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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien var att jämföra tre olika metoder (Mallettenheten, 

Saladinkortet och Wessonkortet) för att mäta fixationsdisparitet, se ifall metoderna 

hade en bra repeterbarhet samt jämföra resultaten från fixationsdisparitetstesterna 

med den uppmätta forin. 

Material och metod: I studien deltog 19 personer mellan 20–31 år, alla hade 

samsyn. Undersökningen utfördes i en ordning som gjorde att ögonen skulle tröttas 

ut så lite som möjligt för att inte påverka resultatet. Den började med anamnes, 

refraktion, forimätningar med modifierad Thorington på avstånd och på nära håll 

och sedan utfördes mätningar av fixationsdisparitet, varje metod utfördes tre gånger 

för att få fram ett medelvärde. Undersökningen avslutades med mätning av KNP, 

ackommodationsamplitud och vergensmätningar. 

Resultat: 11 av 19 försökspersoner hade någon fixationsdisparitet (FD) enligt 

Mallett, Saladin eller Wesson. Då Mallett endast mäter den associerade forin och 

inte FD så användes inte den i jämförelserna. Studien visar en statistiskt signifikant 

skillnad i uppmätt FD mellan Wesson och Saladin (p = 0,027). En Bland-Altman 

analys visade att skillnaden mellan mätresultaten blev högre ju högre 

fixationsdispariteten var. Repeterbarheten var god för Wesson (ICC = 0,95) och 

Mallett (ICC = 0,87), men något lägre för Saladin (ICC = 0,71). En envägs- RM 

ANOVA visade inga signifikanta skillnader mellan de tre mätningarna för någon av 

metoderna. 47 % av försökspersonerna hade en FD som gick åt samma håll som 

den uppmätta forin. 10 % hade FD som gick åt motsatt håll från forin. Varken 

Wesson eller Saladin visade någon signifikant korrelation med forin: Wesson (p = 

0,11, R = 0,15) och Saladin (p = 0,08, R = 0,17). 

Slutsats: Studien visar att det fanns en signifikant skillnad mellan Saladintestet och 

Wessontestet och att de således inte är utbytbara med varandra. Repeterbarheten 

har varit god för två av tre metoder. Det här studien har visat att om 

fixationsdispariteten ska mätas kliniskt kan det vara bra för undersökaren att 

bestämma sig för ett test och bara använda det, det går inte att dra slutsatsen helt då 

detta bör testas på en större grupp försökspersoner. 



 

ii 

 

 

 

Abstract 
The aim of this study was to compare three clinical tests used for measuring fixation 

disparity. The correlation between fixation disparity and phoria was evaluated and the 

repeatability for each method. 

This study included 19 subjects (aged from 20 to 31 years); all had functional binocular 

vision. The order of the tests in the examination was chosen to prevent fatigue from 

effecting the results. Following case history, binocular refraction, and phoria 

measurements at distance and near, the examination proceeded in measurement of 

fixation disparity with each of the three tests; three measurements were performed for 

each, and averaged. The examination concluded with measurements of NPC, amplitude 

of accommodation and vergences. 

Eleven of 19 subjects had FD to some degree according to Mallett, Saladin or Wesson. 

Since the Mallett unit only measures the associated phoria, the results could not be used 

in this study. 

This study shows a significant difference in measured FD between Wesson and Saladin 

(p=0.027). A Bland-Altman analysis showed a significant difference between the 

results; it showed that the higher the fixation disparity the greater the difference 

between the two measurements (p <0.0001). The repeatability was good for Wesson 

(ICC = 0.95) and Mallett (ICC = 0.87), however lower for Saladin (ICC = 0.71). A One 

Way- RM ANOVA showed no significant difference between the three measurements 

for each method. FD deviated in the same direction as the measured phoria for 47 % of 

the subjects; 10 % had FD that deviated in the opposite direction from the measured 

phoria. Wesson and Saladin showed no significant correlation to the phoria: Wesson 

(Pearsson r = 0.15; p = 0.11), and Saladin (Pearsson r = 0.17; p= 0.08). 

The study shows that there is a significant difference in the results of fixation disparity 

between the Saladin card and the Wesson card indicating that these methods can’t be 

used interchangeably. Repeatability was better for Mallett and Wesson but not so good 

for Saladin. There was a significant correlation between phoria and fixation disparity in 

means of the direction of deviation i.e. an exophoria is often followed by an exo fixation 

disparity.  

In a clinical setting, it might be advisable to adopt one single method and not compare 

results with those obtained by other instruments.  
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1 Inledning 

Att kunna se med två ögon, binokulärseende, är en viktig del av den mänskliga synen. 

Binokulärseendet hänvisar till föreningen av bilder i de två ögonen för förbättrad visuell 

förmåga och djupseende. En aspekt av binokulärseendet är fixationsdisparitet 

(Jaschinski, 2017), vilket kommer att avhandlas i det här arbetet. 

 

1.1 Samsyn  

Binokulärseende är det tillstånd i vilket båda ögonen bidrar till en visuell bild som kan, 

men inte behöver, vara enkel (Millodot, 2009, s. 401). Binokulärseende garanterar alltså 

inte en enkel bild; även den fysiologiska diplopin är en normal del av den binokulära 

synen. För att få en enkel bild behövs fusion (Solomons, 1978). Fördelarna med att 

använda två ögon är många; två ögon ger ett bredare synfält (Howard & Rogers, 2002, 

s. 2) och studier visar att både kontrastkänsligheten och visus ökar (Campbell & Green, 

1965;  Blake & Fox, 1973). Binokulärseende är även grunden för förmågan att 

uppskatta djup. (Howard I. P., 2002, s. 4) 

 

1.1.1 Stereoseende 

Eftersom ögonen inte sitter på samma plats utan är separerade horisontellt ser de inte 

exakt samma bild. Stereoseende, även kallat stereopsis, är förmågan att avgöra djup 

baserat på den binokulära skillnaden mellan bilderna från ögonen (Blake & Fox, 1973). 

Det är den här mekanismen som gör det möjligt att se en enkel tredimensionell bild. 

(Wang & Wu, 2016), (Westheimer, 2013). De kriterier som finns för stereoseende är: en 

stor överlappning av synfälten från de båda ögonen, att vissa av de afferenta 

nervfibrerna korsar varandra, samt att ögonen rör sig samordnat och är konjugerande 

(Elliott, 2014). Givetvis går det även att uppskatta djup med hjälp av monokulära 

ledtrådar. En sådan ledtråd kan vara ett litet objekt som står framför och delvis täcker 

det som finns bakom (Westheimer, 2013). Det finns en del studier gjorda på 

stereoseende och vad som kan påverka stereoskärpan; Fry & Kent (1944) utförde en 

studie på fyra försökspersoner för att undersöka om det finns något samband mellan 

stereoseende och heteroforier. De hittade inget samband mellan de två. Saladin (1995) 

gjorde en liknande studie men med fler försökspersoner och med striktare kriterier för 

vilka som fick vara med. Han kom fram till att heteroforier har en viss påverkan på 

stereoseendet men att stereoseendet är känsligare vad det gäller esofori än exofori. Ogle, 
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Martens, och  Dyer (1967 s. 366) kom fram till att fixationsdisparitet inte påverkar 

stereoseendet. Detta följdes upp av Cole & Boisvert (1974) som hittade att 

stereosynskärpan ökade ju mer fixationsdispariteten minskades.  

