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Abstrakt 

Behörighetsutredning tillsattes år 2009 för att ta reda på huruvida legitimerade svenska op-

tiker med kontaktlinsbehörighet bör få använda diagnostika eller ej. Ett godkännande skulle 

innebära utökade arbetsuppgifter och större ansvar.   

Syfte 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur svenska optiker ställer sig till en eventuell 

lagändring där diagnostika godkänns som hjälpmedel i det kliniska arbetet. Även viljan att 

vidareutbildas för att få behörigheten utreds.  

Metod 

Enkäter i pappersform skickades ut till optiker i Sveriges alla 21 län. Det som tillfrågades 

var bland annat inställning till diagnostiska droppar som hjälpmedel, inställning till vidare-

utbildning, kön, ålder, kedjetillhörighet, antal år i branschen samt antal år som kontaktlins-

behörig.  

Resultat 

53 personer deltog i undersökningen, varav 30 kvinnor och 23 män. 64 % av alla frågade 

ställer sig positivt till förslaget. Män visar sig vara mer positiva än kvinnor. Vad gäller vil-

jan att vidareutbildas valde de allra flesta alternativet ”inte nu” då frågan ställdes.  

Slutsats 

De allra flesta legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet är positivt inställda till an-

vändande av diagnostiska droppar. I framtiden bör man utreda hur inställningen är då dia-

gnostiska droppar får användas. 



 

 

Summary 

In 2009 an investigation started to appraise whether Swedish optometrists should 

use diagnostic agents in their clinical work. The purpose of this study was to ex-

plore whether optometrists out in the country whishes for such competence or not. 

Also the will of getting the knowledge by studying is discussed.  

There are mainly three different groups of diagnostic agents. Those are cyclople-

gia, mydriaticum and anestetica. Each of them affects the eye in various ways. 

Cycloplegia paralyses the accomodation, mydriaticum dilates the pupil and anes-

tetica stuns the cornea. Those effects are desirable in some kinds of eye examina-

tions.  

To explore the viewpoint a questionnaire was made and posted to optometrists all 

over the country. The questions that was asked had different options and also free 

space there the participant could write some contentions.  

The approach to use of diagnostic agents is compared to the age, gender, 

workplace and other factors.  

53 optometrists answered the questionnaire. 30 of them were female, and the re-

main 23 were male. Their answers show that 64 % are positive to use diagnostic 

agents in their work. Women are more skeptical than men. The results also show 

that the approach to get the competence by studying is not that positive. 53 % 

choose the option”not now” when they were asked
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1.0 Introduktion 

Optiker är ett yrke under ständig utveckling både vad gäller nya produkter, lagar 

och utbildning. Nyligen tog Sveriges regering beslutet att avreglera kontaktlins-

försäljningen. Detta innebär att vem som helst kan tillhandahålla och lämna ut 

kontaktlinser till patienter.  

I april år 2009 tillsattes en särskild utredning, vars uppgift var att se över behörig-

hetsregleringen inom hälso- och sjukvården. Behörighetsutredningen omfattar 

bland annat huruvida legitimerade svenska optiker skall få behörigheten att an-

vända diagnostika i sitt dagliga arbete eller ej. Eftersom allt tyder på att de slutgil-

tiga svaren från de berörda instanserna är på ingång, är det intressant att se hur 

svenska optiker ställer sig till de nya möjligheterna och det utökade ansvaret, vil-

ket är syftet med denna studie.   

1.1 Behörighetsutredning 

Utredningens mål var bland annat att se över legitimerade optikers arbetsuppgif-

ter. Under processens gång har flera parter deltagit, bland annat Optikbranschen, 

Optikerförbundet och Sveriges Kontaktlinsförening. Även Socialstyrelsen, Sveri-

ges ögonläkarförening och Läkemedelsverket har bidragit med sina åsikter gäl-

lande ämnet (SOU 2010:65). 

För att ta reda på om de legitimerade optiker som finns i Sverige idag bör få ut-

ökade arbetsuppgifter har man utgått ifrån att ”… hälso- och sjukvården ska vara 

av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand-

lingen” (SOU 2010:65, s.214). De berörda parterna, det vill säga legitimerade 

optiker, uttryckte behov av diagnostiska droppar för utförande av vissa typer av 

synundersökningar. Diagnostika skulle underlätta vid huvudsakligen två typer av 

undersökningar; på barn över åtta år, för att säkerställa att de redan från början får 

rätt typ av korrektion, samt på äldre, för att lättare kunna bedöma tillståndet i 

ögats bakre segment och på ett tidigare stadium upptäcka och behandla sjukliga 

förändringar.   

Utredningen har visat att samtliga parter som har tillfrågats angående den eventu-

ella ändringen har varit positiva. Läkemedelsverkets enda anmärkning var att en 
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åldersgräns bör sättas, då dropparna inte är lämpliga för användning på väldigt 

unga individer.   

En helhetsbedömning påvisar att optiker bör få använda diagnostika i sitt arbete, 

förutsatt att de genomgått en lämplig utbildning och visar på god kompetens inom 

området. Detta för att öka kvalitén på ögonundersökningarna, underlätta refrak-

tionering av barn samt minska antalet felaktiga remisser (SOU 2010:65).   

1.2 Diagnostiska droppar 

Intresset för diagnostika började för väldigt länge sedan.  Pliny, född år 23 e Kr, 

studerade redan under sin livstid olika örters egenskaper. Skälet till detta var att få 

fram en substans som dilaterar, alltså utvidgar pupillen och möjliggör behandlig 

av olika okulära tillstånd, exempelvis katarakt (Grosvenor, 2007, s.219). 

På 1500-talet började man använda atropin och andra medel av kosmetiska skäl. 

Stora, utvidgade pupiller var eftertraktade på den tiden. Inte förrän år 1811 kom 

Dr. William Wells fram till att atropin inte endast förstorade pupillen, utan också 

slappnade av ackommodationen (Grosvenor, 2007, s.219). 

Idag finns det tre huvudgrupper av diagnostiska droppar som kan användas vid en 

ögonundersökning, det är dessa tre som efterfrågas i Behörighetsutredningen 

(SOU 2010:65): topikal anestesi, mydriatikum samt cykloplegikum.  

1.2.1 Anestetikum 

Topikal anestesi används för att lokalt bedöva cornea. Det är lämpligt att använda 

anestesi vid tryckmätning i ögat med Goldmann tonometer eller vid avlägsnande 

av främmande föremål. Till en början var det verksamma ämnet kokain, men det 

används inte längre på grund av en rad oönskade biverkningar. (Grosvenor, 2007, 

s.137). Idag nyttjar man andra substanser istället. Ett exempel på en sådan är te-

trakain. Effekten av denna är snabb och kortvarig, den börjar verka inom 20 se-

kunder och avtar helt efter ca 15 minuter. Biverkningarna är få, då medlet sällan 

ger systempåverkan. Produkten finns idag tillgänglig som droppar och går under 

namnet Tetrakain Chauvin. (Farmaceutiska specialister i Sverige (FASS) 2010) 

Långvarigt bruk av lokalanestetikum kan ge skador på hornhinnan. Det bedövade 

ögat bör skyddas från främmande kroppar för att undvika bildning av eventuella 
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sår. (FASS 2010) Det är också viktigt med goda patientinstruktioner för att före-

bygga gnuggning av bedövade ögon, vilket kan leda till skavskador på cornea. 

