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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka om styrketräning påverkar 

konjunktival rodnad i ögat samt om kosttillskott som är vanliga vid styrketräning 

påverkar ögontorrhet.  

Metod: Deltagarnas konjunktivala rodnad undersöktes med biomikroskop och 

graderades med Efron Grading Scale. 19 patienter undersöktes efter träning och 21 

patienter undersöktes utan att ha tränat den dagen. Deltagarna fick svara på ett 

frågeformulär om vilka kosttillskott de använde och OSDI-enkäten. 

Resultat: Ingen statistisk signifikant skillnad i konjunktival rodnad mellan gruppen med 

styrketränande personer och kontrollgruppen upptäcktes. I gruppen för träning blev 

medelvärdet på konjunktival rodnad 0,72 ± 0,42 och i kontrollgruppen 0,55 ± 0,28. 

Ingen statistisk signifikant skillnad i OSDI-poäng mellan gruppen som använde 

kosttillskott och gruppen som inte använde kosttillskott upptäcktes. I gruppen med 

kosttillskott blev medelvärdet på OSDI-poäng 11,31 ± 11,72 och för ej kosttillskott 

16,52 ± 10,70. 

Slutsats: Studien visar på att styrketräning ej påverkar den konjunktivala rodnaden och 

att kosttillskott inte påverkar ögontorrhet i den här studien. 
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Abstract 
 

This study has two aims. The first aim is to investigate if strength training has any 

association with conjunctival redness. The second aim is to investigate if dietry 

supplements have any association with dry eye. 

 

40 participants were included in this study and were divided into two groups. One group 

that was examined directly after a strength training workout and one control group that 

did not work out that day was examined. The avarage age of the workout group was 

25.9 ± 5.5 and in the control group was 24.3 ± 4.9. The participants were examined with 

the slit lamp and the conjunctival redness was graded according to Efron Grading Scale.  

The same subjects participated in the investigation of supplements afftecting dry eye. 

They answered a questionnaire to see what supplements they were using and then 

divided into two groups. One group that were using supplements and one that did not. 

The avarage age in the supplement group was 25.9 ± 5.5 and in the no-supplement 

group 24.2 ± 5.0. To examine their eye dryness they answered an Ocular Surface 

Disease Index survey.  

 

There was no statistical significant difference in conjunctival redness between the 

workout group and the control group (p>0.05). And there was no statistical significant 

difference in OSDI score between the supplement group and the no-supplement group 

(p>0.05).  

 

Weight training does not affect conjunctival redness in this sample. Supplements do not 

affect dry eye symptoms in this sample.  



  

 

iii 

 

Nyckelord 

Styrketräning, konjunktival rodnad, kosttillskott, torra ögon, OSDI 

 

Tack 

Jag skulle vilja tacka Peter Gierow som varit min handledare under arbetet. Karthikeyan 

Baskaran som hjälpt mig med statistiken. Och så vill jag tacka medlemmarna på Kalmar 

Atletklubb och studenterna på Linnéuniversitetet som ställde upp som patienter. Tack! 

  



  

 

iv 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Styrketräning och Kosttillskott _______________________________________ 1 

1.1.1 Styrketräning _________________________________________________ 1 

1.1.2 Kosttillskott __________________________________________________ 1 

1.2 Konjunktiva _____________________________________________________ 3 
1.3 Tårfilmen _______________________________________________________ 4 
1.4 Torra ögon ______________________________________________________ 4 
1.5 Intresset för studien _______________________________________________ 5 

2 Syfte _______________________________________________________________ 6 

3 Material och Metoder _________________________________________________ 7 
3.1 Urval ___________________________________________________________ 7 
3.2 Material _________________________________________________________ 7 
3.3 Utförande _______________________________________________________ 8 

4 Resultat ____________________________________________________________ 10 

5 Diskussion __________________________________________________________ 12 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 14 

Referenser ____________________________________________________________ I 

Bilagor _____________________________________________________________ IV 
Bilaga A Informerat samtycke _________________________________________ IV 

Informerat samtycke _________________________________________________ IV 
Bilaga C OSDI _____________________________________________________ VI 

Bilaga D Efron Grading Scale _________________________________________ VII 

 



  

 

1 
 

1 Inledning 
I den här studien undersöktes det om styrketräning påverkar den konjunktivala rodnaden 

direkt efter ett styrketräningspass och om kosttillskott påverkar ögontorrhet. Både 

styrketräning och kosttillskott har blivit mycket populärt och det kan därför vara 

intressant att se om och hur det påverkar kroppen och ögonen.  

