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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet var att undersöka prevalensen av färgseendedefekter i Guatemala. Hur 

många barn och ungdomar mellan 8-20 år som hade färgseendedefekter. 

 

Metod: Studien bestod av att utföra Ishiharas test på barn och ungdomar mellan 8-20 år. 

Det är en bok med 14 olika pseudoisokromatiska bilder, boken ska hållas 75 cm ifrån 

patienten och patienten ska tala om vilken siffra det är på bilden. Om patienten har mer 

än tre fel på testet betraktas personen som att ha en färgseendedefekt. Mindre än tre fel 

betraktas som ingen defekt eller en väldigt mild defekt. 

 

Resultat: Resultatet visar att det inte är någon större skillnad av färgseendedefekter 

mellan flickor och pojkar i denna studie, men några fler flickor hade färgseendedefekter 

än pojkarna. 133 personer mellan 8-20 år medverkade, 7,5% av dessa hade 

färgseendedefekter. 66 pojkar medverkade och 6 % hade färgseendedefekter och 67 

flickor medverkade och 8,95 % hade färgseendedefekter. 

 

Slutsats: Studien visar att fler flickor hade färgseendedefekter än pojkar.  
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Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the prevalence of color vision defects in 

Guatemala among 8-20 year old people. 

 

The study consisted of performing the Ishihara test in children and adults aged 

8-20 years. It is a book with 14 different pseudoisochromatic photos, the book should be 

kept at 75 cm from the patient and the patient should tell what number it is on the 

image. If the patient has more than three errors on the test, the patient is considered to 

have a color vision defect . Less than three errors regarded as no defect or a very mild 

defect. 

 

The results show that there is small difference of color vision defects between girls and 

boys in this study, a few more girls had color vision defects than boys. 133 subject aged 

8-20 years participated, 7.5 % of these had color vision defects. 66 boys participated 

and 6 % had color vision defects, and 67 girls participated and 8.95% had color vision 

defects. 

 

The study shows that more girls had color vision defects than boys. 
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1 Inledning 

1.1 Ögat 

Retina är ögats innersta del som täcker två tredjedelar av ögats inre yta. Retina består av 

ett transparent tunt lager av vävnad som sträcker sig ifrån den optiska disken fram till 

främre delen av ögat där den är kontinuerlig med ciliarkroppens epitellager. Retina 

innehåller systemet med de fotokänsliga komponenterna. Se figur 1. I retina finns 

macula och i centrum av macula befinner sig fovea, som är en grop på ca 1,5 mm 

(Rosenfield & Logan, 2009). Fovea ligger nära den optiska axeln och är en liten del som 

är tunnare än resten av retina och är avaskulär. I foveas centrala del hittar vi foveola. 

Stavarna befinner sig utanför fovea, det vill säga runt om i macula medan tapparna är 

koncentrerade i fovea och foveola (Malacara, 2002). I RPE- lagret (retinal pigment 

epithelium) i retina befinner sig de fotokänsliga cellerna. Fotoreceptorerna består av 

tappar och stavar som innerhåller fotopigment som asorberar ljus, de representerar den 

plats där transduktionen av ljusenergi till den bioelektriska aktiviteten sker som är 

avgörande för synen. Genom retina passerar informationsflödet främst från 

fotoreceptorerna via neuron, bipolära celler och ganglion celler och därifrån från retina 

till det cellulära målet centralt i hjärnan (Rosenfield & Logan, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Retina. Egen bild. 
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1.1.1 Tappar och stavar 

Stavarna används vid mörkerseende, de är mycket mer känsliga för ljus än vad tapparna 

är. Stavarna har ingen förmåga att kunna förmedla färger (Malacara, 2002). Tapparna är 

anpassade för ljusa förhållanden och det är de som uppfattar färg. Det finns en stav-typ 

och tre olika sorters tappar. De olika tapparna skiljs genom deras olika 

absorbtionvåglängder, röd, grön eller blå. Den röda våglängden kallas L och uppfattas 

som den långa våglängden, den gröna våglängden kallas M och uppfattas som mellan-

våglängden och den blåa våglängden kallas S och uppfattas som den korta våglängden. 

En människas visuella system kan uppfatta våglängder mellan 380-760 nm (Rosenfield 

& Logan, 2009). De olika fotopigmenten blir aktiverade av olika absorption av ljus i ett 

specifikt område inom färgspektrumet, rött (588 nm), grönt (531 nm) och blått ljus 

(420 nm) (Remington, 2012). Retina består av 120 miljoner stavar/öga och 6 miljoner 

tappar/öga. Det finns ca 2,9 miljoner röda tappar, 1,4 miljoner gröna tappar och 0,2 

miljoner blåa tappar (Rosenfield & Logan, 2009). 

 

Det finns bara tre olika färger i en människas öga men det är upplevelsen av de tre 

färgerna blått, rött och grönt tillsammans som skapar andra färger. När de tre olika 

fotopigmenten är stimulerade i olika mängd upplever ögat olika färger, som gult, lila 

och rosa. När alla fotopigmenten är stimulerade i samma mängd så upplevs vita och 

gråa färger. En person med normalt färgseende kallas Trichromat (Malacara, 2002). 

