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Abstrakt  

Bakgrund: Många tidigare studier har genomförts där olika objektiva metoder för att ta 

fram refraktionsvärden utvärderats med den subjektiva refraktionens resultat som 

guldstandard. Axelläget för astigmatism har dock sällan varit i fokus för dessa studier. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka vilken objektiv metod av retinoskopi, autorefraktor 

och keratometri som bäst överrensstämmer med resultaten från subjektiv refraktion när det 

gäller att hitta axelläget för astigmatism. Studien har undersökt vilken eller vilka av dessa 

objektiva metoder som bäst kan assistera undersökaren i att få fram en utgångspunkt för sin 

synundersökning. 

Metod: Studiens resultat har baserats på undersökningar av 21 försökspersoner med en 

regelbunden astigmatism på ≥-0.75 DC på minst ett öga. De objektiva testerna utfördes 

först varefter en binokulär subjektiv refraktion genomfördes. 

Resultat: Resultaten analyserades genom att differensen för avvikelsen i axelläge mellan 

subjektiv refraktion och varje objektiv metod togs fram. Studien fann att autorefraktorn 

uppvisade det lägsta medelvärdet för avvikelse där skillnaden mot de andra två metoderna 

var statistiskt signifikant. Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns mellan de andra 

metodernas medelvärden. För astigmatism ≥-1.50 D sågs ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan medelvärdena för avvikelse i axelläge för någon av metoderna. 

Slutsats: Autorefraktorn är den metod som bäst överensstämmer med subjektiv refraktion 

för bestämning av axelläget för astigmatism, följt av retinoskopi och keratometri som är 

likvärdiga metoder. Samtliga metoder uppvisar dock godtagbara resultat. Resultaten tyder 

också på att alla tre objektiva metoder är likvärdiga för cylinderstyrkor ≥-1.50 D. 

 



 

Abstract 
 

In many earlier studies, the results of different objective measurements of refraction have 

been compared to those of subjective refraction. The role of the subjective refraction as gold 

standard is well established. Few of these studies have however focused on the axis of 

astigmatism.  

 

The aim of this study was to evaluate which of three different objective methods best correlate 

with the result of subjective refraction when considering the axis of astigmatism. The 

investigated methods were retinoscopy, autorefraction and autokeratometry. These methods 

were chosen since they are common in Swedish optometry practices. The study investigated 

which of these objective methods best assists the examinator in finding a starting point for the 

refraction. 

The results of this study were based on examinations of 21 subjects, all having a regular 

astigmatism of ≥-0.75 DC in one or both eyes. The objective measurements were performed 

first, followed by a binocular, subjective refraction.  

The findings were analyzed by subtracting the axis of astigmatism found in each of the 

objective methods from that found in the subjective refraction. An average was then 

calculated for the anomaly in axis of astigmatism for each objective method. The average of 

the autorefractor was statistically significantly lower than that of the other two methods. No 

statistically significant difference was found between the averages of retinoscopy and 

keratometry. When astigmatism ≥-1.50 D was considered, no statistically significant 

difference could be found between any two of the methods. 

It was concluded that the autorefractor is the method that most closely approximates the axis 

of astigmatism measured by subjective refraction. Retinoscopy and keratometry both showed 

higher average values equivalent to each other. However, all three methods produced 

acceptable results. This study also found a tendency suggesting that all three objective 

methods are equally good at finding the axis of astigmatism in comparison with subjective 

refraction for cylinder powers ≥-1.50 D.  
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1 Introduktion 

1.1 Astigmatism  

1. 1.1  Avbildning av punktformigt objekt 

För att förklara hur en ametropi (synfel) tar sig uttryck kan man beskriva hur ett punktformigt 

objekt avbildas i ett öga med den aktuella ametropin. I ett emmetropt (rättsynt) öga avbildas 

det punktformiga objektet som en skarp punkt på retina (näthinnan). I ett öga med myopi 

(närsynthet) eller hyperopi (översynthet) kommer strålarna från objektet att brytas ihop 

framför respektive bakom retina, vilket gör att det punktformiga objektet avbildas som en 

större, suddig punkt på retina. I ett öga med astigmatism kommer objektet inte att avbildas 

som en punkt utan forma två fokallinjer. Hur bilden på retina ser ut beror på var de två 

fokallinjerna befinner sig i förhållande till retina och till varandra. Att dessa fokallinjer 

uppstår beror på att ett astigmatiskt öga bryter ljuset olika mycket i olika snitt (meridianer). 

Det snitt där ljuset bryts mest och det där det bryts minst ligger oftast 90 grader ifrån 

varandra, dessa snitt kallas huvudsnitt och tillståndet kallas regelbunden astigmatism. När ett 

öga har oregelbunden astigmatism ligger det starkast och svagast brytande snittet mer eller 

mindre än 90 grader från varandra. Detta beror ofta på ett sjukligt tillstånd i ögat, exempelvis 

keratokonus (Benjamin, 2006, ss. 11-12; Grosvenor, 2007, ss. 17-18). 

1.1.2  Axelläge för astigmatism 

Det svagast brytande snittet anger astigmatismens axelläge. Axelläget kan ligga var som helst 

mellan 1 och 180 grader och astigmatism kan klassificeras efter axellägets position. När 

axelläget ligger inom ±20 grader från 180 grader kallas det horisontell eller ”med regeln” 

astigmatism. När axelläget ligger inom ±20 grader från 90 grader kallas det vertikal eller ”mot 

regeln” astigmatism. Astigmatism som ligger i något annat axelläge kallas sned astigmatism 

(Benjamin, 2006, s. 12). 

1.1.3 Korneal och lentikulär astigmatism 

Astigmatismen i ett öga orsakas både av kornea och av den kristallina linsen. I linsen finns i 

de flesta fall en liten mängd astigmatism som oftast är av typen ”mot regeln”. I kornea kan 

man hitta större mängder astigmatism. Den totala eller refraktiva astigmatismen är en 

kombination av ögats korneala och lentikulära astigmatism. Astigmatismens styrka i dioptrier 

är skillnaden i brytstyrka mellan de båda huvudsnitten (Grosvenor, 2007, s. 18). 
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1.1.4 Korrektion av astigmatism 

För att korrigera astigmatism måste de båda fokallinjerna var för sig flyttas till retina för att en 

skarp bild ska erhållas. I det enklaste fallet av astigmatism, enkel myop astigmatism, finns den 

ena fokallinjen redan på retina och den andra fokallinjen kan flyttas bakåt till retina med hjälp 

av en minuscylinderlins. Denna lins har då en korrektionsstyrka motsvarande den totala 

mängden astigmatism i den ena meridianen, medan den andra meridianen (90 grader mot den 

första) har plan styrka. Linsen placeras så att den plana meridianen, även kallad 

axelmeridianen, motsvarar axelläget för astigmatismen. Oftast har dock patienten astigmatism 

i kombination med ett annat synfel och måste då korrigeras med en torisk lins. Denna lins har 

en cylindrisk komponent motsvarande skillnaden i brytningsstyrka mellan ögats starkast och 

svagast brytande snitt som för ihop de båda fokallinjerna till en punkt (för ett punktformigt 

objekt). Denna punkt hamnar framför retina för ett myopt öga och bakom retina för ett 

hyperopt öga. En sfärisk komponent i linsen för sedan punkten i fokus på retina. I praktiken 

innebär det att linsen bryter ljuset olika mycket i de två meridianerna 90 grader ifrån varandra 

(Grosvenor, 2007, s. 19). 