 

1.2 Heterofori 

En heterofori är en avvikelse av ögonens synaxlar när det inte finns något som 

stimulerar fusion. Den här avvikelsen har olika former beroende på dess inriktning 

(Millodot, 2009, s. 152). Det finns olika metoder för att hitta heteroforier; det går bland 

annat att mäta med Thorington test, von Graefe och med cover test. Det senare ger dock 

ingen information om exakt storlek på forin. (Scheiman & Wick, 2002, s. 63)  

 

1.2.1 Cover test 

Det finns två delar till cover test: det ena testet är cover/uncover och det andra är 

alternerande cover test. Först utförs testet objektivt för att se om det finns heterotropi 

eller heterofori, om ingen heterotropi hittas fortsätter testet för att utvärdera om det finns 

heterofori; detta görs genom alternerande covertest (Elliott, 2014). 

Cover/uncover är ett objektivt test för att utvärdera närvaro av en heterotropi eller en 

heterofori. Förutom rörelsemönstren kan undersökaren bilda sig en uppfattning om 

forins/tropins stabilitet och varaktighet (Scheiman & Wick, 2002; Elliott, 2014). Det 

visar på ett enkelt sätt hur patientens ögon jobbar när binokulärseendet förhindras. 

Nackdelen med testet är att det är svårt att upptäcka små avvikelser även om den som 

utför testet är mycket erfaren. Då räcker det inte längre med att göra testet objektivt, då 

kan det behöva göras även subjektivt. Detta görs genom att fråga patienten om objektet 

flyttar sig när ögat täcks och avtäcks. Det är rekommenderat att sitta så att undersökaren 

hela tiden kan betrakta patientens ögon både vid avståndstest och vid närtestet, det är 

dock viktigt att undersökaren inte täcker tavlan vid avståndstestet. (Elliott, 2014) 

Om ingen heterotropi hittas utförs alternerande cover test för att se om det finns 

heterofori. Fördelen som alternerande cover test har om man jämför med cover/uncover, 

för att utvärdera forier, är att eventuella rörelser som syns vanligtvis är större. Detta är 

på grund av att fusionen blir helt bruten vid alternerande cover test medan vid 

cover/uncover bryts fusionen vid övertäckandet av ögat men återfås vid avtäckandet. 

Alternerande covertest kan även användas för att hitta de forier som är intermittenta och 

kan brytas ner till en tropi. (Elliott, 2014). 
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1.2.2 KNP 

Konvergensnärpunkten är den punkten där de synaxlarna möts vid maximal 

konvergens-kraft där bilden fortfarande är enkel. För att mäta KNP behöver man 

egentligen inga särskilda instrument, det enda som behövs är något som patienten kan 

titta på, t.ex. en penna (Elliott, 2014) dock underlättas mätningen genom att använda en 

RAF-stav. Testet kan utföras både objektivt och subjektivt. Objektivt genom att 

undersökaren hela tiden tittar på patientens ögon och noterar om patienten tappar 

konvergensen, om ett eller båda ögonen släpper fokuseringen. Subjektivt genom att 

patienten säger till när bilden blir dubbel (Grosvenor, 2007). 

 

Figur 1. Bild på RAF-stav som användes vid mätning av KNP och Ackommodationsamplitud 

 

1.2.3 Thorington tavla 

Modifierad Thorington används för att mäta laterala och vertikala forier på nära håll. 

Detta test används ofta som ett alternativ till von Graefe (Carlson & Kurtz, 2004); det är 

det test som visade högst repeterbarhet mellan olika undersökare i en jämförelse om sju 

olika tester (Rainey, m.fl. 1998). Det är också ett av de test som är minst ansträngande 

för patienten då inget prisma sätts framför ögonen.  

  

Figur 2 (till vänster). Den modifierade Thorington tavla som användes för mätning av fori på 40 cm  

Figur 3 (till höger). Thorington tavla som användes för mätning av fori på avstånd (3m) 
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1.2.4 Vergenser 

Vergenser är ögonrörelser som innebär att ögonen rör sig simultant och i synkroni mot 

eller från det mediala planet, antingen är de konvergerande eller divergerande (Millodot, 

2009). Maddox klassificerade vergens redan på 1800-talet. Klassifikationen av vergens 

är tonisk vergens, ackommodativ vergens, proximal vergens och fusionsvergens 

(Maddox, 1893).  

 Tonisk vergens är den vergensen som representerar ögonens position vid vila, 

alltså då inga andra faktorer som bidrar till konvergens. Detta kan ibland kallas 

mörker-vergens eftersom ögonen upptar en viloposition i mörker (Goss, 2009, 

ss. 42, 198).   

 Ackommodativ vergens är den vergens som sker när blicken flyttas från att titta 

på distans till att titta på något nära och en viss ackommodation uppstår på grund 

av konvergenskravet. (Scheiman & Wick, 2002, s. 463).  

 Proximal vergens är den vergens som står för störst del av den vergens som 

används vid närarbete. Det kan förklaras som en medvetenhet om närhet 

(Scheiman & Wick, 2002, ss. 456-457).  

 Fusionsvergens kallas också disparitetsvergens och är den konvergens som 

ansvarar för att bihålla en enkel bild. Det stimuli som sätter igång 

fusionsvergensen är skillnader i de två retinala bilderna (Stark, Kenyon, 

Krishnan, & Ciuffredas, 1980). 

 

1.2.5 Horopter och Panums område 

Horoptern är det ställe med objektspunkter i rummet som ger en enkel bild under 

binokulärt seende. Horoptern är en yta (oftast sfärisk) som går genom fixationspunkten i 

rummet och som bildar en cirkel med ögonens nodalpunkter; den kallas även för Vieth-

Müller-cirkeln (Rabbetts, 2007). Det är de punkter som hamnar på korresponderande 

punkter i ögonens retina, alltså på anatomiskt identiska punkter (Vojniković & Tamajo, 

2013). Dessa punkter är egentligen inte exakta punkter utan mer cirkulära områden 

kring punkterna, dessa kallas för Panums område. Diplopi uppstår om objektet ligger 

närmare eller längre från horoptern; då uppstår korsad respektive okorsad disparitet. 

