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 ABSTRAKT 

Syfte: Syftet var att studera om det fanns någon skillnad i ackommodationsamplituden 

idag jämfört med för 100 år sedan. 

Metod: I studien undersöktes 29 försökspersoner mellan 8 och 55 år. De genomgick en 

synundersökning för att få rätt värde på den avslutande mätningen, 

ackommodationsamplituden som mättes med RAF-linjal. Objektet var ett streck med 

en punkt på för att efterlikna Duanes studie i början av 1900-talet. 

Resultat: 37 av mätningarna, 48,7%, låg inom Duanes normalgränser. 26 mätningarna, 

34,2%, hamnade under normalgränsen. Fem mätningar, 6,6%, hamnade över 

normalgränsen men inom Duanes högre extremgräns och åtta mätningar, 10,5%, 

överskred extremgränsen. 

Slutsats: Studien visar att en tredjedel av mätningarna hamnar under de normalvärden 

Duane tog fram i början av 1900-talet och därför kan ackommodationsamplituden 

försämrats men antalet försökspersoner är för litet för att kunna dra en sådan slutsats. 

 



 

 

 

SUMMARY 

The purpose of this study was to examine if the amplitude of accommodation has 

changed in the last century.  

29 subjects between 8 and 55 years old were examined. The subjects underwent an eye 

examination. The examination began with a case history and an objective refraction 

value from the auto refractor.  Then a monocular refraction with binocular balance was 

done with duochromatic test as control method. The last measurement was the 

amplitude of accommodation, which was made with the RAF rule. The object was a 

black line with a dot on it on a white background which was most like the one Duane 

used in his study. If the subject could not see the object within 50 cm a plus power lens 

was added to bring the near point within 50 cm. The power of the lens was determined 

with BCC at 50 cm. If the subject had the near point closer than 10 cm the test was 

performed both with and without extra lens. The power of the lens was either -3,00D or 

-4,00D.  

Barely half of the measurements landed within Duanes normal values, and a third 

landed below. The measurements with additional lenses were closer to Duanes normal 

values from the beginning of the 20
th

 century. 

Considering that a third of the measurements landed below the normal values and a few 

measurements landed above the amplitude of the accommodation may have degraded in 

the last century but the number of measurements is too few to make that statement. 
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INTRODUKTION 

Alexander Duane gjorde en studie och sammanställde ett resultat 1909 men fortsatte 

sina mätningar fram till 1912 och sammanställde ett ännu större resultat. Denna studie 

testar 29 personer och ser om de ligger på normalnivån från Duanes andra studie, den 

från 1912, eller om det finns en trend som antingen är något lägre eller något högre än 

normalvärdena sedan 1912. 

 

ANATOMI 

Ciliarkroppen 

Ciliarmuskeln är en kombination av longitudinella, cirkulära och radiella muskelfibrer. 

Funktionen hos de cirkulära fibrerna är att kontrahera och relaxera zonulafibrerna som 

utgår från ciliarprocessernas dalar. De longitudinella fibrerna påverkar trabekelverkets 

avflöde. Blodkärlen som försörjer ciliarkroppen kommer från iris, och iris nerver 

kommer via ciliarnerverna. Ciliarkroppen är triangulär i genomskärning, den sträcker 

sig framåt från slutet av choroidean framåt till iris början det vill säga den är ca 6 mm 

bred. Den består av en veckad främre del, pars plicata, som är ca 2 mm bred och den 

bakre är jämnare, pars plana som utgör de resterande 4 mm. Ciliära utskott reser sig från 

pars plicata. De består främst av kapillärer och vener som utgår från vortexvenen. Det 

finns två lager ciliarepitel, det inre är opigmenterat och motsvarar främre delen av 

neuroretina medan det yttre är pigmenterat och motsvarar det retinala pigmentepitelet 

(Riordan-Eva, 2008, ss. 10-11).  De opigmenterade epitelcellerna i pars plana är 

kubiska, pelarformade eller irregulära beroende på ålder och var de sitter. Man tror att 

dessa celler påverkar sekretionen av zonulafibrer, kollagen och hyaluronsyra (Forrester, 

Dick, McMenamin & Lee, 2002, ss 31 och 35). Se ciliarkroppen i fig. 1. 
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Figur 1. Bild över ciliarkropp och zonula (efter Remington, 2005, s. 42) 

Zonula 

Linsen är fäst i främre delen av ögat genom trådlika fibrer vid namn zonula. Den 

främsta funktionen zonula har är att stabilisera linsen och tillåta ackommodation. 