 

Både tapparna och stavarna är uppbyggda på ungefär 

samma sätt. Se figur 2. Båda har ett yttre segment, som är 

den fotokänsliga delen av cellen. Det yttre segmentet 

förenas med det inre segmentet genom en smal stjälk som 

innehåller modifierat celium. Skillnaden mellan tappen och 

stavens uppbyggnad är att tappens inre segment är direkt 

intilliggande till cellkroppen medan staven har en yttre fiber 

som sträcker sig från det inre segmentet till cellkroppen. Ett 

axon skjuter ut ifrån båda fotoreceptorernas cellkroppar, på 

dessa axon sitter synaptiska regioner i slutändan som är 

specialiserade för varje celltyp (Rosenfield & Logan, 2009).  

Figur 2, Tapp & stav http://www.dreamstime.com/stock-images-rod-cone-

cells-illustration-human-eye-image36873814) 

http://www.dreamstime.com/stock-images-rod-cone-cells-illustration-human-eye-image36873814
http://www.dreamstime.com/stock-images-rod-cone-cells-illustration-human-eye-image36873814
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Ishiharas test screenar för röd-gröna defekter, det vill säga den långa våglängden L- 

tappen, det röda ljuset och mellan våglängden M-tappen, det gröna ljuset. Med Ishiharas 

test kan man upptäcka om en patient har protan defekter eller deutan defekter. Om man 

upptäcker någon defekt måste fler färgtester utföras för att man verkligen ska kunna 

uttala sig om att patienten har färgseendedefekter. 

Protan defekter är om man har defekter på den långa våglängden L-tappen, det vill säga 

känsligheten för det röda fotopigmentet saknas eller är onormalt. Deutan defekter är om 

man har defekter på mellan våglängden M-tappen, det vill säga känsligheten för det 

gröna fotopigmentet saknas eller är onormalt (Ishihara, 1990). 

 

1.2 Olika färgseendedefekter 

Det finns medfödda eller förvärvad färgseendedefekter. 

Färgseendedefekterna består av tre stycken olika grupper, protan, deutan och tritan, efter 

ordningen som de beskrevs (Malacara, 2002). Det finns fyra olika typer av visuella 

defekter, trichromat är en människa med normalt färgseende. Anomalous trichromats är 

en människa som antingen kan ha protanomalous, deuteranomalous eller tritanomalous. 

En annan grupp är Dichromats då kan man antingen ha protan, deuteran eller tritan 

defekter. Den fjärde gruppen är monokromat (Malacara, 2002). 

 

1.2.1 Medfödda defekter 

Medfödda färgseendedefekter är alltid binokulära, det vill säga det finns på bägge 

ögonen och defekten är densamma på bägge ögonen och förändras inte över tiden. Den 

defekt som är medfödd är den röd-gröna defekten (Elliot, 2014). 

Män är oftare drabbade av färgseendedefekter än kvinnor på grund av att defekten sitter 

på X-kromosomen. Män har en X och en Y kromosom, XY. Medan kvinnor har två 

stycken X-kromosomer, det vill säga XX. För att kvinnor ska bli drabbade av 

färgdefekter måste bägge X-kromosomerna vara defekta, men för en man som bara har 

en X-kromosom behöver endast den kromosomen vara defekt för att mannen ska få en 

färgdefekt (Valberg,2005). 8 % män och 0,5 % kvinnor av populationen är drabbade av 

röd-gröna defekter (Elliot, 2014). 
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1.2.2 Förvärvade defekter 

Förvärvade färgdefekter är oftast monokulära, det vill säga på ett öga eller är defekten 

binokulär men olika i båda ögonen. Förvärvade defekter är jämnt fördelat mellan män 

och kvinnor. Defekten som ofta är en förvärvad defekt är saknaden av den blåa 

fotoreceptorn. En orsak till förvärvade färgdefekter kan vara ögon- eller systemiska 

sjukdomar och störningar, giftiga substanser eller droger (Elliot, 2014). 

 

1.2.3 Dichromat 

Personer med en dichromat defekt har två fotopigment istället för tre, men kan ändå 

matcha ihop alla spektrumets nyanser med bara två fungerande fotopigment. Det finns 

tre olika typer av dichromatism beroende på vilket fotopigment, vilken tapp i retina som 

saknas (Birch, 2001). 

 

1.2.4 Protanopi 

Denna defekt innebär att den röda våglängden saknas, det vill säga L-tappens 

fotopigment saknas. Färgspektrumet blir begränsat, den långa våglängdens känslighet är 

begränsad (Valberg, 2005). Se figur 3. En person med protanopi har två fungerade 

fotopigment istället för tre stycken fungerande som en människa med normalt 

färgseende. Det blir svårt att urskilja skillnader mellan blåa och gröna färger och röda 

och gröna färger. Dessa människor är inte bara färgblinda inom dem röd-gröna färgerna 

utan det är mycket mer komplicerat. När L-tappen saknas upplevs färger i olika 

intensitet, det beror på hur mycket färgdefekt personen är. (http://www.color-

blindness.com/protanopia-red-green-color-blindness/). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Protanopi (http://www.color-blindness.com/wp-content/images/Protanopia-

Color-Spectrum.jpg)  

http://www.color-blindness.com/protanopia-red-green-color-blindness/
http://www.color-blindness.com/protanopia-red-green-color-blindness/
http://www.color-blindness.com/wp-content/images/Protanopia-Color-Spectrum.jpg
http://www.color-blindness.com/wp-content/images/Protanopia-Color-Spectrum.jpg
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1.2.5 Deutanopi 

Denna defekt innebär en saknad av den gröna våglängden, det vill säga M-tappens 

fotopigment saknas (Malacara, 2002). Färgspektrumet är även här begränsat, men det är 

mellanvåglängdens känslighet som är begränsat (Valberg, 2005). Se figur 4. Precis som 

hos en person med protanopi så har också en person med deutanopi bara två fungerande 

fotopigment istället för tre stycken som hos en person med normalt färgseende. En 

person med deutanopi har svårt att urskilja röda och gröna färger, men har även svårt 

med grått, lila och blå-gröna färger. Bara 2-3 nyanser av färger kan en person med 

deutanopi uppleva medan en person med normalt färgseende kan uppleva 7 olika 

färgnyanser. (http://www.color-blindness.com/deuteranopia-red-green-color-blindness/) 

 

 

 

 

 

 

  Figur 4, Deutanopi (http://www.color-blindness.com/wp-           

content/images/deuteranopia-color-spectrum.jpg). 

