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ABSTRAKT

Syfte: Syftet med den här studien var att värdera hur bra ett stenopeiskt hål fungerar som 
kontrollmetod av refraktionen.
Metod: I studien användes 35 försökspersoner i olika åldrar och med varierande synfel. 
Det var endast höger öga som användes i studien, och vänster öga var därför ockluderad 
med en opak, svart lins under hela undersökningen. Först gjordes en refraktion på höger 
öga, för att få fram försökspersonernas rätta korrektion. Därefter mättes visus sex gånger; 
första gången med bästa korrektion, utan stenopeiskt hål, andra gången med bästa 
korrektion, med stenopeiskt hål, tredje gången med en ”dimning” på +2,0 D, utan 
stenopeiskt hål, fjärde gången med en ”dimning” på +2,0 D, med stenopeiskt hål, femte 
gången med en ”dimning” på +1,0 D, utan stenopeiskt hål, och sjätte gången med en 
”dimning” på +1,0 D, med stenopeiskt hål. De sex visusmätningarna gjordes i provbåge 
och med ETDRS-tavla.
Resultat: När den bästa korrektionen låg i provbågen och stenopeiskt hål sattes i sjönk 
visus med i genomsnitt 1,14 rader på ETDRS-tavlan. När den ”dimmande” +1.0-linsen 
var ilagd i provbågen blev det med stenopeiskt hål en genomsnittlig visusförbättring på 
2,62 rader på ETDRS-tavlan, jämfört med visus utan stenopeiskt hål. Här var det dock en 
stor spridning mellan försökspersonernas värden. Med en ”dimning” på +2.0 D blev 
effekten av det stenopeiska hålet att visus, i genomsnitt, förbättrades med 6,48 rader på 
ETDRS-tavlan, då hålet sattes i provbågen.
Slutsats: Slutsatsen är att stenopeiskt hål som kontrollmetod inte är så bra för att få fram 
den exakta styrkan, men den fungerar för att avslöja stora felkorrigeringar (större än 1.0 
D).



SUMMARY

It can sometimes be a little difficult to know if the result of the refraction is correct, but to 

find out if the result is correct you can use diffrent control methods. Two of  them are the 

duochrome test and the plus 1.0 D blur test. This study will try to find out if another method, 

the pinhole test, is a good control method. A pinhole consists of a blank disc with a small 

aperture in the middle, and it is used to reduce the blur circle on the retina, and in this way 

improve the vision. If the vision improves with the pinhole, the refraction needs to be 

changed, or the patient might have an illness, for example keratoconus or some type of 

cataract.

In this study 35 persons were examined, but only their right eye was tested. The left eye was 

occluded with a black, opaque lens throughout all the examination. At first a refraction was 

made to find out the test subjects optimal correction. Then the visual acuity was measured six 

times in this way; the first time with the optimal correction without the pinhole, the second 

time with the optimal correction with the pinhole, the third time with a blurring lens at +2.0 D 

without the pinhole, the fourth time with a blurring lens at +2.0 D with the pinhole, the fifth 

time with a blurring lens at +1.0 D without the pinhole, and the sixth time with a blurring lens 

at +1.0 D with the pinhole. 

With the optimal correction the visual acuity decreased with an average of 1,14 rows at the 

ETDRS-chart when the pinhole was put in the trial frame. When the test subjects had the 

+1.0-lens in the trial frame the visual acuity increased with an average of 2,62 rows at the 

ETDRS-chart when they looked through the pinhole, but the distribution between the test 

subjects were quite big. With the +2.0-lens in the trial frame the visual acuity increased with 

an average of 6,48 rows on the ETDRS-chart when the pinhole was put in front of the eye.

When you are far from the optimal correction the pinhole gives an obvious improvement of 

the visual acuity, but the closer you get to the optimal correction the more uncertain the result 

with the pinhole is. As a conclusion of this study it can be said that the pinhole is a good 

method to find out if the patient is far from the optimal correction, but it seems not to be a 

good control method of the refraction.
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INTRODUKTION

Syftet med användandet av kontrollmetoder

Ibland kan det vara svårt att få fram ett exakt värde vid refraktionen. Patienten kanske 

tvekar mellan två olika styrkor, eller har svårt att släppa på ackommodationen och därför 

vill ha mer minuskorrektion än vad han/hon egentligen borde ha. Då är det bra att det 

finns olika metoder man kan använda för att kontrollera att man kommit fram till rätt 

resultat. Två vanliga metoder till detta är röd-grön testet, och +1.0-metoden.