(Grosvenor, 2007, s.138) 

1.2.2 Mydriatikum 

Mydriatikum används för att dilatera, det vill säga vidga pupillen. Detta görs 

bland annat för att lättare kunna bedöma ögats bakre segment med hjälp av spalt-

lampa, oftalmoskop eller funduskamera, då synfältet blir avsevärt större. Det finns 

två huvudsakliga grupper av substanser som vidgar pupillen genom att verka på 

olika sätt (Grosvenor, 2007, s.138). De ena, så kallade sympatiska agonister drar 

samman dilatator muskeln vilket resulterar i att pupillen vidgas. (Rosenfield & 

Logan, 2009, s.91). Dilatatormuskel är den muskel som gör att pupillen vidgas i 

olika situationer. (Rogers, 2011, s.28). Den andra gruppen av substanser kallas för 

muskarina antagonister. Dessa verkar genom att blockera receptorer på glatt mus-

kulatur. Resultatet av det blir att ciliarmuskler och irissfinktern paralyseras, vilket 

i sin tur bidrar till utvidgning av pupillen (Rosenfield & Logan, 2009, s.91). Iriss-

finktern består av fibrer som drar samman pupillen (Pavan-Langston, 2007, 

s.393). Cilliarmuskler är de som styr linsen då ögat ackommoderar. När muskeln 

är spänd får linsen en rundare och tjockare form vilket gör det möjligt att betrakta 

ett objekt på nära håll. När muskeln istället är avslappnad dras linsen ut och blir 

tunnare. Tack vare detta kan man se bra på avstånd (Pratiyogita Darpan Group, 

2007, s.1486). Skillnaden mellan sympatiska agonister och muskarina antagonis-

ter är också att de förstnämnda orsakar endast mydriasis, medan de andra också 

har en cykloplegisk effekt (Rosenfield, Logan, 2009, s.91). 

Det är av stor vikt att kontrollera att ögontrycket är normalt och att storleken på 

kammarvinkeln är tillräcklig innan man applicerar dropparna, då det finns risk att 

drabbas av akut trångvinkelglaukom (FASS 2010).  

1.2.3 Cykloplegikum 

Cykloplegikum används för att förlama ackommodationen i ögat. Denna effekt 

kan uppnås med hjälp av olika substanser, bland annat atropin, cyclopentolat och 

tropikamid. Cykloplegikum har även en pupillvidgande effekt. 
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Läkemedlet är användbart vid refraktionering av barn samt unga hyperoper med 

höga ackommodationsamplituder, men också vid irit och andra sjukliga tillstånd i 

ögat då dessa medel har en smärtstillande verkan och gör att pupillen vidgas (för-

hindrar sammanväxningar mellan iris och lins). Kontraindikationer är desamma 

som för mydriatikum. Man bör alltså vara försiktig vid misstanke om förhöjt in-

traokulärt tryck, och bör alltid kontrollera detta innan droppar appliceras. (FASS 

2010) Efter appliceringen ser patienten suddigt på nära håll och blir ljuskänslig, 

vilket är viktigt att påpeka. (Elliott, 2007, s.129) 

1.3 Vägen till behörigheten 

Behörighetsutredningen visar att legitimerade optiker bör få använda diagnostiska 

droppar förutsatt att en lämplig utbildning har genomgåtts (SOU 2010:65). I da-

gens läge finns det flera vägar för att uppnå behörighetskraven, nedan presenteras 

de tre vanligaste.  

Sedan år 2008, har Karolinska Institutet i Stockholm anordnat en magisterutbild-

ning för de som har en optikerexamen och är kontaktlinsbehöriga (SOU 2010:65). 

Utbildningen har fått namnet ”Magisterutbildning i Klinisk Optometri” (One year 

Master in Clinical Optometry), och ska bland annat ge deltagarna tillräckliga kun-

skaper för att diagnostika skall kunna användas i det kliniska arbetet. Andra äm-

nen som behandlas djupare är neurooftalmologi, ögats sjukdomar samt binokulär-

seende.  

Utbildningen är ett år lång och ger alltså 60 högskolepoäng. Den schemalagda 

undervisningen sker huvudsakligen på plats i Stockholm, där föreläsningar blan-

das med kliniska övningar på S:t Eriks Ögonsjukhus. Ingen studieavgift tas ut, och 

de sökande är berättigade till studiemedel från CSN (Karolinska Institutet (KI) 

2011 ). Hösten 2010 sökte 27 personer till utbildningen. 23 av dessa blev antagna. 

Sammanlagt finns det 25 platser (Verket för högskolestudier (VHS) 2009). 

Ett annat sätt att nå behörighetskraven är genom uppdragsutbildningen ”Diagnos-

tisk Optometri”. En uppdragsutbildning är en utbildning som beställs och skräd-

darsys för ett visst ändamål, till exempel för att vidareutbilda sina anställda. Stu-

derande på en sådan utbildning omfattas inte av högskolelagen och har alltså 

andra rättigheter och skyldigheter (VHS 2009).  
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Diagnostisk Optometri är en utbildning som även den ges på Karolinska Institutet 

i Stockholm och startade hösten 2010. Den riktar sig till legitimerade optiker med 

kontaktlinsbehörighet och ges på avancerad nivå. Detta innebär att man bygger på 

och fördjupar de kunskaper som man redan fått på en utbildning med grundnivå 

(VHS 2009). Även här är syftet att utöka de kliniska kunskaperna, och förbereda 

deltagarna inför framtiden med eventuella nya behörigheter.   

Kursen ges på halvfart (30 högskolepoäng) och är huvudsakligen förlagd som 

distansstudier, med ett tiotal fysiska träffar på plats i Stockholm. Vid dessa tillfäl-

len skall deltagarna erbjudas föreläsningar och kliniska övningar (KI 2011).  

Till skillnad från Klinisk Optometri tas här ut en avgift. Denna är fastställd till 

72 000 SEK, och kan endast köpas av företag, det vill säga inga privatpersoner. 

Till denna utbildning finns det idag 20 platser (KI 2011).  

Den tredje, och sista vägen att uppnå behörighetskraven är genom Masterutbild-

ningen i Klinisk Optometri i Kongsberg, Norge. Även här är kraven att man är en 

legitimerad optiker och innehar kontaktlinsbehörighet. Utbildningen är förlagd på 

2 år deltidsstudier (120 högskolepoäng), och äger rum i Norge, USA samt Sverige 

och Danmark, beroende på antalet deltagare från dessa två länder. Den största 

parten av tiden ges utbildningen på deltid, lördagar och söndagar och de kliniska 

övningarna sker på heltid antingen i Kongsberg (sammanlagt 1 vecka) eller Phila-

delphia, USA (sammanlagt 2 veckor).  Även här är syftet att öka kunskaperna vad 

gäller diagnostisering och behandling av okulära tillstånd. Kostnaden för denna 

utbildning är idag 25 000 USD (Högskolan i Buskerud (HIBU) 2011).  

1. 4 Fördelar med diagnostika 

1.4.1 Cykloplegikum 

Det är huvudsakligen två grupper av patienter som drar nytta av en cykloplegisk 

refraktion. Dessa två är barn och de i åldrarna 18-40.  

Vid en synlig esotropi, det vill säga inåtskelning hos unga individer (Evans, 2007, 

s.373) är det av stor vikt att utesluta en ackommodativ faktor. Detta är endast möj-

ligt om ackommodationen slås ut med hjälp av cykloplegika. Om resultaten av 

refraktioneringen enbart påvisar liten hyperopi kan man utesluta en ackommoda-
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tiv påverkan, och dra slutsatsen att en ickekirurgisk behandling inte hjälper . Om 

hyperopin däremot är större än ca +3,00 D, är esotropin ofta orsakad av överdri-

ven ackommodation och kan i de flesta fall behandlas med full korrektion. Även 

hyperopa barn utan synliga skelningar, bör refraktioneras med hjälp av cyklople-

gika för att tidigt upptäcka och korrigera eventuell latent hyperopi som kan orsaka 

problem över tid (Grosvenor, 2007, s.220). 

Patienter i ålder ca 18-40 år kan ibland uppleva problem som är kopplade med 

synen. Dessa kan vara huvudvärk eller en upplevd trötthet vid närarbete. Är per-

sonen ifråga hyperop och en vanlig refraktion ger låga värden kan det vara av vär-

de att utföra undersökningen med hjälp av cykloplegika. Orsaken till symptomen 

kan i många fall vara latent, det vill säga dold hyperopi (Grosvenor, 2007, s.220). 

Även andra grupper av människor kan behöva undersökas med hjälp av cyklople-

gika. Indikationer på detta kan optikern få redan under anamnesen, då patienten 

ofta klagar på suddig syn på avstånd efter mycket närarbete. (Elliott, 2007, s.120) 

Wildsoet påpekar även i sin artikel ”Diagnostic drugs – what are the risks” (1985) 

att cykloplegika underlättar refraktionering av utvecklingsstörda patienter. 

