärt. Detta gör att det finns 

mer andenosin som kan binda in till nervernas receptorer och i och med det minska 

nervernas aktivitet. Detta gör en trött vilket sedan leder till att man somnar. Eftersom 

koffeinet inhiberar adenosinets receptorer så fortsätter nerverna att skicka signaler och 

därigenom motverkar koffeinet tröttheten (Ribeiro & Sebastiao, 2010). En annan 

egenskap är att ämnet är vätskeutdrivande, detta är något som är mer och mer 

omdiskuterar nu för tiden. Enligt Killer, Blannin och Jeukendrup (2014) så förlorar 

kroppen vätska precis efter intaget, koffeinet blockerar adenosinreceptorer på njurarna 

vilket leder till att urinmängden ökar, men att kroppen tar igen den här förlusten under 

dagen så att det i slutändan inte är någon skillnad (Ribeiro & Sebastiao, 2010) 

 

1.2 Tårfilmen 
 

Tårfilmen ligger som en tunn hinna över ögats yta och har till uppgift att skölja bort 

skräp, minska friktionen vid blinkning och jämna ut ytan vilket förbättrar den refraktiva 

brytningen (Bergmanson, 2011). I olika studier har försök gjorts att mäta hur tjock 

tårfilmen är . År 1992 kom en studie av Prydal, Arral, Woon & Campbell (1992)  som 

visade att tårfilmen är 34-45 µm tjock, dock har det de senaste åren kommit studier som 

visar på att tårfilmen troligen är mellan 3-5 µm (Werkmeister, Alex, Kaya , Unterhuber 

, Hofer , Riedl , Bronhagl , Vietauer , Schmidl , Schmoll , Garhöfer , Drexler , Leitgeb , 

Groeschl & Schmetterer ,2013;Wang, Fonn, Simpson & Jones, 2003;Schmoll, 

Unterhuber, Kolbitsch , Le, Stingl & Leitgeb, 2012).  Tårfilmen brukar delas upp i tre 

lager, lipidlagret, vattenlagret och muicinlagret. Här nedan kommer en redogörelse för 

de olika skikten (se figur 1). 

 

1.2.1 Lipidlagret 

 

Tårfilmens yttersta och tunnaste skikt består av en hinna av lipider vilka är en blandning 

av kolesterol, vaxiga estrar och fria fettsyror (Tiffany, 1995 som det hänvisas till av 

Remington, 2005). Lipiderna bildas av Meiboms körtlar som hittas inuti tarsalplattan. 

De har sina utförsgångar på ögonlockskanterna och vid varje blinkning trycks det oljiga 

sekretet ut och bättrar på lipidlagret så att det blir jämt och fint (Bron et al., 2004). 

Lipidernas uppgift är att bilda en barriär som ska förhindra tårfilmen från att avdunsta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Werkmeister%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Kaya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Unterhuber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Unterhuber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Hofer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Riedl%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Bronhagl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Vietauer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Schmidl%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Schmoll%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Garh%C3%B6fer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Drexler%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Leitgeb%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Groeschl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Schmetterer%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23847319


  
 

4 

 

eller rinna ut ur ögat (Craig & Tomlinson, 1997) vilket gör tårfilmen stabilare (Rolando 

& Zierhut, 2001) detta tack vare dess hydrofoba egenskaper (Craig & Tomlinson, 

1997). Lipidlagret ser i viss utsträckning även till att stabilisera tårfilmen och hindra 

främmande partiklar från att ta sig in i ögat (Bron, 2004).  

 

1.2.2 Vattenlagret 

 

Innanför lipidlagret kommer en vattenfas som bildas av huvudtårkörteln och 

hjälpkörtlarna Wolfring och Krause (Bergmanson, 2011). Den tårvätska som kommer 

från hjälpkörtlarna kallas för den basala tårproduktionen (Hirata & Oshinsky, 2011). 

Vattenfasen innehåller mycket näringsämnen, tillväxtfaktorer och syre till kornea. 

Korneas viktigaste egenskap är att den är helt transparent, därför måste den bland annat 

vara fri från blodkärl vilket innebär att den måste ta upp näringsämnen och syre från 

tårfilmen och kammarvätskan. Kornea släpper även ifrån sig slaggprodukter som bildas 

inuti cellerna (Rolando & Zierhut, 2001). Vattenfasen innehåller även proteiner, så som 

lysozym, lactoferrin och IgA. IgA och lysozymerna är en del av kroppens försvar som 

ser till att nivån av patogener i tårfilmen inte blir för hög, medan lactoferrin binder till 

sig järn som bakterierna behöver i sin omsättning (Efron, 2010). I vattenlagret finns 

även lösta muciner (glykoprotein), då främst mucinet MUC5AC, det är en gelbildare 

som ser till att stabilisera tårfilmen som bildas av bägarcellerna som finns i 

konjunktivans epitel (Bergmanson, 2011).  Koncentrationen av mucin ökar gradvis ju 

längre in mot korneas epitel man kommer och efter ett tag går vattenlagret över till att 

bli ett mucinlager (Bergmanson & Gierow, 2011).   