Anatomi 

Ögat består av flera olika delar (se figur 1): cornea (hornhinnan), främre kammaren, iris 

(regnbågshinnan), bakre kammaren, ciliarkroppen, linsen, vitreous (glaskroppen), retina 

(näthinnan), choroidea (åderhinnan) sclera, och längst in, den optiska nerven.1

                       

Cornea

Cornea är ögats yttersta del. Utifrån och in består den av ett epitel, Bowman´s membran, 

stroma, Descemet´s membran och ett endotel. Corneas huvudsakliga funktioner är att vara 

transparent, så att ljuset kan komma in i ögat, samt att bryta ljuset som kommer in så att 

det hamnar rätt på retina2. Ögats totala brytkraft är mellan 60 och 65 dioptrier (D), och 

cornea står för 43 till 48 D av dem.3
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Iris

Iris är en tunn, cirkulär struktur, och även om den inte själv bryter de inkommande 

ljusstrålarna, så har den en viktig funktion i synprocessen, eftersom den styr 

pupillstorleken och då också mängden inkommande ljus. Det är iris sfinktermuskel som 

ansvarar för sammandragningen av iris, vilket medför en liten pupill. Detta styrs av det 

parasympatiska nervsystemet, och kopplas in vid upphetsning eller rädsla. Iris 

dilatormuskel ansvarar för vidgningen av iris, vilket medför en stor pupill. Detta styrs av 

det sympatiska nervsystemet, som kopplas in vid vila.3, 4 Pupillens diameter kan variera 

från 1mm till 9 mm beroende på hur ljusförhållandena ser ut.3 Vid svagt ljus blir pupillen 

större, och vid starkare ljus blir pupillen mindre. Pupillen minskas också när ögonen 

konvergerar.4

Linsen

Ögats lins, vilken också kallas för den kristallina linsen, har som syfte att fokusera 

ljusstrålarna på retina. Den är transparent, innehåller inga blodkärl, och har en elliptisk 

form. Linsen hålls fast i ciliarkroppen med zonulatrådar, och genom att ciliarkroppen, som 

är en muskel, kontraherar kan linsen ändra form och då även öka sin brytkraft. Detta 

kallas att ackommodera och sker främst på nära håll. I avslappnat läge bryter linsen ca 20 

D.3  

Retina

Det är på retina som ljusstrålarna, som kommer in i ögat, ska brytas för att man ska se en 

klar och tydlig bild.5 Bäst detaljseende har vi då strålarna infaller rakt framifrån, och då 

träffar det centrala området i retina, som kallas för makula.3

Brytningsfel

Det finns tre olika typer av brytningsfel: myopi (närsynthet), hyperopi (översynthet) och 

astigmatism. Om man inte har något brytningsfel är man emmetrop, alltså rättsynt, och då 

bryts de inkommande strålarna på retina (se figur 2).5
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Figur 2. Ett emmetropt öga. Baserad på bild från Grosvenor.

Myopi

Vid myopi bryts parallella inkommande strålar framför retina (se figur 3), vilket medför 

sämre syn på långt håll. Detta korrigeras med minusglas.5

                                    
Figur 3. Ett myopt öga. Baserad på bild från Grosvenor.

Hyperopi

Vid hyperopi bryts parallella inkommande strålar bakom retina (se figur 4). På yngre 

personer kan ögat ofta kompensera detta brytningsfel med hjälp av ackommodation så att 

strålarna bryts på retina i alla fall. Däremot blir hyperopa personer ofta trötta i ögonen 

eller får huvudvärk vid närarbete, då de måste ackommodera extra mycket för att kunna se 

klart. För att få ett hyperopt öga att slappna av använder man plusglas.5

                                   
Figur 4. Ett hyperopt öga. Baserad på bild från Grosvenor.

Astigmatism 

Den tredje och sista typen av brytningsfel, astigmatism, kan man ha utöver de två andra. I 

detta tillstånd bryter ögat olika beroende på i vilken riktning ljusstrålarna kommer in i 

ögat (se figur 5). Astigmatismen kan sitta antingen i cornea eller i linsen eller i både 

cornea och linsen. Astigmatism korrigeras med cylinderglas.5
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Figur 5. Ett astigmatiskt öga. Visar hur ljusstrålar, inkommande från olika 

vinklar, bryts olika i ögat. Baserad på bild från Grosvenor.

Visus

Visus betyder synskärpa, och är ett mått på ögats förmåga att kunna urskilja små detaljer. 

Man använder visus för att kunna avgöra vilken glasögonkorrektion patienten behöver. 

Det kan även vara ett tecken på om ögat är friskt eller inte.6 

Visus definieras som ögats upplösningsförmåga, eller förmågan att se två skilda objekt 

som två. Astronomer kom, genom att titta på stjärnorna, på att för att kunna se två 

närliggande stjärnor som två, behövde vinkeln mellan dem vara åtminstone 1 bågminut (= 

1/60 grad). Detta blev därför definitionen för ögats ”normala” upplösningsförmåga.5

Man kan använda sig av olika skalor för att mäta visus. 

 1862 definierade en man, som hette Herman Snellen, visus så här:

           

Detta anges som ett bråktal, antingen i meter eller i fot (ft), som är en engelsk 

enhet. Om man t ex på ett avstånd på 6 m (20 ft) kan se som minst de tecknen som 

det normala ögat kan se på 12 m (40 ft) har man visus 6/12 (20/40).5 

 Ett annat sätt att ange visus är att använda LogMAR. MAR är en förkortning av 

engelskans ”minimum angle of resolution”, och är helt enkelt den minsta vinkeln 

som ögat kan urskilja tecknen på. Därefter tar man logaritmen av denna vinkel, 

och det man då får fram är patientens visus. Vid 1 bågminut är visus med denna 

skala 0,0 och ju större vinkel tecknen måste ha för att patienten ska kunna se dem, 

desto högre värde får visus.6 
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 En tredje variant på visus är decimalskalan. För att få fram visus på detta sätt tar 

man 1/MAR. Om vinkeln är 1 bågminut har man alltså, enligt decimalskalan, ett 

visus på 1.0, och ju större vinkel, desto lägre värde får visus.5

LogMAR Snellen 
(m)