 

1.1 Styrketräning och Kosttillskott 

 

1.1.1 Styrketräning 

 

Styrketräning är hård träning av kroppens muskler med hjälp av olika redskap 

(Nationalencyklopedin 2016) t.ex. den egna kroppen, skivstänger eller 

styrketräningsmaskiner och syftet är att öka muskelstyrkan (Emanuelsson 2016). Det 

kan också definieras som dynamiska muskelkontraktioner med stort motstånd med 

målsättning att öka den maximala förmågan att lyfta stora vikter vid ett enstaka tillfälle 

(Schantz 1984). Dock kan även statisk träning räknas som styrketräning (Emanuelsson 

2016). För att bygga muskler och bli stark behöver kroppen utöva styrketräning ca 2-3 

gånger i veckan och ju mer en övning utövas desto bättre kan kroppen och musklerna 

utföra övningen. Musklerna blir inte bara starkare utan de anpassar sig till övningen och 

rörelsen som utförs och blir därmed skickligare på just den övningen. Det går alltså att 

öka vikterna i en övning utan att musklerna blivit starkare (Richter 2015).  

De positiva effekterna av styrketräning är ökad muskeltillväxt och ökad muskelstyrka. 

Även senor, skelett och ligament får bättre hållfasthet vilket leder till ökad ledstabilitet 

(Emanuelsson 2016).  

En allsidig träning, alltså både styrketräning och konditionsträning varierat, har mycket 

positiva effekter så som minskad risk för belastningsskador, hjärt- och kärlsjukdomar 

(Emanuelsson 2016). 

 

 

1.1.2 Kosttillskott 

 

Kosttillskott är till för att komplettera en normal kost. Det ska alltså inte ersätta ett mål 

mat. Det klassas som livsmedel och förekommer oftast i form av tabletter, kapslar eller 

pulver (Livsmedelsverket 2016). 
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Protein 

Protein byggs upp av 20 aminosyror och av dom är nio essentiella, vilket betyder att 

kroppen inte producerar dessa själv utan de måste tillföras till kroppen via livsmedel. 

Kött, fisk, kyckling, ägg och mjölkprodukter innehåller alla essentiella aminosyror 

(Livsmedelverket 2016) och kallas därför fullvärdiga aminosyror (Sundin 2009 s.11). 

Bland växtriket är spannmål, baljväxter som ärtor, bönor och linser bra proteinkällor 

men ej fullvärdiga sådana. Genom att blanda de olika proteinkällorna från växtriket kan 

man få i sig alla de essentiella aminosyrorna utan att äta kött eller fisk 

(Livsmedelsverket 2016). 

För att musklerna ska växa och bli starkare behöver den som tränar äta mat med protein 

Ett intag av protein innan och efter träning ökar proteinsyntesen och minskar 

proteinnedbrytningen. Personer som utövar styrketränande idrotter ska få i sig 1,5-1,8 

gram per kilo kroppsvikt för att det ska vara tillräckligt för att nå bästa resultat (Sundin 

2009 s.16-17). Vanligast är att använda proteinpulver som sedan blandas ut med vatten 

eller mjölk. Även aminosyror finns som pulver som blandas med vatten. Skillnaden 

mellan proteinpulver och aminosyrapulver är att proteinet måste spjälkas till aminosyror 

innan det kan tas upp av kroppen medan aminosyrorna redan är spjälkade vid intaget 

och kan då tas upp direkt (Richter 2015) 

 

Kreatin 

Kreatin är ett ämne som finns naturligt i muskler och som hjälper till att omvandla 

lagrad energi till rörelseenergi. Kreatin är uppbyggt av aminosyrorna glycin, arginin och 

metionin (Sundin 2009 s.136-137) och finns i kött och fisk. I en normal kost får 

människan i sig ca 1-2 gram per dag (Livsmedelsverket 2016). Det är ett av de 

populäraste tillskotten inom idrottsvärlden. Det bildas ca 1-2 gram i kroppen per dag 

och ett tillskott av kreatin kan öka mängden kreatin i musklerna vilket gör att 

omvandlingen av lagrad energi till rörelseenergi ökar vilket i sin tur gör att en person 

som tränar orkar mer under träningen (Sundin 2009 s.136-137). 