(Millodot, 2009, ss. 153-154).  
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1.3 Fixationsdisparitet 

Som tidigare nämnts finns det en viss tolerans i det visuella systemet vilket innebär att 

synaxlarna inte behöver vara 100 % korrekt inställda; det är grunden för 

fixationsdisparitet (Goss, 2009, s. 81). Bilderna av ett fixationsobjekt kommer att slås 

samman till en enkel bild även om de hamnar på olika punkter i retina, så länge de 

hamnar inom Panums område (Sheedy, 1980). Fixationsdisparitet innebär att synaxlarna 

inte möts 100 % vid fixationspunkten; det finns alltså en mycket liten felinställning men 

den leder inte till dubbelseende. Fixationsdisparitet mäts i bågminuter men kan även 

uttryckas i prismadioptrier, det blir dock ytterst små avvikelser då. Fixationsdisparitet 

mäts oftast subjektivt med två linjer eller staplar, där patienten ser ena linjen med ena 

ögat och den andra linjen med det andra ögat. Allt annat i testet ses med båda ögonen. 

Det finns en del faktorer som påverkar fixationsdispariteten: hur testet är utformat, hur 

det utförs, och även patientens binokulärseende (Goss, 2009, s. 81). Mängden 

fixationsdisparitet kan variera beroende på hur mycket av testet som ses binokulärt, ofta 

blir resultatet lägre om patienten har foveal fusion jämfört med om patienten bara har 

fusion perifert (Carter, 1980; Sheedy, 1980).  

Att utvärdera fixationsdisparitet som en del i utredning av binokulära problem är viktigt 

då fixationsdisparitetskurvor, både för avstånd och för nära, är den enda kliniska 

metoden för att bedöma interaktioner mellan vergens och ackommodation under 

binokulära omständigheter. Att utföra tester binokulärt ger även bättre och en mer exakt 

bild av interaktionerna mellan de binokulära komponenterna än vid monokulära tester 

(Scheiman & Wick, 2002, s. 429). De vanligaste symptomen kopplade till 

fixationsdisparitet är astenopiska besvär (Sheedy & Saladin, 1978). 

 

1.3.1 Olika typer av horisontell fixationsdisparitet 

Fixationsdisparitet kan mätas både på nära håll och på avstånd och precis som 

heteroforier kan den vara antingen eso eller exo. Oftast går fixationsdispariteten åt 

samma håll som den dissocierade forin, det vill säga om det finns en exofori finns det 

också en exo fixationsdisparitet, men det går inte att alltid att dra den slutsatsen. När 

fixationsdispariteten går åt samma håll som heteroforin är den dissocierade forin oftast 

större än fixationsdispariteten (Ogle m.fl 1967, ss. 105-110; Scheiman & Wick, 2002, 

ss. 431-432) 
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1.3.2 Associerad fori 

Man kan även mäta mängden prisma som krävs för att neutralisera fixationsdispariteten, 

i detta fall heter det associerad fori. När den associerade forin testas finns binokulära 

ledtrådar i hela synfältet utom det lilla området kring de två monokulära punkterna som 

används i testet. Men när den dissocierade forin testas finns inga binokulära ledtrådar 

alls. De flesta tester som finns har två vertikala linjer, den ena upptill och den andra 

nedtill (se figur 4), där höger öga ofta ser den övre linjen och det vänstra ögat ser den 

nedre, detta med hjälp av polariserande glasögon. Om den övre linjen ses till höger om 

den nedre linjen finns en eso fixationsdisparitet och tvärtom.  

 

Figur 4. Bild som illustrerar hur de flesta tester är uppbyggda och hur det kan se ut vid olika typer av 

fixationsdisparitet, Från vänster: Exo fixationsdisparitet, Ingen fixationsdisparitet, Eso fixationsdisparitet 

I fallet ovan där det övre strecket är till höger om det nedre krävs en viss mängd bas ut 

prisma för att neutralisera detta; mängden prisma som krävs är ett mått på den 

associerade forin som finns (Goss, 2009, ss. 83-84). 

 

1.3.3 Kurvor  

En fixationsdisparitetskurva är ett diagram över mängden fixationsdisparitet (Y-axeln) 

som fås genom olika mängd prisma (X-axeln) Det finns fyra typer av kurvor för 

fixationsdisparitet (Se bilaga VIII); Ogle var den som först tog fram dessa. Kurvorna 

som fås kan analyseras för att se närvaro eller frånvaro av vissa binokulära avvikelser 

(Ogle m.fl 1967 ss. 76–87). 

 

1.3.4 Mätmetoder 

Det finns olika sätt att använda fixationsdisparitet som ett verktyg för att analysera det 

binokulära systemet; antingen kan det mätas motoriskt eller sensoriskt. I den motoriska 

mätningen (som är vanligast i USA) används kända vergenskrav i form av prisma för att 

det binokulära systemet ska kunna testas. Ändringen i fixationsdispariteten ritas sedan 

in i en kurva, känd som fixationsdisparitet vid ”forced vergence”. Resultaten på grafen 
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analyseras sedan och används för ordination. Den sensoriska typen av mätning (som är 

vanligast i Europa) fokuserar främst på hur det binokulära systemets anpassar sig till 

den fixationsdispariteten som förekommer. Detta belastar alltså inte det binokulära 

systemet med påtvingad vergens. Bestämmandet av den sensoriska anpassningen av 

olika stora objekt ger grunden för analys och korrektion av fixationsdispariteten 

(London & Crelier, 2006). 

För att ett kliniskt test ska fungera bra får det inte dissociera eller på något annat sätt 

hindra binokulärseendet; det måste finnas både central och perifer fusion genom hela 

testet (Mallett, 1997). Mallett menar att det behövs centrala och perifera fusionslås för 

att få så normala förhållanden som möjligt. Resultaten blir annars kliniskt oanvändbara. 

 

1.3.5 Tidigare studier 

Det finns ett flertal studier som jämför olika metoder att mäta fixationsdisparitet (van 

Haeringen, McClurg, & Cameron, 1986; Goss & Patel, 1995; Ngan, Goss, & Despirito, 

2005; Dittermore, Crum, & Kirschen, 1993; Frantz, Elston, Michalik, Templeman, & 

Zoltoski, 2011).  Ngan m.fl (2005) jämförde FD-kurvor från Wesson- och Saladinkortet 

och visade att Wesson tenderar att visa mer exo FD än Saladin.  

Wessonkortet har i flera studier jämförts med Sheedy Disparometer. Goss och Patel 

(1995) fann att Wesson oftare gav typ 1 kurvor och att Sheedy Disparometer oftare gav 

typ 2 kurvor även i denna studie gick Wesson mer åt exo FD än den andra metoden. 

Dittemore m.fl. (1993) gjorde också en jämförelse mellan Wessonkortet och Sheedy 

disparometer men de fann ingen statistisk signifikant skillnad mellan resultaten. Deras 

studie visar att det snarare är den bakomliggande heteroforin och inte typ av instrument 

som styr fixationsdispariteten. Många är överrens om att de resultat som fås genom 

olika typer av FD-tester inte är samma och att testerna inte är utbytbara med varandra 

(Ngan, Goss, & Despirito, 2005; Goss & Patel, 1995; van Haeringen, McClurg, & 

Cameron, 1986). 

 

1.3.6 Mallett Enhet 

Mallettenheten innehåller både centralt och perifert fusionslås. Detta genom att två 

monokulära markeringar introduceras i det binokulära synfältet samtidigt som det finns 

både centrala och perifera fusionslås. Det centrala i form av OXO mellan de 

monokulära markeringarna och det perifera i form av text runt om hela cirkeln. 