Snellen 
(ft)

Decimal

-0.30 6/3 20/10 2.0
-0.20 6/3.8 20/12.5 1.6
-0.10 6/4.8 20/16 1.25
0.00 6/6 20/20 1.00
0.10 6/7.5 20/25 0.80
0.20 6/9.5 20/32 0.63
0.30 6/12 20/40 0.50
0.40 6/15 20/50 0.40
0.50 6/19 20/63 0.32
0.60 6/24 20/80 0.25
0.70 6/30 20/100 0.20
0.80 6/38 20/125 0.16
0.90 6/48 20/160 0.125
1.00 6/60 20/200 0.10
1.30 6/120 20/400 0.05
1.60 6/240 20/800 0.025
2.00 6/600 20/2000 0.01

                   

Det har visat sig att man kan lära sig att tyda optotyperna, om man får läsa på syntavlan 

ofta och inom en kort tidsperiod. Gör man flera mätningar efter varandra finns även en 

risk att patienten kommer ihåg vad som står på tavlan och då kanske läser mer ur minnet 

än vad han/hon egentligen kan se. Flera studier har gjorts på detta och de visar att visus 

faktiskt blir bättre om man upprepar mätningarna inom en kort period.7,8

Stenopeiskt hål

Ett stenopeiskt hål, eller pinhole som det också brukar kallas, består av en helt svart platta 

med ett hål i mitten. Ett exempel på ett stenopeiskt hål visas i bild 1.
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Bild 1. Ett stenopeiskt hål. Foto taget av Anna Sjöbeck

Hålet brukar vara mellan 1 och 2 mm i diameter, men den ultimata storleken är 1,32 mm.9 

Använder man ett för litet hål (mindre än 1 mm), uppstår en brytning av ljuset, vilket 

medför en suddigare bild. Använder man däremot ett för stort hål (större än 2 mm) kan en 

del av randstrålarna komma in i ögat, vilket även det medför en suddigare bild.10 Det 

stenopeiska hålets optiska funktion är att minska cirkeln på retina där strålarna hamnar, 

och på så sätt ge en klarare bild.10,11 Detta sker genom att hålet bländar av de strålar som 

kommer från sidorna, de så kallade randstrålarna, och ger då ett ökat skärpedjup,12 vilket 

visas i figur 6. Om patienten har en synnedsättning, som man inte vet orsaken till kan man 

sätta för det stenopeiska hålet. Blir synskärpan bättre med hålet kan synnedsättningen bero 

på felkorrigering, eller oregelbundenhet i de optiska medierna, som t ex vid keratokonus. 

Det kan även bero på vissa typer av katarakt.10,13 Anledningen till att synskärpan blir bättre 

med stenopeiskt hål vid vissa typer av katarakt är för att det infallande ljuset tvingas gå 

som i en kanal, och ljusspridningen från linsgrumlingar minskas.10,14 Däremot förbättras 

inte synskärpan med stenopeiskt hål vid amblyopi, retinala sjukdomar eller centrala 

mediegrumlingar, t ex vid central katarakt.10 Ett friskt öga bör få upp minst samma visus 

med rätt korrigering, som det går att få med ett stenopeiskt hål.9

Eftersom ett stenopeiskt hål gör så att ögat får ett bättre skärpedjup kan det användas för 

att tillfälligt förstora det man tittar på, eftersom ögats närpunkt kan flyttas närmare, vilket 

medför en större bild på retina. För myopa personer, som tittar på en syntavla 6 m bort, 

medför en borttagning av stenopeiskt hål en förminskning av bokstäverna, samt att 

avståndet verkar längre. För hyperopa personer däremot medför en borttagning av det 

stenopeiska hålet att bokstäverna på tavlan verkar större och närmare. För ett emmetropt, 

eller helt rättkorrigerat öga, verkar bild och avstånd samma både med och utan stenopeiskt 
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hål.9 Däremot minskar ljusstyrkan på retina, vilket kan medföra sämre visus med 

stenopeiskt hål jämfört med utan.15

Det stenopeiska hålet kan även användas på kataraktpatienter, som ska bli opererade för 

sin sjukdom, för att förutspå hur synskärpan skulle kunna bli efter operationen.11 

              
Figur 6. Bilden visar ljusstrålarnas träffyta på retina, med och utan avskärmning

av randstrålar. Baseras på bild från James T. McIlwain

Röd-grön test

Röd-grön testet är en kontrollmetod, som används främst för att få fram den sfäriska 