Eftersom zonula inte är en sammanbunden vävnad, utan består av ett antal fibrer tillåts 

vätska flyta från bakre kammaren till glaskroppens kammare (Beebe, 2003, ss. 203-

205). Zonulatrådarna har sitt ursprung från det opigmenterade ciliarkroppsepitelet och 

fäster i närheten av ekvatorn på linskapseln. De består av proteinet fibrillin, en av 

komponenterna i elastiska fibriller men de saknar de flesta andra delarna som elastiska 

fibrer innehåller och är därför inte märkbart elastiska. Spänningen av zonulatrådarna 

påverkar linsens kurvatur (Beebe, 2003, ss. 118-119). Fibrerna i zonula är uppbyggda av 

fibriller som är ca 70-80nm i diameter, de buntas ihop till fibrer som uppskattas vara ca 

4-50µm i diameter. De består av det ickekollagena kolhydratproteinet 

mucopolysackarid och glykoproteinkomplexen som ciliarepitelet utsöndrar.  

Zonulafibrerna går från bakre pars plana-regionen nära ora serrata, de utgår från 

ciliarepitelet vid inre membranet men går inte in i cytoplasman. Sedan sträcker de sig 

framåt mot pars plicata och lägger sig som en matta eller en väv och flätas ihop i 

varandra. Det är ett litet antal som sträcker sig över de andra och fäster antingen på ytan 

av zonulamattan eller längre fram vid ciliarveckskrönen. Elektronmikroskopskanning av 

fixerade preparat har visat att mattan ligger platt mot pars plana medan 

ultraljudsundersökning av levande människor och apor visar att bakre zonula följer en 

rak linje genom vitreous till ciliarveckskrönen. Man har även observerat en förgrening 

av bakre zonula när den banar väg framåt mot pars plicata. De flesta bakre zonulafibrer 
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sträcker sig framåt mot pars plicata och in i dalarna mellan vecken och fäster i 

ciliarepitelet där och i veckens väggar. Det är denna region som brukar skilja på främre 

och bakre zonula. Beskrivningen av zonula när den passerar genom pars plicata och 

vecken till linsen varierar. Elektronmikroskopskanning visar att tydligt att fibrerna går 

från pars plana genom dalarna mellan vecken och fram till främre zonula, men andra 

föreslår att de främre zonulafibrerna går från ciliarepitelet längs åsarna på vecken utan 

att passera genom vecken (Beebe, 2003, ss. 203-205). 

Linsen 

Linsen har en betydande roll i synfunktionen även om dess brytfunktion är mindre än 

corneas. Linsen kan ändra form med hjälp av ciliarkroppen och på så vis ändra 

brytkraften (Forrester et al. 2002, s. 31). För att linsen ska klara av att finjustera 

avbildningen på näthinnan måste vissa kriterier uppfyllas. Linsen måste vara 

transparent, ha ett högre brytningsindex än omgivande medier och dess brytningsytor 

måste ha rätt kurvatur. Kurvaturen måste kunna ändras för att kunna få fokus på objekt 

både på nära håll och på avstånd. Att linsen är transparent och har ett högt 

brytningsindex beror på dispositionen av linsfibrerna, frånvaron av membranbundna 

organeller, de små och enhetliga utrymmena mellan fibercellerna och att de drar åt sig 

stora mängder av proteinet crystallin. Störs arrangemanget av linsfibrerna eller om 

proteinerna skadas kan transparensen förstöras och katarakt uppstår. Linsen är från 

början helt transparent men den ökar absorptionen av det synliga ljusets kortare 

våglängder med åldern. Linscellerna innehåller ca tre gånger mer crystallin än andra 

celler och det ger linscellerna ett betydligt högre brytningsindex än omgivande vätska 

(Beebe, 2003, ss. 117-119). Linsen är bikonvex och den bakre ytan har den kortaste 

krökningsradien om ca 5-8 µm och den främre ytan 8-14 µm. Krökningsradiernas 

centrum hos främre och bakre ytan kallas poler, och tjockleken på linsen är avståndet 

mellan dessa poler. Tjockleken hos en oackommoderad lins är ca 3,5-5mm och det ökar 

0,02mm varje år. Diametern mäts från nasala delen till temporala och är hos en nyfödd 

människa ca 6,5mm, den växer och som tonåring har den blivit ca 9mm men ändras inte 

mycket därefter. Ekvatorn är linsens största omkrets, placerad någonstans mellan de två 

polerna (Remington, 2005, s. 87).  Man kan dela in linsen i tre delar: kapseln, 

linsepitelet och linsfibrerna. Linskapseln är ett tjockt, slätt basalmembran producerat av 

linsepitelet och linsfibrerna. Det innesluter hela linsen och dess tjocklek varierar, det är 
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tjockast framför och bakom ekvatorn, 17-28µm. Vid främre polen är det 9-14 µm och 

tunnare vid bakre polen, 2-3µm. Strukturen är av fibrilliskt eller lamellärt utseende och 

det har elastiska egenskaper och när den inte sträcks av zonula ger den linsen en rundare 