Studien ”Validity of noncycloplegic refraction in the assessment of refractive er-

rors: the Tehran Eye Study” (Fotouhi, et al 2010) visar att värden från en autore-

fraktor inte är särskilt pålitliga utan användande av cykloplegika. De pekar ofta i 

rätt riktning då ametropin är stor, men har förmågan att myopisera resultaten. Med 

det menas att de som endast har små mängder myopi får högre värden, och de som 

istället har små mängder hyperopi uppmäts till att vara emmetropa.  

1.4.2 Anestetikum 

Vad gäller anestetikum är det främst användbart vid tryckmätning i ögat. Denna 

mätning bör utföras på alla över 40 år samt på patienter med ökad risk för glau-

kom. Mätningen kan antingen utföras med tonometrar som inte vidrör ögat 

(NCT), eller med så kallad Goldmann tonometer som istället går emot cornea. 

Den sist nämnda proceduren anses vara pålitligast, men kräver alltså att cornea är 

bedövad (Elliott, 2007, s.273). Andra moment där anestetikum bör användas är 

gonioskopi, det vill säga mätning av storleken på kammarvinkeln samt vid till-

passning av sklerala linser (Wildsoet, 1985). 
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I artikeln ” A comparison of four methods of tonometry: methodagreement and 

interobserver variability” (Tonnu, et al 2004) framkommer det att tryckmätning 

med Goldmann tonometer ger bättre resultat vid upprepade mätningar än vad en 

så kallad NCT (non-contact-tonometer) gör.  

1.4.3 Mydriatikum 

Mydriatikum används som tidigare sagt för att dilatera, det vill säga utvidga pupil-

len. Detta medför att undersökaren får se en större del av näthinnan. Ögonbotten 

kan antingen undersökas med hjälp av ett oftalmoskop, en spaltlampa, eller en 

ögonbottenkamera. Vilken metod man än väljer blir resultaten betydligt lättare att 

tolka när mydriatikum används, då synfältet blir avsevärt större (Elliott, 2007, 

s.279). 

Enligt artikeln ”Diagnostic drugs- what are the risks” (Wildsoet, 1985) bör myd-

riatikum även användas på patienter som i anamnesen uttrycker att det i familjen 

finns ögonsjukdomar eller systemsjukdomar som kan påverka ögonen. Det nämns 

också att mydriatikum kan vara till hjälp för att bedöma ändringar i andra delar av 

ögat än näthinna, exempelvis grumlingar i linsen.  

 

Bild 1 Odilaterad pupill på höger öga vs dilaterad pupill på vänster öga 

1.5 Risker med diagnostika 

Med de allra flesta läkemedlen kommer oönskade biverkningar. Detta gäller även 

diagnostiska droppar. För att biverkningarna skall bli så få som möjligt är det av 

stor vikt att bedöma varje individ för sig. Man bör exempelvis tänka på vilken 

form läkemedlet bör ges i, hur stor koncentration behövs för att nå önskad effekt 

och hur stor dosen bör vara. Även patientens ålder bör vägas in, då metabolism, 
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det vill säga kroppens förmåga att hantera läkemedel är olika i livets olika skeden 

(Wildsoet, 1985). 

Ögonen kan reagera på olika sätt då droppar applicerats. Antingen kan reaktionen 

visa sig på lokal nivå, det vill säga i själva ögat, eller nå ut till övriga kroppen och 

ge systempåverkan. För att undvika det sist nämnda kan man ockludera, det vill 

säga hålla för ingången till ögats tårsäck, via vilken läkemedlet kan spridas vidare 

(Wildsoet, 1985). 

Allergiska reaktioner på dropparnas komponenter kan med sannolikhet uppstå 

efter applicering. I de allra flesta fall avstannar dock dessa reaktioner på lokal nivå 

och sprids alltså inte vidare till övriga kroppen. Konjunktiva, cornea och ögon-

locken är de vävnader som står i direkt kontakt med läkemedlen, därför är det 

mest troligt att allergiska reaktioner uppstår just där. De symtom som patienten 

påvisar vid sådana rektioner är ofta ödem, det vill säga svullnad i ögats främre 

segment samt rödhet. Orsaken till att ögonen visar på en allergisk reaktion grun-

dar oftast i att droppar har används vid ett flertal tillfällen, anamnesen bör därför 

påvisa vilka patienter som är lämpliga (Wildsoet, 1985). På FASS.se finns be-

skrivningar på biverkningar hos alla de läkemedel som efterfrågas i behörighetsut-

redningen. 

Den mest omdiskuterade risken med diagnostika är dock inte allergiska reaktio-

ner, utan möjligheten att drabbas av akut trångvinkel glaukom efter applicering av 

cykloplegikum eller mydriatikum. Patienter som befinner sig i riskzonen är de 

med trång kammarvinkel. Detta på grund av att det är tänkbart att vid en dilaterad, 

det vill säga utvidgad pupill kan vävnaden från iris (regnbågshinnan) stockas och 

blockera utflödet av kammarvätskan. Eftersom kammarvätskan då inte har någon-

stans att ta vägen ökar trycket i ögat. Idag finns det dock metoder med hjälp av 

vilka undersökaren kan kontrollera storleken på kammarvinkeln innan droppar 

appliceras. En av dessa är Van Henrick’s metod, där man med hjälp av ett biomik-

roskop graderar hur pass öppen vinkeln är. Tack vare denna möjlighet har före-

komsten av akut trångvinkelglaukom inducerad av mydriatikum eller cykloplegi-

kum minskat avsevärt (Wildsoet, 1985). 

Akut trångvinkelglaukom uppstår vanligast ett par timmar efter att mydriatikum 

eller cykloplegikum har applicerats. Ofta klagar då patienten på värk i och runt 
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ögonen, suddig syn samt illamående. Vid en närmare undersökning av patienten 

kan ett avsevärt ökat intraokulärt tryck antecknas. Tillståndet är som namnet säger 

akut och behöver omgående åtgärder (Grosvenor, 2007, s.428). 

Den australienska oftalmologen Hollows skrev år 1969”The important aspect of 

drug-induced angle- closure glaucoma is not the danger of such induction but the 

need to be aware of its possibility”. Flera andra har sedan dess följt hans spår och 

menar att användande av dropparna innebär fler fördelar än nackdelar, och att 

risken att drabbas av akut trångvinkel glaukom är minimal (Wildsoet, 1985). 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur svenska optiker ställer sig till att 

diagnostika troligen snart får användas i det kliniska arbetet. Undersökningen gick 

ut på att få en klar bild av hur många av de tillfrågade som är positiva respektive 

negativa, men även hur inställningen påverkas av kön, ålder, kedjetillhörighet 

med mera. Även viljan att utbildas för att få behörigheten undersöktes.   
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2.0 Metod 

2.1 Material 

Mätinstrumentet för denna studie har varit en enkät. Denna har skickats ut till le-

gitimerade optiker runt om i landet. Enkäten har utformats av ansvarig för studien, 

tillsammans med handledaren för arbetet. Utformningen på frågorna och svarsal-

ternativen gjordes med hjälp av boken ”Enkät och intervju inom hälso- och sjuk-

vård”(Allebeck, Hansagi, 1994). Varje frågeställning följdes av flera svarsalterna-

tiv men också plats för egna kommentarer och reflektioner. Enkäten sändes ut i 

pappersform. 

För att undersöka situationen i Norge där diagnostika får användas av legitimera-

de optiker med behörighet genomfördes en djupintervju med Maria Johansson, en 

svensk optiker verksam i grannlandet med behörighet att droppa.  

2.2 Urval 

Målet med studien har varit att få en korrekt bild av vad Sveriges legitimerade 

optiker anser om diagnostiska droppar. Enkäten har därför skickats till både små 

och stora orter runt om i hela Sverige. Även kedjetillhörighet har påverkat valet av 

de tillfrågade butikerna.  

2.3 Distribution 

Innan enkäterna skickades ut kontaktades ett flertal butiker för att kontrollera in-

tresset av att delta i undersökningen. Tanken bakom att ta kontakt redan innan har 

varit att det skulle öka svarsfrekvensen. Det visade sig dock att många var ovilliga 

till att binda upp sig i förväg. På grund av detta valdes fler butiker ut utan att först 

kontaktas. Totalt skickades 102 enkäter ut.  