1.1.5 Förekomst från skolåldern och uppåt 

Olika studier har funnit olika siffror för förekomsten av astigmatism. Hirsch (1963A, i 

Grosvenor, 2007, s. 34) fann exempelvis 6 % astigmatism (-0.75 D eller mer) hos 12-åringar 

medan Blum m.fl. (1959, i Grosvenor, 2007, s. 34) fann 3 % astigmatism hos 14-åringar (-

1.00 D eller mer). Axelläget för astigmatismen är oftast ”med regeln” för yngre. De flesta 

studier inom ämnet är överens om att mängden och axelläget för astigmatismen inte ändras 

nämnvärt under ungdoms- och vuxenåren (Grosvenor, 2007, ss. 34-35). När patienterna blir 

äldre kan man se en ökad mängd astigmatism och en gradvis skiftning i axelläge som gör att 

man oftast finner ”mot regeln” astigmatism hos de äldsta patienterna (Grosvenor, 2007, s. 35; 

Gudmundsdottir, Jonasson, Jonsson, Stefánsson, Sasaki & Sasaki, 2000). 

1.2 Klinisk betydelse av mängden astigmatism 
Mängden refraktiv astigmatism i dioptrier har betydelse för hur mycket en förskjutning av 

cylinderkorrektionens axelläge i förhållande till axelläget för astigmatismen inverkar på 

patientens synskärpa. Tidigare forskning har visat att gränsen för när förändringar i axelläge 

blir märkbara går vid -0.75 D; en lägre grad av astigmatism än detta ger en lägre känslighet 

för förändringar av axelläget (Walline, Kinney, Zadnik & Mutti, 1999) och först vid denna 

mängd astigmatism kan väsentliga fel i axellägets placering ge märkbara synförsämringar 

(Sheppard & Davies, 2010). I en studie av Gudmundsdottir m.fl. (2000), där astigmatismen 
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hos äldre i Reykjavik kartlades, räknades endast värden på ≥-0.75 DC. Den ökade 

känsligheten för skiftningar i axelläge vid ≥-0.75 D astigmatism bekräftas också av de 

toleransvärden som finns uppsatta för montering av glasögonglas enligt ISO-standard, där en 

cylinderstyrka på mindre än -0.75 D har en tolerans för felmontering på ± 9 grader medan en 

cylinderstyrka på -0.75 D tillåter ± 6 graders felmarginal (se tabell 1 nedan). Högre 

cylinderstyrkor har enligt toleransvärdena ännu högre känslighet för ändringar i axelläge. 

 

 Tabell 1. Toleranser för riktningen av cylinderaxel vid montering av glasögonglas. Tabell 

enligt Table 3, Tolerances on the direction of cylinder axis (BS EN ISO 21987:2009) 

Total cylinderstyrka ≥ 0.125 till > 0.25 till > 0.50 till > 0.75 till > 1.50 till 
>2.50 

(Dioptrier) ≤ 0.25 ≤ 0.50 ≤ 0.75 ≤ 1.50 ≤ 2.50 

Tolerans för axelriktningen 
± 16 ± 9 ± 6  ± 4 ± 3 ± 2 

(grader) 

 

 

 

1.3 Objektiva metoder för att mäta astigmatism 

1.3.1 Retinoskopi 

Retinoskopi är en klassisk metod som länge varit en primär metod för objektiva, preliminära 

mätningar inför subjektiv refraktion (Benjamin, 2006, ss. 686, 712). Retinoskopet sänder ut 

ljus via ett spegelsystem som sedan reflekteras tillbaka från ögonbotten genom patientens 

pupill (Benjamin, 2006, s. 686). Ett retinoskop kan ses i figur 1. Ljuset från retinoskopet förs i 

en svepande rörelse fram och tillbaka över pupillöppningen. Beroende på hur ljuset bryts inne 

i patientens öga kommer ljusreflexen som ses i pupillöppningen att röra sig med eller mot 

ljuskällans rörelse, alternativt inte röra sig alls. Undersökaren betraktar det reflekterade ljuset 

genom en apertur i retinoskopet och kan, genom att bedöma reflexens rörelse, avgöra ögats 

brytningsfel (Grosvenor, 2007, ss. 192-193). Metoden är objektiv då inga svar från patienten 

krävs. Däremot blir retinoskopiresultaten beroende av undersökares skicklighet, eftersom 

undersökaren måste bedöma retinoskopireflexens utseende för att komma fram till patientens 

refraktion (Benjamin, 2006, s. 682). 
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1.3.2 Autorefraktor 

En autorefraktor kan automatiskt inhämta värden för patientens refraktion. Autorefraktorer 

marknadsförs av många olika tillverkare och refraktionsbestämningen kan vara baserad på 

olika principer (Benjamin, 2006, ss. 712-713). En modell av en kombinerad autorefraktor och 

keratometer ses i figur 2. Gemensamt för de olika autorefraktorerna är bland annat att de 

använder sig av infraröd strålning och att ett dimningssystem finns inbyggt för att kontrollera 

patientens ackommodation.  

 

I Sverige används autorefraktorer i stor utsträckning ute i butikerna, bland annat för att de ger 

ett professionellt intryck samt kan användas av butikspersonalen och därmed frigör tid för 

optikern (Wood, Mazow & Prager, 1998; Jorge, Queirós, Almeida & Parafita, 2005). 

Patientens fixation kan påverka framförallt sfärstyrkan som autorefraktorn registrerar, även 

om dimningssystemet ska kompensera för detta. Då undersökaren inte påverkar resultaten på 

något sätt anses mätprocessen ändå vara automatiserad (Benjamin, 2006, s. 682). 

Figur 2. Autorefraktorn/keratometern 

Topcon autokerato-refractometer KR 

8100P som användes i studien. 

Figur 1. Retinoskopet Neitz som 

användes i studien. 
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1.3.3 Keratometri 

Keratometern mäter kurvaturen på ögats främre yta. Metoden går ut på att ett bildobjekt 

speglas i tårfilmen som täcker korneas yta, och med hjälp av bilddubbling och kännedom om 

bildobjektets storlek kan storleken på reflexionen användas för att ta fram ytans kurvatur 

(Benjamin, 2006, ss. 645-646). Mätningarna görs endast centralt på kornea på ett område av 

cirka 1.5 mm (Elliott, 2007, s. 85). Resultaten kan användas dels för att få information inför 

exempelvis kontaktlinstillpassning, men också för att räkna fram hur mycket korneas brytkraft 

bidrar till ögats totala astigmatism. När en autokeratometer används påverkas resultaten inte 

av den mänskliga faktorn. 

 

Keratometrar finns tillgängliga ute i praktikerna främst för att assistera vid mätningar inför 

kontaktlinstillpassning (Benjamin, 2006, s. 651), ofta i form av en autokeratometer. 

Keratometermätningar har sällan studerats ur aspekten av att vara en preliminär metod inför 

subjektiv refraktion, kanske bland annat på grund av att den inte kan ta fram några värden på 

patientens sfärstyrka. Tidigare forskning har dock tagit upp situationer där keratometern kan 

vara att föredra framför andra objektiva metoder. För patienter med små pupiller eller 

linsförändringar kan såväl retinoskopi som autorefraktor ge opålitliga refraktionsresultat 

(Grosvenor, Quintero & Perrigin, 1988; McCaghrey & Matthews, 1993; Elliott & Wilkes, 

1989, i Elliott, Callender & Elliott, 1994). I dessa fall kan keratometern fortfarande ge värden, 

då den bara mäter korneas kurvatur och därmed inte störs av en begränsad pupillöppning eller 

opacitet i linsen (Grosvenor, Quintero & Perrigin, 1988). Elliott, Callender och Elliott (1994) 

påpekar dock att kataraktutveckling i linsen kan leda till förändringar av den lentikulära 

astigmatismen, vilket kan göra att resultaten från keratometermätningar också ger en mindre 

pålitlig bild av den totala astigmatismen i dessa fall. 