Patienten behöver aldrig flytta sitt fokus från testmarkeringen. Se figurer 5 och 6. 
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Figur 5 (till vänster). Mallettenheten med horisontal fixationsdisparitetstest belyst 

Figur 6 (till höger). Närbild på den del av Mallettenheten som användes för att mäta fixationsdisparitet. 

 

1.3.7 Saladin Near Point Balance kort 

Testmarkeringarna är placerade på många olika ställen på Saladinkortet, det gör att 

patienten måste flytta sitt fokus efter varje cirkel och sedan titta på en ny cirkel. Se figur 

7 och 8. 

 

Figur 7 Bild på Saladinkortets framsida, den sida som användes i mätning av fixationsdisparitet 

 

 
 
Figur 8. Närbild på testmarkeringar från Saladinkortet 
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1.3.8 Wesson Fixation Disparity kort 

Testmarkeringarna är centralt placerade i Wessonkortet med perifert fusionslås i form 

av text till höger och till vänster om markeringen. Patienten behöver aldrig flytta sitt 

fokus från själva testmarkeringen. Se figur 9 och 10. 

  

Figur 9 (till vänster). Foto på hela Wessonkortet   

Figur 10 (till höger). Förstoring av testmarkering på Wessonkortet 
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2 Syfte 

Syftet med studien var att jämföra tre olika metoder som använts vid mätning av 

fixationsdisparitet (Mallettenheten, Saladinkortet och Wessonkortet) – dels för att se 

ifall metoderna gav samma resultat samt för att se hur repeterbar varje metod var. 

 

Nollhypotes: 

Den uppmätta fixationsdispariteten skiljer sig inte mellan de tre mätmetoderna. 
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3 Material och metoder 

3.1 Deltagare och Urvalskriterier 

Studien omfattade 19 försökspersoner, 18 kvinnor och 1 man. De kriterier som fanns för 

studien var att de skulle vara mellan 18–35 år, ha samsyn (testades genom samsynstest i 

foropter) samt visus över 1,0. Försökspersonerna söktes via annonser som hängdes upp i 

Linnéuniversitetets lokaler och även i Universitetsbibliotekets lokaler (se bilaga II). De 

söktes även personligen genom en kortare presentation av arbetet för de som går 

optikerprogrammet. 

 

3.2 Instrument 

Följande material och instrument användes: 

 Autorefraktor, manuell foropter,  

 Syntavla anpassad för 6 meter, Läsprov anpassat för 40 cm 

 Thorington tavla, Modifierad Thorington kort 

 Provbåge med provglas 

 Fixatonsdisparitetstester: Mallett Near Vision enhet, Saladin Near Point Balance 

kort, Wesson Fixation Disparity kort 

 Polariserande glasögon 

 Journalblad (se bilaga I) 

 

3.3 Genomförande 

Information om studien gavs både skriftligen och muntligen till alla deltagare innan 

mätningar inleddes. Informationen som delgavs var vilka tester som skulle genomföras 

samt hur testerna kommer att gå till. Alla tester förklarades för försökspersonerna innan 

start då de också fick information om att varje test skulle utföras tre gånger i en slumpad 

ordning. Försökspersonerna hade polariserande glasögon. Deltagarna fick även skriva 

på ett informerat samtycke innan studiens start (se bilaga III). Undersökningen utfördes 

i följande ordning: 
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Undersökningen inleddes med en objektiv refraktion i autorefraktor. Den fortsatte sedan 

med en utvärdering av försökspersonens samsyn. Utvärderingen var ett samsynstest 

med foropter, där syntavlan var på sex meters avstånd från försökspersonen. Detta för 

att kunna utvärdera om personen var lämplig att delta i studien. Vid samsyn fortsatte 

undersökningen med en refraktion (bäst visus med mest plus) samt forimätningar. 

Forimätningarna genomfördes med Thorington tavla på tre meter och med modifierad 

Thorington på 40cm. Efter refraktion och korrigering av eventuellt synfel kunde 

fixationsdisparitetstesterna påbörjas.  

 

3.3.1 Modifierad Thorington 

Thorington test utfördes både på avstånd och på nära håll. Testet på nära håll utfördes 

med modifierad Thorington. Testet började med avstånd men störst vikt lades på 

närtestet. Försökspersonen fick ha en röd Maddox-lins framför höger öga samtidigt som 

hen tittade på Thorington tavlan. Det säkerställdes att försökspersonen såg en vit 

ljuskälla och ett rött streck som gick vertikalt varefter de fick berätta vart det röda 

strecket befann sig. Efter detta utfördes testet på nära håll och den modifierade 

Thorington hölls på 40 cm från försökspersonen och samma procedur som vid 

avståndsmätningen tillämpades (Elliott, 2014). 

 

Refraktion Autorefraktor 
Binokulär refraktion i 

foropter 

Forimätning Thorington 3m 
modifierad Thorington 

40cm 

FD Slumpad ordning 
Mallet enhet, Wesson 
FD kort, Saladinkort 

CT Unilateral Alternerande 

KNP × 2 KNP KNP - återgång 

Ack.amp: 
OD,OS,OU 

Push up Push down 

Vergenser Negativa Positiva 
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3.3.2 Fixationsdisparitet 

3.3.2.1 Mallett Metod 

Försökspersonen höll i testet på 40 cm avstånd. Testet började med att försökspersonen 

fick läsa två rader binokulärt. Därefter fick försökspersonen fokusera på X:et i mitten på 

bokstäverna OXO (se figur 3). Efter det frågades försökspersonen om hen kunde se två 

gröna streck, ett ovanför och ett nedanför X:et. Försökspersonen skulle sedan berätta var 

strecken befann sig i förhållande till X:et. Om något av strecken inte var rakt ovanför 

eller under X:et introducerades prisma (t.ex.1
Δ
) tills båda strecken befann sig i mitten av 

X:et. 

 

3.3.2.2 Saladinkort Metod 

Försökspersonen fick titta på testet som befann sig på 40 cm avstånd. Innan testet 

började skulle försökspersonen titta på den horisontella raden av cirklar på toppen av 

kortet. Skärmen bakom testet tändes upp och försökspersonen fick rikta sin 

uppmärksamhet till de vertikala linjerna i K-cirkeln (18X). De fick avgöra om de kunde 

se två vertikala linjer, ett ovanför och ett under den horisontella mittlinjen; när 

försökspersonen kunde se att strecken inte var i linje med varandra i cirkeln 

uppmanades försökspersonen att titta på cirklarna en och en och att läsa upp ordet 

mellan varje cirkel. Sedan bestämdes vilken av alla cirklar, på hela den horisontella 

raden, som innehöll de linjer som var mest i linje med varandra. Försökspersonen tittade 

på bokstäverna mellan cirklarna innan de tittade på nästa. Resultatet noterades i 

bågminuter. 