Sista svarsdagen sattes till den 12:e april, vilket skulle ge de tillfrågade lite knappt 

två veckor för att besvara formuläret. Ett frankerat och adresserat svarskuvert 

skickades med för att underlätta för de svarande. Enkäterna märktes inte på något 

sätt, vilket gav de svarande anonymitet.  
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2.4 Informationssökning 

För att hitta bra information har flera källor används. Dels Google Scholar, Pub-

med och andra artikelbaserade webbsidor. Dels litteratur från kurser som har an-

vänds under utbildningens gång. Flera personer har också kontaktats för att få tips 

och hjälp på vägen. Bland annat Göran Skjöld, vice ordförande på Optikerförbun-

det, Rune Brautaset verksam på Karolinska Institutet i Stockholm samt Tone Ga-

raas-Maurdalen, verkställande direktör på Optikerförbundet i Norge.  
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3.0 Resultat 

Enligt de svaren som har kommit in är de allra flesta legitimerade optiker positiva 

till en eventuell lagändring. Kvinnor har visat sig vara mer negativa än män.  

3.1 Svarsfrekvens 

Totalt skickades 102 enkäter ut till både stora och små orter över hela Sverige. Tre 

av dessa returnerades tillbaka till Linnéuniversitet av okänd anledning. Samman-

lagt kom det in 56 svar via post, 3 av dessa räknas inte med i studien då de sva-

rande saknade kontaktlinsbehörighet. Svarsfrekvens hamnar på drygt 53 %. 

3.2 Inställning 

På frågan ”Hur är din inställning till användande av diagnostiska droppar i ditt 

arbete?”, svarade 34 personer ”positiv”, 3 ”negativ”, 15 ”osäker” och 1 ”ingen 

åsikt”. Fördelningen mellan de 4 svarsalternativen visas i figur 1.  

Figur 1 Fördelningen mellan de fyra svarsalternativen vad gäller inställning till diagnostiska drop-

par 

Procentuellt är det alltså 64 % som är positiva, 6 % som är negativa, 28 % osäkra 

och 2 % har ingen åsikt angående frågan.  
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3.3 Könsfördelning och inställning 

Av de tillfrågade som besvarade enkäten var 33 personer av det kvinnliga könet 

och resterande 20 av det manliga. Inställningen till användande av diagnostiska 

droppar beroende på kön redovisas i figur 2.  
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Figur 2 Inställning till diagnostiska droppar beroende på kön 

Diagrammet visar att 18 av de tillfrågade kvinnorna ställer sig positivt till använ-

dande av diagnostika, medan motsvarande siffra för män är 16. Detta medför att 

ca 55 % av kvinnorna är positiva och vad gäller männen är siffran 80 %. 

När det gäller negativ inställning återfinns den endast hos kvinnorna, då 3 av de 

svarande, det vill säga lite drygt 9 % ställer sig emot lagändringen.  

Även svarsalternativet ”osäker” överrepresenteras av kvinnor, där det väljs av 12 

individer, jämfört med 3 hos män. Det är alltså lite drygt 36 % av kvinnorna som 

känner sig osäkra inför en eventuell lagändring, medan motsvarande siffra för 

män är 15 %.  

Det sista alternativet, det vill säga ”ingen åsikt” väljs av en man. Detta motsvarar 

5 % av alla tillfrågade män. Kvinnor verkar alltså ha en mer bestämd åsikt gällan-

de lagändringen.  

3.4 Inställning beroende på geografiskt läge 

Enkäter skickades ut till olika större och mindre orter i Sveriges alla 21 län. De 

tillfrågade fick ange länet som geografiskt läge, vilket skulle ge de större anony-
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mitet. Trots detta var det hela 14 stycken som hoppade över just denna fråga, och 

benämns därför som ”okänt” i figur 3. Fördelningen bland de inkommande svaren 

har varit relativt god. Det är dock två län som fattas i undersökningen, nämligen 

Blekinge och Västra Götaland.  Inställningen beroende på geografiskt läge redovi-

sas i figur 3. 

Denna fördelning, där lite drygt 26 % har missat eller medvetet valt att inte uppge 

butikens läge, gör det svårt att dra slutsatser angående vilka som är mest negativa 

respektive positiva till en eventuell lagändring.  

De allra flesta svaren, det vill säga fyra stycken vardera har inkommit från Kalmar 

län och Stockholm län.  
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Figur 3 Inställning till diagnostika beroende på geografiskt läge 

3.5 Inställning beroende på kedjetillhörighet 

Enkäter skickades till ett flertal olika kedjor samt butiker som bedömdes vara fri-

stående. Följande optikerkedjor tillfrågades att besvara frågeformuläret: Synsam, 

Specsavers, Direkt optik, Aktuell optik, Synoptik, Synologen, Smarteyes, Klar-

Synt samt Synproffsen. De allra flesta representeras i figur 4, med undantag för 

Synproffsen som valde att inte besvara enkäten. Även här fanns det två personer 
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som inte angav vilken typ av verksamhet de arbetade på, deras svar anges under 

namnet ”okänd” i figur 4.  

Figur 4 Inställning till diagnostika beroende på kedjetillhörighet 

I diagramet framgår att de kedjor som har bidragit mest genom att besvara 

frågeformuläret är Specsavers, Synsam samt KlarSynt. De motsvarar ca 24, 19 

respektive 17 % av alla svarande, det vill säga sammanlagt 60 %. Av de 

legitimerade optiker som är verksamma hos kedjan Specsavers är ca 30 % 

positiva, medan de allra flesta, lite knappt 54 % känner sig osäkra till förslaget. 

De resterande 16 % fördelas mellan de två kvarstående alternativen ”negativ” 

samt ”ingen åsikt”. Därmed är Specsavers den kedja där alternativet ”positiv” 

valdes av minst antal personer procentuellt sett. När det gäller Synsam ser 

siffrorna annorlunda ut, där är 90 % positiva och de kvarstående 10 % uttrycker 

osäkerhet. Hos de arbetande på KlarSynt är meningarna delade, 22 % visar sig 

vara negativt inställda, 67 % är positiva och de resterande 11 % känner sig osäkra.  

Om man tittar på hur stor andel de svarande i Specsavers samt Synsam utgör 

utslaget på hela Sverige blir resultaten följande: Specsavers besvarade 

sammanlagt 13 enkäter och det finns ca 100 butiker runt om i landet. Detta 

medför att 13 % av det sammanlagda antalet butiker representeras i studien. För 

Synsam är motsvarande siffra något lägre, då 10 butiker besvarade enkäten och 

det finns ca 150 butiker i Sverige. Procentuellt är de alltså mindre representerade 
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och hamnar på lite knappt 7 %.  Vad gäller KlarSynt har försöket att få tag på 

information gällande antalet butiker i landet inte lyckats.  

Smarteyes besvarade 2 enkäter på totalt 20 butiker runt om i Sverige, detta visar 

på positiv inställning hos 10 % av butikerna.  

3.6 Inställning beroende på ålder 

De flesta svarande ligger i åldersspannet 40-49 år, tätt följda av åldersgruppen 50-

59 år. Sju av de tillfrågade har valt att inte uppge födelseår, deras svar anges un-

der rubriken ”okänd” i figur 5. Inställningen till användande av diagnostika bero-

ende på ålder redovisas i figur 5. 
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Figur 5 Inställning till diagnostika beroende på ålder 

I åldersgruppen 20-29 år är 80 % positiva och resterande 20 % uttrycker osäker-

het. Bland 30-39 åringarna är det hela 25 % som ställer sig negativt till förslaget, 

följt av 12,5 % som känner sig osäkra, resterande svarande är positiva. Lite knappt 

59 % av de svarande i åldrarna 40-49 är positivt inställda, 35 % av de som är kvar 

är osäkra och 6 % har ingen åsikt. I 50-59 års gruppen är det lite drygt 54 % som 

är positiva, 8 % som är negativa och 38 % som är osäkra.  