 

1.4 Binokulär subjektiv refraktion 
Den subjektiva refraktionen har som syfte att ta fram patientens korrektion baserad på dennes 

egna svar när olika linser presenteras framför ögonen (Elliot, 2007, s. 104). Refraktionen 

utgår vanligen från värden som erhållits vid en preliminär refraktionsbestämning, som 

retinoskopi eller autorefraktionering (Benjamin, 2006, s. 795). Vid en binokulär subjektiv 

refraktion bibehålls binokulära synförhållanden genom att det ena ögat inte ockluderas under 

refraktionen, utan istället exempelvis dimmas. Fördelar med detta är bland annat att 

ackommodationen kontrolleras bättre och att pupillstorleken inte påverkas som vid monokulär 

refraktion, vilket ger ett mer naturligt seende. Vid ocklusion kan också axelläget för 
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astigmatism påverkas av eventuella cykloforier, något som avhjälps av en binokulär 

refraktionsteknik. På vissa patienter krävs dock att monokulär refraktion utförs, exempelvis då 

det ena ögat är mycket dominant och på de flesta patienter som saknar binokulärseende 

(Elliott, 2007, ss.125-126). 

 

Då preliminära tester har till huvudsaklig uppgift att hjälpa undersökaren att fortare komma 

fram till en slutpunkt i den subjektiva refraktionen (Mallen, Wolffsohn, Gilmartin & 

Tsujimura, 2001) har den subjektiva refraktionen en väl etablerad roll som guldstandard för 

refraktion, som de andra metoderna jämförs mot (McCaghrey & Matthews, 1993; Mallen 

m.fl., 2001; Sheppard & Davies, 2010; Walline m.fl., 1999). 

 

1.5 Tidigare forskning 
Många tidigare studier har gjorts där olika objektiva metoder utvärderats med den subjektiva 

refraktionen som guldstandard. Vanligast är att utvärderingar och jämförelser av olika 

autorefraktorer genomförs.  McCaghrey och Matthews (1993) sammanfattar i sin studie 

tidigare forskning med att sfärkomponenten brukar stämma överens med resultaten från 

subjektiv refraktion i stor utsträckning, cylinderkomponenten i något mindre men godtagbar 

utsträckning men att axelläget brukar skilja mycket mellan subjektiv refraktion och 

autorefraktormätningar. I studier av Mallen m.fl. (2001) samt Sheppard och Davies (2010) 

sammanfattas tidigare forskning med att de flesta modeller av autorefraktorer ger bra och 

pålitliga värden i jämförelse med subjektiv refraktion.  

 

Då retinoskopet och autorefraktorn har samma funktion när det gäller att ta fram preliminära 

refraktionsvärden har diskussioner ofta förts om huruvida metoderna ger likvärdiga resultat 

(Grosvenor, 2007, s. 205). Ett flertal studier har också jämfört autorefraktorns prestation med 

retinoskopets (Funarunart, Tengtrisorn, Sangsupawanich & Siangyai, 2009; Jorge m.fl., 2005; 

Wood, Mazow & Prager, 1998). Studierna har kommit fram till varierande slutsatser, där 

exempelvis Jorge m.fl. (2005) anser att retinoskopi är överlägset när det gäller att få fram en 

utgångspunkt för refraktion utan cykloplegika. Wood, Mazow och Prager (1998) undersökte i 

sin studie barn mellan tre och arton år och fann likvärdiga resultat mellan autorefraktor och 

retinoskopi under cykloplegi. Man ansåg dock att i svårare fall med exempelvis höga 

cylinderstyrkor i sneda axellägen är autorefraktorn överlägsen, och betonar dess snabbhet och 

enkelhet. Berman, Nelson och Caden (1984) fann också de båda metoderna likvärdiga och 
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menade att båda gav bra resultat. Salvesen och Køhler (1991) fann i sin studie, som dock inte 

jämförde resultaten med subjektiv refraktion, att autorefraktorn gav bättre värden, särskilt för 

axelläge. En äldre studie av Hyams, Safir och Philpot (1971) utvärderade enbart retinoskopi i 

jämförelse med subjektiv refraktion och fann att resultaten överlag var godtagbara, men 

påpekade att undersökarens skicklighet avgör hur korrekta resultaten blir. 

 

Studier som utvärderar keratometri har sällan undersökt dess användbarhet som preliminär 

metod inför subjektiv refraktion. Tidigare studier har främst tittat på autokeratometerns 

överensstämmelse med den manuella keratometern (Elliott, Simpson, Richter & Fonn, 1998; 

Sheppard & Davies, 2010; Øyo-Szerenyi, Wienecke, Businger & Schipper, 1997) och dess 

funktion inför olika typer av hornhinneoperationer (exempelvis Øyo-Szerenyi m.fl., 1997). 

Två studier, den ena av Elliott, Callender och Elliott (1994) och den andra av Grosvenor, 

Quintero och Perrigin (1988), behandlar keratometerns funktion att ta fram ett utgångsvärde 

för bestämning av astigmatism, men då utan att undersöka förmågan att hitta ett axelläge för 

cylindern. Inga studier som jämför keratometerns resultat med dem från autorefraktor eller 

retinoskopi har hittats. Vid medelhög till hög astigmatism (-1.50 D eller mer) kan 

keratometern dock vara ett värdefullt hjälpmedel för att uppskatta den refraktiva 

astigmatismen, eftersom större delen av astigmatismen då finns i kornea (Benjamin, 2006, ss. 

653-54). 

1.6 Syfte 

Studiens syfte har varit att undersöka vilken objektiv metod som mest exakt kan hitta 

axelläget för astigmatism jämfört med resultaten från subjektiv refraktion. 

De objektiva metoderna retinoskopi, keratometri och autorefraktor användes för att undersöka 

vilken metod som bäst kan assistera undersökaren i att få fram en utgångspunkt för sin 

synundersökning när det gäller att ta fram ett axelläge för astigmatism. Dessa tre metoder 

valdes för studien då de ofta finns tillgängliga och används i vardagen ute i praktikerna 

(Benjamin, s. 651, ss. 712-13).  
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2 Material och metod 

2.1 Urval 
Urvalskriterierna var krav på en regelbunden astigmatism på -0.75 DC eller mer på minst ett 

öga. Om patienten hade en mindre mängd astigmatism på sitt ena öga uteslöts det värdet ur 

studien medan värdet för det andra ögat behölls. Inga krav ställdes på ametropier i övrigt. 

Försökspersonerna skulle också ha fungerande samsyn och vara ögonfriska. Ett krav på lägsta 

decimalvisus vid 0.8 monokulärt ställdes också.  

 

Gränsen vid -0.75 DC sattes med anledning av resultat från tidigare studier, som visat att 

känsligheten för ändringar i axelläge är lägre vid mindre mängd astigmatism än denna 

(exempelvis Walline m.fl., 1999; Sheppard & Davies, 2010). Då denna studie undersökte hur 

exakt olika metoder kan ta fram axelläget för astigmatism bedömdes att resultat från 

mätningar för cylinderstyrkor under -0.75 D i ljuset av detta inte var relevanta för studien.  

 

Information om studien för att hitta försökspersoner gick ut via sociala medier, e-post till 

samtliga optikerstudenter vid Linnéuniversitetet, affischer uppsatta i Linnéuniversitetets 

lokaler samt personlig kontakt. Samtliga som valde att delta fick muntlig och skriftlig 

information om studien och dess syfte och skrev under ett informerat samtycke, se bilaga 1. 

 

2.2 Utrustning 

I studien användes den kombinerade autorefraktorn och keratometern Topcon autokerato-

refractometer KR 8100P (Topcon Europe Medical B.V., Capelle a/d IJssel, Nederländerna) 

för att ta fram autorefraktor- samt keratometervärden. För retinoskopin användes retinoskopet 

Neitz (Neitz Instruments Co., Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0056, Japan) och för den binokulära 

refraktionen användes en foropter från Essilor, RTE 60 (Essilor AB, Spånga, Sverige). 

 

2.3 Utförande 
För att kunna utesluta de personer som inte föll inom undersökningens kriterier utfördes ett 

polariserat samsynstest i foropter och försökspersonerna tillfrågades om sin ögonhälsa. 