ändpunkten vid en refraktion. Testet kan även kallas för duochrome- eller 

bichromemetoden. När undersökaren har fått fram den refraktion som han eller hon vill 

kontrollera tas den röd-gröna tavlan fram. Det vanligaste är att använda en visustavla med 

röd/grön bakgrund, där halva tavlan är röd och andra halvan är grön, men man kan även 

använda andra optotyper.10 Nu får patienten avgöra om optotyperna är tydligast i det röda 

fältet, det gröna fältet, eller om optotyperna verkar vara lika tydliga i båda fälten. Är de 

lika tydliga i båda fälten kan man anta att bästa sfäriska korrektion är uppnådd.6 Om 

optotyperna är tydligast i det röda fältet är ögat fortfarande myopt och mer minusstyrka 

behövs. Om optotyperna är tydligast i det gröna fältet är ögat hyperopt och mer plusstyrka 

behövs för att ögat ska bli rättkorrigerat. Testet fungerar inte på alla personer, utan vissa 

föredrar alltid en viss färg oavsett vilken styrka de har framför ögonen.13 Äldre patienter 

föredrar ofta den röda sidan, eftersom de har mindre pupiller och då ökar upptagningen av 

korta våglängder. Om mer än 0.50 D behöver ändras åt något håll är testet troligtvis 

opålitligt för den patienten.6

Principen bakom testet
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Röd-grön-testet baseras på ögats kromatiska aberration. Det har blivit framtaget att det är 

det gula ljuset, med en våglängd på 570 nm, som fokuserar bäst på retina. Tavlans röda 

och gröna ljus fokuserar ca 0,25 D ifrån det gula. Grönt ljus med en våglängd på 535 nm 

fokuserar ofta 0,20 D framför retina, och det röda ljuset med en våglängd på 620 nm 

fokuserar 0,24 D bakom retina. Testet bör göras i ett mörkt rum eftersom pupillen då 

vidgas och den kromatiska aberrationen ökar.6

 

+ 1.0-metoden

Ett ganska enkelt sätt att kontrollera om refraktionen stämmer är att addera + 1.0 D till 

sfären. Om rätt refraktion är framtagen ska då synskärpan sjunka med ungefär fyra rader. 

Minskas synskärpan bara med en eller två rader beror detta troligtvis på att patienten har 

fått för mycket minus i refraktionen, och då tvingas ackommodera.6 Det kan också vara ett 

resultat av en betydligt mindre pupill än genomsnittet.16

ETDRS-tavlan (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study)

Det finns flera olika syntavlor man kan använda. I denna studie har ETDRS-tavlan 

använts (se bild 2). 

Bild 2. ETDRS-tavlan som har använts i studien. Foto taget av Anna Sjöbeck.
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ETDRS-tavlan är designad på samma principer som Bailey-Lovie-tavlan, som blev 

standardiserad 1976. För att uppfylla dessa kriterier som Bailey och Lovie hade på sin 

tavla måste tavlan ha följande:

1. En logaritmisk storleksökning av optotyperna

2. Samma antal optotyper på varje rad

3. Avståndet mellan optotyperna och mellan raderna ska vara proportionella till storleken 

på optotypen

4. Läsbarheten för optotyperna på varje storleksnivå ska vara i genomsnitt samma17

Visusskalan som används vid den här tavlan är LogMAR, och tavlan bör användas när en 

precis, kvantitativ värdering av visus behövs, t ex vid vetenskapliga studier där visus är 

betydelsefull.6,13 Att LogMAR-tavlan rekommenderas vid dessa tillfällen är för att varje 

optotyp ger ett speciellt värde, vilket resulterar i en mer noggrann mätning.18 För att få 

fram visus med en sådan här tavla tittar man på vilken som är den sista helt korrekta raden 

som patienten läser, och därefter räknar man antalet bokstäver på raderna under som 

patienten klarar av att se.6

Syfte

Syftet med studien var att värdera hur bra ett stenopeiskt hål fungerar som kontrollmetod 

av refraktionen. 
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MATERIAL

Utrustning

Alla undersökningar gjordes i rum 4 i avdelningen för optometri, på högskolan i Kalmar, för 

att undvika att eventuella olikheter mellan utrustningen i de olika rummen, skulle påverka 

resultaten. Utrustningen som användes var:

• Foropter av märket Reichert

• ETDRS-tavla från ”Precision Vision”

• Chart-projektor CP 30

• Pupilldistansmätare av märket Shin-Nippon, modell PD-82

• Provlåda med provbåge och provset 

Litteratur

Den litteratur som har använts till studien kommer främst från läroböcker, men även från 

faktaböcker och från vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna har hittats i databasen 

PubMed, eller från referenslistan i böcker och andra vetenskapliga artiklar inom samma ämne.

Försökspersoner

De försökspersoner som användes i studien var framför allt studerande vid högskolan i 

Kalmar, och som kommit i kontakt med studien dels genom anslag på anslagstavlorna, eller 

via personliga kontakter. Tack vare personliga kontakter kom även ett antal personer utanför 

högskolan att ingå i studien. Kriterierna för att få vara försöksperson i undersökningen var att 

höger öga skulle vara friskt, alltså inte ha några ögonsjukdomar, samt att inga kontaktlinser 

fick bäras under undersökningen. 
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METOD

För att undvika eventuella olikheter mellan höger och vänster öga har bara försökspersonernas 

högra öga använts. Det stenopeiska hål som användes var 1.0 mm i diameter, och var en av de 

linser som fanns i provlådan. 