 

1.2.3 Mucinlagret 

 

Forskare har än så länge lyckats identifiera 11 olika sorters muciner i tårfilmen 

(Bergmanson & Gierow, 2011). MUC5AC är ett av de mest förekommande mucinerna, 

men två andra vanliga muciner är MUC1 och MUC16. De bildas av korneala och 

konjunktivala epitelceller och sitter fastbundna på dess yta (Bergmanson, 2011). Deras 

uppgift är att hindra patogener, inflammerade celler och skräp från att ta sig in eller 

binda in till ögats yta. De hjälper till att göra ögats yta mer hydrofilt vilket gör att 

tårfilmen sprider sig bättre och ser till att inga torra ytor på ögat uppstår, torra ytor kan 

leda till en lokal celldöd (Rolando & Zierhut, 2001).  
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1.3 Tårkörteln 
 

Temporalt ovanför ögat inuti frontalbenet sitter huvudtårkörteln. Den är uppdelad i två 

sammankopplade delar, den orbitala som är lite större, och den palpebrala som sitter 

under den orbitala och som är lite mindre (Bergmanson & Gireow, 2011). Den är totalt 

ca 20 x 12 x 5 mm stor, men kan variera från individ till individ (Hughes & Miszkiel, 

2006). Huvudtårkörtlen är uppbyggd av en mängd acinus (Remington, 2005) som 

producerar tårvätska som rinner ut i ett hålrum (lumen) i acinus mitt (Bergmanson & 

Gireow, 2011). Därifrån rinner tårvätskan vidare i kanaler och släpps sedan ut till ögat i 

övre fornix (Remington, 2005;Bergmanson & Gireow, 2011). Huvudtårkörteln står för 

Figur 1. Bild på tårfilmens struktur.  

Med tillstånd. Bergmanson, 2011. 
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produktionen av vattenfasen, vilket också är den största parten inom tårproduktionen. 

Eftersom vattenfasen är den största delen av tårfilmen behövs det kapacitet att vid 

behov skölja bort skräp och gifter från ögats yta (Bergmanson & Gierow, 2011). 

 

Ögats yta, huvudtårkörteln, hjälptårkörtlarna och hjärnan är ihopkopplade av nerver. 

Detta system är till för att reglera utsöndringen från körtlarna. När nervcellerna i ögat 

känner att det är för torrt så skickar de en signal upp till hjärnan, hjärnan skickar sedan 

en signal till tårkörtlarna som får dessa att släppa ut fler tårar (Rolando & Zierhut, 

2001). Signalerna som säger till huvudtårkörteln att producera mer tårar, tar vid 

övergången från nerv till körtel hjälp av olika transmittorsubstanser, två exempel är 

acetylkolin, från den parasympatiska nerven, och noradrenalin från den sympatiska 

(Bergmanson& Gierow, 2011). Som nämnts innan påverkas båda dessa ämnen av 

adenosin, vilket innebär att de även kan påverkas av koffein (Ribeiro & Sebastiao, 

2010).  

 

1.4 Torra ögon 
 

Problem med torra ögon är vanligt, vid olika undersökningar har det kommit fram att ca 

20 % av befolkningen, som är 45 år eller äldre, har problem med torra ögon vilket kan 

leda till skador på den okulära ytan. Siffrorna varierar beroende på hur man i de olika 

undersökningarna har definierat torra ögon (Brewitt & Sistani, 2001). Torra ögon kan 

uppkomma på grund av ett antal olika faktorer och Definition and Classification 

Subcommittee of the International Dry Eye Workshop (2007) s. 75 valde att definierar 

sjukdomen på följande sätt: 

 

Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that 

results in symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film 

instability, with potential damage to the ocular surface. It is 

accompanied by increased osmolarity of the tear film and inflammation 

of the ocular surface. 

 

En av orsakerna till torra ögon kan vara att huvudtårkörteln inte producerar tillräckligt 

med tårar som till exempel vid Sjögren syndrom, en autoimmun sjukdom där saliv- och 

tårkörtlar bryts ner (Mavragani & Moutsopoulos, 2014), vilket kan leda till en ökad 

osmolaritet (ökad salthalt). Det kan även uppstå problem ifall huvudtårkörteln 
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producerar för mycket sekretion, vilket späder ut tårfilmen och gör den mer instabil 

(Rolando & Zierhut, 2001). En annan viktig faktor är lipidlager som stabiliserar och 

hindrar tårfilmen från att dunsta bort (Craig & Tomlinson, 1997). Problem med 

Meiboms körtlar, som producerar lipiderna, kan leda till att ögat inte kan tillgodogöra 

sig tårfilmen eftersom tårarna rinner ut eller dunstar bort, detta uppstår för det mesta 

spontant men kan även förekomma i samband med olika sjukdomar så som blefarit 

(Rolando & Zierhut, 2001). Även allergier kan ge upphov till torra ögon (Bielory, 

2004). 