Resultaten från den subjektiva refraktionen användes för att avgöra om försökspersonen föll 

inom de uppsatta kriterierna för mängden astigmatism, och monokulär visus uppmättes för 

båda ögonen.  
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Först utfördes de objektiva mätningarna. Statisk retinoskopi med planspegel utfördes på 57 

cm avstånd med dämpad rumsbelysning. Ingen lins för att korrigera för arbetsavståndet 

användes. Försökspersonen fixerade blicken på en röd-grön tavla med stora optotyper på 6 m 

avstånd (se figur 3) vilket är vanligt vid statisk retinoskopi (Grosvenor, 2007, s. 194; Elliott, 

2007, s. 99). Denna mätning utfördes först för att undersökaren inte skulle påverkas av 

resultaten från autorefraktormätningen. Ingen tidsbegränsning sattes upp för retinoskopin. 

 

 

 

 

 

Därefter genomfördes mätningar med den kombinerade autorefraktorn och keratometern. Tre 

godkända mätvärden togs per öga varefter maskinen räknade fram ett medelvärde för varje 

öga.  

 

Sist genomfördes en subjektiv refraktion. Med utgångspunkt i värdena som hittats vid 

retinoskopin dimmades först ögonen monokulärt till en visus på 0.5, varefter en noggrann 

binokulär refraktion utfördes. Styrkan på sfären togs fram enligt metoden högsta möjliga plus 

för bästa synskärpa (maximum plus to maximum visual acuity) (Elliott, 2007, ss. 107-108). 

Därefter användes korscylinder för att ta fram patientens astigmatism. Stor vikt lades vid att 

snabbt men exakt ta fram ett exakt axelläge för varje öga, genom att undersökaren inte nöjde 

sig när patienten ansåg att de två presentationerna var ”lika” utan alltid kontrollerade 

axellägena runt om tills svaret ansågs säkert. Om flera presentationer gav svaret ”lika” ansågs 

Figur 3. Syntavla som användes vid retinoskopin. 
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axelläget ligga i mitten av dessa presentationer. Vid tveksamheter angående cylinderstyrkan 

kontrollerades styrkan genom att patienten fick fokusera på en syntavla med runda optotyper 

och jämföra de två styrkorna med varandra. 

 

2.4 Analys av data 

I analysen har resultaten från de tre olika objektiva metoderna jämförts med resultaten som 

erhållits vid den subjektiva refraktionen. Den subjektiva refraktionen har setts som 

guldstandard i denna studie, något som varit vanligt i liknande studier (Mallen m.fl., 2001; 

Sheppard & Davies, 2010). Att jämföra de preliminära resultaten med den slutliga 

refraktionen ger resultat som tydligt relaterar till undersökningssituationen (Benjamin, 2006, 

s. 795) och lätt kan användas i undersökarens vardag.  

 

Differensen i uppmätt axelläge mellan varje objektiv metod jämfört med den subjektiva 

refraktionen togs fram för varje försöksperson, se exempel i tabell 2 nedan. Ett medelvärde 

för hur många grader varje objektiv metod avvek från den subjektiva refraktionen räknades 

sedan fram baserat på dessa data. Värdena delades även in i två grupper för lägre 

cylinderstyrkor på -0.75 till -1.25 D samt medelhöga till höga cylinderstyrkor på -1.50 D till   

-5.75 D (Benjamin, 2006, s. 655). Medelvärden för differensen i grader räknades fram också 

för dessa grupper. 

 

 

Tabell 2. Exempel på insamlad data för två försökspersoner och hur skillnaden i grader 

mellan varje objektiv metod (retinoskopi, autorefraktor och keratometri) och den subjektiva 

refraktionen tagits fram. 

 Uppmätt axelläge i grader: Differens i grader mot subj.: 

Ret. Autoref. Ker. Subj. Ret. Autoref. Ker. 

Px 1. 95 92 82 92 3 0 10 

Px 2. 105 107 115 110 5 3 5 
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Skillnaderna mellan dessa medelvärden analyserades sedan statistiskt, genom att resultaten 

från varje enskilt objektivt test jämfördes med resultaten från de två andra med hjälp av 

Student t-test. Ett p-värde på <0.05 ansågs som statistiskt signifikant. För att enklare 

möjliggöra en jämförelse med resultat från tidigare studier angavs hur många procent av de 

uppmätta axellägena för varje metod som avvek maximalt 5, 10, 15 respektive 20 grader från 

det subjektiva mätvärdet, då detta har varit en vanlig metod för att presentera avvikelse i 

axelläge (exempelvis McCaghrey & Matthews, 1993; Wood, Mazow & Prager, 1998). 

Resultaten från de olika undersökningarna presenterades också i en graf där information för 

varje datapunkt fanns representerad, för att möjliggöra ytterligare jämförelse mellan 

metoderna och ge insikt i om avvikelsen i grader från det subjektivt uppmätta axelläget ändras 

för de objektiva metoderna när mängden astigmatism ökar. 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

3 Resultat 

3.1 Urval 
I studien deltog 22 personer mellan 19 och 32 års ålder. Medelåldern var 23,4 ± 3,2 år. 

Resultaten från en person uteslöts helt ur studien på grund av att gränsvärdet för astigmatism 

på minst -0.75 D inte uppnåddes på något öga. Detta gjorde att värden från 21 försökspersoner 

användes vid sammanställning av resultatet. Totalt användes resultaten från 36 ögon; 19 

högerögon och 17 vänsterögon, då sex försökspersoner hade en mindre mängd astigmatism än 

-0.75 D på det ena ögat och dessa ögon därför inte användes i studien. Den största mängden 

astigmatism som uppmättes hos en försöksperson var -5.75 DC. 

3.2 Denna studie 

3.2.1 Medelvärden 

I figur 4 nedan visas medelvärden för avvikelsen av axelläget i grader från den subjektiva 

refraktionen, framräknade från all data för varje objektiv metod. I diagrammet kan utläsas att 

autorefraktorn ger den lägsta avvikelsen följt av retinoskopi och därefter keratometri. 

Skillnaden i grader mellan autorefraktor och retinoskopi är statistiskt signifikant med ett p-

värde på <0.05. Detta gäller även för autorefraktor och keratometri där ett p-värde på <0.01 

uppvisas. Skillnaden mellan medelvärdena för retinoskopi och keratometri saknar dock 

statistisk signifikans (p=0.57). 

 

Figur 4. Medelvärden för avvikelsen av axelläge i grader från subjektiv refraktion för varje 

metod. Skillnaderna mellan retinoskopi och autorefraktor samt autorefraktor och keratometri 

är statistiskt signifikanta, detta gäller inte för skillnaden mellan retinoskopi och keratometri. 
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Figur 5 visar medelvärden för avvikelsen på samma vis som i figur 4, här med datan indelad i 

två grupper; en för alla data med en lägre mängd astigmatism på 0.75-1.25 D (grupp A) samt 

en för medelhög till hög astigmatism på 1.50-5.75 D (grupp B) (Benjamin, 2006, s. 655). 

Medelvärden för alla mätningar som presenterades i figur 4 har infogats för att möjliggöra en 

jämförelse. Här ses för grupp A ett högre medelvärde för deviationen av axelläge i grader än 

för grupp B för samtliga objektiva metoder, störst är skillnaden mellan grupperna för 

metoderna retinoskopi och keratometri.  

 

För grupp A (n=18) är skillnaden i grader mellan autorefraktor och retinoskopi samt 

autorefraktor och keratometri statistiskt signifikant (p<0.05 respektive p<0.01), medan 

skillnaden mellan retinoskopi och keratometri inte uppvisar någon statistisk signifikans 

(p=0.29). Skillnaderna för grupp A följer alltså samma mönster som när hela datamängden 

analyseras. 