Innan undersökningen började fick försökspersonerna läsa igenom och skriva under ett papper 

där de blev informerade om vad undersökningen gick ut på. Där stod också att deras 

personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt, och att de när som helst under testets gång 

kunde välja att avbryta undersökningen.

Först mättes avståndet mellan ögonen med en pupilldistansmätare för att inställningen av 

foropter och provbåge skulle bli korrekt. Därefter gjordes refraktion av höger öga. 

Refraktionen gjordes i foropter och med chart-projektor på 5 m. Sen togs ETDRS-tavlan fram 

och sattes 4 m från försökspersonen. Nu fick försökspersonen på sig provbåge med 

refraktionen i på höger öga. Vänster öga var hela tiden ockluderad med en opak svart lins. 

Försökspersonen ombads att läsa på ETDRS-tavlan så långt hon/han kunde, och därefter 

gissa. Varje fel antecknades i protokollet. När försökspersonen svarade fel på en hel rad 

avslutades mätningen. Denna procedur gjordes sex gånger: 

• med bästa korrektion utan stenopeiskt hål,

• med bästa korrektion med stenopeiskt hål,

• med ”dimning” på +2.0 D utan stenopeiskt hål,

• med ”dimning” på +2.0 D med stenopeiskt hål, 

• med ”dimning” på +1.0 D utan stenopeiskt hål,

• med ”dimning” på +1.0 D med stenopeiskt hål. 

Det stenopeiska hålet sattes vid alla tillfällen utanför korrektionslinserna, och de ”dimmande” 

pluslinserna sattes vid alla tillfällen på insidan av provbågen.

Eftersom det är fem bokstäver på varje rad på ETDRS-tavlan, och stegen mellan varje rad är 

0,1 logMAR, har varje bokstav ett värde på 0,02 logMAR.6 För att räkna ut visus användes 

formeln nedan. Visus antecknades i LogMAR.
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När alla mätningar var tagna räknades skillnaderna fram mellan visus utan stenopeiskt hål och 

visus med stenopeiskt hål.

Försökspersonerna var mellan 20 och 57 år gamla. Av de 35 stycken som användes i studien 

var 22 stycken kvinnor och 13 stycken män. Deras refraktioner låg mellan -6,25 D till +4,75 

D i sfär, och upp till -3,75 D i cylinder. Alla försökspersonernas hade friska högerögon, och 

de hade en korrigerad visus på minst 0,02 logMAR, vilket motsvarar ungefär 0,95 med 

decimalskalan.
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RESULTAT

Studien innefattade 36 försökspersoner. En person fick uteslutas ur testet p.g.a. att personen 

hade en hyperopi som tidigare varit okorrigerad. Under refraktionen kunde ackommodationen 

inte släppas helt, vilket gjorde att, vid den del av studien där extra pluslinser lades i 

provbågen, blev resultaten opålitliga.  

Även om det inte var huvudsyftet, så testades även +1.0-metoden i studien. Den visade sig 

stämma på ca 70 % av försökspersonerna.

Diagrammen nedan (diagram 1-3) visar förändringen av visus med stenopeiskt hål jämfört 

med utan vid rättkorrigering, ”dimning” med +1.0-lins, och vid ”dimning” med +2.0-lins. Ju 

högre staplarna är desto större visusförändring blev det med stenopeiskt hål. Observera att det 

är förändringen av visus som här mäts i logMAR och inte själva visusvärdet. Ett negativt 

förändringsvärde innebar en försämring av visus när det stenopeiska hålet sattes framför ögat, 

och ett positivt förändringsvärde innebar en förbättring av visus när det stenopeiska hålet 

sattes framför ögat.
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Diagram 1. Visar visusförändringen i LogMAR med stenopeiskt hål jämfört med utan, då försökspersonerna var rättkorrigerade. 

Ju högre värde desto större visusförändring. Ett positivt värde visar på en förbättring med stenopeiskt hål jämfört med utan, och 

ett negativt värde visar på en försämring av visus då det stenopeiska hålet lades i provbågen.
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Diagram 2. Visar visusförändringen i LogMAR med stenopeiskt hål jämfört med utan, då försökspersonerna var ”dimmade” med 

+1.0 D. Ju högre värde desto större visusförändring. Ett positivt värde visar på en förbättring med stenopeiskt hål jämfört med 

utan, och ett negativt värde visar på en försämring av visus då det stenopeiska hålet lades i provbågen.
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Diagram 3. Visar visusförändringen i LogMAR med stenopeiskt hål jämfört med utan, då försökspersonerna var ”dimmade” med 

+2.0 D. Ju högre värde desto större visusförändring. Ett positivt värde visar på en förbättring med stenopeiskt hål jämfört med 

utan, och ett negativt värde visar på en försämring av visus då det stenopeiska hålet lades i provbågen.