De svarande i åldrarna 60-69 år är minst till antalet, och utgör ca 7 % av alla de 

som uppgav sitt födelseår. De är positiva till ca 67 %.   
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I den gruppen där åldern är okänd är lite knappt 86 % positiva och resten känner 

sig osäkra.  

På grund av att 13 % av de svarande inte uppgav sin ålder är det svårt att avgöra 

vilken grupp som faktiskt är mest positiv till en eventuell lagändring. Skulle man 

utgå från de siffrorna som finns är det de i åldrarna 20-29 som har kryssat i alter-

nativet ”positiv” allra flest gånger procentuellt sett.  

3.7 Inställning beroende på antal år i branschen 

20 personer av de som besvarade enkäten uppgav att de har arbetat i optikbran-

schen i över 25 år. Därmed är de mest representerade i studien. Deras svar utför 

lite knappt 38 %. Därefter kommer de som arbetat mellan 21-25 år med tio perso-

ner. I figur 6 presenteras inställning beroende på antal år i branschen.  

Figur 6 Inställning till diagnostika beroende på antal år i branschen 

Procentuellt sett är det de som har arbetat mellan 0-5 år och 6-10 år som är mest 

positiva till en eventuell lagändrig. 75 % av de tillfrågade i dessa två grupper stäl-

ler sig positivt till användande av diagnostiska droppar. 

De som väljer alternativet ”positiv” minst antal gånger procentuellt sett är de som 

har arbetat inom branschen 16-20 år. 
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3.8 Inställning beroende på antal år som kontaktlinsbehörig 

Tre av de som besvarade enkäten visade sig sakna behörigheten till att ordinera, 

tillpassa och tillhandahålla kontaktlinser, dessa svar räknas inte med. Elva perso-

ner valde att inte uppge hur länge de har haft behörigheten, men valde alternativet 

ja då de tillfrågades om de är behöriga. De allra flesta, det vill säga drygt 23 % av 

de som besvarade frågan fullständigt har varit kontaktlinsbehöriga i 11-15 år. 

I figur 7 presenteras inställning beroende på antal år som kontaktlinsbehörig. Al-

ternativet ”okänd” representerar de som har angett att de är behöriga men inte hur 

länge de har varit det. 

Figur 7 Inställning till diagnostika beroende på antal år som kontaktlinsbehörig 

Procentuellt är grupperna väldigt lika när det gäller positiv inställning. De allra 

flesta hamnar runt 60 %. De som är mest positiva procentuellt sett är dock de som 

har varit kontaktlinsbehöriga i över 25 år. Deras svar är positiva till 75 %. De som 

hamnar allra lägst är de som har innehaft behörigheten mellan 6-10 år med 57 % 

positiva svar. 

3.9 Inställning till vidareutbildning vs inställning till diagnostika 

De allra flesta svarande, 28 stycken har valt alternativet ”inte nu” när de tillfråga-

des om inställning till vidareutbildning för att få behörigheten att använda dia-
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gnostika. Dessa svar utför lite knappt 53 % av alla inkomna. Ca 24 % visade sig 

vara positiva, 9,5 % negativa och 11,5 % visste ännu inte om de ville läsa vidare. 

En av de tillfrågade hade redan behörigheten och benämns därför som ”annan” i 

figur 8.  

Figur 8 Inställning till vidareutbildning vs inställning till diagnostika 

Av de 34 personerna som är positivt inställda till lagändring valde 16 personer 

alternativet ”inte nu” då de tillfrågades om viljan att utbildas för att få behörighe-

ten. Endast 12 av de kvarstående valde alternativet ”ja”, 4 visste ännu inte om de 

ville utbildas vidare, 1 kryssade i alternativet ”nej” och 1 angav att han redan hade 

behörigheten.  

De svarande tillfrågades även om medvetenhet angående att det redan idag finns 

möjlighet att få behörigheten genom utbildning på Karolinska Institutet i Stock-

holm. 13 personer visste inte om detta, medan resterande 40 visste att möjligheten 

fanns.  

3.10 Anledning till negativ inställning 

De tillfrågade som valde ett annat alternativ än ”positiv” vad gäller inställning till 

diagnostiska droppar fick även uppge en orsak till detta. Resultaten beroende på 

inställning visas i figur 9.  
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Figur 9 Orsak till inställning 

De allra flesta i gruppen där osäkerhet har uttrycks vad gäller användande av dia-

gnostika menar att de inte är motiverade för fortsatta studier. Ca 33 % väljer detta 

alternativ. Två av de som visade på negativ inställning motiverar detta med ovilja 

att få utökat ansvar, procentuellt sett drygt 66 %. Av de som inte har någon åsikt 

angående ämnet är det 100 % som tycker att diagnostiska droppar inte behövs i 

deras dagliga arbete. De två svaranden som ingår under alternativet ”annan” har 

uppgett att synundersökningar kommer att ta längre tid, vilket kommer påverka 

butikens lönsamhet. Två av de tillfrågade har inte uppgett någon orsak.  

32 % av alla de som har valt ett annat alternativ än ”positiv” när de tillfrågades 

om inställning till diagnostika motiverar valet med brist på motivation vad gäller 

fortsatta studier.  De alternativen som har valts näst flest gånger är: ”vill ej få ut-

ökat ansvar” och ”tycker inte att droppar behövs i mitt dagliga arbete”.  

 

3.11 Kunskap om diagnostiska droppar versus inställning 

Deltagarna ombads att bedöma sina egna kunskaper om diagnostiska droppar. 

Figur 10 visar inställningen beroende på den egna kunskapsnivån.  
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Figur 10 Inställning versus kunskap om diagnostiska droppar 

De allra flesta, det vill säga ca 47 % av alla tillfrågade bedömde att deras kunska-

per om diagnostiska droppar är ” ganska bra”. I den gruppen återfinns alla 3 del-

tagarna som ställer sig negativt till förslaget. De som valde alternativet ”ingen 

åsikt” tycker att de inte har några kunskaper alls om diagnostika. Ca 86 % av de 

svarande som valde alternativet ”vet ej” är positiva, motsvarande siffra för de som 

valde alternativet ”mycket bra” är ca 71 %. Av de som uppger att de saknar kun-

skap helt är ca 57 % positiva till förslaget.  

3.12 Läget i Norge 

I Norge ser läget annorlunda ut mot Sverige. Legitimerade optiker där har fått 

använda diagnostika sedan år 2004. Maria Johansson, en svensk optiker verksam i 

Norge har kontaktats för att ta reda på vad hon anser om diagnostika. Maria tog 

sin examen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Därefter fick hon behörigheten 

att använda diagnostika genom att läsa Masterutbildningen i Klinisk Optometri i 

Kongsberg. Hon är positivt inställd till att optiker får ett utökat ansvar och anser 

att risker med att använda diagnostika är minimala. Det hon påpekar är att långva-

rigt bruk av anestetikum gör att läkningsprocessen i corneas delar tar länge tid. 

Maria tycker att det är bra att svenska optiker troligen snart får använda droppar, 

men anmärker också att det inte bör överanvändas, utan behovet bör bedömas från 

fall till fall.  
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Maria tillfrågades vid vilka tillfällen som diagnostika är till störst hjälp och svaret 

var cykloplegisk refraktion samt bedövande droppar vid tryckmätning med Gold-

mann tonometer. Även bedömning av ögonbotten i enstaka fall har förekommit. 

Hon har använt diagnostika ungefär varannan dag, och tycker att det har underlät-

tat vid hennes arbete, inte minst för patienterna.  

Vad gäller utrustning, för att få ut så mycket som möjligt av dropparna är det inga 

konstigheter. Det som används är Goldmann tonometer, Volk lins, foropter, spalt-

lampa och i vissa fall ögonbottenkamera. Man kan alltså dra slutsatsen att varje 

legitimerad optiker bör kunna utföra undersökningar med hjälp av diagnostika 

utan att kostnaderna blir för höga på grund av ny, dyr utrustning.  