 

1.2.6 Tritanopi 

Denna defekt innebär en saknad av S-tappen, det vill säga S-tappens fotopigment saknas 

(Malacara, 2002). Färgspektrumet är begränsat, det är den korta våglängden som är 

begränsad (Valberg, 2005). Se figur 5. Tritanopi som är en blå-gul defekt är väldigt 

ovanligt.  Tritan defekten ärvs dominant med en lika förekomst hos män och kvinnor 

(Birch, 2001) 

 

 

 

 

 

Figur 5, Tritanopi (http://www.color-blindness.com/wp-content/images/tritanopia-color-

spectrum.jpg) 

http://www.color-blindness.com/deuteranopia-red-green-color-blindness/
http://www.color-blindness.com/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/images/deuteranopia-color-spectrum.jpg
http://www.color-blindness.com/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/images/deuteranopia-color-spectrum.jpg
http://www.color-blindness.com/wp-content/images/tritanopia-color-spectrum.jpg
http://www.color-blindness.com/wp-content/images/tritanopia-color-spectrum.jpg
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1.2.7 Anomalous trichromats 

En person med anomalous trichromats har tre stycken fotoreceptorer, men en av dem är 

skadad (Malacara, 2002). Den fotoreceptor som är skadad gör så att man får sämre 

färgseende än normalt (Elliot, 2014). 

 

1.2.8 Protanomalous 

Protanomalous innebär att L-tappen är skadad och producerar inte samma mängd 

färgseende som en normal fotoreceptor (Malacara, 2002). En person med denna defekt 

förväxlar färger som rött och brunt, grönt och brunt, rosa och grått, gult och orange och 

lila-rött och grått. Det är ännu större risk att dessa färger förväxlas om de är bleka, matta 

eller i dimmad belysning (Elliot, 2014). 

 

1.2.9 Deuteranomalous 

Deuteranomalous innebär att M-tappen är skadad och producerar inte samma mängd 

färgseende som en normal fotoreceptor gör (Malacara, 2002). Även en person med 

denna defekt förväxlar samma färger som en person med protanomalous gör. Risken 

ökar om dessa färger förväxlas när de är bleka, matta eller i dimmad belysning (Elliot, 

2014). 

 

1.2.10 Tritanomalous 

Tritanomalous innebär att S-tappen är skadad och producerar inte samma mängd 

färgseende som en normal fotoreceptor gör (Malacara, 2002). 

 

1.2.11 Monokromatism 

Personer med denna defekt är nästan intill färgblinda, de använder sig av en färg 

matchningsvariabel, rhodopsin för att matcha alla färgerna inom spektrumet (Valberg, 

2005). 

Det finns fyra olika former av monokromatism 

o Stav monokromatism som finns i typisk eller atypisk form 

o Blå tapp-monokromatism, 

o Tapp-monokromatism 

o Cerebral achromatopsia. 
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Stav monokromatism finns i två olika typer, typisk och atypisk. 

Typisk, stav monokromatism har inga tappreceptorer i funktion (Birch, 2001). En 

person med stav monokromatism kan urskilja ljusa objekt ifrån mörka, men något 

kromatisk färgseende existerar inte. De ser en grå skala av färger (Valberg, 2005). 

Synskärpan är dålig och fotofobi och nystagmus kan därför förekomma (Birch, 2001). 

 

Atypisk, tapp-monokromatism har en tapp-typ. Denna form av monokromatism är 

väldigt ovanlig, men de flesta som är drabbade av denna färgdefekt har oftast en defekt 

på den korta våglängden, det vill säga känslighet för den blåa tappen. Personer med en 

synskärpa sämre än visus 0,3 har fotofobi och nystagmus (Birch, 2001). 

 

Blå tapp- monokromatism är en form av monokromatism där personen saknar M- och L 

tapparna, det vill säga bara S-tappen fungerar. Stavarna och de blåa tapparna överför 

färg och ljusinformation. Personer med blå tapp-monokromatism är troligen helt 

färgblinda, men i dimmiga förhållanden när stavarna och S-tapparna arbetar kan en 

form av dikromatiskt färgseende uppnås. 

 

Tapp-monokromatism är väldigt ovanligt. Jämfört med andra har inte tapp- 

monokromatism nedsatt synskärpa eller är ljuskänsliga. De är totalt färgblinda. 

 

Cerebral monokromatism visas inte på färgtester eller utredningar inom färgblindhet 

eftersom det inte är något fel på fotoreceptorerna, utan den informationen om färger i 

ögat når inte hjärnan. Detta kan ha orsakas av trauma eller illamående 

(http://www.color-blindness.com/2007/07/20/monochromacy-complete-color-

blindness/). 