Man ser ganska tydligt här, att förbättringen av visus med stenopeiskt hål, blev allra störst när 

försökspersonerna var ”dimmade” med +2.0 D, som diagram 3 visar. Det blev även en 

märkbar förbättring med stenopeiskt hål för de flesta av försökspersonerna, när de var 

”dimmade” med +1.0 D, vilket diagram 2 visar. Vid mätningarna, då försökspersonerna var 

14



rättkorrigerade, blev visus sämre när det stenopeiska hålet sattes i provbågen. Detta syns i 

diagram 1. Försökspersonernas genomsnittliga visusförändring, med stenopeiskt hål jämfört 

med utan var följande:

• Vid rätt korrigering i provbågen: Försämring med 0,114 logMAR  med stenopeiskt  

hål. Detta motsvarar 5,7 bokstäver, eller 1,14 rader på ETDRS-tavlan.

• Vid ”dimning” med +1.0 D: Förbättring med 0,262 logMAR, med stenopeiskt hål.  

Detta motsvarar 13,1 bokstäver, eller 2,62 rader på ETDRS-tavlan.

• Vid ”dimning” med +2.0 D: Förbättring med 0,647 logMAR, med stenopeiskt hål.  

Detta motsvarar 32,4 bokstäver, eller 6,48 rader på ETDRS-tavlan.

Försökspersonernas värden skilde sig en del från varandra. Störst skillnader visade sig när 

försökspersonerna var ”dimmade” med +1.0 D. Nedan visas ett diagram (diagram 4) som 

visar försökspersonernas genomsnittliga visusskillnader med stenopeiskt hål jämfört med 

utan. Även här betyder ett högt värde en stor förbättring med stenopeiskt hål, och ett negativt 

värde motsvarar en försämring med stenopeiskt hål. 
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Diagram 4. Diagrammet visar den genomsnittliga visusförändringen i logMAR med stenopeiskt hål jämfört med utan. 

Mätningarna gjordes med och utan stenopeiskt hål vid rättkorrigering (nr 1 på x-axeln), vid en ”dimning” på +1.0 D (nr 2 på x-

axeln), och vid en ”dimning” på +2.0 D (nr 3 på x-axeln). Diagrammet visar även hur stor standardavvikelsen i de olika 

mätningarna var.

 

Om man tittar på standardavvikelsen i diagram 4 ser man att försökspersonernas värden 

skiljer sig mer eller mindre från varandra. Vid rätt korrektion i provbågen varierar resultaten 
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mellan en försämring på 0,22 logMAR till en förbättring på 0,04 logMAR. Vid en ”dimning” 

på +1.0 D varierar värdena mellan en försämring på 0,06 logMAR till en förbättring på 0,86 

logMAR, och vid en ”dimning” på +2.0 D varierar värdena mellan en förbättring på 0,30 

logMAR till en förbättring på 0,90 logMAR.

I diagram 5 jämförs visus vid rättkorrigering och visus med en ”dimning” på +1.0. Vid båda 

tillfällena har försökspersonerna det stenopeiska hålet ilagt i provbågen. Ett negativt värde 

innebär att visus blev sämre när pluslinsen lades i, och ett positivt värde innebär att visus blev 

bättre med pluslins jämfört med vid rättkorrigering. Värdet ”0” talar om att det inte blev 

någon förändring alls, utan att visus var samma både med och utan pluslins, vilket är precis 

vad det borde bli om det stenopeiska hålet fungerar som det enligt teorin ska, d.v.s. att bara 

släppa in de centrala strålarna, som ska hamna på retina.12 

 
Diagram 5. Visar visusförändringen med och utan en ”dimning” på +1.0 D, då det stenopeiska hålet ligger i provbågen. Ett 

negativt värde visar hur mycket visus försämrades när +1.0-linsen lades i provbågen, och ett positivt värde visar hur mycket 

visus förbättrades när +1.0-linsen lades i provbågen. Ett värde på ”0” betyder att det inte blev någon förändring i alls i visus då 

pluslinsen lades i provbågen. En bokstav har ett värde på 0,02 logMAR. 

I diagram 6 kan man se hur stor förändringen blev om man jämför stenopeisk visus (alltså när 

det stenopeiska hålet ligger i provbågen) när försökspersonerna var rättkorrigerade och när de 

var ”dimmade” med +2.0 D. Ett negativt värde innebär att visus blev sämre när +2.0-linsen 

lades i provbågen, och ett positivt värde innebär att visus blev bättre med +2.0-linsen jämfört 

med rättkorrigering. ”0” betyder att visus blev samma vid de två mätningarna.
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Diagram 6. Visar visusförändringen med och utan en ”dimning” på +2.0 D, då det stenopeiska hålet ligger i provbågen. Ett 

negativt värde visar hur mycket visus försämrades när +2.0-linsen lades i provbågen, och ett positivt värde visar hur mycket 

visus förbättrades när +2.0-linsen lades i provbågen. Ett värde på ”0” betyder att det inte blev någon förändring i alls i visus då 

pluslinsen lades i provbågen. Varje  bokstav har ett värde på 0,02 logMAR. 
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DISKUSSION 

Den ultimata storleken på ett stenopeiskt hål är 1.32 mm9. Eftersom det i provlådan bara finns 

stenopeiska hål som är 1.0 mm och 2.0 mm, valdes den lins med ett 1.0 mm stort hål. Detta 

eftersom 1.0 mm ligger närmare det ultimata än vad 2.0 mm gör. 