form tillsammans med cortex (Forrester et al. 2002, s. 33). Ett lager kubiska epitelceller 

täcker främre ytan. Merparten av linsen består av koncentriska lager av förlängda 

fiberceller. Det yttre lagret av fiberceller sträcker sig strax underifrån linsepitelet till 

bakre linsytan, ett avstånd på mer än 1cm hos vuxna. Hos vuxna brukar de flesta epitel- 

och fiberceller inte dela sig, men det finns en så kallad grobar zon vid linsepitelets 

ekvator där epitelet delar sig långsamt. De flesta celler som producerats flyttar sig bakåt 

och skiftar till fiberceller vid ekvatorn. De nya cellerna växer och samlar på sig 

mängder av protein. När de växer förflyttar sig den bakre änden längs kapseln och den 

främre flyttar sig under epitelet till dess att den möter en annan cell som förlänger sig 

från andra sidan i närheten av främre och bakre mittlinjen. Knutpunkterna mellan 

linsfibrerna bildar suturer och när den nya cellen nått suturen slutar den växa och basala 

änden släpper linskapseln, så fortsätter det att bygga på med fler nya linsfibrer (Beebe, 

2003, ss. 117-118). Cellerna blir mer avlånga vid ekvatorn. Linsfibrerna är bara 4x7µm 

sexkantiga i genomskärning men kan vara upp till 12mm i långa. Cellkärnan flyttas mot 

den främre delen av cellen när hela cellen flyttas bakåt för att nya celler byggs på 

anteriort på linsen (Forrester et al. 2002, s 33). För att se linsen se figur 2. Olikt de andra 

strukturerna i ögat varierar brytningsindexet med linsens omfång. Man kan dra 

paralleller till en lök, för likt löken verkar linsen bestå av olika lager och då med det 

högsta brytningsindexet innerst och därefter minskar brytningsindexet mot de yttre 

lagren (Goss & West, 2002, s. 63). 

 

Figur 2. Linsen i genomskärning (efter Beebe, 2003, s. 118) 
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ACKOMMODATION 

Ackommodation är processen där linsen ändrar brytkraft, en ökning av 

ackommodationen ger en ökning av ögats totala brytkraft och flyttar avbildningen 

framåt.  Den här förmågan gör att vi har möjlighet att se även närmre objekt tydliga och 

klara. Den gör även att hyperoper ser klart på avstånd, men i oackommoderat tillstånd 

hamnar deras okulära avbildning bakom näthinnan. Mängden ackommodation beror på 

ålder och till viss del träning (Goss & West, 2002, s. 201). Det finns fyra typer av 

ackommodation: reflexmässig, vergens-, proximal och tonisk ackommodation. Den 

reflexmässiga sker automatiskt för att behålla fokus på näthinnan, men den reagerar på 

mindre suddigheter upp till 2D. Krävs det större ackommodation för att få en klar bild 

måste man själv anstränga sig. Microsaccader hjälper till i processen, troligtvis genom 

att ge flera näthinnebilder med luminansskillnader vid fovea där man lättare kan utvinna 

information från suddigheterna. Reflexmässig ackommodation är troligtvis den största 

och viktigaste komponenten under både monokulära och binokulära synförhållanden. 

Vergensackommodation är ackommodationen som sker under fusionsvergens. Det ger 

förhållandet mellan konvergensackommodation och konvergensen, CA/C, som är ca 

0,40D per metervinkel hos yngre vuxna. Vergensackommodationen har troligtvis den 

näst största delen i ackommodationen. Proximal ackommodation är ackommodationen 

som uppstår beroende på hur nära objektet befinner sig. Den uppstår om objekt befinner 

sig inom 3 meter. Under normala binokulära förhållanden står den proximala 

ackommodationen för ca 4 % av den totala ackommodationen men kan stiga upp till 10 

%. Den har ingen retinal återkoppling utan stimuleras av ledtrådar från synperceptionen. 

Tonisk ackommodation har inget stimuli utan förmodas ske genom grundinnervationen 

från mitthjärnan. För att mäta den toniska ackommodationen måste man ta bort stimuli 

för de andra tre sorterna. Medelvärdet på den toniska ackommodationen är ca 1D hos en 

ung vuxen, med en vidd från 0D till 2D. När den retinala bilden försämras markant 

under monokulärt seende består all ackommodation av den toniska ackommodationens 

standardvärde förutsatt att det inte finns någon proximal ackommodation. Den toniska 

ackommodationen försämras med åldern på grund av linsens åldersförändringar 

(Ciuffreda, 2006, ss. 97-98). 
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Mätningar av ackommodation 