 

 

1.5 Schirmers test 

 

Schirmers test är en smal pappersfiltersremsa som är graderad med en millimeterskala 

(se figur 2) som hängs fast i patientens undre ögonlock (Kanski, Bowling, Nischal & 

Pearson, 2011) (se figur 3). Testet togs fram av Schirmer år 1903 (Cho & Yap, 1993 a) 

och har sedan dess används som en del av utvärderingen av torra ögon och mäter 

tårproduktionen (Bron, 2001). Dock var det inte förrän 1961 som det utvecklades 

kommersiellt och gick att köpa ett standardiserat och sterilt testkit (Cho & Yap, 1993 a). 

Det finns tre olika metoder av Schirmers test, testremsan är densamma men metoderna 

skiljer sig åt (Cho & Yap, 1993 a). Vid Schirmers 1 test hängs remsan fast i patientens 

undre ögonlock och där får den sitta i 5minuter eller till att remsan är fylld. Patienten får 

under tiden antingen titta neråt eller blunda, det som mäts är reflextårarna som 

framkallat av stimuli från konjunktivan där testet ligger i mot, och de tårar som redan 

finns i ögat. Ett resultat på 6 mm eller mindre på 5 minuter klassas som torra ögon 

(Bron, 2001), medan resultat på 10 mm eller mer anses vara normalt (Kanski et al., 

2011), de olika gränsvärdena är omdiskuterade och det har gjorts ett antal studier för att 

komma fram till de lämpligaste gränsvärdena (Cho & Yap, 1993 a). Schirmer 2 test 

utförs med bedövande ögondroppar och sedan retas patientens nasala slemhinna med en 

pensel eller tops (Cho & Yap, 1993 a). Tanken är att det som mäts är den basala 

tårproduktion utan påverkan från reflextårarna. Dock finns det teorier om att den 

psykologiska tanken av att det är något i ögonen som leder till att reflextårarna aktiveras 

(Bron, 2001). Schirmer 3 test liknar Schirmer 2 test fast med undantag för att i stället 

för att använda en pensel, ber patienten att stirra in i solen. Av dessa tre metoder är det 

bara Schirmer 1 test som är allmänt accepterat, de andra två anses vara för invasiva 

(Cho & Yap, 1993 a). 
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1.6 Liknande studier 
 

År 2005 gjorde Amaechi och Savia studien The Effect of Caffeine on Tear Formation, 

där de med hjälp av Schirmer 1 test mätte koffeinets påverkan på 30 personer 

(medelålder: 22,27 ±2,7år), där ingen till vardags konsumerade koffein. Ett baslinevärde 

mättes och efter det fick deltagarna dricka snabbkaffe innehållande 250 mg koffein 

sedan mättes tårproduktionen en gång i timmen i fyra timmar. Det Amaechi och Savia 

kom fram till var att tårproduktionen minskade med 28,9 % från basline till den sista 

mätningen och att den största reduceringen kom efter 2 timmar då produktionen hade 

minskat med 38,98%, detta värdet var statistiskt signifikant. 

 

I år kom Osei et al. (2014) ut med en ny studie på samma ämne, The Effect of Caffeine 

on Tear Secretion.  Även här användes av Schirmer 1 test, men i kombination med 

bedövande ögondroppar. I den här studien deltog 41 personer (medelålder: 23±2,1). 

Deltagarna fick inte lov att konsumera någon form av koffein på en vecka innan 

mätningarna. Deltagarna delades upp i två grupper, A och B. I den första mätningen fick 

grupp A 5 mg koffein/kg kroppsvikt blandat i 200 ml vatten medan grupp B fick 200 ml 

vatten.  Efter intaget mättes basline och sedan följde ytterligare fyra mätningar efter 45, 

90, 135 och 180 minuter. Detta följdes med ytterligare tre dagar utan koffein innan 

mätningarna gjordes om, men den här gången var det grupp B som fick koffein och 

grupp A som fick vatten.  

Figur 2. Schirmers testremsa Figur 3. Mätning av Schirmers test. 
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Det som framkom i studien var att med koffein ökade tårproduktionen med 16,59 % 

efter 45 minuter, 15,47 % efter 90 minuter, 10,84 % efter 135 minuter och 1,17 % efter 

180 minuter. Vid mätningarna med vatten ökade produktionen med 2,76 % efter 45 

minuter, 2,15 % efter 90 minuter, 0,55 % efter 135 minuter och 0,83 % efter 180 

minuter. Det var endast koffeintes förändring efter 45 och 90 minuter som var statistiskt 

signifikant.  

 

1.7 Syfte 
 

Syftet med projektet var att med hjälp av Schirmer 1 test ta reda på om koffein påverkar 

tårproduktionen . 