 

3.3.2.3 Wesson Fixation Disparity Kort 

Försökspersonen fick själv hålla i testet på 40 cm avstånd. Kortets framsida lystes upp 

med en lampa. Försökspersonen tittade på testet och fick berätta om hen såg den svarta 

pilen och de färgade strecken samtidigt. Försökspersonen fick sedan berätta vilket streck 

den svarta pilen var närmast. Resultatet noterades i bågminuter. 

 

3.3.2.4 Repeterbarhet 

Varje test upprepades tre gånger, försökspersonerna fick alltså totalt utföra tre 

testmetoder fördelat på nio gånger. Ordningen på dessa slumpades fram för att få så 

tillförlitliga resultat som möjligt. Vilotid mellan varje test var ungefär 10–20 sekunder, 

under denna tid fick försökspersonerna ta av sig de polariserande glasögonen och titta 
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runt i undersökningsrummet innan nästa test påbörjades. Detta gjordes för att 

binokulärseendet inte skulle tröttas ut. 

 

3.3.3 Cover test/KNP/Ackommodationsamplitud 

3.3.3.1 Cover test 

Efter fixationsdisparitetstesterna påbörjades cover testet, det delades upp i två delar 

både för avstånd och för nära. Den första delen var cover/uncover och den andra var 

alternerande cover test. Testen utfördes både objektivt och subjektivt. Först gjordes 

testet på avstånd och sedan på nära håll. Vid avståndstestet fick försökspersonen titta på 

en bokstav på raden ovanför bästa visus för det sämsta ögat. Först utfördes 

cover/uncover genom att ett öga i taget täcktes över med en ocklussionsspade och sen 

täcktes av. Detta utfördes 5–6 gånger för vartdera ögat och försökspersonen 

uppmanades att titta på samma bokstav hela tiden. Efter det utfördes alternerande cover 

test genom att växla mellan att täcka för höger/vänster öga. Samma procedur användes 

för att utföra testet på nära håll, den enda skillnaden var att till närtestet användes en 

linjal med små bokstäver istället för en visustavla. (Elliott, 2014). 

 

3.3.3.2 KNP 

KNP utfördes med RAF-stav; objektet som användes var en bild på ett vertikalt streck 

med en prick i mitten. Försökspersonen uppmanades att hela tiden titta på strecket och 

försöka hålla det enkelt så länge som möjligt. Objektet började på 50 cm från 

försökspersonen och flyttades sedan närmare i en hastighet av ungefär 5 cm/sekund. 

Försökspersonen sade till när och om strecket blev dubbelt, när det blev dubbelt 

flyttades bilden ca 2 cm närmare ögonen och drogs sedan tillbaka igen, denna gång 

skulle försökspersonen säga till när strecket blev enkelt igen. Både värdet när strecket 

blev dubbelt och när det blev enkelt igen noterades. 

 

3.3.3.3 Ackommodationsamplitud 

Testet för ackommodationsamplitud utfördes efter KNP, även här användes RAF-

staven. Försökspersonen fick titta på rutan med bokstäver som går från stora till små. 

Först genomfördes testet monokulärt och sist binokulärt. Försökspersonen fick titta på 

en av bokstäverna på den minsta, tydliga raden och hålla den bokstaven i fokus hela 

tiden. Testet började på 40 cm och försökspersonen sa till när hen såg första tecken på 

suddighet och fick även avgöra om det gick att få bokstaven tydlig igen eller inte. Om 



 

15 

 

bokstaven blev tydlig fortsatte testet till dess att bokstaven blev suddig och inte kunde 

bli tydlig igen. När försökspersonen inte kunde få bokstaven tydlig igen flyttades 

objektet lite närmare och drogs sedan tillbaka för att försökspersonen skulle kunna säga 

till när hen kunde se bokstaven tydligt igen. De värden som noterades var när bokstaven 

blev suddig och när den blev tydlig igen. Medelvärdet togs fram från när bilden blev 

suddig och när den blev tydlig igen och resultatfördes för varje öga och binokulärt. Det 

slutgiltiga resultatet blev 1/medelvärdet för att få fram amplituden i dioptrier. 

 

 

3.3.4 Positiv/Negativ fusionsvergens 

Sist utfördes tester för att mäta positiva och negativa vergenser på 40 cm. 

Försökspersonen fick sitta bakom foroptern och titta på en tavla med bokstäver som 

stod i en vertikal rad. I neutralt läge (ingen prisma) frågades försökspersonen om hen 

kunde se raden enkel. Sedan instruerades försökspersonen att hela tiden titta på bilden 

och hålla den tydlig genom hela testet. Försökspersonen informerades om att säga till 

när bilden blev suddig (om den blev suddig), när den blev dubbel och när den blev enkel 

igen.   

Först introducerades bas in prisma binokulärt i en hastighet om ca 1 Δ/sek. Total 

prismadioptri noterades när försökspersonen sa till om att bilden blev suddig och när 

den delade sig. När bilden delat sig avlägsnades prisma i samma hastighet som tidigare 

och det noterades när försökspersonen sa till om att bilden blev enkel igen. 

Sedan gjordes samma procedur för de positiva vergenserna men med bas ut prisma 

istället för bas in. Om det inte blev någon suddighet noterades det värdet som ett ”X” 

(Carlson & Kurtz, 2004, ss. 182-183). 

 

För behandling av insamlade data användes programmen Excel 2016 och GraphPad 

Prism 7.03. 

Intraclass correlation coefficient (ICC) analys och en envägs-ANOVA med upprepade 

mätningar användes för att få fram repeterbarheten för de olika metoderna. 

Tvåsidigt parat t-test användes för att analysera skillnaden mellan Wesson och Saladin. 
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4 Resultat 

Alla resultat från undersökningen finns presenterade i bilagor IV-VII. 

4.1 Fixationsdisparitet 

Totalt fanns det 11 försökspersoner av 19 som hade någon fixationsdisparitet (FD) 

enligt Mallett, Saladin eller Wesson (se tabell 1). Endast 3st (16 %) hade FD när 

mätningarna genomfördes med Mallett.  Saladin och Wesson visade 11st vardera (58 %) 

med FD dock var endast 8st av dessa gemensamma. De tre personer med FD enligt 

Mallett hade även FD enligt Saladin och Wesson. Av alla försökspersoner var det 5st 

som inte hade FD enligt någon av metoderna. 

 

Tabell 1. Sammanfattning över hur många av försökspersonerna som hade fixationsdisparitet enligt varje 

metod. Tabellen visar även hur många försökspersoner som hade samma resultat mellan de olika 

metoderna. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Jämförelse av de olika testerna. 

Då Mallettenheten endast visar om FD finns eller inte och inte dess magnitud kunde inte 

resultaten jämföras med Saladin eller Wesson. Mätresultaten för Mallettenheten där FD 

fanns är den associerade forin; alltså mängden prisma som krävs för att nollställa FD. 

 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad i uppmätt FD mellan Wessonkortet och 

Saladinkortet (två-sidig parat t-test: p=0,027). De individuella resultaten för Saladin och 

Wesson för varje försöksperson kan ses i figur 11. 