En annan av frågorna har varit vad som påverkat Marias val när det gäller att ar-

beta i Norge. Hon berättar att det var det utökade ansvaret som lockade, och att 

hon är mer intresserad av kliniskt arbete än att jobba i butik där försäljningen är 

en viktig del. Hon menar också att människor lockas till utbildningen av pratet om 

brist på optiker, för att sedan komma ut i verkligheten och möta dåliga löner och 

villkor samt ett arbete som inte är tillräckligt stimulerande.  
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4.0 Diskussion 

Studien visar att lite drygt 64 % av alla tillfrågade är positivt inställda till en even-

tuell lagändring. Siffran är lägre än förväntat, men även signifikant lägre än vad 

som framkom i studien ” Diagnostiska droppar- något för svenska kontaktlinsop-

tiker?” som gjordes av avgångsstudenten Emma Ståhl år 2005. Enligt Ståhls upp-

gifter var 84,6 % positiva för fem år sedan . Då bilaga på hur enkäten utformades 

saknas i Ståhls arbete är det dock svårt att bedöma ifall frågorna överhuvudtaget 

ställdes på samma sätt och kan jämföras.  

När det gäller orsak till negativ inställning är den nu också annorlunda än för fem 

år sedan. År 2005 valde 40 % av de som hade visat på negativ inställning motiver-

ingen att de inte vill ha utökat ansvar, i dagens läge är den huvudsakliga orsaken 

bristen på motivation för fortsatta studier.  

Över hälften av alla svaranden har visat sig vara positiva till en eventuell lagänd-

ring. Detta speglas dock inte i hur många som är villiga att utbilda sig för att få 

behörigheten. I dagens läge valde 53 % alternativet ”inte nu”, då de tillfrågades 

om viljan att gå utbildningen. Av dessa 53 % var 16 personer (57 %) positiva till 

förslaget, men valde alltså ändå detta alternativ. Vad som är orsaken till det är 

svårt att avgöra. Kanske är det så att även de som är positivt inställda saknar mo-

tivation för fortsatta studier? Eller är det kanske ekonomin som spelar en avgö-

rande roll? Det kan även vara så att medelåldern i studien har varit ganska hög, 

vilket kan innebära att de svarande inte känner någon mening med att läsa vidare 

nu. 

Kvinnliga legitimerade optiker visar sig vara mer negativa idag än år 2005 då det 

istället var männen. Ca 88 % av kvinnorna var positiva för 5 år sedan, motsvaran-

de siffra för män var 78 %.  Detta finns det ingen rimlig förklaring till, kan det 

vara så att kvinnor har blivit mer försiktiga och skeptiska de senaste 5 åren? Eller 

är det så att kvinnorna dominerar marknaden?  

En annan skillnad är att det inte längre är legitimerade optiker arbetande för fri-

stående butiker som är mest negativa utan de som arbetar för Specsavers. Detta 

kan vara missvisande då legitimerade optiker verksamma hos Specsavers har be-
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svarat allra flest enkäter. Vad gäller legitimerade optiker verksamma hos friståen-

de butiker är de svaranden endast två till antalet.   

Svarsfrekvensen har i år varit ca 10 % lägre än för 5 år sedan. Innan enkäten 

skickades ut tillfrågades utvalda butiker om viljan att delta. Detta gjordes då Ståhl 

uttryckte i sin studie att svarsfrekvensen var god och att det berodde på att optiker 

kontaktades i förväg. Responsen på det har varit blandad, dock mer åt det negativa 

hållet. Många har visat stor entusiasm medan de flesta har varit passiva och ut-

tryckt ovilja till att besvara enkäten. Troligen ville de flesta inte binda upp sig och 

lova att de skulle svara på formuläret. Detta beror säkerligen på brist på tid och 

stress, alla uppgifter utöver de vanliga valdes helt enkelt bort. En annan teori be-

skrivs i boken ”Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård”(Hansagi, Allebeck, 

1994). Där sägs det att en studie gjord av Burgess & Tierney (1970) om brittiska 

läkares rökvanor påvisar att de som var ickerökare besvarade enkäten med större 

vilja än de som var rökare. Kanske är det så att de som känner sig negativt inställ-

da till förslaget om lagändring inte ville lämna sina åsikter i undersökningen?  

Gruppen som representeras i studien allra mest är de i åldrarna 40-49 år, tätt följda 

av de i åldrarna 50-59 år. Det är alltså flest medelålders människor som har besva-

rat enkäten. Enligt studier som tidigare har gjorts av bland annat Cartwright 

(1988), Herzog & Rodgers (1988) och Mecera et al (1990) är det just äldre männi-

skor som är de som är minst benägna att besvara enkäter och intervjuer. Detta 

påstående verkar alltså inte stämma i denna studie. Det sägs också att män är mer 

ovilliga än kvinnor när det gäller deltagande i olika undersökningar vilket möj-

ligtvis kan vara fallet i denna studie (Hansagi, Allebeck, 1994). En annan förklar-

ing till varför kvinnor var fler än männen i just denna undersökning kan kanske 

vara att optiker börjar bli ett kvinnodominerat yrke?  

Att Kalmar län och Stockholm län representeras mest i studien beror nog på att 

optikerutbildningen ligger just i dessa två städer. Troligen är det så att viljan att 

hjälpa till ökar något då man har större kontakt med studenterna på dessa två orter 

och förstår vikten av att delta. 

De allra flesta bedömde att de har ganska bra kunskaper om diagnostiska droppar. 

Alla de som har valt alternativet ”negativ” då de tillfrågades om inställning åter-

finns i denna grupp. Man kan alltså utesluta att rädsla för något nytt och okänt är 
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anledningen till negativ inställning. Samma sak påvisas också i den grupp där 

alternativet ”inga alls” valdes. Majoriteten av dessa människor visade på positiv 

inställning trots bristande kunskaper.  

Eftersom det idag inte finns några register över legitimerade optiker/optiker med 

kontaktlinsbehörighet är det svårt att säga hur stor del av alla legitimerade optiker 

med kontaktlinsbehörighet som representeras i denna studie. Kontakt togs med 

Göran Skjöld, vice ordförande på Optikerförbundet. Enligt hans uppskattning 

finns det idag ca 2200 legitimerade optiker i Sverige. Av dessa är ca 1700 med-

lemmar i Optikerförbundet, och de allra flesta har kontaktlinsbehörighet. Beräk-

ningar gjorda på dessa siffror säger att lite drygt 3 % av legitimerade optiker med 

kontaktlinsbehörighet representeras i denna studie.  

Två av frågorna som ställdes i enkäten presenteras inte i resultatdelen. En av dessa 

handlar om deltagarnas genomförda utbildning. På grund av väldigt många kom-

binationer av olika alternativ är det svårt att få fram någon nyttig information. Vad 

gäller den andra frågan handlar den om antaganden om yrkets framtid. Då flera av 

deltagarna valde att kryssa i flera alternativ finns det inga skäl till att presentera 

resultaten. Svar till alla frågor och hur många som har valt dessa finnes i Bilaga 3.  

4.1 Felkällor 

Då många av de inkomna frågeformulären inte fylldes i på ett korrekt sätt kan 

studiens trovärdighet ifrågasättas. Ett flertal av frågorna som ställdes besvarades 

inte fullständigt vilket gör det svårt att dra några slutsatser. Detta problem hade 

tyvärr inte uppmärksammats i studiens startskede. Det finns naturligtvis många 

sätt att komma runt dessa svårigheter. Ett är att utforma en elektronisk enkät, där 

man själv kan bestämma hur många alternativ som får kryssas i eller huruvida 

enkäten får sändas in utan fullständiga svar. Detta hade varit mer önskvärt och 

valts som metod om studien hade fått göras om. Ansvarig för studien försökte 

göra en enkät som skulle gå att fylla i även elektroniskt, men misslyckades. För att 

detta skulle vara möjligt behövdes viss programvara och oron för att de tillfrågade 

personerna inte skulle ha tillgång till det gjorde att formuläret skickades ut i pap-

persform.  
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Procentuellt sett är det optiker i åldern 20-29 år och som har arbetat i branschen 

mellan 0-10 år som är mest positiva till förslaget. Detta stämmer dock inte då an-

tal år med kontaktlinsbehörighet efterfrågas. Där är det de som har varit kontakt-

linsbehöriga i över 25 år som är mest positiva. Just på grund av sådana jämförel-

ser hade det varit mycket bättre om enkäten hade fyllts i fullständigt. 