 

1.3 Fototransduktion 

Som vi vet har en person med normalt färgseende alla tapparna och de fungerar som de 

ska. Generna bestämmer cellstruktur och funktion och därmed bestämmer de 

aminosyrafrekvenserna för fotopigmenten. Opsin är ett ämne som samverkar med 

kromoforen för att ställa in den spektrala känsligheten för det visuella pigmentet 

(Valberg, 2005). 

 

http://www.color-blindness.com/2007/07/20/monochromacy-complete-color-blindness/
http://www.color-blindness.com/2007/07/20/monochromacy-complete-color-blindness/
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Fototransduktionen är en process när en foton av ljus ändras till en elektrisk signal som 

förekommer i fotoreceptorerna. Fotoreceptorernas visuella pigment som sitter i det yttre 

segmentet absorberar ljus som påbörjar processen av seende. Flera serier av biokemiska 

förändringar sker och cellen hyperpolariseras, som därefter startar ett elektrist löpande 

flöde genom retina. Signalen åker genom bipolära celler och horisontella celler, 

bearbetning sker och signalen överförs till amakrina och ganglionceller. När en 

ganglioncell blir aktiv för dess axon vidare medelandet till hjärnan. Ett fotopigment 

innerhåller ett membranprotein som är opsin och kromoforen. 

Fotopigmentet i stavarna ligger i membranets disk och proteinet kallas rhodopsin. 

Fotopigmentet i tapparna är spridda över hela det kontinuelliga plasmamembranet. 

Proteinet opsin som är i tapparna är rött i L-tappen, grönt i M-tappen och blått i S-

tappen. Strukturen mellan L och M tapparna skiljer sig åt mellan några få aminosyror 

och generna för dem är belägna på X kromosomen. S-tappen är annorlunda (Remington, 

2012). 

 

1.4 Färgseendedefekter och problem i vardagen 

Människor med färgseendedefekter har en svårare vardag än människor med normalt 

färgseende. Saker som vi kanske uppfattar som helt självklart är problematiskt för dem, 

såsom matcha färger när man klär på sig, sminkar sig, håller på med material som 

används till arbete eller hobbys, urskilja om en frukt är omogen eller mogen, skolarbete, 

användning av elektronik i hemmet, skolan eller arbetet. Trafiksignaler är också ett 

problem för dem med färgseendedefekter, särskilt de med protandefekter. Människor 

med protandefekter är känsliga för rött ljus och reflexer, därför blir det problematiskt 

med bil- och cykelljus och reflexer (Elliot, 2014). 

 

Att få det jobbet som man kanske alltid har drömt om är inte självklart för en person 

med färgdefekter. Arbeten som kan vara svåra att få är polis, brandman, militär och 

inom flyg- och järnvägsindustrin. I Storbritannien kan inte en person som testar fel för 

Ishiharas test få arbete som pilot, lufttrafikskontrollant, flygtekniker eller flygnavigatör. 

I de väpnade styrkorna eller vid de civila myndigheterna är det svårt att bli brandman, 

tågförare och tågvägssignalant. Utöver att det är omöjligt att göra karriär i dessa yrken 
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är det svårt för en person med färgseendedefekter för vilket arbete de än jobbar med. 

Jobb som kan vara lite extra svåra är till exempel fotograf, designer, jobb inom vården 

såsom sjuksköterska och läkare, optiker och elektriker (Elliot, 2014). 

 

Färgtester behöver göras på alla elever i skolan för att man ska kunna informera 

föräldrar, lärare och personen själv om sin diagnos för att kunna få de hjälpmedel som 

behövs. För barn och ungdomar är det svårt att urskilja färger vid aktiviteter som idrott 

och lekar. Känna igen en bild med ord eller symboler när svaret kräver färgigenkänning 

är svårt. Skolarbetet blir i stort sett svårare för en person med färgdefekter och det är 

därför viktigt att lärare och människor runt omkring vet om detta och kan hjälpa till och 

förstå (Elliot, 2014). 

 

I Sverige utför man färgtest på alla elever med pseudoisokromatiska tavlor, det vill säga 

exempel Ishihara (Bremberg, 2004). Det är lite olika från kommun till kommun om det 

utförs och i vilken årskurs som färgseendet testas. Enligt region Örebros län kontrolleras 

färgseendet vid skolår 7, det vill säga årskurs 9 inför studie- och yrkesvalet. Om eleven 

vill eller om föräldrarna misstänker något fel med färgseendet kan eleven få sitt 

färgseende testat i vilken årsklass de än går, bara barnet kan ge ett uppriktigt svar 

(https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/Barn_o_ungdom/SHV-

enheten/Metodbok%20SHV/H%C3%A4lsobesok%204.10.pdf). I Borås kommun 

undersöks färgseendet i årskurs 7 eller 8, eller om eleven vill vid något annat tillfälle. På 

gymnasiet utförs det ytterligare färgtester eller samma färgtest igen beroende på vilket 

studieprogram eleven valt. 

(https://www.boras.se/download/18.1d0eaf17143bf4cdcef1a7f/1392018700474/Bor%C

3%A5s+Stad_Elevh%C3%A4lsa+skolh%C3%A4lsov%C3%A5rden.pdf).  

Testet kan som sagt inte tala om hur grov defekten är så fler tester behövs göras innan 

jobb som elektriker utesluts (Bremberg, 2004). Enligt skollagen 2 kap paragraf 27, 

kontrolleras färgseende hos elever vid årskurs 7-8 vid behov, särskilt om eleven vill 

utbilda sig till ett yrke som kräver bra färgseende (Socialstyrelsen & skolverket, 2014). 