 Antal FD = Mallett FD = Saladin FD = Wesson 

Mallett 3  3 3 

Saladin 11 3  8 

Wesson 11 3 8  
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Figur 11. Jämförelse av Saladintestet och Wessontestet för de 19 försökspersoner som deltog i studien. 

Grafen visar medelvärdet av tre mätningarna för varje test och person, där negativa tal indikerar en exo 

FD och positiva tal indikerar en eso FD. En två-sidig parat T-test gav (p = 0,027) och det visar att det 

finns en statistisk signifikant skillnad mellan dessa två mätmetoder. 

 

En analys, där medelvärdet från Wesson och Saladin jämfördes med skillnaden mellan 

dem, visar att differensen mellan metoderna blev större ju högre fixationsdispariteten 

var (se figur 12). För låga mängder FD (runt 4 bågminuter) är skillnaden mindre. Det 

fanns en signifikant korrelation mellan medelvärdet för Wesson & Saladin och 

differensen mellan metoderna (Pearsson r= 0,96; p=0,027).  

 
 

Figur 12. Graf som visar medelvärde för FD för Wesson och Saladin (för varje försöksperson) på x-axeln 

samt differensen mellan metoderna på y-axeln (notera att värdena är omvända). Den visar att skillnaden 

mellan testerna blir större ju högre fixationsdispariteten som finns. En regressionslinje har lagts till för 

att lättare se sambandet (Ekvation för regressionslinje: Y = 1,67*X + 0,9382). 
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4.1.2 Repeterbarhet 

 

Repeterbarheten skilde sig något mellan de olika metoderna och var god för Wesson 

(ICC=0,95) och Mallett (ICC=0,87). Saladins repeterbarhet var däremot något lägre 

(ICC=0,71). En envägs-ANOVA med upprepade mätningar visade inga signifikanta 

skillnader mellan de tre mätningarna för någon av metoderna (se tabell 2 för p-värden). 

 
Tabell 2. Tabellen visar resultaten av ANOVA-analysen (p-värden) och Intraclass correlation coefficient 

(ICC) för 3 upprepade mätningar för varje metod. Ett p-värde som överstiger 0,05 indikerar ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan mätningarna i testerna och ett ICC-värde på över 0,8 visar på god 

repeterbarhet. 

Metod p-värde ICC  

Wesson 0,09 0,95 

Saladin 0,37 0,71 

Mallett 0,33 0,87 

 

4.1.3 Samband mellan FD och Fori 

 
Tabell 3. Medelvärdet av fixationsdispariteten för varje metod (S-Saladin, W-Wesson) och även forin (F-

Fori) för varje försöksperson. Negativa tal indikerar en exo fixationsdisparitet och en exofori och 

positiva tal indikerar eso fixationsdisparitet och en esofori, 0 är ingen fixationsdisparitet och ortofori. 

Siffror på den översta raden indikerar vilken försöksperson resultaten gäller. 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

S X -2 -6 -2 1 -2 X -2 X -2 X -2 -1,3 X X X X -3,3 2,2 

W 2,9 -17,2 -5,7 -28,7 -14,3 -7,2 -4,3 -4,3 X X X -25,8 X X X -1,4 X -2,9 X 

F nära -1,0 -5,0 -2,3 -3,0 -1,5 -21 1,5 -2,5 -1,0 -2,0 -0,5 -2,0 -1,0 -1,0 -1,0 X -5,0 -2,0 X 

 

Nio av försökspersonerna hade en FD som gick åt samma håll (se Tabell 3). Två 

individer (101 & 107) avvek från detta mönster då de hade en FD som gick åt motsatt 

håll från forin. Fixationsdisparitet för försöksperson 105 uppmättes som en eso-

deviation med Saladin men som exo med Wesson. Fem försökspersoner hade inte någon 

fixationsdisparitet trots en exofori; två försökspersoner hade inte någon fori men en av 

dem hade en eso fixationsdisparitet och den andra en exo fixationsdisparitet. 

Varken Wesson eller Saladin visade någon signifikant korrelation med forin: Wesson 

(Pearsson r = 0,15; p = 0,11), och Saladin (Pearsson r = 0,17; p = 0,08). 
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Figur 13. Grafen visar förhållandet mellan fori (40 cm) och fixationsdisparitet. Förhållandet är 

framtaget genom Δ/bågminut. Wesson (Pearsson r = 0,15; p = 0,11), och Saladin (Pearsson r = 

0,17; p = 0,08). Låga R-värden innebär låg korrelation och höga p-värden innebär att det inte 

finns ett signifikant samband mellan FD och fori. 

 

4.1.4 Fori avstånd och nära 

Av de 19 försökspersoner som deltog i studien hade 8st någon fori på avstånd och 17st. 

hade någon fori på nära håll (40cm) (Se tabell 4). Endast en av försökspersonerna hade 

någon form av symptom sammankopplat till detta; FP 106 som hade 9 exofori på 

avstånd och 21 exofori på nära håll. 

 
Tabell 4. Alla försökspersoners resultat från forimätningar både på avstånd (3m) och för nära 

(40cm). Negativa värden visar exoforier och positiva värden visar esoforier. Mätningarna 

utfördes med Thorington-tavla och modifierad Thorington. Endast en mätning per 

försöksperson och avstånd genomfördes. 

FP Fori (avstånd) Fori (nära) 
101 0 -1 
102 -1,0 -5 
103 -0,5 -2,3 
104 0 -3 
105 -0,5 -1,5 
106 -9 -21 
107 0 1,5 
108 0 -2,5 
109 -0,5 -1 
110 0 -2 
111 0 -0,5 
112 0 -2 
113 0 -1 
114 0 -1 
115 0,5 -1 
116 0,5 0 
117 -1 -5 
118 0 -2 
119 0 0 
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4.1.5 KNP 

De uppmätta värdena för KNP ligger inom det normala för alla försökspersoner (se 

bilaga VI) med värden under 10cm eller till och med in till näsan, detta noterades då 

som ”Näsa” vilket är ett avstånd på ca 4–5 cm beroende på individen. 

4.1.6 Ackommodationsamplitud 

Den uppmätta ackommodationsamplituden visade värden inom det normala för alla 

försökspersoner för såväl monokulära som binokulära mätningar, dessa värden 

noterades i dioptrier (se bilaga VI).  

 

4.1.7 Positiva och negativa vergenser 

Fem försökspersoner hade värden lägre än det normala bryt-värdet för de positiva 

vergenserna (normala bryt-värden: 21±6). Två försökspersoner hade värden under 

normala bryt-värden för de negativa vergenserna (normala bryt-värden: 21±4). 

Resultaten journalfördes i Δ (se bilaga VI). 
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5 Diskussion 

Denna studie har undersökt tre metoder som används för att evaluera fixationsdisparitet: 

Mallett, Saladin och Wesson. Det viktigaste studien visat är att det inte går att jämföra 

resultaten från metoderna.  