 

Noll – hypotes: koffein påverkar inte tårproduktionen. 
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2 Metod och material 
 

2.1 Försökspersoner 
 

I projektet deltog 32 personer med medelåldern 22,3 (±2,1år ), varav två sorterades bort 

då de inte uppfyllde kriteriet för Schirmer 1 test. Kraven för att få delta var att man 

skulle vara mellan 18 -35 år (gammal), få minst 10 mm på Schirmer 1test på fem 

minuter (värden på över 10 mm tyder på en normal tårproduktion (Kanski et al., 2011). 

Utöver det fick försökspersonerna inte lov att konsumera någon form av kända 

koffeinhaltiga produkter (så som kaffe, te, energidryck m.m.) 24 timmarna före 

mätningarna. Av de anmälda så var det två stycken som sorterades bort på grund av att 

de inte uppfyllde urvalskriterierna. Deltagarna rekryterades bland studenterna på 

Linnéuniversitetet i Kalmar och bland bekanta. I samband med undersökningen delades 

försökspersonerna upp i två grupper. En kontrollgrupp som bara fick dricka 200 ml 

vatten, och en testgrupp som både fick dricka 200 ml vatten och svälja tre 

koffeintabletter.  Syftet med de två grupperna var att kunna särskilja i resultatet, vad 

som var en naturlig förändring och vad som var resultatet av ett koffeinintag. Det var 15 

deltagare i testgruppen och 15 deltagare i kontrollgruppen. 

 

2.2 Schirmer test 
 

Vid mätning av tårproduktionen används ett Schirmer test av fabrikatet Centerostyle. 

Mätningarna genomfördes efter tillverkarens instruktioner (se Undersökningsmetod).    

 

2.3 Koffeintabletter 
 

Koffeintabletterna som användes var Koffein Recip av märket Recip och varje tablett 

innehöll 100 mg koffein (FASS, 2009). Valet av dessa tabletter grundades på att det 

skulle gå lätt att dosera. Varje försöksperson fick en dos på 300 mg koffein (tre 

tabletter), vilket motsvarar ungefär 3 koppar kaffe (1,5 dl per kopp), (Livsmedelsverket, 

2013). Mängden koffein som användes grundades framför allt på de nivåer som 

användes i två liknande studier. I Amaechi och Savia (2005) studie fick varje deltagare 

250 mg koffein och i studien gjord av Osei et al. (2013) gav man deltagarna 5 mg 

koffein/kg kroppsvikt, vilket innebär 350 mg koffein till en person som väger 70 kg. 
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2.4 Vatten 

 

Alla deltagare fick dricka 200 ml kranvatten vid testet, eftersom det ofta behövs vid 

intag av tabletter. För att försäkra att vattenintaget inte skulle påverka resultatet får 

samtliga deltagare dricka samma mängd vatten. Vid de mätningar som skedde i Kalmar, 

kom vattnet från Hagbyån, och vid de mätningar som genomfördes i Kävlinge kommun 

kom vattnet från Bolmensjön. Vattnet på de två orterna har i det närmaste samma 

hårdhet, 3-4 dH, vilket innebär att vattnet kategoriseras som mjukt enligt 

sammanställningar gjorda av Kalmar Vatten AB (2010) och Sydvatten (2012).   

 

2.5 Lokal 
 

Mätningarna utfördes i optikernas undersökningskorridor i Västergård på 

Linnéuniversitetet i Kalmar och i privata hem i Kävlinge kommun. 

 

2.6 Undersökningsmetod 
 

Alla försökspersoner bokades in till ett tillfälle på 1h och 45 min. Mötena bokades in 

vid de tillfällen som passade försökspersonen bäst utan hänsyn till om mätningarna 

utfördes på morgonen eller på kvällen. Vid besökstillfället fick försökspersonen börja 

med att läsa igenom och skriva på en blankett om informerat samtycke (se bilaga B) i 

samband med detta fick de även informationen muntligt.  Experimentet inleddes sedan 

med Schirmer 1 test, på båda ögonen, som utfördes enligt tillverkarens instruktioner 

(Centerostyle). Förpackningen som Schirmertestet låg i öppnades och toppen på 

testremsan veks på det ställe där graderingen började. Sedan drogs deltagarens undre 

ögonlock ner så att det gick att hänga testet i försökspersonens undre ögonlock.  

Försökspersonen fick sedan instruktionen att blunda och fick sitta så i 5 min eller tills 

att remsan fylldes. Sedan togs remsan ut och lästes av och slängdes. Efter den första 

mätningen sorterades de personer bort som inte uppfyllde kravet, på minst 10 mm på 5 

min. De kvarstående fick dricka 200ml vatten och, beroende på vilken grupp de 

tillhörde, ta 300 mg koffein. Efter det fick försökspersonen vänta i 30 min (all väntetid 

fick försökspersonerna spendera på valfritt sätt med undantag för konsumtion av mat 

och dryck) innan det var dags för den andra mätningen med Schirmer 1 test, som 

utfördes på samma sätt som den första. Mätningarna utfördes sedan igen efter 60 och 90 

min och sen var testet klart. 
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3 Resultat 
 

3.1 Deltagare 
 

I den här studien deltog 32 personer i åldrar mellan 18 – 28 år, medelåldern var 22,3 ± 

2,1 år. Av de 32 deltagarna uteslöts två då de ej uppfyllde kriteriet på minst 10mm på 

Schirmers test. Av de 30 kvarstående deltagarna var 2 män och 28 kvinnor, dessa 

delades upp i två grupper, en testgrupp och en kontrollgrupp, med 15 deltagare i varje 

grupp. 