 

Grupp B (n=18) med en högre mängd astigmatism visar dock ett annat resultat när den 

analyseras. Ingen statistisk signifikans för skillnader mellan grupperna uppvisas i något t-test, 

där samtliga jämförelser mellan grupperna ger p>0.05.  

 

 

Figur 5. Medelvärden för deviationen av axelläge i grader efter grupp. Parade student t-

tester visar att skillnaden i avvikelse mellan staplarna som representerar grupp B för 

samtliga metoder inte är statistiskt signifikant.  
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3.2.2 Procentangivelser för avvikelsen inom uppsatta intervall 

Tabell 3 visar hur många procent av de objektivt uppmätta värdena som faller inom 5, 10, 15 

respektive 20 grader från de subjektiva värdena. I det första intervallet uppvisar retinoskopi 

och autorefraktor likartade värden med 61,1 respektive 66,7 % av värdena inom 5 grader från 

det subjektivt uppmätta axelläget, medan keratometri visar ett värde på under 40 %. I de 

efterföljande intervallen hamnar procenttalen för keratometri närmare de för retinoskopi med 

exempelvis 75 respektive 77,8 % inom 10 grader från det subjektivt uppmätta axelläget. 

Autorefraktorn ger där högre procenttal med 97,2 % av värdena inom 10 grader från det 

subjektivt uppmätta axelläget och 100 % av värdena i de två sista grupperna.  

 

 

Tabell 3. Avvikelse av axelläge i jämförelse med subjektiv refraktion inom uppsatta intervall.            

Procentangivelser för antalet värden inom varje grupp. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antal värden (%) med ≤5 graders differens: 

Retinoskopi Autorefraktor Keratometri 

61,1 66,7 38,9 

   Antal värden (%) med ≤10 graders differens: 

Ret. Autoref. Ker. 

75 97.2 77,8 

   Antal värden (%) med ≤15 graders differens: 

Ret. Autoref. Ker. 

86,1 100 86,1 

   Antal värden (%) med ≤20 graders differens: 

Ret. Autoref. Ker. 

94,4 100 88,9 
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3.2.3 Cylinderstyrkans effekt på avvikelsen av axelläge 

Figur 6 visar ett diagram där alla data för avvikelsen i grader från den subjektiva refraktionen 

visas för varje objektiv metod. Varje uppmätt öga (ett eller två värden från varje 

försöksperson, se avsnitt 2.1 urval) representeras i diagrammet med en punkt för varje 

objektiv metod. Diagrammet illustrerar hur avvikelsen av axelläge ändras när cylinderstyrkan 

ökar. Avvikelsen för ögon med en större mängd astigmatism på -1.50 D eller mer har 

markerats med en röd ruta, vilket motsvarar grupp B. Här ses för alla tre objektiva metoder en 

trend av minskad mängd avvikelse för de högre cylinderstyrkorna jämfört med den första 

delen av diagrammet som representerar värden från grupp A. Effekten är inte lika tydlig för 

autorefraktorn, som till skillnad från de två andra metoderna visar en relativt låg avvikelse 

över hela diagrammet. För retinoskopi kan dock ses en tydlig minskning i mängden avvikelse, 

och keratometri som markerats med gröna punkter uppvisar den största minskningen i 

deviation av axelläge av alla metoderna.  

 

Figur 6. Diagrammet visar med hur många grader varje objektiv metod avviker från det 

subjektivt uppmätta axelläget för varje datapunkt. Notera att skalan på x-axeln inte är 

proportionerlig, utan visar cylinderstyrkan för varje öga som uppmätts i studien. Den röda 

markeringen visar på trenden för minskad avvikelse för cylinderstyrkor över eller lika med     

-1.50 dioptrier. 

DC 
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3.3 Jämförelse med resultat från tidigare studier 

3.3.1 Autorefraktor 

3.3.1.1 Procentangivelser för avvikelse inom uppsatta intervall 

För att möjliggöra en jämförelse med tidigare forskning har resultat från ett flertal studier 

sammanställts. Dessa studier har alla jämfört hur exakt olika autorefraktorer kan ta fram 

cylinderaxelläget i jämförelse med subjektiv refraktion. I två av studierna har cykloplegika 

använts. Samtliga resultat för autorefraktorer presenteras i tabell A i bilaga 2, som visar hur 

många procent av värdena för autorefraktor som faller inom 5, 10, 15 respektive 20 grader 

från subjektiv refraktion. Medelvärden för samtliga mätningar från tabell A för grupperna ≤5 

grader, ≤10 grader samt ≤20 grader presenteras i tabell 4. Medelvärdet inkluderar ej denna 

studies resultat.   

 

En jämförelse kan göras med resultaten för autorefraktormätningar som erhållits i denna 

studie, som återfinns i tabell 3. För gruppen ≤10 grader ses exempelvis i tabell 4 ett 

medelvärde på 61 %, baserat på resultat från tidigare studier där det lägsta värdet var 40 % av 

värdena inom 10 grader från den subjektiva refraktionen och det högsta 74 %. Denna studie 

fann för denna grupp ett procenttal på 97 % av värdena inom detta intervall. Också för de 

övriga grupperna ses liknande resultat.  

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Medelvärden från tabell A, bilaga 2:  

Antal värden inom ≤ 5 grader från subjektiv refraktion 36 %  

Antal värden inom ≤10 grader från subjektiv refraktion 61 %  

Antal värden inom ≤20 grader från subjektiv refraktion 81 %  

Tabell 4. Medelvärden för procent av antalet värden inom uppsatta intervall för avvikelse 

av axelläge baserat på tidigare studier. Samtliga värden som beräkningarna baserats på 

återfinns i tabell A, bilaga 2. 
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3.3.1.2 Effekten av cylinderstyrka på bestämningen av axelläge för astigmatism 

Samtliga studier som medelvärdena i tabell 4 har beräknats på har dock, till skillnad från 

denna studie, inkluderat mätvärden för alla cylinderstyrkor från -0.25 D och uppåt. 

Cylinderstyrkor på mindre än -0.75 D innebär en större tolerans för skiftningar i axelläge, 

vilket gör att exakta mätningar blir svårare. Detta diskuteras i introduktionen (avsnitt 1.2). För 

att se effekten av att alla cylinderstyrkor redovisas återges resultat från två av studierna från 

tabell A, bilaga 2 som valt att presentera resultaten från mätningar med astigmatism ≥ -0.75 D 

separat. Dessa ses i tabell 5. 

 

 

Tabell 5. I tabellen redovisas resultaten från två studier som jämfört exaktheten hos 

autorefraktorer för uppmätning av axelläge med subjektiv refraktion, både för samtliga 

cylinderstyrkor och för styrkor ≥-0.75D . 

 

 

 

I de mörkare lila fälten presenteras resultaten för astigmatism ≥-0.75 D. Vid en jämförelse 

mellan fälten, där resultaten från nuvarande studie återfinns längst ner i tabell 5, ses en bättre 

överensstämmelse mellan resultaten än tidigare framförallt vid en jämförelse av denna studie 

med Sheppard och Davies studie (2010). För de två grupperna ≤ 15 grader samt ≤ 20 grader 

finns en bra överensstämmelse även med studien av Mallen m.fl. (2001). Dock ligger 

exaktheten för de båda studierna fortfarande något lägre än för denna studie. När resultaten 

från de två första studierna jämförs inbördes kan man för båda studierna tydligt se att 

exaktheten för axellägesbestämningen hos autorefraktorerna ökar när astigmatism lägre än      

-0.75 D utesluts. 