 

Omega -3 

Omega 3-fettsyror är en grupp av olika ämnen med samma kemiska struktur (Sundin 

2009 s.141) som människan måste få i sig via maten då kroppen inte kan tillverka det 

själv. Omega 3 finns t.ex. i fet fisk som lax och makrill, vissa alger, rapsolja och 
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valnötter. Det har många olika funktioner i kroppen t.ex. reglering av blodtryck och 

njurarnas funktion. Det minskar även blodets levringsförmåga och på så sätt minskar 

risken för blodpropp. För foster och små barn är det viktigt att få i sig tillräckligt med 

omega-3 för att de ska utvecklas som de ska. Fem till tio procent av energin en 

människa får i sig från mat under en dag bör komma från fleromättade fetter men endast 

en procent av dessa är från just omega 3 (Livsmedelsverket.se 2016).  

I en studie av Rahul Bhargava et. al. (2015) skedde en signifikant ökning av TBUT hos 

en grupp människor med dator-relaterade symptom på torra ögon som tagit kapslar med 

omega-3 dagligen. Även andra symptom på torra ögon hade förbättrats efter studien. I 

en annan studie av samma författare (Bhargava 2013) med försökspersoner med torra 

ögon syndrom förbättrades symptomen hos 65% av försökspersonerna som fick en 

kapsel omega-3 två gånger om dagen under tre månader. 

 

1.2 Konjunktiva 
 

Konjunktiva är en tunn, genomskinlig slemhinna som går från limbus över främre 

sclera, bildar en återvändsgränd i ögats övre och undre fornix och går sedan på insidan 

av ögonlocken fram till ögonlockskanten. Konjunktiva kan delas in i tre olika delar där 

delen som täcker sclera kallas bulbära konjunktiva, delen som är på insidan av 

ögonlocken kallas palpebrala konjunktiva och delen som bildar återvändsgränden kallas 

konjunktivala fornix (Remington 2012 s.173-173).  

Konjunktival rodnad är när blodkärlen i konjunktvia dilateras. Detta kan ske på grund 

av ett antal olika tillstånd och sjukdomar så som MGD, blefarit, konjunktivit, 

kontaktlinsbärande, smink, högt blodtryck, akut trångvinkel glaukom, diabetes, 

ögontorrhet och kemisk skada bland annat (Murphy et. al. 2007). 

För att mäta konjunktivala rodnaden är den vanligaste metoden att titta på ögat genom 

spaltlampan och sedan gradera rodnaden med en graderingsskala. Graderingsskalor är 

ett set med bilder där varje bild visar ett steg på skalan. Ofta är bilderna graderade från 0 

till 4 där 0 är normal rodnad och 4 är allvarligt röda ögon. När ögats har undersökts i 

spaltlampan jämförs det med bilderna på skalan och journalförs. Skalorna finns med 

antingen fotografier på ögon eller tecknade bilder (Sorbara et. al. 2007). Det finns flera 

olika graderingsskalor som till exempel Efron grading scale och CCRLU grading scale. 
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1.3 Tårfilmen 

 

Tårfilmen kan ses som en gräns mellan ögat och den yttre världen, som skyddar ögats 

yta och sprids över ögat vid blinkning (Kaido et. al. 2016). Den täcker hela främre ytan 

av ögat och består av tre lager. Ett lipidlager som är allra ytterst, ett vätskelager och ett 

mucinlager innerst som fäster på corneas epitel. Lipidlagret som produceras i 

Meibomska körtlarna har en smörjande effekt och minskar avdunstningen från ögat. 