När man använder sig av ett stenopeiskt hål minskar man ljuset på retina. För att kompensera 

för detta är det därför viktigt att använda sig av en bra upplyst syntavla.9 Detta är t ex 

ETDRS-tavlan. Den valdes också att användas i studien tack vare dess noggrannhet.18

Att visus blev bättre med stenopeiskt hål, då försökspersonerna var ”dimmade” var ganska 

tydligt, speciellt då försökspersonerna var ”dimmade” med +2.0 D. Även med en ”dimning” 

på +1.0 D blev det, för de flesta, en förbättring av visus då det stenopeiska hålet sattes i 

provbågen. När försökspersonerna hade sin rätta korrektion ilagd i provbågen, blev det 

däremot en försämring av visus då det stenopeiska hålet sattes för. Detta beror på att det 

stenopeiska hålet ger en ljusförlust på retina. Tidigare studier visar att visus sjunker med 3-6 

bokstäver när patienten får titta genom ett stenopeiskt hål jämfört med när de får titta genom 

en klar lins med rätt styrka.15 Detta visar också denna studie, där visus sjönk med, i 

genomsnitt, 5,7 bokstäver då det stenopeiska hålet sattes i provbågen. 

Det som förväntades i studien var att förändringen av visus, när man jämför med och utan 

stenopeiskt hål, skulle vara ungefär lika mellan försökspersonerna, eftersom alla hade samma 

förutsättningar, d.v.s. att först vara rättkorrigerade, och sedan ”dimmas” med +2.0 D och +1.0 

D. Så blev dock inte fallet, vilket standardavvikelserna i diagram 4 visar. Störst skillnad 

mellan försökspersonernas resultat var det då +1.0-linsen låg i provbågen och visus med och 

utan stenopeiskt hål jämfördes. Resultaten låg då mellan en försämring på 0,06 logMAR till 

en förbättring på 0,86 logMAR. Detta motsvarar en spridning på 46 bokstäver på ETDRS-

tavlan. Lite mindre spridning mellan försökspersonernas resultat blev det när +2.0-linsen låg i 

provbågen och visus med och utan stenopeisk hål jämfördes. Skillnaden mellan den person 

som fick den minsta visusförändringen med och utan stenopeiskt hål, och den som fick den 

största visusförändringen med och utan stenopeiskt hål, låg här på 0,60 logMAR (30 

bokstäver), vilket också är en ganska stor spridning. Minst spridning mellan det högsta och 

det lägsta värdet blev då försökspersonerna var rättkorrigerade, och en jämförelse av visus 
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med och utan stenopeiskt hål gjordes. Här skilde det sig bara 0,26 logMAR (13 bokstäver) 

mellan den största och minsta visusförändringen.

Eftersom ett stenopeiskt hål bara släpper igenom de centrala strålar som bryts på retina var det 

förväntade resultatet i studien att visus, med stenopeiskt hål, skulle hamna på ungefär samma 

värde, oavsett om rätt styrka, eller en ”dimning” på +1.0 D eller +2.0 D, låg i provbågen. För 

de allra flesta försökspersonerna som var med i studien blev visus med stenopeiskt hål olika 

beroende på vilken styrka som låg i provbågen. Om man godkänner en felmarginal på två 

bokstäver, stämmer det förväntade resultatet för 82,9% av försökspersonerna när man jämför 

stenopeiskt visus med och utan +1.0-lins, och för 57,1% av försökspersonerna vid en 

jämförelse av stenopeiskt visus med och utan +2.0-lins. Detta tyder på att ju längre ifrån den 

rätta korrektionen man är, desto osäkrare blir resultatet man får fram, då man använder sig av 

stenopeiskt hål i sin undersökning. Anledningen till att en felmarginal på två bokstäver kan 

godkännas är p.g.a. att försökspersonerna kan ha råkat gissa rätt ena gången de läser på tavlan, 

men nästa gång blev gissningen fel. Eftersom undersökningarna görs efter varandra kan 

försökspersonerna även ha lärt sig att tyda bokstäverna bättre, då de läste på tavlan en 

efterföljande gång.7,8 

Det finns flera olika faktorer som kan ha haft en inverkan på mätningarna. Bland annat kan 

placeringen av det stenopeiska hålet påverka resultatet. Det är nämligen så att ju närmare ögat 

hålet är placerat, desto ljusare blir bilden, och desto mindre begränsat blir synfältet, vilket kan 

leda till att även synskärpan påverkas.9 I den här studien sattes det stenopeiska hålet hela tiden 

ytterst i provbågen, oavsett vilken refraktion försökspersonen hade. Detta innebar att för en 

person som bara behövde sfärisk korrektion och ingen cylinder, eller bara cylindrisk 

korrektion och ingen sfär, hamnade hålet något närmare ögat jämfört med en person som 

behövde både sfär och cylinder i sin korrektion. Däremot sattes de ”dimmande” pluslinserna 

alltid på insidan av provbågen, vilket gjorde att dessa linser påverkade alla försökspersonerna 

lika.