 

Studie: Astigmatism: Autorefraktor: 
≤ 5 

grader 
≤ 10 

grader 
≤ 15 

grader 
≤ 20 

grader 

Sheppard & Davies, 2010 ≥-0.75 D Grand Seiko WAM-5500 55 % 80 % 91 % 95 % 

Sheppard & Davies, 2010 ≥-0.25 D Grand Seiko WAM-5500 34 % 53 % 66 % 70 % 

Mallen m.fl., 2001 ≥-0.75 D Shin-Nippon SRW-5000 29 % 57 % 80 % 88 % 

Mallen m.fl., 2001 ≥-0.25 D Shin-Nippon SRW-5000 21 % 40 % 58 % 65 % 

Denna studie ≥-0.75 D Topcon KR 8100P 67 % 97 % 100 % 100 % 



 

18 
 

3.3.2 Retinoskopi 

3.3.2.1  Procentangivelser för avvikelse inom uppsatta intervall 

Även för retinoskopivärden har resultat från tidigare studier sammanställts för att möjliggöra 

en jämförelse. Dessa återfinns i tabell B i bilaga 2. Av de studier som presenterar sina resultat 

i direkt jämförelse med subjektiv refraktion finns ingen som har presenterat data för 

astigmatism ≥-0.75 D separat. Därmed kan vi inte veta om resultaten, precis som för 

autorefraktorn, skulle förbättras om astigmatism under -0.75 D uteslöts. Överensstämmelsen 

mellan retinoskopi och subjektiv refraktion skiljer sig mellan studierna, med ett medelvärde 

för samtliga studier på 80 % för gruppen ≤10 grader. Denna studie fick här ett resultat på 75 

%. Retinoskopiresultaten för studierna från tabell B, bilaga 2 motsvaras av 

autorefraktorresultat från samma studier i tabell A, bilaga 2. Här ses vid en jämförelse att 

retinoskopivärdena i alla grupper har en bättre överensstämmelse med subjektiv refraktion än 

autorefraktormätningar för bestämning av axelläge. Undantaget är denna studie som fann det 

omvända förhållandet. 

 

3.3.2.2 Repeterbarhet och avvikelse från autorefraktormätningar 

I en studie av Walline m.fl. (1999) som undersökte repeterbarheten hos olika metoder för att 

mäta astigmatism fann man att värdena för axelläge vid retinoskopimätningar utan cykloplegi 

varierade mycket mellan olika mätningar. 80 % av värdena skiftade med ≥5 grader mellan 

mätningarna och 40 % av värdena ändrade sig med ≥10 grader mellan olika mätningar. 

Motsvarande värden för autorefraktor var en ändring med ≥5 grader hos 22,2 % av 

mätningarna och inga autorefraktorvärden varierade sig med ≥ 10 grader. En studie av 

Salvesen och Køhler (1991) fann liknande tendenser där axellägena mellan olika 

autorefraktormätningar varierade i mindre grad än mellan olika retinoskopimätningar, och där 

retinoskopivärdena avvek mer än 20 grader från autorefraktorvärdena i 50 % av fallen. Denna 

studie utfördes dock på en liten försöksgrupp med låga cylinderstyrkor. Ingen av de 

ovanstående studierna gjorde jämförelser direkt med subjektiv refraktion.  

 

En annan studie av Berman, Nelson och Caden (1984) fann ingen relevant skillnad mellan 

retinoskopi och autorefraktor och ansåg att båda metoderna gav likvärdiga resultat.  
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3.3.3 Keratometri 

Få studier har undersökt keratometerns förmåga att ta fram en preliminär refraktion att utgå 

från inför den subjektiva refraktionen, åtminstone när det gäller att ta fram ett axelläge för 

astigmatism. Även den klassiska formeln för att ta fram glasögonastigmatismen från 

keratometervärden, Javal’s regel
1
 kan bara användas i de fall när axelläget ligger i 90 eller 

180 grader och ger endast information om cylinderstyrkan (Elliott, Callender & Elliott, 1994). 

Därför går det inte att göra några direkta jämförelser mellan tidigare forskning och denna 

studie här.  

 

I en studie av Elliott, Callender och Elliott (1994) undersöktes Javal’s regel och därmed 

keratometerns funktion för att uppskatta den totala (refraktiva) astigmatismen. Studien talar 

inledningsvis om de fel som kan uppstå i en keratometermätning då ett förhållandevis litet 

område av kornea läses av, och studiens resultat visade att uppskattningarna av astigmatismen 

ofta var inkorrekta. Faktiskt gav det ett bättre resultat att ge patienten enbart sfärisk refraktion 

än en sfäro-cylindrisk med den framtagna cylinderstyrkan enligt Javal’s regel. Författarna 

poängterar att de eventuella fel som kan uppstå på grund av att cylinderaxelns position bara 

uppskattas inte har räknats med i utvärderingen. I sin slutsats föreslår författarna att 

autorefraktor och retinoskopi hellre ska användas, då de mer exakt tar fram cylinderstyrkan 

och också kan uppskatta sfärstyrka samt cylinderaxel. 

 

Studien av Gudmundsdottir m.fl. (2000) som nämndes i introduktionen tittade bland annat på 

astigmatismen hos äldre och använde sig av keratometer i kartläggningen. Studien fann som 

tidigare studier att mängden astigmatism ökade och att axelläget för astigmatismen gick mer 

åt ”mot regeln” i de högre åldersgrupperna. I studien konstaterades att denna förändring 

verkade sitta helt i kornea. Man kom också fram till att den lentikulära astigmatismen oftast är 

av typen ”mot regeln” och att den inte verkar ändra axelläge med tiden. Detta gör att den 

lentikulära och corneala astigmatismen i större utsträckning ligger i samma axelläge hos äldre 

patienter än hos yngre. 

 

 

  

                                                           
1
 Glasögonastigmatism = 1.25(korneal cylinder) + (-0.50 D x 90), där den sista delen av formeln tar hänsyn till 

den uppskattade lentikulära astigmatismen. 



 

20 
 

4 Diskussion 

4.1 Avgränsningar 
Denna studie har tittat på axelläget för astigmatism och hur exakt olika objektiva metoder kan 

ta fram detta jämfört med binokulär subjektiv refraktion. Cylinderstyrkan behandlas bara 

kortfattat i samband med detta och sfärstyrkan tas inte upp i studien. Resultaten är baserade på 

en liten grupp försökspersoner. Tidigare, liknande studier inom området har beaktat hela 

refraktionen hos försökspersonen (sfär/cylinder/axelläge) (exempelvis Jorge m.fl., 2005; 

Mallen m.fl., 2001; McCaghrey & Matthews, 1993; Wood, Mazow & Prager, 1998), eller mer 

sällan endast faktorerna cylinderstyrka och axelläge för försökspersonens astigmatism 

(Walline m.fl. 1999). Detta kan göra att bedömningen och utvärderingen av de olika objektiva 

metoderna i denna studie blir mindre rättvisande och användbar än den skulle ha varit om hela 

synfelet bedömts. Denna avgränsning har dock varit nödvändig i förhållande till studiens 

omfattning och tiden som fanns att tillgå.  

 

En positiv aspekt är att full fokus läggs på axelläget för astigmatism, vilket i en del andra 

studier har beretts liten plats till förmån för analyser av exaktheten hos uppmätningar av 

främst sfärstyrka, eller enbart analyserats tillsammans med de andra värdena utan att axelläget 

specifikt behandlats (Bullimore, Fusaro & Adams, 1998; Gwiazda & Weber, 2004; 

Rosenfield & Chiu, 1995). Detta gör att denna studie kan sägas behandla ett tidigare 

undanskymt område. Resultaten och slutsatser som görs bör dock beaktas i ljuset av att endast 

en komponent av synfelet har utvärderats i mätningarna samt att antalet försökspersoner i 

studien var begränsat.  