Vätskelagret produceras i tårkörtlarna och innehåller många olika ämnen och har en 

antibakteriell effekt. Det innersta lagret, mucinlagret, fäster på corneas epitel och 

förhindrar bakterier och virus att ta sig igenom den okulära ytan. Mucinet produceras i 

konjunktivala goblet celler. Hela tårfilmen inklusive alla tre lager är mellan 7 och 10 

µm tjock (Remington 2012 s.176). 

Förutom att skydda ögat slätar den ut ojämnheter på ögats yta så att det blir en bra 

optiskt brytande yta och en bra bild på näthinnan (Efron 2010 s.25).  

 

1.4 Torra ögon 

 

Torra ögon är ett av de vanligaste problemen inom ögonhälsa (Remington 2012 s.177) 

och uppstår när tårvolymen eller dess funktion inte är tillräcklig och resulterar i en 

instabil tårfilm och skador på ögats yta (Kanski 2007 s.205). I en artikel av Lemp och 

Foulks (2008) definieras torra ögon ”Torra ögon är en multifaktoriell sjukdom i 

tårfilmen och ögats yta med symtom av obehag, nedsatt syn och instabil tårfilm med 

potential till skador på den okulära ytan. De åtföljs av ökad osmolaritet i tårfilmen och 

inflammation i den okulära ytan”.  

De vanligaste symtomen är känsla av torrhet i ögonen, sveda som blir värre under 

dagen, hopklibbade ögon, suddig syn och även röda ögonlock. Det finns olika test för 

att mäta ögontorrhet bl.a. Schirmer test som är en remsa av ett speciellt filterpapper som 

viks i enda änden och fästs innanför nedre ögonlockskanten. Efter fem minuter tas 

remsan bort och avläses. En liknande metod är Phenol röd tråd där det används en 

speciell tråd istället för ett filterpapper och testet pågår i 15 sekunder. För att mäta 

tårfilmens stabilitet används metoden tear film break-up time. Flourescein tillsätts på 

ögat och belyses med kobolt blått ljus och patienten håller ögat öppet så länge hen kan. 

Efter en tid syns svarta fält på ögats ytan som indikerar torra fläckar (Kanski 2007 207-

211). Det går även att mäta ögontorrhet med en symptomenkät som patienten fyller i. 
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Ocular Surface Disease Index (Schiffman et. al. 2000) är en av dom. Den har tolv frågor 

med fem svarsalternativ till varje fråga. Varje alternativ anger hur ofta patienten har 

känt av symptom av torra ögon den senaste veckan och ger olika poäng. 0 poäng för 

aldrig och 4 poäng för hela tiden. Sedan summeras poängen för varje besvarad fråga, 

multipliceras med 25 och divideras med antalet besvarade frågor. Antalet poäng 

patienten får på enkäten indikerar vilken grad av ögontorrhet patienten har. 0 till 12 

poäng är normalt, 13 till 22 poäng är mild ögontorrhet, 23 till 32 är måttlig och 33 till 

100 poäng är svår ögontorrhet (Miller et. al. 2010).   

 

 

1.5 Intresset för studien 
 

Vid styrketräning ökar blodflödet till kroppens muskler (Henriksson, Sundberg 2011) 

och eftersom ögat också är vaskulärt finns det en chans att blodflödet ökar även där. 

Ingen tidigare studie om styrketräning har något samband med konjunktival rodnad 

hittades därför var intresset till att göra denna studie stort.  

 

Inte heller någon tidigare studie om att kosttillskott skulle ha något samband med torra 

ögon hittades förutom just omega-3.  
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2 Syfte 
 

Den här studien har två syften. Det första syftet är att undersöka om styrketräning har 

något samband med konjunktival rodnad i ögat. Det andra syftet är att undersöka om 

kosttillskott som är vanliga vid styrketräning har något samband med torra ögon.  
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3 Material och Metoder 
 

3.1 Urval 

 