 

3.2 Koffeinets effekt 
 

Vid mätningarna så räknades höger öga för sig och vänster öga för sig och i den 

grupperingen utfördes sedan de statistiska jämförelserna.  Höger öga fick vid första 

mätningen (före koffeinintag) ett medelvärde på 24,6  ± 10,8 mm. Mätningarna efter 

koffeinintaget gav följande medelvärde 23,3 ± 10,6 mm, 23,2 ± 10,7 mm och 23,3 ± 

11,47 mm vid mätningar efter 30, 60 och 90 minuter. Ett parat t-test genomfördes på 

resultatet från mellan mätning 1 och mätning 2 (30 min), mätning 1 och mätning 3 (60 

min) och mätning 1 och mätning 4 (90 min). Inte i något av fallen var p < 0,05, det finns 

ingen statistisk signifikant skillnad. Det vänstra ögat hade ett medelvärde på 23,7±10,8 

mm vid första mätningen . De efterföljande mätningarna hade ett medelvärde på 

23,3±11,8mm, 21,8±12,4mm och 22,3±11,65mm efter 30, 60, 90 minuter. Även här 

jämfördes resultatet med t–test på samma sätt för höger öga som mellan mätning 1 och 

mätning 2, mätning 1 och mätning 3 och mätning 1 och mätning 4 och ingen statistisk 

signifikant skillnad hittades.  Den procentuella minskningen vid den fjärde mätningen 

efter 90 minuter 5,7 % på höger öga och 5,9 % på vänster. 

 

3.3 Vattnets effekt 
 

Här redovisas också värdena från höger och vänster öga i varsin egen grupp. Högerögat 

fick ett medelvärde på 29,5±7 mm vid första mätningen och de följande mätningarna 

efter vattenintaget fick medelvärden på 25,3 ± 10,5 mm, 25,5 ± 9 mm och 22,5 ± 9,4 

mm efter 30, 60 och 90 minuter. Vid t-test var skillnaden mellan mätning 1 och mätning 

4 statistiskt signifikant då p = 0,011. T-testresultatet mellan mätning 1 och mätning 2 

och mätning 1och mätning 3 var inte statistiskt signifikant. Vänster öga hade 

vidmätning 1 ett medelvärde på 21,8 ± 8,6 mm och de tre mätningarna som 
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genomfördes efter vattenintaget fick ett medelvärde på 21,1 ± 8,3 mm, 20,4 ± 8,8 mm 

och 17,1 ± 7,9 mm. Vid genomförningar av t-test mellan mätning 1 och mätning 2(30 

min), mätning 1 och mätning 3(60 min) och mätning 1 och mätning 4(90 min) fanns 

ingen statistiskt signifikant skillnad. Efter 90 minuter hade tårproduktionen minskat 

med 23,7% på höger ögat och 21,7% på vänster. 

 

I figur 4 och 5 visas medelvärdena för koffein och vatten för höger och vänster öga. 
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Figur 5. Vänster ögas mätresultat 

för vatten och koffein. 
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3.4 Jämförelse mellan vatten och koffein 
 

När resultaten från test- och kontrollgruppen jämfördes med t-test fanns ingen statistisk 

signifikant skillnad p>0,05,vilket innebär att det inte var alltför stora skillnader i 

värdena mellan de olika grupperna. Högerögonen fick ett p-värde på 0,12 och 

vänsterögonen 0,55. När medelvärdena från kontroll- och testgruppens fyra olika 

mätningar för höger ögat jämfördes i ett punktdiagram, med en trendlinje, kan man se 

att tårproduktionen minskade mer efter ett intag av vatten än vid intag av koffein (se 

figur 6). R-värdet för kontrollgruppen var 0.93 och testgruppen hade ett r-värde på 0,79. 