 

Arbetsmiljöverket har inte utfärdat några specifika föreskrifter om färgseende och 

arbeten. Enligt överläkare Rune Underskog från arbetsmiljöverket (Begränsat yrkesval 

för fägblinda, DN. ekonomi) kan inte människor som saknar fullt färgseende bli 

lokförare och vissa andra arbeten med järnvägsanknytning, yrkespiloter, sjöbefäl, 
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poliser och vissa officersyrken inom försvaret. Vissa utbildningar som grafiker, florist, 

billackerare, konservator, tv-producent och elektriker behöver personen ha ett normalt 

färgseende för att jobba med dessa yrken. Det kan vara okej att ha någon liten 

färgdefekt om det inte påverkar deras arbetsuppgifter och att de kan urskilja rätt färger. 

Om man vill bli elektriker får personen utföra ett test där de ska urskilja kablarnas olika 

färger (Begränsat yrkesval för färgblinda, DN.ekonomi). 

 

1.5 Guatemala, Antiqua och Alta Verapaz 

I nordvästra Centralamerika ligger Guatemala. Guatemala består av mycket berg och 

vulkaner. Centralamerikas högsta berg ligger i Guatemala och heter Tjumulco. 

Guatemala är till ytan 109 000 km2 stort. Den nordligaste delen består till en tredjedel 

av kalkstensplatån El Petén med grässlätter, träskmarker och regnskog. Söder finns en 

bördig kustslätt och öster om höglandet sluttar terrängen ner mot träskmarker vid den 

karibiska kusten. Mexiko. Belize, Honduras och El Salvador är länder som gränsar till 

Guatemala. Huvudstaden är Guatemala City och där bor den större delen av 

befolkningen, ca 2,7 miljoner människor. Invånarantalet är 14 miljoner människor i hela 

Guatemala och de flesta är mayaindianer eller mestiser. Över 20 olika mayaspråk talas, 

annars är det spanska, garifuna och xinka språk som talas. De flesta av befolkningen, 

73 % kan läsa och skriva. Religionen är till största delen katolicism och de övriga är 

protestanter (Lindahl, 2006). 

 

Staden Antiqua där mätningara utfördes första veckan var en gång i tiden Guatemalas 

huvudstad och heter därför egentligen Guatemala Antiqua. Efter att vattenvulkanen 

Aqua hade ett utbrott blev staden översvämmad och de flesta flyttade till Guatemala 

City och därefter blev det huvudstaden istället. Antiqua är en jättefin mysig stad med 

kullerstensgator som ligger i hela innerstaden. Man kan köpa mycket mayasaker som de 

har gjort av gamla mayakläder. Utanför staden kan man åka några timmar för att komma 

ner till kusten där det finns stränder med svart sand ifrån vulkanerna. Se figur 6. 

 

Andra veckan utfördes mätningarna i en stad som heter Alta Verapaz. Denna stad ligger 

norr om i Guatemala, mer vid bergen. Alta Verapaz är en mindre stad som ligger nära 

den större staden Cobán.  

                                                            Figur 6. Egen bild. 
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1.6 Vision for all 

Vision for all (VFA) är en ideell organisation som samlar in glasögon i Sverige för att 

hjälpa människor runt om i världen till bättre syn. Organisationen samlar ihop frivilliga 

som bildar ett team bestående av optiker, reseledare och assistenter för att bege sig till 

ett land och dela ut glasögon. De människor som får glasögonen är fattiga och har inte 

råd att köpa glasögonen som de är i behov av för att klara av jobb och skola 

(http://www.visionforall.org/). 

 

1.7 Tidigare studier 

En liknande studie (Franzco et al. 2008) har gjorts på skolbarn i Singapore. Studiens 

syfte var att ta reda på hur många som hade den medfödda röd-gröna färgdefekten. 

Totalt 1249 barn mellan 13-15 år blev undersökta med Ishiharas 24- symboler boken. 

Resultatet var att 1210, (96,8 %) barn kunde identifiera minst 13 av de första 15 

plattorna och därmed ansågs de att ha ett normalt färgseende. 32 pojkar och en flicka 

kunde bara identifiera nio eller mindre plattor och därför ansågs de som färgblinda. 

Sammanfattningsvis var 5,3 % pojkar och 0,2 % flickor färgblinda i denna studie ifrån 

Singapore (Franzco et al. 2008). 

 

En annan studie (Alabdelmoneam et al. 2011) om färgseende är gjord på 1467 kvinnor 

ifrån Saudiarabien. De testades med Ishihara pseudoisokromatiska symboler och med 

Fransworth Dichotomous test, de patienter som hade defekter fick även utföra 

Fransworth- Munsell 100 Hue test. Av de 1467 kvinnor som deltog upptäckte man att 26 

kvinnor, 0,35 % hade någon form av färgdefekt. 16 kvinnor hade deutan defekter och 10 

kvinnor hade protan defekter. Denna studie visade att Saudiarabiska kvinnor har en låg 

prevalens av färgdefekter jämfört med andra liknande studier (Alabdelmoneam et al. 

2011). 