Man mäter fyra olika typer av ackommodation: ackommodationsamplituden, över- eller 

underackommodation, ackommodationsfacilitet och relativ ackommodation. De fyra 

kategorierna påverkar inte varandra så ett sämre resultat på ett test behöver inte innebära 

att nästa test också får ett sämre resultat. Ackommodationsamplituden prövas oftast 

genom push-up test, där bokstäver från bästa närvisus flyttas närmre personen tills 

första suddighet uppstår (Goss & West, 2002, s. 206). Push-up test brukar genomföras 

monokulärt med vart öga och därefter binokulärt, och den närmsta punkten av de tre är 

det erhållna värdet. Ackommodationsamplituden minskas gradvis med åldern och det 

finns olika tabeller med amplitudnormen för given ålder. Det finns även ekvationer för 

att räkna ut hur amplituden ändras med åldern. Hofstetter gjorde följande formler 

baserade på data från Donder, Duane och Kaufman: maxamplitud: 25-0,4*åldern, 

medelamplitud: 18,5-0,3*ålder och minimiamplituden: 15-0,25*ålder. De här formlerna 

fungerar upp till 60 års ålder då man har nått absolut presbyopi, 

ackommodationsförmågan har upphört helt. Man brukar ändå få ett mätvärde upp till en 

dioptri vilket beror på djupseendet (Goss, 1995, s. 120-121). Även om det finns 

preliminära additionstabeller ska man inte förlita sig på dem utan att noggrant pröva ut 

en addition (Goss, 1995, s. 124). När man ackommoderar för att fokusera på nära håll är 

fokus oftast på en punkt strax bakom näthinnan, det vill säga man ackommoderar något 

mindre än ackommodativa stimulit. Skillnaden mellan den verkliga ackommodationen 

och ackommodativa stimulit är underackommodationen. Det är mindre vanligt med 

överackommodation, att man ackommoderar mer än vad som krävs det vill säga 

ackommodationsexcess som tas upp bland ackommodativa problem på sida 8. Man kan 

testa över- eller underackommodation på två sätt: det ena är att mäta mängden över- 

eller underackommodation och det andra är att med linser flytta 

ackommodationsstimulit till punkten där man ackommoderar. Man kan mäta mängden 

med MEM dynamisk retinoskopi, monocular estimation method, eller Nott dynamisk 

retinoskopi. Man kan flytta ackommodationsstimulit med lågneutral dynamisk 

retinoskopi eller BKC. Vid dynamisk retinoskopi brukar ett testkort med en apertur 

användas så att undersökaren kan bedöma retinoskopireflexen nära patientens synaxel. 

Vid MEM-retinoskopi bedömer man mängden över- eller underackommodation på 

reflexens bredd, hastighet och ljustyrka. Man placerar retinoskopet på samma avstånd 

som testkortet och patienten bär sin avståndskorrektion. Undersökaren uppskattar vilken 
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linsstyrka som krävs för att neutralisera reflexen och kan bekräfta det genom att snabbt, 

max en halv sekund, placera linsstyrkan framför patientens öga och samtidigt bedöma 

ljusreflexen. De flesta ickepresbyoper har en underackommodation på mellan 0 och 

0,75D med MEM-retinoskopi. Vid Nott-retinoskopi flyttar man retinoskopet tills man 

hittar neutralisering och beräknar fram underackommodationen. Lågneutral retinoskopi 

tar fram linsstyrkan som ger balans mellan ackomodationsstimulit och 

ackommodationen. Retinoskopet och testkortet hålls på samma avstånd och patienten 

har sin avståndskorrektion på sig. Ser man en underackommodation lägger man till 

pluslinser tills man når neutralisation, värdet på tilläggslinsen är värdet på 

underackommodationen. BKC kan också ge en linsstyrka som balanserar 

ackommodationsstimulit med ackommodationssvaret. Testet skiljer sig från de andra för 

att patienten måste medverka (Goss, 1995, ss. 137-140). Ackommodationsfaciliteten 

testar hur snabbt personen kan ändra ackommodationen. Man använder plus- och 

minuslinser och byter från det ena till det andra när personen fått en klar bild. Man 

anger ackommodationsfaciliteten i cykler per tid. En cykel är från plus till minus och 

sen tillbaka till plus (Goss & West, 2002, s. 206). Man kan även använda sig av olika 

avstånd istället för linser, men vanligtvis använder man sig av linser. Värdet blir högre 

med avståndstest istället för test med linser. Man har funnit att barn med okulära 

symptom brukar ha lägre facilitet än asymptomatiska barn. Använder man sig av större 

bokstäver, lägre styrka på linserna eller ett mindre avstånd blir värdet högre. Det går 