Eftersom att r-värdet är större än 0,6 innebär det att det finns en korrelation mellan de 

fyra olika mätningarna. Liknande förändring hittades även för vänster öga, om än inte 

lika stor (se figur 7). Här hittades ett r-värde på 0,85 för kontrollgruppen och 0,92 för 

testgruppen. 
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Figur 6. Punktdiagram med trendlinje över tårproduktionens förändring för höger öga. 
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Vid jämförelse mellan vatten och koffein framkom att den procentuella minskningen 

mellan första mätningen och de övriga mätningarna var större vid vattenintag än vid 

koffeinintag (se figur 8). I testgruppen låg minskningen ganska jämt runt 5 %  (5,41 % 

efter 30 min, 5,95 % efter 60 min och 5,68 % efter 90 min) för höger öga medan det i 

kontrollgruppen var en större förändring mellan de olika mätningarna då det var, 14,25 

% efter 30 min, 13,57 % efter 60 min och 23,75 % efter 90 min för höger öga.  För 

vänster öga fanns det variation efter koffeinintag, där fanns en minskning på 1,96 % 

efter 30 min, 7,87 % efter 60 min och 5,90 % efter 90 min. I kontrollgruppen hittades en 

minskning på 3,36 % efter 30 min, 6,42 % efter 60 min och 21,71 % efter 90 % (se figur 

9). 
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Figur 8. Stapeldiagram över den procentuella minskningen av 

tårproduktionen för höger öga jämfört med första mätningen. 
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4 Diskussion 
 

I studien hittades en liten minskning, dock ej statistisk signifikant, vid intag av koffein, 

men frågan är huruvida det är en siffra som gäller över lag eller ifall det hade med de 

olika deltagarnas personliga skillnader att göra (se alla mätvärden i bilaga D)? 

Mätresultaten gick åt olika håll för olika personer. För en del deltagare ökade 

tårproduktionen medan den minskade hos andra och hos vissa var det inte någon större 

förändring. Vissa deltagares förändringar gick inte alls att utläsa då de redan från första 

mätningen fyllde sina remsor innan tiden tog slut, dock gick olika snabbt att fylla, men 

en omräkning av resultatet skulle inte stämma överens med metoden för utförandet av 

Schirmer 1 test. I kontrollgruppen ändrades värden mer åt samma håll, vilket också syns 

i p-värdet. I den här gruppen fanns i heller inte en enda deltagare som fyllde hela 

testremsan vid varje mätning . Ska det här testet göras om så skulle det vara en idé att ha 

såväl en maxgräns som en minimigräns på Schirmer 1 test som krav för att få lov att 

delta. Detta för att man ska kunna utläsa en variation mellan mätningarna på alla, 

dessutom skulle det hindra att det blev en stor variation mellan deltagarnas startvärden, 

vilket det var här. Anledningen till att det här inte fanns någon övre gräns var att det 

från början fanns en tanke om att resultatet skulle analyseras på ett sätt där en deltagares 

värden skulle jämföras med sig själv. Detta var dock inte genomförbart då resultatet 

skulle gå att jämföra med liknande studier. 

 

Vid ett regelbundet intag av koffein bildas fler och fler receptorer för adenosin. Det tar 

ca en vecka för dessa att återbildas om personen slutar med koffein (Ribeiro & 

Sebastiao, 2010). James och Rogers, (2005) har en teori om att det som egentligen mäts 

i studier om koffeins verkan inte alls är effekten av koffeinet utan snarare kroppens 

normalläge eftersom kroppen har anpassat sig för ett dagligt intag av koffein, James och 

Rogers, (2005) menar också att det som mäts i kontrollgrupperna egentligen är effekten 

av avsaknad av koffein, då det sådana här studier oftast inte är tillräckligt långa 

koffeinfria perioder innan mätningarna genomförs. Enligt James och Rogers, (2005) 

brukar studier justera tiden för den koffeinfria perioden efter hur lång tid det tar för att 

eventuellt koffein att brytas ner och lämnar våra kroppar och inte efter hur lång tid det 

tar för receptorerna att återbildas. I det här arbetet var perioden 24h lång vilket är 

tillräkligt med tid för att nästan allt koffein i kroppen ska ha hunnit försvinna (Nawrot et 

al., 2003), men inte för att receptorerna ska hinna återbildas (Ribeiro & Sebastiao, 
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2010). I studien fanns det deltagare som dagligen brukade konsumera koffein men även 

de som mycket sällan konsumerade koffein, vilket innebär att deltagarna var olika 

mycket påverkbara av koffeinets effekt. Detta kan eventuellt vara en förklaring till 

varför mätvärdena gick åt olika håll för olika personer.  

 

En del av resultatet som är intressant är att tårproduktionen minskade betydligt mer i 

kontrollgruppen än i testgruppen. Ett intag av vatten borde inte påverka tårproduktionen 

negativt, vilket det i det här fallet verkar ha gjort. Frågan är ifall detta inte är ett resultat 

från själva mätningsprocessen, att mätningarna genomfördes för tätt vilket innebär att 

tårfilmen inte har hunnigt återhämta sig mellan mätningarna. Om detta är fallet så kan 

det innebära att koffein eventuellt kan ge en ökad tårproduktion. Enligt resultatet så 

minskade tårproduktionen efter ett koffeinintag med ca 5 % från första till andra 

mätningen (för höger öga) och sedan höll det sig på den nivån vid de resterande två 