Studiens undersökningar utfördes på Linnéuniversitetet i Kalmar under vecka 14 till och 

med vecka 17. 40 personer deltog och var mellan 18 och 45 år gamla. Deltagare till 

träningsgruppen rekryterades på Kalmar Atletklubb. Till kontrollgruppen rekryterades 

deltagare bland studenter på Linnéuniversitetet. För första syftet delades patienterna in i 

två grupper där den ena gruppen undersöktes direkt efter ett styrketräningspass och en 

kontrollgrupp där enda kriteriet var att de inte skulle ha tränat samma dag som 

mätningen utfördes. I träningsgruppen deltog 19 patienter, 10 män och 9 kvinnor med 

en medelålder på 25,9 ± 5,5. I gruppen som inte tränade deltog 21 patienter där alla var 

kvinnor med en medelålder på 24,3 ± 4,9. Undersökningarna skedde när som helst 

under dagen och anpassades efter patienternas träningspass. Inga restriktioner gavs 

angående träningen förutom att det skulle vara just styrketräning, de fick alltså träna 

sina egna pass. Till andra syftet användes samma patienter för att undersöka om 

kosttillskott påverkar ögontorrhet och även här delades de in i två grupper där 21 

personer ej tog något kosttillskott och 19 personer som använde kosttillskott. Grupperna 

blev inte desamma som till första syftet utan beroende på vad patienterna svarade på 

enkäten kvalificerade de sig för antingen kosttillskott eller inte kosttillskott. I gruppen 

för de som tog kosttillskott var medelåldern 25,9 ± 5,5 och för gruppen som inte tog 

kosttillskott var medelåldern 24,2 ± 5,0. Alla patienter skrev under samtyckesblanketten 

efter båda muntlig och skriftlig information (se bilaga A.).  

 

Deltagarna i träningsgruppen kom till undersökningslokalerna på Linnéuniversitetet 

direkt efter de hade slutfört sina träningspass. De flesta promenerade från gymmet de 

hade tränat på som tar ca fem minuter. Deltagarna i kontrollgruppen fick instruktioner 

om att inte styrketräna den dagen de skulle undersökas. 

 

3.2 Material 

 

För att kunna jämföra den konjunktivala rodnaden användes Efron Grading Scale (se 

bilaga D.) som är en graderingsskala utformad för att kunna journalföra olika tillstånd i 

vävnader i ögats främre kammare. Skalan har sexton bild-set med fem bilder i varje set 
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där vävnaderna visas från normal till allvarlig där normal är 0 och allvarlig är 4 och 

graderingen sker i 0,1-steg. Bilderna är tecknade (Efron 2010). 

 

Ögontorrheten mättes genom att patienterna fyllde i en symtomenkät. En svensk version 

av OSDI, Ocular Surface Disorder Index (se bilaga C.). Det är ett frågeformulär med 12 

olika frågor med fem olika svarsalternativ. Alternativen anger hur ofta patienten har 

känt symptom av torra ögon den senaste veckan och ger olika poäng. 0 poäng för aldrig 

som är det lägsta och 4 poäng för hela tiden som är det högsta. Sedan räknas poängen 

ihop genom att addera alla poäng varje fråga ger, multiplicera det med 25 och sedan 

divideras med 12 som är antalet frågor. Poängen som blir bestämmer vilken grad av 

torra ögon patienten har. 0 poäng till 12 är normal, 13 till 22 är milt torra ögon, 23 till 

32 är måttligt torra ögon och 33 till 100 poäng är svårt eller alvarligt torra ögon. 100 

poäng är max (Miller et. al. 2010). 

 

3.3 Utförande 
 

Patienten fick sitta ned i undersökningsstolen och två frågeformulär delades ut och 

patienten fyllde i dessa. Det ena formuläret handlade om träningsvanor och kosttillskott 

(se bilaga B.). Det andra var en svensk version av OSDI (bilaga C). Under tiden 

formuläret fylldes i spritades biomikroskopet som användes till att undersöka den 

konjunktivala rodnaden. När alla formulär var ifyllda justerades undersökningsstolen 

och biomikroskopet efter patientens behov. Okularet justerades efter undersökarens 

behov så att en tydlig bild uppkom och ljusspalten ställdes in till en något bredare optisk 

sektion. Patienten lutade sig framåt med hakan och pannan mot biomikroskopets stöd. 

Biomikroskopet förflyttades framåt tills en klar bild på höger ögas konjunktiva uppkom. 