även att träna sig till en bättre ackommodationsfacilitet. Får man fram ett dåligt värde på 

en minut kan man fortsätta testet i en andra och en tredje minut. Testar man binokulärt 

måste den fusionella konvergensen anpassa sig efter förändringar i ackommodativa 

konvergensen därför kan patienter med vergensproblem ha bra värden monokulärt men 

dåliga binokulärt (Goss, 1995, ss. 135-137). Relativ ackommodation mäter hur stor 

linsstyrka man kan lägga till innan det blir en bestående suddighet. Negativ relativ 

ackommodation, NRA, lägger till positiva linser i 0,25steg för att slappa 

ackommodationen tills det blir suddigt. Positiv, relativ ackommodation, PRA, lägger till 

minuslinser till man märker en suddighet som inte går att göra klar (Goss & West, 2002, 

s. 206). 
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Ackommodativa problem 

Ackommodationsinfacilitet uppstår när den ackommodativa dynamiken har avtagit, 

förändring i ackommodationen sker långsamt och kräver stor ansträngning. Det är ett 

ganska vanligt problem och det främsta symptomet är svårigheter att ställa om fokus 

från olika avstånd. Ackommodationsinsufficiens är när ackommodationsamplituden är 

konstant lägre än vad som är förväntat av åldern. Vanligaste symptomet är astenopiska 

besvär som kopplas till närarbete. Det finns tre typer av ackommodationsinsufficiens: 

dåligt bibehållande av ackommodation, ackommodationsförlamning och ojämn 

ackommodation. Dåligt bibehållande av ackommodation kan vara första steget av 

ackommodationsinsufficiens, det har även kallats ackommodationströtthet och innebär 

att personen kan ackommodera ett tag men orkar inte bibehålla det. 

Ackommodationsförlamning är när amplituden är markant reducerad eller helt 

frånvarande när man räknat bort djupseendet som kan kompensera lite. Det är ofta 

resultatet av sjukdom eller huvudtrauma. Ojämn ackommodation innebär en ihållande 

amplitudskillnad på minst 0,50 D mellan ögonen, kan komma av sjukdom, huvudtrauma 

eller amblyopi. Ackommodationsexcess har definierats som ett tillstånd där amplituden 

konstant är högre än förväntat av personens ålder. Med den definitionen är det ett litet 

antal som har ackommodationsexcess för det förekommer sällan ensamt. Nya 

definitioner säger att det är en oförmåga att slappa ackommodationen lätt, vilket kan 

leda till ackommodationsspasm, och då är det ett betydligt vanligare tillstånd (Ciuffreda, 

2006, s. 112). 

Presbyopi och addition 

Den främsta åldersförändringen i ögat är att förmågan att ackommodera försämras. En 

person som var emmetrop tidigare behöver läs- eller progressiva glasögon vid 42-43 års 

ålder, och additionen i glasögonen kommer behöva ökas under de följande 10-12 åren 

för att stanna vid +2,25D eller +2,50D vid omkring 55-årsåldern.  Man har funnit att 

hyperoper kräver läs- eller progressiva glasögon något tidigare medan myoper inte har 

något behov av dem förrän lite senare. Under 1800-talet och 1900-talets början fanns 

det olika åsikter om hur denna ålderförändring gick till, vissa ansåg att det berodde på 

att ciliarmuskeln förlorade sin förmåga att kontrahera med åldern medan andra ansåg att 

det var linsens elasticitet som försämrades. Numera är det mest accepterat att det främst 

är linsens elasticitet som försämras men att ciliarmuskelns minskade styrka kan ha en 
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viss påverkan (Grosvenor, 2007, s. 406). Presbyopi avhjälps med pluslinsaddition för att 

se på närmre avstånd. De första symptomen är suddig närsyn eller svårigheter att läsa 

liten text. Genom att hålla objektet på längre avstånd kan det blir lättare att se. 

Dragningar runt ögat kan vara ett symptom också. Definitionen av presbyopi är en 

försämring av ackommodationsamplituden. Skillnaden i dioptrier mellan 

avståndspunkten och närpunkten av ackommodationen är ackommodationsamplituden 

(Goss, 1995, s. 120). Man kan använda sig av olika tumregler för att bestämma 

additionen till en presbyop, samtidigt måste man tänka på patientens behov och tidigare 

korrektion. En tumregel är att man måste behålla halva amplituden i reserv. För att 

bestämma additionen måste man då veta patientens arbetsavstånd. En annan tumregel är 

att balansera NRA och PRA, de ska vara lika och går inte det att uppnå borde man låta 

NRA vara 0,25D större än PRA. Även denna tumregel kräver arbetsavståndet. BKC kan 

ge ett preliminärt värde som sen kan förfinas med vidare testande av NRA, PRA och 

ackommodationsvidden. BKC ger ofta ett för högt värde på nyare presbyoper men desto 

närmre värde på äldre presbyoper. Det går även att testa sig fram med att lägga till 

pluslinser i 0,25steg på avståndskorrektionen. Patienten säger till när bokstäverna på 

arbetsavståndet blir läsbara för första gången, därefter ska han/hon säga till när de är 

som tydligast. Även resultatet här kan förfinas med vidare testande och den slutliga 

additionen brukar vara ca +0,50D över första läsbara-nivån och samma som när de såg 

bokstäverna som tydligast. Det verkar inte finnas en tumregel som används mest av alla 

optiker. Additionen beror på patientens tidigare recept, symptom och arbetsavstånd och 

man ska vara försiktig med att göra stora förändringar om patienten är nöjd med det 

tidigare receptet. Till sist testar man var avståndspunkt och närpunkt är med den 

föreslagna additionen. Ackommodationsvidden man får fram är inte densamma som 

amplituden och därför kan inte resultaten från viddmätningen ge ett värde på additionen. 