 

Mallettenheten var det test som utmärkte sig mest i den här studien på grund av att det 

inte går att mäta storleken på fixationsdispariteten i det testet; Mallettenheten ger en 

indikation på om det finns fixationsdisparitet (samt vilken typ) men det enda som går att 

mäta är den associerade forin.  

 

Överlag visade Saladin lägre värden av fixationsdisparitet i jämförelse med Wesson, 

detta beror troligtvis på att fusionslåset är starkare på Saladinkortet än på Wesson. 

Dessutom kan det bero på att försökspersonen fick tillbaka fusionen mellan varje cirkel 

genom att läsa det ord som stod mellan cirklarna. De högsta fixationsdisparitets-värdena 

mättes med Wessontestet vilken kan bero på att det inte fanns något centralt fusionslås i 

den polariserande rutan i kortet. Ukwade (2000) fann att tester med enbart perifera 

fusionslås ger högre resultat än tester med centrala fusionslås. Teorin stöds även av 

andra studier som jämför olika metoder att mäta fixationsdisparitet. Det spekuleras om 

att Wessonkortet ger högre resultat på grund av avsaknaden av centralt fusionslås 

(Brenk-Krakowska, Szady, & Naskrecki, 2012) och att Saladinkortet har starkare 

fusionslås samt att det har finare graderingar mellan testmarkeringarna för 

fixationsdisparitet som ger mindre värden. Det kan också bero på att testmarkeringarna 

är olika utformade i de olika testerna, där Saladinkortet har flera testmarkeringar runt 

om kortet medan Wessonkortet bara har en central testmarkering (Ngan, Goss, & 

Despirito, 2005). 

 

Det har genomförts flera studier på just jämförbarheten mellan tester som mäter 

fixationsdisparitet. Resultaten i de flesta studierna visar att värden från en metod inte 

går att jämföra med värdet från en annan metod på grund av att de skiljer sig för mycket 

från varandra. Det finns ingen fastställd orsak till varför det inte går att jämföra värden 

på fixationsdisparitet mellan olika metoder. Studier har gjorts där Wessonkortet 

jämförts med Sheedy Disparometer. Goss & Patel (1995) visade att metoderna inte är 

utbytbara med varandra och förklarar att det beror på att designen på testmarkeringarna 
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skiljer sig mellan testerna vilket påverkar styrkan på fixationslåset. Resultaten från 

liknande studier är eniga i att resultat från metoderna inte ska jämföras med varandra 

(Goss & Patel, 1995; Ngan, Goss, & Despirito, 2005). 

 

Något anmärkningsvärt i denna studie var att Mallett-metoden inte indikerat någon 

fixationsdisparitet alls på ett flertal försökspersoner (16 st.) medan de övriga två 

metoderna visade en viss mängd fixationsdisparitet. Vad det beror på är oklart; det kan 

vara så att försökspersonerna inte har några symptom eller har normalt binokulärseende, 

svaren från försökspersonerna ger kanske en indikation om varför det kan vara så. 

Några av svaren är: ”det var svårt att avgöra om strecken rörde sig eller inte”, 

”glasögonen var krångliga” och att det var ”svårt att avgöra vilket streck som var 

förskjutet”. Att det upplevts som svårt att avgöra om strecken rört på sig eller inte kan 

bero på att den del av testet som använts är ganska liten och att de gröna polariserade 

testmarkeringarna var ganska tjocka i jämförelse med de andra testerna. 

Både Wessonkortet och Saladinkortet har visat en viss mängd fixationsdisparitet hos 

fler försökspersoner. I jämförelsen mellan de två metoderna visade det sig att ju högre 

fixationsdisparitet desto större var skillnaden mellan testerna. Det kan finnas flera 

orsaker till detta, som redan diskuterats ovan. 

 

Denna studie visade ingen signifikant korrelation mellan forier och FD. Det som dock 

framkom var att oftast FD oftast går åt samma håll som forin, dvs. en försöksperson 

med exofori hade oftast även en exo FD. Detta bekräftas även av Scheiman och Wick 

(2002, ss. 431-432) 

 

Endast en av försökspersonerna i den här studien har haft forier som medfört symptom i 

form av dubbelseende vid trötthet, huvudvärk osv. Detta kan bero på att 

försökspersonen gjort en skelningsoperation tidigare och fortfarande är under utredning 

för detta. 

 

De övriga mätningarna i studien (KNP, Ackommodationsaplitud, fusionsvergenser) har 

inte gett något resultat som var mycket avvikande. Några av försökspersonerna hade en 

något låg bryt-punkt när de positiva vergenserna mättes men ingen har angett att de har 

några symptom som kan kopplas till detta.  
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6 Slutsats 

Den här studien visar att det finns en signifikant skillnad i FD mellan Saladin och 

Wesson och att ju högre FD desto större blir skillnaden mellan dem.   Studien visar även 

att repeterbarheten för Wesson och Mallett har varit bra men mindre bra hos Saladin. 

Studien med sina 19 deltagare visar att det är en stor skillnad mellan testerna; den har 

visat att om tester för fixationsdisparitet ska utföras kliniskt bör undersökaren hålla sig 

till en och samma test och inte jämföra resultaten med andra metoder. Detta 

överensstämmer med tidigare studier men för att kunna dra den slutsatsen helt behöver 

en större studie med fler försökspersoner utföras. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga I. Journalblad 
Anamnes:  

 

 

 

Objektiv refraktion (Autorefraktor) 

H Visus V Visus 

 
PD Avstånd H:   V: 

 
Refraktion  

 
Fri 

visus  
Fri bin. 
visus  

Fri visus 
nära  

_____cm  

Fri bin.  
visus 
nära  

_____cm   

Sfär  Cyl.  Axel  Visus  Bin. 
visus  

H           

V        

 

 

 

CTA obj. 

 

CTA subj. CTN Obj CTN Subj 

Motilitet  KNP 

Ack. Amplitud H V  Bin  

 

 

 

 

  

Forimätningar Avstånd Nära ± Dioptri Nära AK/A 

Horisontellt      

Vertikalt   



 

II 

 

8.2 Bilaga II. Reklamblad 

 

 

Samarbetar dina ögon? 
Jag söker dig som har en fullgod och fungerande syn och som kan 

tänka dig att ställa upp på mitt examensarbete på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet med min studie är att jämföra 

tre olika metoder som mäter hur bra dina ögon samarbetar. 

Vid ditt besök kommer jag att utföra en synundersökning och 

sedan kolla hur dina ögon samarbetar med hjälp av tre olika tester. 

Du som deltar har möjlighet att vinna två stycken biobiljetter som 

kommer att lottas ut i slutet av Maj. Ditt besök kommer att ske 

någon gång under vecka 13–16. 

Ring eller maila mig så berättar jag mer! 

 

 

Caroline Finnström 
Student Optikerprogrammet åk 3 

073-XXX XX XX 

cf222gp@student.lnu.se 

Handledare 

Peter Lewis, Leg. Optiker och Universitetsadjunkt 
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8.3 Bilaga III. Informerat samtycke 

 

 
   

  

Informerat samtycke – Fixationsdisparitet 

  

Välkommen till Optikerprogrammet på Linnéuniversitetet som möjlig 

forskningsperson.  Denna studie har som mål att visa om det finns några skillnader i 

tre olika tester för att undersöka om hur dina ögon samarbetar.  