 

En annan liknande studie (Ostadimoghaddam et al. 2014) har de undersökt 4400 

skolbarn i åldrarna 7-12 år med Ishiharas test. Av dessa barn hade 160, (3,6 %) redan en 

färgdefekt och 400 barn utan färgdefekter var utvalda som testgrupp. Deras refraktion 

fick de ut genom att göra en cykloplegisk refraktion. De som hade färgdefekter var 

mellan 8-12 år och det var 136, pojkar och 24 flickor. Testgruppen bestod av 336 pojkar 

och 64 flickor i åldrarna mellan 9- 12 år. Prevalensen av myopi och hyperopi var 

http://www.visionforall.org/
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signifikant lägre i gruppen där de hade färgdefekter (Ostadimoghaddam et al. 2014). 

 

I Shahroud, Iran har de utfört en prevalensstudie (Jafarzadehpur et al. 2014) på en 

medelålders befolkning. 6311 slumpmässigt utvalda personer mellan 49-64 år gamla 

medverkade i studien. Testet som användes i denna studie var Fransworth D-15 test. 

Studien har delat in de medverkandes resultat efter 3 grupper. De med lika eller 

symmetriska resultat i bägge ögonen betraktades som ärvda färgdefekter medan de 

personer med olika resultat i ögonen betraktades som förärvda färgdefekter. De resultat 

som inte följde det vanliga facit betraktades som en egen okänd kategori. 5102 deltagare 

genomgick färgseendetestet. 14,7 % hade någon form av färgdefekt. Av de 2157 

männen som deltog var 6,2 % ärvda defekter och 10,2 % var förärvda defekter och av 

de 2945 kvinnor som deltog hade 3,1 % ärvda defekter och 10 % förärvda defekter. 

14,7 % är mer än de andra studierna och det kan bero på att denna studie utfördes på 

personer mellan 49-64 år och då har ögat fått mer förändringar och personen har left 

längre och kan då ha fått mer förvärvda defekter (Jafarzadehpur et al. 2014). 

 

En annan prevalensstudie (Heydarian et al. 2016) om färgseende gjordes på svetsare. 

Totalt 50 slumpmässigt utvalda manliga svetsare som har arbetat med svetsning i minst 

4 år deltog som försöks- grupp. 50 män som levde i samma område och som matchade 

försöks gruppen deltog som kontrollgrupp. Testet som utfördes var Lanthony desatured 

panel D-15 test. Testet utfördes monokulärt under en fluorescent dagslampa. 

Prevalensen av färgdefekter hos svetsare var 15 % vilket var högre än kontrollgruppen 

som hade en prevalens på 2 %. Bland svetsarna var 72,7 % av fallen en monokulär 

färgdefekt. Det fanns ett samband mellan hur länge de hade jobbat som svetsare och hur 

mycket färgdefekter de hade, därför kan ljuset av svetsning enligt denna studie påverka 

färgseendet (Heydarian et al. 2016).  

 

En prevalensstudie (Rajavi et al. 2015) hade målet att ta reda på prevalensen av 

färgseendedefekter och dess påverkan av amblyopi och synfel bland förskoleelever. I 

studien deltog 2160 elever som var utvalda ifrån 36 förskolor med 60 elever ifrån varje 

skola. Testen som utfördes var en hel ögonundersökning inkluderande refraktion i en 

fotorefraktor, bestämning av visuell aktivitet, undersökning av ögats okulära medier 

med användning av direkt oftalmoskop och undersökning av färgseendet med Yang 

version tester. 
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De barn som inte kunde svara på minst 4 bilder betraktades som färgdefekta och de 

betraktades med amblyopi om pinhole var sämre än 0,3 LogMAR. De med färgdefekter 

var 2,2 %. Visuell aktivitet var lägre hos elever med färgdefekter än hos elever med 

normalt färgseende. Amblyopi fanns mer hos barn med färgdefekter, 8,3 % jämfört med 

2,1 % hos barnen utan färgseendedefekter. Lägre visuell aktivitet och amblyopi 

påverkade färgseendedefekter hos elever (Rajavi et al. 2015). 

 

En studie (Berger et al. 2016) tog reda på om patienter med migrän har påverkan på 

deras färgseende. Enligt författarna har det visat sig att andra studier och experiment 

visat att migrän påverkar färgseendet. Undersökningen gjordes på en stor grupp 

Israeliska manliga tonåringar som genomgick medicinska och kognitiva undersökningar 

mellan år 2007- 2013. Prevalensen av migrän bland patienter med färgseendedefekter 

jämfördes med män utan färgseendedefekter. I studien undersöktes 305 964 manliga 

tonåringar mellan 17 +/- 0,6 år. 7584 (2,5 %) hade färgseendedefekter. De med defekter 

hade 32 % ökad prevalens av migrän jämfört med de utan färgdefekter. Studien visar ett 

samband mellan färgseendedefekter och migrän bland manliga Israeliska tonåringar 

(Berger et al. 2016). 
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2. Syfte 

Målet med denna prevalensstudie var att studera förekomst av färgseendedefekter hos 

barn och ungdomar mellan 8-20 år i Guatemala. 
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3. Metod & material 

3.1 Urvalskriterier 

För att få delta i studien skulle deltagaren vara mellan 8 och 20 år. 

 

3.2 Utrustning 

Testet som används var Ishiharas bok, den består av 12 bilder med siffror och två bilder 

med linjer i olika färger. Den första bilden är en testbild med siffran tolv som alla bör 

klara. Den följs sedan av tretton stycken punktformiga bilder i olika färger som ska 

föreställa siffror eller linjer. Ishihara är ett screeningtest som framförallt tar reda på om 

patienten har röd-gröna defekter, det vill säga deutan och protan defekter (Kanski & 

Bowling, 2011). Se figur 7. 