Arbetsavståndet bör vara närmre än medelvärdet på ackommodationsvidden. Syftet med 

testet är att bekräfta resultaten från tidigare tester. Man brukar använda sig av 

provbågen, placera den preliminära additionen i provbågen och flytta ett närvisuskort 

fram och tillbaka för att se vidden, därefter ändrar man addition för att ändra vidden om 

det behövs (Goss, 1995, ss. 120-123). 
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DONDERS STUDIE 

Donder undersökte ca 200 personer för att studera vid vilken tidpunkt presbyopi uppstår 

(Duane, 1909). Emmetropa eller nästintill emmetropa undersöktes för att se närpunktens 

förflyttning med åldern. Försökspersonerna korrigerades med mest plus eller minsta 

minus för bästa avståndsvisus. Donder mätte närpunkten med korrektionen, från 

nodalpunkten en punkt tänkt ca 7mm bakom cornea. Testobjektet som användes var ett 

set med tunna vertikala linjer. Donder införde tre olika typer av 

ackommodationsmätningar: relativ, binokulär och den absoluta 

ackommodationsmätningen. Den relativa mätningen gjordes utan konvergens, objektet 

fördes rakt mot ögat dock utan ocklusion. Den binokulära gjordes med inverkan av 

konvergensen, ett vanligt binokulärt push up-test och den absoluta tvingade ögonen att 

konvergera till max. Alla tre mätningar är binokulära mätningar i den mening att inget 

öga är ockluderat. Donder ansåg att konvergensen spelade stor roll i ackommodationen 

och använde sig därför av den absoluta amplitudmätningen i sin studie. För att 

konvergensen skulle inverka på ackommodationen skulle ögonen fokusera på en punkt 

inom 22cm, var försökspersonens närpunkt bortom 22cm flyttade Donder in den med 

positiva linser för att få en tillfredsställande konvergens (Hofstetter, 1944). 

 

DUANES STUDIE 

Duane tyckte att Donders forskning var bristfällig, att ett alldeles för litet antal 

undersöktes och att refraktionen inte var säker då ingen sorts cykloplegi användes. 

Duane gjorde då sin egen studie med en bestämd metod. Duane gjorde försökspersonen 

emmetrop genom rätt korrektion och använde cykloplegi för att få fram rätta 

refraktionen. Det togs särskilt hänsyn till astigmatism som korrigerades i 0,12D-steg. 

Försökspersonens syn skulle vara tillräckligt bra för att kunna avgöra väldigt små 

skillnader, därför avvisade Duane försökspersoner med oregelbunden astigmatism, de 

flesta med hög myopi och stor astigmatism även efter korrektion, amblyopi av alla slag 

men särskilt de som även var kopplade till någon defekt av centralsynen, dålig syn på 

grund av corneal eller lentikulär opacitet. Överlag hade ingen av Duanes 

försökspersoner sämre visus än 1,0. Med den rätta avståndskorrektionen flyttade Duane 

testobjektet, en tunn svart linje som beskrivs mer detaljerat senare, mot försökspersonen 

till dess att det blev suddigt, därefter flyttades det tillbaka tills personen kunde se det 
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klart igen och så drogs testobjektet fram och tillbaka till dess att de kunde vara säkra på 

närpunkten där det började bli suddigt. Om närpunkten befann sig inom 10cm gjorde 

Duane mätningen en gång till och det med en -3,00D eller -4,00D lins för att flytta 

närpunkten bortom 10cm. Det gjordes för att det är lättare att få större mätfel inom 

10cm då en liten skillnad i millimeter ger stor skillnad i dioptrier och med extralinsen 

som senare räknades bort får man ett uppskattat värde att jämföra med det första. 

Vanligtvis blir värdet med linsen för lågt och hittas ett värde utan extralinsen som inte 

överstiger det uppskattade värdet, alltså värdet med extralinsen, med mer än en eller två 

dioptrier ska det första värdet anses som korrekt ansåg Duane. Om närpunkten var 

bortom 40cm adderade Duane en positiv lins för att flytta den inom mätbara gränser. 