Patienten fick instruktioner om vilket håll hen skulle titta. Vid blickriktning upp 

undersöktes den inferiora delen. På vissa patienter var det svårt att se konjunktiva 

ordentligt i denna blickriktigt så nedre ögonlocket drogs ner en liten bit med hjälp av 

undersökarens tumme för att se en större del. Vid blickriktning nedåt lyftes övre 

ögonlocket med tummen för att se superiora delen av konjunktiv. Endast bulbära 

konjunktiva undersöktes. Den konjunktivala rodnaden journalfördes och graderades 

enligt Efron Grading Scale. Endast skalan för konjunktival rodnad användes för att 

gradera då det var det enda som undersöktes. Både höger och vänster öga undersöktes 

och graderades och eftersom skillnaden på konjunktival rodnad mellan höger och 
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vänster öga var mycket liten (se Tabell 1.) användes båda ögonens värden och ett 

medelvärde räknades ut. Alla mätvärden fördes in i ett excel-dokument. Medelvärde och 

standardavvikelse räknades ut samt medelålder och dess standardavvikelse. För att få 

fram p-värdet gjordes ett t-test i programmet. Medelvärde, standardavvikelse, 

medelålder och p-värde räknades ut även för poängen från OSDI-enkäten. 

 

Träningsgrupp Kontrollgrupp 

OD OS OD OS 

0,6 0,6 0,3 0,5 

0 0 0,6 0,6 

0,6 0,5 0,8 0,8 

0,2 0,2 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,2 0,3 

1,2 1,2 0,3 0,2 

0,6 0,6 0,5 0,5 

1,0 1,0 0,4 0,4 

1,5 1,5 0,9 1,0 

1,1 1,1 0,2 0,2 

0,9 1,0 0,8 0,8 

1,0 1,0 0,5 0,4 

1,0 0,9 0,9 0,9 

0,8 0,7 0 0 

0,1 0,2 0,9 0,9 

0,4 0,5 1,0 1,0 

1,0 1,0 0,7 0,8 

0,1 0,1 0,4 0,3 

1,1 1,1 0,7 0,7 

  0,2 0,3 

  0,6 0,6 

Tabell 1. Värdet på uppmätt konjunktival rodnad hos deltagarna. 
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4 Resultat 
 

I den här studien visar det att det är skillnad på konjunktival rodnad på personer som 

precis har utfört ett styrketräningspass och personer som ej har utfört ett träningspass. 

Skillnaden är inte signifikant då p=0,14. Gruppen som hade utfört styrketräning hade ett 

högre medelvärde än gruppen som inte hade tränat. Medelvärdet på konjunktival rodnad 

hos träningsgruppen var 0,72 ± 0,42. Patienten med högst värde i den gruppen 

uppmättes till 1,5. Gruppen som inte hade styrketränat hade ett medelvärde på 0,55 ± 

0,28. Där uppmättes högsta värdet till 1. Ingen av deltagarna hade mild eller högre på 

Efron Grading Scale (Se bilaga D.) 

 

    

Figur 1. Medelvärdet och en standardavvikelse på konjunktival rodnad hos de både 

grupperna. 

 

Vad gäller kosttillskott och torra ögon deltog 40 personer, 19 personer med en 

medelålder på 25,9 ± 5,5 som använde kosttillskott och 21 personer med en medelålder 

på 24,2 ± 5,0 som ej använde kosttillskott. Här visar studien att det är skillnad, men inte 

heller här är skillnaden signifikant, p=0,15. Gruppen som inte tog något kosttillskott alls 

visade sig hade ett något högre medelvärde på OSDI-enkäten, 16,52 ± 10,70. Gruppen 

som använde kosttillskott fick ett medelvärde på 11,31 ± 11,72. Tabellen nedan (Tabell 

2.) visar hur många personer i varje grupp som uppnådde varje grad för ögontorrhet. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Träning Ej träning

K
o

n
ju

n
kt

iv
al

 r
o

d
n

ad



  

 

11 

 

 

 

Ögontorrhet OSDI-poäng Antal personer 

Kosttillskott 

Antal personer  

Ej kosttillskott 

Normal 0-12 13 9 

Mild 13-22 4 7 

Måttlig 23-32 1 3 

Svår 33-100 1 2 

Tabell 2. Antal personer i varje grupp som uppnådde vilken grad av ögontorrhet. 