 

3.3 Genomförande 

Ishiharas test utfördes på barn och ungdomar mellan åldrarna 8-20 år i Guatemala. 

Ishiharas test är en bok som screenar för röd-gröna defekter med sammanlagt 14 bilder 

med siffror eller linjer i olika färger. Dessa olika siffror och linjer är sammansatta med 

punkter i olika storlekar och färgnyanser i samma färg. Symbolen och bakgrunden har 

inte samma färg och bakgrunden är också punkter i olika storlekar i samma färgskala i 

olika nyanser. Färgerna i bakgrunden och på symbolerna är valda för att förvirra 

patienter med röd- gröna defekter, men det ska gå att urskilja vilka symboler det är för 

en person med normalt färgseende (Elliot, 2014). 

 

Boken ska hållas på 75 centimeters avstånd ifrån patienten och patienten ska säga vilken 

siffra det är på bilden eller följa en färgad linje med fingret och kunna tala om vilken 

färg linjen har. Bilden ska inte visas mer än 3 sekunder. Detta var inget som räknades, 

utan tiden togs på känn. Om man vill undersöka för en medfödd defekt kan man utföra 

testet binokulärt men om man ska undersöka för en förvärvad defekt bör testet utföras 

monokulärt. En bra ljuskälla ska användas vid testet, eftersom ljusstyrkan och färgen på 

ljuset påverkar testet. Vanligt dagsljus är inte rekommenderat när man ska utföra testet 

(Elliot, 2014). Någon extra lampa användes inte när mätningarna utfördes. 

Man börjar med att förklara för patienten att du ska undersöka deras färgseende. 

Patienten ska vara fullkorrigerad för nära håll. Be patienten att titta på första bilden och 

fråga vilken siffra det är, patienten tillåts en andra chans om de svarar fel om inte felet 
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är uppenbart att vara en röd- grön defekt. Om patienten kan se den ena siffran av två, 

eller att den ena siffran är mer synlig än den andra är det ett tecken på att patienten har 

en deutan defekt om de blå-lila siffrorna inte ses ordentligt och protan om de röd-lila 

siffrorna inte syns ordentligt. 

Patienter med normalt färgseende gör inga eller få fel på Ishiharas test. Mer än tre fel 

räknas som att personen har en defekt. Vissa yrken tillåter inte några fel (Elliot, 2014). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, Egna bilder. 
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4. Resultat 

Antalet personer i denna undersökning var 133 personer, varav 67 var flickor och 66 var 

pojkar. Se figur 8. 

Figur 8: Antal personer varav flickor respektive pojkar från 8-20 år. 
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Bland de 67 flickor som undersöktes hade totalt 21 personer något fel i utförandet av 

Ishihara, det vill säga 31 %. 46 flickor hade inga fel enligt Ishiharas test, det vill säga 

69 %. 8 personer hade ett fel och sju personer hade två fel, detta räknas som inga till 

lindriga färgseendedefekter. Fem personer hade mellan tre till fem fel som räknas som 

inskränkt färgseende. Endast en person hade mer än fem fel, det vill säga att denna 

person hade näst intill monokromatism. De som hade sämre än 3 fel var 8,95 %. Se 

figur 9. 

 

 

Figur 9: Antal flickor med defekter och utan defekter. 
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Bland de 66 pojkar som blev undersökta med Ishiharas test hade totalt 20 personer 

något fel när testet utfördes, det vill säga 30 %. Av de 66 pojkar var det 46 som inte 

hade några fel, det vill säga 70 %. Som visas i diagrammet hade 10 pojkar 1 fel och 6 

pojkar 2 fel, detta räknas som lindriga till inga färgseendedefekter. Det var 3 pojkar som 

hade mellan tre till fem fel, dessa personer har lindriga till medelsvåra defekter. En 

person hade gravt nedsatt färgseende. De som hade mer än 3 fel utgör 6 %. Se figur 10. 

 

 
Figur 10: Antal pojkar med defekter och utan defekter. 
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Figur 11 visar flickor och pojkar och om de hade några färgdefekter eller om de hade ett 

normalt färgseende. Det var 133 personer som medverkade i denna studie och 92 

personer hade ett normalt färgseende medan 41 personer hade något fel på Ishiharas 

test. Det vill säga 69 % hade inga fel och 31 % hade något fel på testet. De med 

färgseendedefekter med mer än 3 fel var 7,5%. 

 

Av de som medverkade hade 18 personer 1 fel och 13 personer hade 2 fel, det vill säga 

inga till lindriga färgdefekter. 8 personer hade mellan 3-5 fel, det vill säga lindriga till 

mellansvåra färgdefekter. Svåra färgseendedefekter hade två personer. Se figur 11. 

 

 

Figur 11: Antal flickor och pojkar med defekter och utan defekter. 
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Figur 12 och 13 visar hur många barn och ungdomar som hade normalt färgseende 

respektive defekt färgseende i de respektive åldrarna ifrån 8-20 år. Defekt färgseende 

räknas till de med lika eller mer än 3 fel på testet. Den åldersgrupp som undersökts mest 

var de som var 14 år gamla. Se figur 12 och 13. 

 

 

Figur 12: Flickor i respektive ålder ifrån 8-20 år med defekter eller utan defekter. 