   

Sår går det till.   

Vi kommer att träffas en första gång för att utvärdera om du är en lämplig 

forskningsperson genom att göra en bedömning av hur bra dina ögon samarbetar. 

Om dessa värden visar att du passar in, kommer sedan en synundersökning och ett 

antal mätningar att genomföras med de tre testerna. 

  

Du kommer efter synundersökningen att genomföra dessa tester i en slumpvald 

ordning och varje test kommer att genomföras tre gånger. Mätningarna kommer att 

genomföras på ett avstånd om 40 cm från dig. Efter detta kommer du att svara på en 

kort enkät om hur du upplevde de olika testerna. 

 

Tiden i undersökningsrummet är ca 75 minuter och du som forskningsperson utsätts 

inte för risker eller obehag.  

   

Registreringen av mätningarna kommer endast att göras med ålder.  All mätdata 

avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få tillgång till resultaten.   
 ____________________________________________________________ 

  

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av 

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

är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta 

mitt deltagande.  

  

Jag samtycker till att deltaga:  
  

………………………………………………………….  

  

  

Signatur: ……………………………… Datum: ………………….  

  

 Födelseår/månad:     ……/……  

  

 Kontaktuppgifter:  

 Caroline Finnström 073–XXX XX XX, cf222gp@student.lnu.se 

 Peter Lewis (Handledare): 0480–446182, peter.lewis@lnu.se 

    

  

Sida 1 (1)  

2017-03-22     
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8.4 Bilaga IV. Mätvärden: Fixationsdisparitet 
Mallett är mätt i Δ (prd), Saladin och Wesson är mätta i bågminuter 

 

Kod Mallett Mallett Mallett Saladin Saladin Saladin Wesson Wesson Wesson 

101 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,3 

102 0 0 0 -2 -2 -2 -17,2 -17,2 -17,2 

103 0 0 0 -6 -6 -6 -4,3 -4,3 -8,6 

104 0 0 0 0 -6 0 -25,8 -34,4 -25,8 

105 1 BI 2 BI 2 BI 1 1 1 -8,6 -17,2 -17,2 

106 4 BI 0 0 -2 -2 -2 -4,3 -8,6 -8,6 

107 0 0 0 0 0 0 -4,3 -4,3 -4,3 

108 6 BI 6 BI 6 BI -2 -2 -2 -4,3 -4,3 -4,3 

109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 

111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 0 0 0 -2 -2 -2 -25,8 -25,8 -25,8 

113 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 

114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

116 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,3 

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

118 0 0 0 -2 -4 -4 -4,3 -4,3 0 

119 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 
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8.5 Bilaga V. Mätvärden: Fixationsdisparitet (medelvärde) 
 

Kod Mallett medelvärde Saladin medelvärde Wesson medelvärde 

101 0,0 0,0 2,9 

102 0,0 -2,0 -17,2 

103 0,0 -6,0 -5,7 

104 0,0 -2,0 -28,7 

105 -68,7 1,0 -14,3 

106 -45,8 -2,0 -7,2 

107 0,0 0,0 -4,3 

108 -206,2 -2,0 -4,3 

109 0,0 0,0 0,0 

110 0,0 -2,0 0,0 

111 0,0 0,0 0,0 

112 0,0 -2,0 -25,8 

113 0,0 -1,3 0,0 

114 0,0 0,0 0,0 

115 0,0 0,0 0,0 

116 0,0 0,0 -1,4 

117 0,0 0,0 0,0 

118 0,0 -3,3 -2,9 

119 0,0 2,2 0,0 
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8.6 Bilaga VI. Mätvärden: övriga värden 

 

Kod Fori KNP ACK.AMP (H/V/BIN) (D) Pos vergens Neg vergens 

101 -1,0 näsa x2 9,75/9,75/10 x/30/8 12/16/10 

102 -5,0 näsa x2 10,50/10,50/10,50 x/8/0 18/28/23 

103 -2,3 näsa x2 7,50/11,00/11,75 x/10/0 x/18/12 

104 -3,0 7/7 & 7/7 8,75/9,00/9,50 12/22/7 18/22/18 

105 -1,5 8/8,5 & 8/9 8,50/9,50/9,50 x/14/3 18/24/14 

106 -21,0 näsa & 6/8 9,00/8,75/9,50 16/20/10 26/36/22 

107 1,5 näsa x2 10,50/10,00/10,50 12/22/6 x/18/16 

108 -2,5 näsa x2 10,50/10,50/10,50 x/38/14 x/24/22 

109 -1,0 näsa x2 8,75/8,75/9,50 x/24/18 12/18/14 

110 -2,0 9/10 & 9/10 9,50/8,75/9,50 x/14/8 12/18/10 

111 -0,5 7/8 & 7/8 8,75/8,75/9,00 x/30/18 x/16/14 

112 -2,0 7/8 & 8/9 8,00/8,00/8,25 x/24/8 16/18/22 

113 -1,0 näsa x2 11,75/10,00/10,50 x/10/4 18/20/18 

114 -1,0 näsa x2 9,50/10,00/10,50 30/36/24 x/18/16 

115 -1,0 näsa x2 10,50/10,50/11,75 x/36/12 12/18/16 

116 0,0 7/8 & näsa 8,25/8,25/9,00 x/18/6 x/18/12 

117 -5,0 näsa x2 10,50/10,50/11,00 x/24/12 x/24/22 

118 -2,0 näsa x2 11,00/10,50/11,75 x/24/18 10/24/18 

119 0,0 näsa x2 10,50/10,00/10,50 x/38/30 x/18/14 
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8.7 Bilaga VII. ANOVA tabeller 

 

ANOVA table Wesson SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 20,11 2 10,06 F (1,984, 35,72) = 2,583 P=0,0900 

Individual (between rows) 4309 18 239,4 F (18, 36) = 61,5 P <0,0001 

Residual (random) 140,1 36 3,893 
  

Total 4469 56 
   

 

ANOVA table Saladin SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 1,026 2 0,5132 F (1,454, 26,18) = 0,9652 P=0,3681 

Individual (between rows) 85,15 18 4,731 F (18, 36) = 8,897 P <0,0001 

Residual (random) 19,14 36 0,5317 
  

Total 105,3 56 
   

 

ANOVA table Mallett SS DF MS F (DFn, DFd) P value 

Treatment (between columns) 662,4 2 331,2 F (1, 18) = 1 P=0,3306 

Individual (between rows) 131768 18 7320 F (18, 36) = 22,1 P <0,0001 

Residual (random) 11923 36 331,2   

Total 144354 56    
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8.8 Bilaga VIII. De fyra kurvorna för fixationsdisparitet 
Figuren baserad på Ogle’s fixationsdisparitetskurvor (Ogle, Martens, & Dyer, 1967, ss. 76–87) 
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