 

Det vanligaste kosttillskottet i den här studien var protein. 18 personer av 19 i gruppen 

för kosttillskott använde sig av protein. Näst vanligast var aminosyror där åtta personer 

använde detta. Fyra personer använde kreatin och tre personer använde omega-3. 

   

Figur 2. Medelvärdet och en standardavvikelse på OSDI poäng hos de båda grupperna. 
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5 Diskussion 
 

Det första syftet med den här studien var att undersöka om styrketräning påverkar den 

konjunktivala rodnaden. Enligt resultatet visar det att personer som precis har 

styrketränat har ett något högre värde på Efron Grading Scale än personer som inte har 

tränat men skillnaden var inte signifikant. Den konjunktivala rodnaden skiljde sig åt 

bland personerna inom träningsgruppen då den med minst rodnad uppmättes till 0, alltså 

ingen rodnad alls, och den med mest uppmättes till 1,5 med en standardavvikelse på 

0,42 vilket kan tyda på att den konjunktivala rodnaden även kan bero på andra faktorer 

än just styrketräningen. Då det var olika personer i träningsgruppen och kontrollgruppen 

undersöktes inte personerna innan deras styrketräningspass och på så vis går det inte att 

jämföra med ett så kallat normaltillstånd hos dom. Skulle studien göras om på ett annat 

sätt hade detta möjligtvis varit ett bättre sätt. Inom kontrollgruppen skiljde sig även där 

mätvärdena, den personen med minst rodnad uppmättes till 0 och den med högst till 1. 

Men här är standardavvikelsen lägre, 0,28. Ingen jämförelse mellan den konjunktivala 

rodnaden och OSDI-enkäten gjordes vilket hade kunnat vara intressant då torra ögon 

kan vara en orsak till konjunktival rodnad. En annan faktor som kan ha påverkat 

resultatet var att undersökaren visste vilka som undersöktes efter träning och vilka som 

inte hade tränat och då bedömt till fördel för resultatet. Även att kontrollera patienternas 

träningspass t.ex. att alla skulle gjort ett visst antal lyft på den tyngsta vikten de orkar i 

en specifik övning hade också varit bättre. De som undersöktes hade tränat sina egna 

pass och kan ha på så sätt tränat helt olika tungt eller lätt. Det var ingen av deltagarna i 

någon av grupperna som hade måttligt eller allvarligt röda ögon enligt Efron grading 

scale. 

 

Eftersom det från början var oklart vilka typer av kosttillskott som användes delades de 

in i två grupper, med eller utan kosttillskott. Då det blev nästan lika många personer 

som använde kosttillskott som inte använde så delades de in i två grupper. Resultatet 

visar att de som använder sig av kosttillskott har ett lägre medelvärde på OSDI-enkäten. 

Skillnaden är dock inte signifikant. Poängen från enkäten varierade mycket inom 

grupperna. Lägst och högst poäng i gruppen där inga kosttillskott användes var 0 

respektive 37,5. Och i gruppen med kosttillskott 0 och 47,9. De flesta i patienterna hade 

normalt värde (0-12 poäng) och många hade även milt torra ögon (13-22). Fyra personer 

hade måttligt torra ögon (23-32) och tre personer hade svårt torra ögon (33-100). Av 
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dom tre var två i gruppen som inte använde kosttillskott. Då deltagarna i studien 

använda sig utav olika kosttillskott är detta endast en undersökning om kosttillskott rent 

allmänt påverkar ögontorrhet. Att välja ut ett specifikt kosttillskott t.ex. omega-3 och 

sedan undersöka om just det påverkar ögontorrhet eller att jämföra de olika 

kosttillskotten med varandra hade varit intressant.  

För att få ett bättre resultat i den här studien hade en större grupp patienter gjort det 

möjligt. 