 

Denna studie har inte utvärderat mätningar av axelläge för cylindrar under -0.75 D och kan 

därför inte dra några slutsatser om detta. Tidigare forskning har dock visat att en patient inte 

är lika känslig för ändringar i axelläge vid dessa cylinderstyrkor (se avsnitt 1.2), varför ett 

utgångsvärde som stämmer mindre överens med den subjektiva refraktionen inte borde ha lika 

stor betydelse i undersökningssituationen. Då patienten kan tolerera större skiftningar i 

axelläge för cylindrar under -0.75 D anses precisionen för de olika objektiva metoderna för 

lägre cylinderstyrkor än denna ligga utom denna studies målområde. 
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4.2 Resultat och mål 

4.2.1 Studiens syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka av de objektiva metoderna som bäst 

kan assistera undersökaren i att få fram en utgångspunkt för sin synundersökning. Val av 

objektiva metoder och genomförande har därför haft som mål att efterlika den vanliga 

undersökningssituationen. För att undersökaren lätt ska kunna använda sig av studiens resultat 

i sin vardag har resultaten analyserats genom att resultaten från de objektiva metoderna 

jämförts med dem från den subjektiva refraktionen, istället för att till exempel undersöka de 

olika metodernas repeterbarhet.  

 

4.2.2 Huvudresultat 

Denna studie fann vid en sammantagen bedömning av all astigmatism ≥-0.75 D att 

autorefraktorn ger den mest exakta uppskattningen av axelläge i jämförelse med binokulär 

subjektiv refraktion. Autorefraktorn uppvisar det lägsta medelvärdet för avvikelse av axelläge 

i förhållande till subjektiv refraktion medan retinoskopi och keratometri ger medelvärden som 

är likvärdiga och statistiskt signifikant högre än för autorefraktor. Autorefraktorn uppvisar 

även det största antalet värden inom varje grupp för avvikelse av axelläge inom uppsatta 

intervall (≤5, ≤10, ≤15 respektive ≤20 grader från det subjektivt uppmätta axelläget). Här 

uppvisar retinoskopi ett bättre värde än keratometri för gruppen ≤5 grader, för övriga grupper 

är metoderna retinoskopi och keratometri likvärdiga. Samtliga objektiva metoder ger dock ett 

medelvärde för avvikelsen i axelläge från det subjektiva resultatet som ligger under 10 grader. 

±10 grader har ofta använts som kriterium i tidigare studier (exempelvis Jorge m.fl., 2005; 

Funarunart m.fl., 2009), varför ingen av de objektiva metoderna kan anses ge ett dåligt 

resultat som preliminär utgångspunkt inför subjektiv refraktion. Då enbart unga 

försökspersoner (19 till 32 år) deltog i denna studie får slutsatserna ovan anses gälla enbart för 

unga personer. 

 

Autorefraktorn och autokeratometern är automatiserade mätningar som i stort inte påverkas av 

någon mänsklig faktor. Retinoskopiresultaten är däremot beroende av undersökarens 

skicklighet. Bland den insamlade datan fanns två värden där axelläget som uppmättes med 

retinoskopi skilde sig mer än 30 grader från det subjektivt uppmätta värdet. Sannolikt berodde 

dessa stora felmätningar på att undersökaren utförde en mindre noggrann retinoskopi, eller att 

reflexerna tolkades fel. Dessa två värden höjde medelvärdet för avvikelsen av axelläge för 
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retinoskopi. Detta gör att slutsatserna hade kunnat se annorlunda ut om en undersökare med 

större skicklighet inom retinoskopi utfört undersökningarna. Det som talar för resultaten ovan 

är dock att båda mätningarna gällde lägre cylindrar, -0.75 respektive -1.00 D, som är svårare 

att se och där skiftningar i axelläge är mindre känsliga för patienten än vid högre 

cylinderstyrkor. En mänsklig undersökare kommer alltid att göra fel i enstaka lägen, 

exempelvis på grund av stress, vilket leder till liknande felbedömningar. Då de flesta av 

retinoskopiresultaten uppvisade betydligt mindre avvikelse anses värdena ändå vara 

representativa och slutsatserna riktiga. 

 

Flera tidigare studier har funnit liknande eller något bättre resultat för retinoskopivärden än 

denna studie (exempelvis Wood, Mazow & Prager, 1998; Hyams, Safir & Philpot, 1971). 

Överlag har sämre resultat uppvisats för autorefraktor. Dock har värden för alla 

cylinderstyrkor ≥-0.25 D analyserats i dessa studier, vilket skulle kunna påverka resultatet och 

förklara den lägre exaktheten hos dessa mätningar jämfört med dem som funnits i denna 

studie. För autorefraktorer har man också i ett par studier sett att resultaten förbättras om 

värden för astigmatism under -0.75 D utesluts (Sheppard & Davies, 2010; Mallen m.fl., 

2001). Om man enbart tittar på värden ≥-0.75 D för autorefraktorer ligger de närmare de som 

hittats i denna studie, även om de fortfarande är något lägre. Om man ser till dessa tidigare 

studiers resultat skulle alltså skillnaderna som hittats mellan retinoskopets och autorefraktorns 

förmåga att hitta axelläget för astigmatism utjämnas något jämfört med denna studie. Walline 

m.fl. (1999) och Salvesen och Køhler (1991) som jämförde autorefraktorns prestation med 

retinoskopets fann dock resultat som kan tyda på att autorefraktorn ger ett bättre utgångsvärde 

för axelläget än retinoskopi inför en subjektiv refraktion.  

 

En bidragande orsak till den höga överensstämmelsen mellan autorefraktor och subjektiv 

refraktion som ses i denna studie i jämförelse med tidigare kan också vara att resultat av att 

flera äldre studier tagits med i jämförelsen. Dessa studier har undersökt äldre modeller av 

autorefraktorer än denna studie. Då tekniken hela tiden går framåt är det sannolikt att dagens 

autorefraktorer mäter axelläget för astigmatism exaktare än de gjorde för några år sedan. I en 

sammantagen betraktelse av detta kan slutsatsen dras att autorefraktorvärdena som hittades i 

denna studie är något bättre än vad tidigare forskning funnit, men på grund av många 

inverkande faktorer kan detta inte anses påverka denna studies slutresultat i större 

utsträckning.  
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4.2.3 Resultat för astigmatism ≥1.50 D 

Tidigare studier har visat att autorefraktorns uppskattning av cylinderaxelläget bättre 

överensstämmer med den subjektiva refraktionen för cylindrar ≥0.75 D (Mallen m.fl., 2001; 

Sheppard & Davies, 2010). I denna studie undersöktes om ett sådant samband fanns även för 

högre cylinderstyrkor och om det gällde också för de andra objektiva metoderna. Resultaten 

visar att samtliga objektiva metoder uppvisade ett lägre och därför bättre medelvärde för 

avvikelse i axelläge för cylindrar 1.50-5.75 D jämfört med medelvärdena för all astigmatism. 

Minskningen är störst för metoderna retinoskopi och keratometri, vilket också ses tydligt i ett 

diagram som illustrerar avvikelsen för samtliga mätvärden. Keratometerresultaten kan 

förklaras av att mängden korneal astigmatism, den del av astigmatismen som keratometern 

mäter, ökar när den totala mängden astigmatism ökar (Benjamin, 2006, s. 655).  

 

Vid en analys av skillnaderna i deviation av axelläge mellan de tre olika objektiva metodernas 

resultat fanns att skillnaderna inte var statistiskt signifikanta. På grund av det låga antalet 

försökspersoner i studien kan endast försiktiga slutsatser dras, men resultaten tyder på att för 

astigmatism ≥1.50 D är alla tre objektiva metoder likvärdiga som preliminär metod inför den 

subjektiva refraktionen då det gäller bestämning av axelläge för astigmatism. För denna 

mängd astigmatism borde undersökaren också kunna räkna med att uppskattningen av 

axelläge är mer exakt än för lägre mängder av astigmatism.  