mätningarna, medan det i kontrollgruppen var en betydligt större minskning, från 14 % 

efter 30 minuter till 23,7 %efter 90 minuter. Det kan eventuellt vara så att koffeinet gav 

en ökning som gjorde att tårvolymen höll sig på en jämnare nivå i stället för att minska 

på samma sätt som i kontrollgruppen . Vid en jämförelse med studien gjord av Osei et 

al. (2014) syns det i resultatet från kontrollgruppen att de inte fick någon direkt skillnad 

av tårproduktionen efter vattenintag och en ökning efter koffeinintag, i den här studien 

var det 45 minuter mellan varje mätning vilket har gett tårfilmen mer tid att återhämta 

sig. Något som dock talar emot det är Amaechi och Savia (2005) studie där det var en 

timme mellan varje mätning och där de, som nämndes i inledningen, fann en minskning 

efter koffeinintag. Metoderna i de olika studierna skilde sig åt. 

 

Valet av metod, att mätningarna av tårproduktionen genomfördes av Schirmer 1 test, 

grundade sig i de metoder som använts i de två liknande studierna av Osei et al. (2014) 

och Amaechi och Savia (2005). Kanske är Schirmers test inte det bäst lämpade testet för 

att mäta tårproduktionen, då det har visat sig att testet har en dålig repeterbarhet (Cho& 

Yap, 1993 b). Cho och Yap (1993 a) beskriver olika studier som tittat på 

repeterbarheten. En av studierna är gjord av Pinschmidt (1970, se Cho& Yap, 1993 a) 

där det konstaterades att värdena varierar så mycket att resultatet av en mätning med 

Schirmers test kan ifrågasättas. I en liknande studie (Loran, French, Lam & Papas, 

1987) framkom att repeterbarheten mellan mätningar med Schirmers test ökade från 50 

% till 80 % om mätningarna görs tre gånger på rad, med 3 minuter mellan varje 
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mätning, och sedan används medelvärdet av mätningarna i stället för att mäta en gång. 

Frågan är då om det finns något test som är bättre lämpat för att mäta förändringar i 

tårfilmen, ett test som är mer känsligt med bättre repeterbarhet? Enligt Senchyna och 

Wax (2008) så finns det två metoder utöver Schirmers test att mäta tårproduktionen, 

Phenolröd tråd och flurofotometri. Den Phenolröda tråden, en tråd impregnerad med 

ämnet phenolröd som ändrar färg vid kontakt med tårar då färgen reagerar på ett 

förändrat pH-värde, var menat att vara ett bättre alternativ till Schirmers test (Sakamoto, 

Bennett, Henry, Paragina, Narumi, Izumi, Kamei,  Nagatomi, Miyanaga,  Hamano &  

Mitsunaga, 1993). Testet är mindre invasivt och tar kortare tid att genomföra, dessutom 

har phenolröd tråd en bättre repeterbarhet än Schirmers test (Senchyna & Wax, 2008). 

En fråga som ofta ställs i samband med phenolröd tråd är: vad är det egentligen som 

mäts? Är det den tårvätska som har samlats i konjunktivala säcken under undre 

ögonlocket? Enligt Senchyna och Wax (2008) så saknar den phenolröda tråden 

kapacitet att absorbera alla reflextårar, vilket hindrar tråden från att ge ett helt korrekt 

resultat av tårproduktionen. Den sista metoden är som nämnt ovan, fluorofotometri, 

vilket är en metod där antingen ett radioaktivt spårämne eller fluorscein tillförs till 

tårfilmen. Genom att sedan se hur lång tid det tar för ämnet att försvinna från ögats yta 

så tårproduktionens storlek räknas ut. Den här metodens repeterbarhet är bättre än både 

Schirmers test och Phenolröd tråd, men metoden är dyr vilket är en anledning till att 

testet inte används som en del i diagnostiseringen av torra ögon. Dessutom kan det vara 

svårt att få fram ett rättvisande resultat hos patienter med torra ögon då spårämnet hos 

dessa personer kan absorberas av den okulära ytans epitelceller för att senare släppas 

tillbaka ut i tårfilmen. Detta innebär att nivåerna i tårfilmen kommer att vara ojämna 

och kommer därför göra resultatet svårt att analysera. Eftersom fluorofotometri är den 

metod som bäst mäter tårproduktionen, och eftersom den i det här fallet inte skulle 

användas på personer som har torra ögon, skulle det var intressant att se hur resultatet 

skulle se ut ifall denhär metoden använder i stället för Schirmers test. Dock är ingen av 

metoderna optimal då man i alla tre fallen påverkar tårfilmen genom att tillföra något till 

ögat. 
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4.1 Slutsats 

 

Resultatet av den här studien visar att ett intag av 300 mg koffein inte har någon 

statistisk signifikant påverkan på tårproduktionen. Detta innebär att en lagom mängd 

koffein inte kan ge upphov till torra ögon. 
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Bilagor 

Bilaga A  - Journalblad 

 

 

Namn:_______________________ Tid:___________________________ 

Koffein   Vatten 
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Bilaga B  - Samtycke 
 

Informerat samtycke – koffeins påverkan på 

tårproduktionen 

 
Tack för att du vill vara med i mitt examensarbete om hur koffein påverkar 

tårproduktionen. 