Duane ansåg att man bör vara försiktig med att ge addition, en stark lins flyttar ofta 

närpunkten närmre i praktiken än i teorin så det uppskattade värdet blir för högt med 1D 

eller mer. För att det inte ska hända bör adderingslinsen bara flytta närpunkten inom 30-

40cm. Duane gjorde upprepade tester på samma försöksperson för att hitta det rätta 

värdet på ackommodationen. Det var särskilt viktigt hos unga personer som ofta visade 

sig ha en annan amplitud vid senare mätningar jämfört med första mätningen. Duane 

uteslöt därför vissa försökspersoner som bara undersöktes en gång med rätt 

förutsättningar och de personer som visade en större ackommodation vid senare tester. 

Duane såg också till att patienten visste vad som förväntades av honom/henne, all kraft 

skulle fokuseras på objektet till närmsta punkt och att det var första tecknen på 

suddighet som skulle observeras, inte när hela objektet var helsuddigt. Patienten skulle 

även vara vid god fysisk hälsa och inte utmattad av fysisk ansträngning, kronisk trötthet 

eller liknande orsaker. Duane testade flera olika objekt och fann att det bästa verkade 

vara en enkel tunn svart linje, 0,2 mm bred och 3 mm lång, som delar ett matt, vitt 

avlångt kort som är 3 mm långt och 1,25 mm brett. Kortet var placerat på en skiva av 

svart sammet. När linjen hamnade innanför närpunkten blev den suddig, bredare och till 

slut dubbel. Duane höll objektet så det sågs tydligast för patienten och de flesta såg den 

tydligast vertikalt.  Duane ansåg också att ljuset ska vara lämpligt. Det skulle vara ljust 

men inte bländande, diffust dagsljus var bäst, och skulle komma rakt över axeln. 

Högeraxeln vid undersökning av höger öga och vänster axel vid undersökning av 

vänster öga. Kortet fick inte skuggas och inga bländande reflektioner eller ljus fick 

finnas bakom kortet. Duane utgick från glasögonplanet 13mm från cornea i sina 

mätningar (Duane, 1909). I början av studien visades ett skiftande resultat för att antalet 



 

12 

 

mätningar var få men allt eftersom fler mätningar gjordes fick man ett mer samstämmigt 

resultat som kunde antas som säkert. Figur 1 visar Duanes resultat. Med åldern så flyter 

den högre extremgränsen ihop med den högre normalgränsen. Duane undersökte nästan 

1500 personer och använde sig av resultaten från över 1000 försökspersoner. Han nådde 

en punkt då tilläggandet av hundratalet mätningar inte påverkade det redan framtagna 

resultatet. Eftersom han baserar sitt resultat på över tusen försökspersoner och har gjort 

sina mätningar under en fem år lång tid kallar han därför sina värden för normalvärden. 

Han fann också en högre extremgräns och värden över den beror oftast på mätfel men 

kan också bero på supernormal ackommodation (Duane, 1912). 

 

Figur 1. Alexander Duanes normalvärden och högre extremvärden. De allra flesta av Duanes mätningar 

hamnade inom den blåa och den röda linjen men han fann även värden över den röda linjen och fick då en 

högre extremgräns, värden inom den räknas dock som normala (efter Duane, 1912). 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien är att jämföra ackommodationen idag med Duanes 

normalvärden från 1912. 
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MATERIAL OCH METOD 

URVAL 

Försökspersonerna nåddes genom kontakter, det vill säga vänner och bekanta. De var 

mellan 8 och 55 år gamla och tog inga mediciner, försökspersonerna led heller inte av 

ackommodativa problem. Alla försökspersoner hade visus på minst 1,0 i enlighet med 

Duanes studie 

UTRUSTNING 

Autorefraktor, Nikon Speedy-K, användes för det objektiva värdet. Autoforopter, Nikon 

Auto optester remote vision, brukades under refraktionen, projektorn Nikon 

chartprojector NP-3S användes för visustavla.  PDmätare, provlåda med provbåge och 

provglas användes för finjustering och den avslutande amplitudmätningen. RAF-linjal 

användes för amplitudmätningen. 

GENOMFÖRANDE 

Innan alla undersökningar inleddes informerades försökspersonerna om hur 

undersökningen skulle genomföras och hur lång tid det beräknade att ta. De blev även 

informerade om hur deras personuppgifter blev behandlade och att de när som fick 

avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. De fick informationen både 

muntligt och skriftligt, se bilaga 1. De minderåriga som var med i studien hade 

samtycke från förmyndarna, en särskild blankett med informerat samtycke fanns för 

dem, se bilaga 2. En grundlig anamnes togs för att utesluta försökspersoner med 

ackommodativa problem. Vanliga symptom på sådana problem är dimsyn, ansträngda 

ögon och huvudvärk (Goss, 1995). Anamnesen uteslöt även försökspersoner som tog 

mediciner eftersom många mediciner kan ge ögonpåverkan (Welin & Lundborg, 2010). 