 

4.5 Studiens användningsområden 

Resultaten av studien kan användas i olika undersökningssituationer. I en 

standardundersökning kan undersökaren använda resultaten från studien för att bedöma hur 

väl den föredragna preliminära mätmetodens resultat kommer att överensstämma med den 

subjektiva bestämningen av patientens axelläge för astigmatism. Därigenom kan 

undersökaren få en uppskattning av hur mycket axelläget kan komma att ändras under den 

subjektiva refraktionen. I en mer komplicerad synundersökning där patienten exempelvis har 

svårt att ge subjektiva svar kan studien användas för att välja ut de objektiva mätmetoder vars 

resultat kan kombineras för att komma så nära patientens axelläge som möjligt i ordinationen. 
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4.6 Förslag till vidare forskning 

Denna studie fann samtliga metoder likvärdiga för cylinderstyrkor över -1.50 D baserat på ett 

litet underlag av försökspersoner. I tidigare forskning finns dock tendenser som tyder på att 

keratometern skulle kunna prestera bättre än de andra två metoderna i en äldre grupp av 

patienter. Exempelvis har en studie angett att keratometern kan prestera bättre än de båda 

andra metoderna när patienten har små pupiller eller linsopacitet (Grosvenor, Quintero & 

Perrigin, 1988), tillstånd som är vanliga hos den äldre befolkningen (Elliott, 2007, ss. 232-

233). Hos äldre sammanfaller också axelläget för den lentikulära och korneala astigmatismen 

i större utsträckning än hos yngre, vilket skulle kunna öka keratometerns prestation ytterligare 

(Gudmundsdottir m.fl., 2000). 

 

Detta skulle kunna tyda på att keratometermätningar på äldre patienter kan ge en bättre bild av 

patientens axelläge än retinoskopi och autorefraktor. Då denna studie enbart har undersökt 

friska ögon hos unga personer är detta något som återstår för framtida studier att utvisa. Det 

skulle vara intressant att i en vidare studie jämföra resultaten från denna studie med dem från 

en grupp med äldre patienter, för att se om det finns skillnader i vilken objektiv metod som 

presterar bäst för de båda grupperna.  

 

 

4.6 Slutsatser 
Denna studie fann att autorefraktorn är den objektiva metod som mest exakt kan hitta 

axelläget för astigmatism i förhållande till subjektiv refraktion. Därefter följer retinoskopi och 

keratometri som är likvärdiga metoder. Samtliga tre objektiva metoder har dock ett 

medelvärde för avvikelsen i axelläge som ligger inom 10 grader från den subjektiva 

refraktionen, något som i relation till tidigare forskning bedöms som ett godtagbart värde. 

 

Studien fann också resultat som tyder på att alla tre objektiva metoder är likvärdiga när det 

gäller att ta fram ett axelläge för astigmatism för cylinderstyrkor ≥-1.50 D. Samtliga av dessa 

slutsatser får anses gälla för unga personer, då endast unga försökspersoner deltog i studien.
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Informerat samtycke - Vilken är den bästa metoden för att hitta axelläget 

i ett astigmatiskt öga? Jämförelse mellan tre olika objektiva preliminära 

tester. 

Vad är astigmatism? 

När man har astigmatism (även kallat brytningsfel) betyder det att ögat bryter ljuset som 

kommer in i ögat olika mycket i olika snitt. Man kan tänka sig ögat som en klocka där ögat  

t.ex. bryter ljuset som mest i snittet mellan kl 12 och 6 och minst i snittet mellan kl 3 och 9.  

När man ska korrigera astigmatismen måste man ta reda på i vilket axelläge astigmatismen 

ligger, eftersom snitten kan ligga var som helst på klockan. 

 

Vad går mitt arbete ut på? 

Jag kommer i mitt examensarbete att jämföra tre olika objektiva metoder för att hitta 

axelläget i ett öga som har astigmatism, för att se vilken av metoderna som är mest exakt. 

För att ta reda på det kommer jag att jämföra resultaten av de preliminära mätningarna med 

axelläget jag kommer fram till i en vanlig synundersökning.  

Resultaten av min undersökning kommer förhoppningsvis kunna användas för att utföra 

denna del av synundersökningar mer effektivt. 

 

Vad förväntas av dig? 

Undersökningen kommer att ta max 35 min och är som en vanlig, förkortad 

synundersökning. Jag kommer först att göra några snabba förmätningar och sedan komma 

fram till dina glasögonstyrkor. Undersökningen kommer inte att innebära något obehag för 

dig. 

Resultaten från testerna kommer att användas i mitt arbete, men jag kommer inte att samla 

in några personuppgifter vilket innebär att uppgifterna inte kan spåras till dig. Du kommer 

alltså att delta helt anonymt. Deltagandet i studien är frivilligt och att du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att behöva lämna någon förklaring. 

 

Jag har härmed tagit del av informationen både skriftligt och muntligt och ger mitt 

godkännande till att medverka i studien: 

 

_________________________________________ ________________________________ 

Underskrift     Ort och datum 

 

_________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Tack så mycket för din tid! 
 

Har du några frågor är det bara att ställa dem eller kontakta mig: 

Maria Elfström   Handledare: Jörgen Gustafsson 

Tel: xxxxxxxxxxxxxx  jorgen.gustafsson@lnu.se 

me22kg@student.lnu.se       
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Tabell A. Autorefraktor. Tabellen visar resultat från flera studier som jämfört olika 

autorefraktorers överensstämmelse med subjektiv refraktion för uppmätt axelläge. Resultaten 

visar hur många procent av värdena som faller inom de uppsatta intervallen. Tomma fält 

innebär att dessa data inte har presenterats i studien. En asterisk (*) innebär att cykloplegika 

använts i studien. 

 

 

 

 

Tabell B. Retinoskopi. Tabellen visar data från flera studier som jämfört retinoskopins 

överensstämmelse med subjektiv refraktion för uppmätt axelläge. Resultaten visar hur många 

procent av värdena som faller inom de uppsatta intervallen. Tomma fält innebär att dessa 

data inte har presenterats i studien. En asterisk (*) innebär att cykloplegika använts i studien. 

Studie: Autorefraktor: ≤5 grader 
≤10 

grader 
≤15 

grader 
≤20 

grader 

Denna studie Topcon KR 8100P 67 % 97 % 100 % 100 % 

Jorge m. fl., 2005 Niked ARK 700A   55 %     

Kinge m.fl., 1996* Humphrey 500   65 %   87 % 

  Niked AR 1000   42 %   77 % 

Mallen m.fl., 2001 
Shin-Nippon SRW-
5000 21 % 40 % 58 % 65 % 

McCaghrey & Matthews, 1993 Hoya AR 550 43 % 63 %   80 % 

  Humphrey 550 48 % 71 %   86 % 

  Inami GR12 49 % 69 %   83 % 

  Niked AR 1000 45 % 66 %   87 % 

  Nikon NR 5000 37 % 64 %   90 % 

  Nikon NR 5100 37 % 54 %   79 % 

  Tagaki AR 1 29 % 52 %   78 % 

  Topcon RMA 2300 39 % 60 %   79 % 

Funarunart m.fl., 2009 Nikon NRK 8000 
 

74 % 
  

Sheppard & Davies, 2010 
Grand Seiko WAM-
5500 34 % 53 % 66 % 70 % 

Wood, Mazow & Prager, 1998* Niked ARK-900 51 % 67 %   83 % 

Øyo-Szerenyi m.fl., 1997 Niked ARK 2000   70 %   83 % 

Øyo-Szerenyi m.fl., 1997  Niked ARK 2000   69 %     

 (Huvudstudie) Canon RK-3   67 %     

Studie: Astigmatism ≤5 grader ≤10 grader ≤15 grader ≤20 grader 

Denna studie ≥0.75 D 61 % 75 % 86 % 94 % 

Funarunart m.fl., 2009 ≥0.25 D   97 %     

Hyams, Safir & Philpot, 1971 ≥0.25 D 

 

71 % 

  Jorge m.fl., 2005 ≥0.25 D   66 %     

Wood, Mazow & Prager, 1998* ≥0.25 D 66 % 85 %   95 % 
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