 

 

 

Figur 13: Pojkar i respektive ålder ifrån 8-20 år med defekter eller utan defekter. 
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5. Diskussion 

Denna studie visar att det var 2,95% mer av flickorna som hade färgseendedefekter, 

men det var också en mer flicka som testet utfördes på. Flickorna hade mer 

färgseendedefekter än pojkarna i de olika åldrarna mellan 8-20 år. Enligt (Elliot, 2014) 

har 8 % manligt kön färgdefekter medan kvinnligt kön har 0,5 % färgdefekter. I 

resultatet kan man inte se dessa förhållanden, utan att flickorna hade mer defekter än 

pojkarna. Det beror troligtvis på att antalet patienter inte var så många och att 

åldersspannet var mellan 8-20 år och det täcker inte alla åldrar. 

 

Undersökningarna var inte i optimala undersökningsrum med de bästa förhållandena. 

Oftast var det ganska mörkt i rummen eller utfördes testet i dagsljus. På grund av 

tidsbrist då undersökningarna ibland skulle gå snabbt var inte alltid Ishihara boken på 

75 cm, personen var inte alltid fullkorrigerad eller kunde inte vara fullkorrigerad på 

grund av att alla synfel inte kunde testas som exempelvis astigmatism. Detta kan ha 

påverkat resultatet till att fler personer hade fler fel i undersökningen än vad de kanske 

inte borde haft. En annan felkälla är att för vissa personer visades vissa av bilderna mer 

än 3 sekunder, på grund av språkkommunikationen gick det inte alltid snabbt. Vissa 

personer som hade mellan 1-3 fel på testet som inte var specifika fel för röd-grön defekt 

kan bero på någon eller några av dessa felkällor. 

 

Färgseendedefekter uppmärksammas inte lika mycket som det skulle behövas. 

Människor växer upp med färgseendedefekter runt om i världen utan att veta om det. De  

kan ha problem med skolarbete eller arbete på grund av defekten. I Sverige kontrolleras 

elever för färgseendedefekter oftast i högstadiet på hälsokontroll men det är inte något 

som behöver göras då, utan eleven får själv säga till om de vill ha det utfört. Det är inte 

alltid en person med färgseendedefekter själv märker att de har en defekt om den är av 

en mildare form. I och för sig kanske inte personen har så mycket besvär av 

färgseendedefekten om den är mild men det kan vara bra för personen att veta om det 

inför framtidens val av yrke. Därför är det bra att färgseendetester utförs på elever som 

vet att de vill utbilda sig inom ett yrke som kräver bra färgseende. 
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I studien ifrån Singapore (Franzco et al. 2008) blev fler elever undersökta och det 

resulterade i att fler pojkar än tjejer hade färgseendedefekter. I denna studie var det fler 

flickor än pojkar som hade färgseendedefekter. Detta beror troligtvis på att studien ifrån 

Singapore (Franzco et al. 2008) undersökte 1116 fler patienter än denna studie. Om 

andra möjligheter med studien hade varit möjliga hade fler patienter kunnat undersökas 

och sedan haft en grupp med samma antal patienter i Sverige som resultaten kunde 

jämförts med patienterna ifrån Guatemala, men på grund av tidsbrist var inte detta 

möjligt (Franzco et al. 2008). 

 

En studie om kvinnors färgseende i Saudiarabien (Alabdelmoneam et al. 2011) visade 

att kvinnor inte har mycket färgdefekter, endast 0,35 % kvinnor i studien hade 

färgseendedefekter. Enligt fakta ifrån (Valberg, 2005) har mest män färgseendedefekter 

på grund av det genetiska arvet på X-kromosomen. Detta stämmer överens med denna 

studie (Alabdelmoneam et al. 2011). I denna studie (Alabdelmoneam et al. 2011) 

utförde de även fler tester på färgseendet, det är något som funderades på att göra i 

studien men eftersom de tester som då skulle utföras endast fanns tillgängliga på 

internet, kunde inte detta utföras. På grund av att elektricitet och internet inte var 

tillgängligt på de platser där undersökningarna utfördes var inte detta en möjlighet 

(Alabdelmoneam et al. 2011). 

 

I en studie (Ostadimoghaddam et al. 2014) har de undersökt färgseendet och tagit reda 

på elevens synfel också, det är något som skulle kunnat göras om studien hade gjorts 

annorlunda med andra förutsättningar. Eftersom enkla synundersökningar utfördes som 

tog mellan 5-10 minuter och visus var inte högre än 0,8 var inte detta möjligt för att få 

ut en ordentlig korrektion. Eftersom studien visade att hyperopi och myopi var 

signifikant lägre hos elever med färgseendedefekter hade det varit interresant att ha 

undersökt vilket synfel patienterna hade i föreliggande studie för att se om resultatet 

överrensstämde med (Ostadimoghaddam et al. 2014). 
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I en studie ifrån Shahroud, Iran (Jafarzadehpur et al. 2014) utfördes färgtestet 

monokulärt för att ta reda på om personen hade en förvärvad eller medfödd 

färgseendedefekt. Alla tester utfördes binokulärt eftersom testet skulle gå snabbt. Att ha 

testat Ishihara monokulärt hade varit intressant, då hade resultatet mellan flickor och 

pojkar kanske varit annorlunda (Jafarzadehpur et al. 2014). 
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6. Slutsats 

Denna studies resultat på 133 barn och ungdomar mellan 8-20 år visar att flickor har lite 

mer färgseendedefekter än pojkar. Flickorna hade 8,95% färgseendedefekter och 

pojkarna hade 6% färgseendedefekter. 
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