Ett annat problem har varit att kraven för att delta i undersökningen beskrevs 

bristfälligt. Enkäten riktades till legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet, 

trots detta kom det in tre svar från optiker utan kontaktlinsbehörighet. Dessa svar 

kunde inte räknas med i studien, vilket gav något sämre svarsfrekvens. Missför-

ståndet kunde ha undvikits om ansvarig för studien hade varit tydligare i följebre-

vet som sändes ut tillsammans med enkäterna.  

Det kan också vara så att syftet med studien beskrevs på ett dåligt sätt. Projektle-

daren borde kanske mer utförligt ha beskrivit syfte, metod och hur svaren skulle 

presenteras för att undvika att misstänksamhet och oro väcktes hos deltagarna.  

Att de allra flesta svaranden kom från två stora kedjor, Specsavers och Synsam är 

förmodligen ett resultat av dåligt urval och felaktig distribution. Tanken från bör-

jan var att alla tillfrågade kedjor skulle få chansen att besvara lika många enkäter. 

Detta följdes i början då optiker tillfrågades om viljan att delta. När det sedan vi-

sade sig att många var negativa skickades fler enkäter ut utan någon bra planering. 

Det är därför troligt att Specsavers och Synsam har fått allra flest enkäter, vilket 

påvisas tydligt i resultaten. En annan sak när det gäller just kedjetillhörighet är att 

fler kedjor borde räknas upp som alternativ i frågan. Hade detta gjorts hade man 

förmodligen undvikit att flera personer valde alternativet ”annan” utan att ange 

vilken.  

Vad gäller geografisk spridning har 3-5 enkäter skickats ut till varje län. Antalet 

har påverkats av mängden tillgängliga butiker. Optiker på Gotland fick till exem-

pel något färre enkäter än optiker i Stockholm.  

4.2 Slutsats 

Studien visar att över hälften av de tillfrågade personerna känner sig positivt in-

ställda till en eventuell lagändring där arbetsuppgifterna men även ansvaret ut-

ökas. De allra flesta som uttrycker osäkerhet, negativ inställning eller inte har nå-
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gon åsikt angående ämnet motiverar detta med brist på motivation till fortsatta 

studier. När det gäller viljan att studera för att få behörigheten är den något låg. 

Frågan är därför hur många legitimerade optiker kommer att ta sig tid att faktiskt 

genomföra utbildningen. Yrket har ändringar att vänta, hur detta kommer att han-

teras lär tiden utvisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tackord 

Slutligen vill jag rikta min tacksamhet mot alla de som har stöttat mig på vägen 

och gjort denna studie möjlig:  

Svenska legitimerade optiker som har tagit sig tid till att besvara enkäten. 

Min handledare Jenny Lundström som har besvarat alla mina frågor och bidragit 

med sin kunskap. 

Alla Ni som har besvarat mina frågor via mejl utan att klaga. 

Och till sist min sambo, min familj och mina vänner för att ni har trott på mig 

och gett mig styrka! 

Ett stort TACK! 
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Bilaga 1 

E N KÄ TU ND E RS ÖK NI NG  

SYNEN PÅ DIAGNOSTISKA DROPPAR BLAND SVERIGES 

OPTIKER 

Hej! 

Mitt namn är Dominika Drab och jag läser nu sista året på optikerprogrammet i Kalmar. 

Enkäten ni ser nedan är ett mätinstrument och underlag för mitt examensarbete inom 

ämnet optometri.   

Undersökningens syfte är att ta reda på hur svenska optiker ställer sig till att diagnostis-

ka droppar troligen får användas i det dagliga arbetet inom en snar framtid. Detta är en 

uppföljande studie, då en liknande gjordes för 5 år sedan. Er butik har valts ut som en 

utav många och Er insats spelar en avgörande roll för att arbetet skall bli så bra som 

möjligt, och spegla verkligheten på ett bra sätt. Butiken kommer att vara helt anonym i 

sammanställningen, geografiskt läge och kedjetillhörighet kommer att undersökas för 

sig, alltså kommer man inte kunna koppla ihop butik med specifik ort/kedja. Enkäten 

innehåller slutna frågor med chans till egna reflektioner och motivering, det sist nämnda 

är frivilligt men det vore intressant att se hur Ni tänker kring ämnet. Enkäten skall gå att 

fylla i elektroniskt (via dator, om ActiveX finns installerat), men kan även skrivas ut och 

fyllas i för hand om det föredras.  

Jag vore tacksam om Ni fyller i enkäten snarast och sänder den tillbaka till min mejl 

dd22ax@student.lnu.se, eller min adress: Dominika Drab, Doktor Sandbergs gata 18 B, 

382 44 Nybro. 

Finns det några funderingar kring frågeformuläret kan Ni kontakta mig på telefonnumret 

070-559 77 71, eller e-post adressen dd22ax@student.lnu.se. Min handledare Jenny 

Lundström, 0480-44 62 89, jenny.lundstrom@lnu.se, kan också kontaktas vid frågor.   

Med vänliga hälsningar  

Dominika Drab 

 



 

 
 

1. Kedjetillhörighet:   

Synsam
 

Specsavers Synoptik
 

Direktoptik Aktuelloptik Fristående butik
 

Annan
 

 

2. Geografiskt läge (ort):     

 

3. Kön:   4. Födelseår:  

Man
 

Kvinna
 

 

5. Är du Legitimerad optiker?  6.  Har du kontaktlinsbehö-

righet?  

Ja
   

Ja
 

Nej
   

Nej
 

 

7. Hur länge har du varit kontaktlinsbehörig? (Antal år):  

 

8. Antal år i branschen?  

0-5
 

6-10
 

11-15
 

16-20
 

21-25
 

Över 25
 

 

9. Typ av genomförd utbildning: 

Treårig  högskoleutbildning
 

Gymnasialutbildning, Borensberg
 



 

 
 

Gymnasialutbildning, Stockholm
 

Eftergymnasialutbildning, Borensberg
 

Eftergymnasialutbildning, Stockholm
 

Växelutbildning
 

40 poäng leg. och kontaktlinskurs 
 

20 poäng kontaktlinskurs
 

IFO:s optometrikurs
 

IFO:s kontaktlinskurs
 

Annan
 

 

10. Hur stora uppskattar du att dina kunskaper är vad gäller användningsområden och 

de diagnostiska dropparnas egenskaper?  

Inga alls
 

Ganska bra
 

Mycket bra
 

Vet ej
 

Kommentar:  

 

 

 

 

11. Hur är din inställning till användande av diagnostiska droppar i ditt arbete? (Om du 

svarar ”positiv” på denna fråga, hoppa vidare till fråga 13.) 

Positiv
 



 

 
 

Negativ
 

Osäker
 

Ingen åsikt
 

Kommentar:  

 

 

12. Vilka är orsakerna till din negativa inställning? (Det går bra att välja flera alterna-

tiv) 

Tycker inte att droppar behövs i mitt dagliga arbete
 

Känner mig inte motiverad för fortsatta studier
 

Vill inte få utökat ansvar
 

Har inte tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidareutbildningen
 

Annan
  

Kommentar:  

 

 

 

13. Tänker du gå vidareutbildningen för att få behörigheten till att droppa? 

Ja
 

Nej
 

Inte i nuläget, kanske i framtiden
 

Vet ej
 

Eventuella kommentarer, motivering, egna reflektioner:  



 

 
 

14. Är du medveten om att det redan idag finns en vidareutbildning på Karolinska In-

stitutet i Stockholm som ger legitimerade optiker behörigheten till att droppa?  

Ja
 

Nej
 

Kommentar:  

 

 

 

 

15. Vad tror du om yrkets framtid vad gäller arbetsuppgifter?( Det går bra att välja 

flera alternativ)  

Kommer innebära mer ansvar, underlätta för ögonläkare
 

Kommer se ut som idag
 

Verkstadsarbete fortsätter att minska
 

Optiker blir duktigare kliniker, där vikten läggs på synundersökningar

 

Specialisering på olika områden bland optiker
 

Kortare tid för synundersökning, mer refraktionist och säljare
 

Annat
 

 

16. Övriga tankar och funderingar kring ämnet:  

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  



 

 
 

Bilaga 2 

Frågor som ställdes till Maria Johansson, legitimerad optiker verksam i Norge, 

med behörighet att använda diagnostika 

1.) Vilken utbildning gick du för att få din legitimation som optiker? 