Vissa av deltagarna var kontaktlinsbärare vilket kan påverka mätvärderna och även 

svaren på OSDI. Att exkludera kontaktlinsbärare om studien skulle göras om kan också 

ge ett säkrare resultat. 
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6 Slutsats 
 

Med den här studien har det kommits fram till att styrketräning påverkar inte 

konjunktival rodnad i ögonen. Samt att kosttillskott inte påverkar ögontorrhet. Ingen 

statistisk signifikant skillnad i konjunktival rodnad på grund av träning kunde 

observeras, ej heller kunde någon statistisk signifikant skillnad i ögontorrhet på grund 

av kosttillskott observeras. 
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Bilagor 

Bilaga A Informerat samtycke 

                                       

 

 

 

 

Kalmar 2016-03-30 

 

 

 

Informerat samtycke  
 

Välkommen till mitt examensarbete på Linnéuniversitetet, Kalmar. I mitt arbete 

kommer jag att jämför rödheten i ögonen på personer som har styrketränat och på 

personer som inte har styrketränat. Samt om kosttillskott påverkar ögontorrhet. 

 

Så går det till. 

Du kommer att få fylla i två olika frågeformulär. Ett om dina träningsvanor och ett om 

ögontorrhet. Du kommer att bli undersökt med  spaltlampa där rödheten i dina ögon 

undersöks och graderas efter en skala. 

 

Du som deltagare kommer inte att utsättas för några risker eller obehag. 

Alla mätvärden kommer att registreras anonymt, endast ålder och kön kommer 

användas i mitt arbete. 

 

Undersökningen inklusive att svara på formulären tar ca 15min. 

 

 

Jag har muntligt och skriftligt informerats om studien och har tagit del av ovanstående 

skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt 

och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag samtycker till att deltaga: 

 

…………………………………………….. 

 

Namn: ……………………………… Datum: ………………….   

 

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

Michaela Svanelind 

Optikerstudent 
ms223ki@student.lnu.se 

 

 
 

Peter Gierow 

peter.gierow@lnu.se 
Handledare 

 

 
 

Linnéuniversitetet 

Adress: Linnéuniversitetet, 392 34 Kalmar 
Besöksadress: Smålandsgatan 26A 
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Bilaga B Frågeformulär 
 

Frågeformulär – Påverkar träning rödhet i ögat. Påverkar 

kosttillskott ögontorrhet. 
 

 

 

Födelseår: 

Kön: Man/Kvinna 

 

 

Hur många gånger i veckan utövar du styrketräning (på gym med maskiner eller fria 

vikter etc) 

0-2 3-5 6-7 

 

 

I hur många år har du kontinuerligt utövat styrketräning? 

………………………………………………. 

 

 

Använder du kosttillskott? Om ja, vilken typ av kosttillskott (protein, aminosyror, 

kreatin 

etc)?..................................................................................................................................... 
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Bilaga C OSDI 

Ocular Surface Disease Index OSDI 
 

Har du upplevt något av följande under den senaste veckan? 

 Hela tiden Mesta delen 

av tiden 

Hälften av 

tiden 

Ibland Aldrig 

 

Ljuskänslighet? 4 3 2 1 0 

Gruskänsla i ögonen? 4 3 2 1 0 

Smärta eller sveda i 

ögonen? 

4 3 2 1 0 

Suddig syn? 4 3 2 1 0 

Nedsatt syn? 4 3 2 1 0 

 

Har du pga ögonproblem haft svårt att göra något av följande under de 

senaste dagarna? 

 Hela tiden Mesta delen 

av tiden 

Hälften av 

tiden 

Ibland Aldrig 

 

Läsning? 4 3 2 1 0 

Bilkörning i mörker? 4 3 2 1 0 

Arbete vid dator? 4 3 2 1 0 

TV tittande? 4 3 2 1 0 

 

Har det känts obekvämt i dina ögon under någon av följande situationer 

under den senaste veckan? 

 Hela tiden Mesta delen 

av tiden 

Hälften av 

tiden 

Ibland Aldrig 

 

Blåsigt väder? 4 3 2 1 0 

Torra platser (låg 

luftfuktighet)? 

4 3 2 1 0 

Platser med 

luftkonditionering? 

4 3 2 1 0 

 

Svensk version översatt av Johanna Boström, Linnéuniversitetet. 
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Bilaga D Efron Grading Scale 

 

Efron Grading Scale. (Efron 2010. S.460)  
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Efron Grading Scale. (Efron 2010. S.461) 
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