Så här går det till: 

Jag kommer att börja med att mäta din tårproduktion med hjälp av Schirmer 1 test, 

vilket utförs med hjälp av ett speciellt filterpapper som kommer att hängas fast i din 

nedre ögonlock i 5 min, båda ögonen kommer att mätas samtidigt, här kommer det även 

att utvärderas huruvida du har tillräkligt med tårproduktion för att uppfylla 

urvalskriterierna. Sedan får du dricka 200 ml vatten och, beroende på om du är i test- 

eller kontrollgruppen, även svälja 3 tabletter innehållande 300 mg koffein vilket 

motsvarar 3 standardkoppar med kaffe. Tabletterna innehåller magnesiumsterat, gelatin, 

potatisstärkelse, koffein och natriumstärkelse. Meddela om du är allergisk mot något av 

dessa ämnen. Efter intaget kommer det att utföras tre ytterligare mätningar med 

Schirmers 1 test efter 30, 60 och 90 minuter. Det hela beräknas att ta max 1h och 45 

min och du som deltagare kommer inte att utsättas för några risker. 

Alla resultat som samlas in kommer att avidentifieras och endast redovisas tillsammans 

med kön och ålder.  

Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien, samt tagit del av ovanstående 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt och håller frivilligt och att 

jag kan avbryta när som helst utan att ge en förklaring. 

Jag samtycker till att delta: 

………………………..……………………….. 

Namn:…………………………………..  Datum:………………… 

 Ålder(år/mån): ……./…… Man Kvinna 

 

 

 

 

 

 

 
Mikaela Nilsson Handledare 

xxxxxxxxxxxxxx Jenny Roth 
mn222gy@student.lnu.se xxxxxxxxxx 
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Bilaga C  - Intresseanmälan 
 

 

 

 

Hej! 

Jag behöver deltagare till mitt examensarbete som handlar om hur koffein påverkar 

tårproduktionen.  jag behöver 30 personer, en kontroll grupp som kommer att dricka 

vatten och en testgrupp som kommer att både få dricka vatten och ta en koffeintablett. 

Efter intaget kommer jag att mäta tårproduktionen vid tre tillfällen. Det hela kommer att 

ta ca 1h och 45 min. Jag kommer att bjuda på fika efteråt och alla som deltar kommet att 

vara med i en utlottning av 3 st biobiljetter. Kraven man ska uppfylla för att få vara med 

är att man är 18-35 år gammal, att man får över 10 mm på Schirmer 1 test på 5 min 

(vilket jag kommet att testa) och att man inte har druckit någon koffeinhaltig dryck på 

24 h innan testet. 

Tack så mycket på förhand! 

 

 

Namn:      tel. nummer:  mejl: 
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Bilaga D  - Mätresultat 
 

Mätvärdena är angivna i enheten millimeter (mm) 

 
 Testgruppen - Koffein 

 

 

 

Kontrollgruppen – Vatten 

 

 

  
Höger 

    
Vänster 

  

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

1 35 35 25 19 1 27 29 29 18 

2 35 35 35 29 2 35 25 27 13 

3 17 17 19 12 3 15 32 19 11 

4 18 4 35 9 4 10 6 8 14 

5 35 39 19 35 5 14 31 11 15 

6 35 23 16 23 6 24 14 12 17 

7 35 35 35 35 7 35 30 35 27 

8 19 10 14 10 8 18 10 16 10 

9 35 30 14 16 9 19 23 15 15 

10 35 20 23 14 10 14 16 8 6 

11 28 20 35 35 11 25 28 35 35 

12 27 35 35 26 12 23 14 21 21 

13 35 16 13 16 13 35 23 23 8 

14 23 29 33 32 14 10 22 21 28 

15 30 31 31 26 15 23 13 26 18 

 

  
Höger 

    
Vänster 

  
 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 

1 31 32 35 35 1 34 34 35 33 

2 26 28 21 35 2 35 35 35 35 

3 13 18 19 18 3 15 10 16 14 

4 23 28 33 32 4 30 25 35 34 

5 21 19 25 24 5 17 20 13 24 

6 17 16 9 13 6 13 31 18 14 

7 11 9 10 13 7 14 8 5 15 

8 35 20 15 10 8 24 15 5 6 

9 24 19 19 13 9 29 16 15 13 

10 35 35 35 35 10 27 30 35 35 

11 10 9 9 9 11 10 14 11 14 

12 35 33 25 29 12 28 35 21 20 

13 35 35 35 35 13 35 35 35 35 

14 19 14 23 13 14 10 7 14 8 

15 35 35 35 35 15 35 35 35 35 
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