2.) Vilken utbildning gick du för att få behörigheten att använda diagnostika? 

3.) Vad tycker du om att använda diagnostika? (Positiv/negativ/varför) 

4.) Vid vilka tillfällen har du haft användning av dropparna? 

5.) Vilka droppar har du använt som mest? 

6.) Vad tycker du om att svenska optiker snart kan få behörigheten? 

7.) Vilka är de främsta riskerna med att använda diagnostika enligt dig? Har du 

varit med om något som kan uppfattas som negativt?  

8.) Har du behövt använda dropparna ofta eller har det bara varit någon gång 

ibland?  

9.) Vilken utrustning behöver du som optiker för att överhuvudtaget ha använd-

ning av dropparna?  

10.) Hur har det fungerat rent praktiskt, då dropparna behöver "sätta" sig en stund 

innan undersökningen kan genomföras? Har du tagit hand om patienter under ti-

den eller bokat längre tid för undersökning? 

11.) Hur har priset på undersökning påverkats av det utökade ansvaret? 

12.) Hur är samarbetet mellan optiker och ögonläkare i Norge? 

13.) Varför valde du att arbeta i Norge? Är det utökade ansvaret något som lock-

ar?  

14.) Hur tror du att svenska optiker ställer sig till att droppar förmodligen snart får 

användas? (positiva/negativa?) 

15.) Har du några tips på vart jag kan hitta information om diagnostika i Norge? 

(tidskrifter på Internet, andra optiker, andra länkar?) 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Frågor med de olika svarsalternativen och antal som har valt dessa 

Fråga 1. Kedjetillhörighet? 

Synsam 10 

Specsavers 13 

Synoptik 7 

Direktoptik 1 

Aktuelloptik 2 

Fristående butik 2 

KlarSynt 9 

Synologen 5 

Smarteyes 2 

Okänd 2 

 

Fråga 2. Geografiskt läge? 

Uppsala 2 

Skåne 2 

Stockholm 4 

Jönköping 2 

Västerbotten 1 

Gävleborg 2 

Norrbotten 3 

Gotland 2 

Värmland 1 

Örebro 3 

Kalmar 4 

Dalarna 1 

Halland 3 

Västmanland 1 

Jämtland 2 

Kronoberg 2 

Västernorrland 1 

Östergötland 2 

Södermanland 1 

Okänd  14 

 

Fråga 3. Kön? 

Man 33 

Kvinna 20 

 

Fråga 4. Födelseår? (Svaret anges som personens ålder istället) 

20-29 år 5 

30-39 år 8 



 

 
 

40-49 år 17 

50-59 år 13 

60-69 år 3 

Okänd 7 

 

Fråga 5. Är du legitimerad optiker? 

Ja 53 

Nej 0 

 

Fråga 6. Har du kontaktlinsbehörighet? 

Ja 53 

Nej 0 

 

 

Fråga 7. Hur länge har du varit kontaktlinsbehörig? 

0-5 år 9 

6-10 år 7 

11-15 år 10 

16-20 år 9 

21-25 år 3 

Över 25 år 4 

Okänd 11  

 

Fråga 8. Antal år i branschen?  

0-5 år 8 

6-10 år 4 

11-15 år 6 

16-20 år 5 

21-25 år 10 

Över 25 år 20 

 

Fråga 9. Typ av genomförd utbildning? 

Eftergymnasial Stockholm + IFO:s op-

tometrikurs + IFO:s kontaktlinskurs  

2 

Eftergymnasial Borensberg + 20 poäng 

kontaktlinskurs 

1 

Eftergymnasial Stockholm + 20 poäng 

kontaktlinskurs  

2 

Eftergymnasial Stockholm + IFO:s kon-

taktlinskurs 

1 

Eftergymnasial Stockholm + 40 poäng 

leg. och kontaktlinskurs 

1 



 

 
 

Eftergymnasial Stockholm + 20 poäng 

kontaktlinskurs + IFO:s optometrikurs 

1 

Eftergymnasial Borensberg + växelut-

bildning + 40 poäng leg. och kontakt-

linskurs 

1 

Eftergymnasial Stockholm + växelut-

bildning + IFO:s optometrikurs + IFO:s 

kontaktlinskurs 

1 

Gymnasial Borensberg + eftergymnasial 

Borensberg + växelutbildning + IFO:s 

optometrikurs + IFO:s kontaktlinskurs 

1 

Gymnasial Borensberg + Eftergymnasi-

al Borensberg + IFO:s optometrikurs + 

IFO:s kontaktlinskurs 

1 

Gymnasial Örebro + Eftergymnasial 

Stockholm + 40 poäng leg. och kontakt-

linskurs + IFO:s optometrikurs + IFO:s 

kontaktlinskurs 

1 

Gymnasial Stockholm + IFO`s optome-

trikurs + IFO´s kontaktlinskurs  

5 

Gymnasial Borensberg + växelutbild-

ning + IFO:s kontaktlinskurs 

1 

Gymnasial Borensberg + Eftergymnasi-

al Stockholm + 40 poäng leg. och kon-

taktlinskurs 

1 

Gymnasial Stockholm + Eftergymnasial 

Stockholm + IFO:s optometrikurs + 

IFO:s kontaktlinskurs 

3 

Gymnasial Borensberg + 40 poäng leg. 

och kontaktlinskurs 

3 

Gymnasial Stockholm + 20 poäng kon-

taktlinskurs 

1 

Gymnasial Stockholm + eftergymnasial 

Stockholm + växelutbildning + IFO:s 

kontaktlins kurs+ IFO:s optometrikurs 

1 

Växelutbildning + 20 poäng kontakt-

linskurs  

1 

Växelutbildning + IFO:s optometrikurs 

+ IFO:s kontaktlinskurs 

4 

Växelutbildning + 40 poäng leg. och 

kontaktlinskurs 

2 

Treårig högskoleutbildning 14 

Annan  3 

Okänd 1 

 

Fråga 10. Hur stora uppskattar du att dina kunskaper är vad gäller användningsområ-

den och de diagnostiska dropparnas egenskaper? 

Inga alls 14 

Ganska bra 25 

Mycket bra 7 

Vet ej 7  

 



 

 
 

Fråga 11. Hur är din inställning till användande av diagnostiska droppar i ditt arbete? 

(Om du svarar ”positiv” på denna fråga, hoppa vidare till fråga 13.) 

Positiv 34 

Negativ 3 

Osäker 15 

Ingen åsikt 1 

 

 

Fråga 12. Vilken är den främsta orsaken till din negativa inställning?(Vänligen välj ett 

alternativ, kommentera gärna) 

Tycker inte att droppar behövs i mitt 

dagliga arbete 

4 

Känner mig inte motiverad för fortsatta 

studier 

6 

Vill inte få utökat ansvar 4 

Har inte tillräckliga kunskaper för att 

gå vidareutbildningen 

1 

Annan 2 

Okänd 2 

 

Fråga 13. Tänker du gå vidareutbildningen för att få behörigheten till att droppa? 

Ja 13 

Nej 5 

Inte i nuläget, kanske i framtiden 28 

Vet ej 6 

Annan 1 

 

Fråga 14. Är du medveten om att det redan idag finns en vidareutbildning på Karolins-

ka Institutet i Stockholm som ger legitimerade optiker behörigheten till att droppa? 

Ja 40 

Nej 13 

 

 

 

Fråga 15. Vad tror du om yrkets framtid vad gäller arbetsuppgifter? (Vänligen välj ett 

alternativ, kommentera gärna)  

Har valt flera av nedanstående alterna-

tiv 

9 

Kommer innebära mer ansvar, under-

lätta för ögonläkare 

8 



 

 
 

Kommer se ut som idag 5 

Verkstadsarbete fortsätter att minska 4 

Optiker blir duktigare kliniker, där 

vikten läggs på synundersökningar 

15 

Specialisering på olika områden bland 

optiker 

5 

Kortare tid för synundersökning, mer 

refraktionist och säljare 

6 

Annat 1 
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