Även +1.0-metoden testades i studien, och den visade sig stämma på ca 70 % av 

försökspersonerna. Det är dock tveksamt hur pålitlig den mätningen var, eftersom det var först 

efter att försökspersonerna fått läsa på ETDRS-tavlan fyra gånger som +1.0-linsen lades i 

provbågen. Därför kan nog minne och träning på att tyda optotyperna ha haft en stor betydelse 

här. Dessa faktorer beskrivs mer i stycket nedan.
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Eftersom försökspersonerna skulle läsa på tavlan sex gånger kan minnet vara en faktor som 

påverkade undersökningens resultat. Vissa av försökspersonerna kanske kom ihåg vilka 

bokstäver som stod på tavlan och då omedvetet eller medvetet läste mer ur minnet än vad de 

egentligen kunde se. En studie av McMonnies7 visar att när man testar visus två gånger inom 

tio minuter, så har visus ökat med 2,3-2,5 bokstäver. Detta skulle även kunna bero på att 

försökspersonerna har lärt sig att tyda optotyperna bättre, och därför chansar rätt något oftare 

än de gjorde vid första mätningen.7 Även en studie gjord av Ehrmann, Fedtke och Radic´ visar 

att visus blir bättre när man upprepar mätningarna inom en kort period.8

Då det var väldigt svårt att hitta vetenskapliga artiklar och böcker om hur stenopeiskt hål 

påverkar visus då man har olika glasstyrkor framför ögat, verkar det som att inte så mycket 

forskning har gjorts just om detta.          

Slutsats

Denna undersökning visar att stenopeiskt hål ger klart bättre visus då man är långt ifrån den 

rätta korrektionen (i denna studie 2.0 D), men resultaten blir alltmer osäkra ju närmare den 

rätta korrektionen man är. Därför är slutsatsen att stenopeiskt hål som kontrollmetod inte är så 

bra för att få fram den exakta refraktionen.
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Bilaga 1

Jag behöver DIN 
HJÄLP!!

Jag heter Anna Sjöbeck och går sista terminen på 
optikerutbildningen här i Kalmar. 

Nu behöver jag personer som kan ställa upp i mitt 
examensarbete, som går ut på att värdera en speciell 
synundersökningsmetod. Undersökningen tar ca 30 min. 

Vid önskemål kan även en fullständig synundersökning 
erbjudas.

Kontakta Anna Sjöbeck

Mail: as22mj@student.hik.se Tel: 0739-055674

Handledare: Jörgen Gustafsson, leg.Optiker/universitetslektor
Mail: jorgen.gustafsson@hik.se

mailto:as22mj@student.hik.se


Bilaga 2

Information och medgivande

Mitt examensarbete går ut på att värdera en speciell undersökningsmetod, som 
innebär att man får titta på en syntavla genom ett 1 mm stort hål. Testet kommer 
att utföras flera gånger och med glas med tre olika styrkor framför ögat. Enbart 
höger öga kommer att undersökas, om inte annat efterfrågas av Dig. Din uppgift 
är att gissa vilka bokstäver som står på tavlan, och det gör ingenting om det blir 
fel.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att någon 
orsak behöver anges. Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer inte att kunna knytas till dig.

Härmed ger jag mitt medgivande att medverka i undersökningen:

_____________________________ _________________________
Underskrift                                                                          Ort och datum

_____________________________
Namnförtydligande

Vid frågor, kontakta:

Anna Sjöbeck
as22mj@student.hik.se
0739-055674

Handledare:
Jörgen Gustafsson, leg. optiker/univeritetslektor
jorgen.gustafsson@hik.se 

Tack för din medverkan!!

mailto:jorgen.gustafsson@hik.se
mailto:as22mj@student.hik.se


Protokoll                                                                             Bilaga 3

Datum:___________ Födelseår:_______  Man     Kvinna

PD:_______ Refraktion (hö öga):________________

Korrigerad + 2.0 D + 1.0 D

Utan stenopeiskt 
hål

Visus (LogMAR):

H V Z D S
N C V K D
C Z S H N
O N V S R
K D N R O
Z K C S V
D V O H C
O H V C K
H Z C K O
N C K H D
Z H C S R
S Z R D N
H C D R O
R D O S N

__________

H V Z D S
N C V K D
C Z S H N
O N V S R
K D N R O
Z K C S V
D V O H C
O H V C K
H Z C K O
N C K H D
Z H C S R
S Z R D N
H C D R O
R D O S N

__________

H V Z D S
N C V K D
C Z S H N
O N V S R
K D N R O
Z K C S V
D V O H C
O H V C K
H Z C K O
N C K H D
Z H C S R
S Z R D N
H C D R O
R D O S N

__________

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3

Med stenopeiskt 
hål

Visus (LogMAR):

H V Z D S
N C V K D
C Z S H N
O N V S R
K D N R O
Z K C S V
D V O H C
O H V C K
H Z C K O
N C K H D
Z H C S R
S Z R D N
H C D R O
R D O S N

__________

H V Z D S
N C V K D
C Z S H N
O N V S R
K D N R O
Z K C S V 
D V O H C
O H V C K
H Z C K O
N C K H D
Z H C S R
S Z R D N
H C D R O
R D O S N

__________

H V Z D S
N C V K D
C Z S H N
O N V S R
K D N R O
Z K C S V
D V O H C
O H V C K
H Z C K O
N C K H D
Z H C S R
S Z R D N
H C D R O
R D O S N

__________

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3