Autorefraktor användes för att få fram ett objektivt värde inför den subjektiva 

refraktionen, den valdes för att den fanns tillgänglig och foroptern var av auto-modell 

vilket hade gjort retinoskopi svårare. Refraktionen utfördes monokulärt och enligt 

dimmetoden. I refraktionen ockluderades vänster öga först, sen dimmades personens 

högra öga så visus försämrades till 0,4-0,5. Därefter minskades dimningen i 0,25steg till 

dess att synskärpan inte förbättrades mer. Korscylindern användes för att bestämma 

eventuell cylinder. Röd-gröntest användes som kontrollmetod, det vill säga såg 

försökspersonen de svarta tecknen i det gröna fältet tydligast så hade försökspersonen 
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fått för lite plus eller för mycket minus. Det åtgärdades innan höger öga ockluderades 

och vänster öga refraktionerades på samma vis som höger, därefter gjordes en binokulär 

avstämning enligt modifierad Humphriss (Elliott, 2007, ss. 104-108, 111-117 & 121-

122). 

Ackommodationsamplitudmätning enligt push-up metoden mättes enbart monokulärt 

för jämförelse med Duanes studie, och höger öga mättes först. Försökspersonen hade 

avståndskorrektionen som togs fram i refraktionen. Ett objekt, se fig. 3, flyttades närmre 

försökspersonen som sa till när första suddighet uppkom. Kunde försökspersonen göra 

objektet klart så flyttades objektet närmre igen tills första suddighet som inte kunde 

göras klar uppstod. Objektet flyttades fram och tillbaka på en mindre och mindre sträcka 

till dess att det var klart vart närpunkten befann sig. Försökspersoner vars närpunkt låg 

närmre än 10 cm testades först med den framtagna refraktionen men sen också med en 

negativ lins, -3,00D eller -4,00D, som sedan räknades bort, för att flytta närpunkten 

längre bort än 10 cm precis som Duane gjorde i sin studie. Både resultaten med enbart 

refraktionen och med minuslinserna räknas som osäkra, resultatet med enbart refraktion 

beräknas bli högre än den verkliga ackommodationen och resultatet med den negativa 

linsen förväntas bli lägre än den verkliga (Duane, 1908). I den här studien användes 

båda resultaten. Försökspersoner vars närpunkt var längre bort än 50cm fick en 

adderingslins, som sedan räknades bort, för att kunna mäta ackommodationsamplituden. 

Adderingslinsen valdes med hjälp av resultatet på binokulära korscylindern på 50cm 

som gjordes om försökspersonen inte kunde se objektet på RAF-linjalen klart på samma 

avstånd. För att få så exakt resultat som möjligt ska man inte flytta närpunkten alltför 

nära och därför gjordes BKC på 50cm eftersom RAF-linjalen är 50cm lång. Det blir 

därför olika styrka på linsen beroende på försökspersonen. 

För amplitudmätningen används en RAF-linjal, se figur 2, och objektet på den är en fin 

linje med en punkt på för att likna mätningarna Duane gjorde, se fig. 3. RAF-linjalen 

placerades mot försökspersonens kinder, objektet hamnar då på en rak linje mellan 

ögonen och objektet fördes framåt till dess att försökspersonen såg det suddigt. Därefter 

flyttades objektet bakåt tills det blev klart igen och sen framåt igen och till slut hittades 

punkten där gränsen gick mellan klart och suddigt. 
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Figur 2. RAF-linjal. 

 

Figur 3. Objektet på RAF-linjalen som användes för amplitudmätning. 

LITTERATURSÖKNING  

All fakta i arbetet kommer från vetenskaplig litteratur och läroböcker. Artiklarna har 

hittats genom sökning på elektroniska databasen PubMed med sökord såsom 

accommodation, normal value of the accommodation, Duane och Donder. Artiklar i 

referenslistorna från artiklarna funna genom databaser har också använts. 
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RESULTAT 

 
29 personer deltog, varav 20 kvinnor och 9 män. Medelåldern var 27,21 ±14,13år. 

Åldern är en faktor för amplituden vilket syns i figur 3-7. Korrelationsfaktorerna är 

0,691 för höger öga utan lins, 0,679 för vänster utan lins, 0,926 för höger med lins och 

0,951 för vänster med lins. Det säger att mätningarna med lins visar ett större samband 

med åldern. Lägger man samman alla mätningar, vilket visas i figur 7, får man en 

korrelationsfaktor på 0,839, det vill säga mätningarna visar ett samband med ålder till 

83,9%. 

En jämförelse av den här studiens resultat med Donders medelvärden (från Duane 1908) 

ger att 50 mätningar hamnar lägre än Donders, 24 mätningar hamnar högre och 2 

mätningar prickar in Donders medelvärden. Medelvärdet på de lägre mätningarna är -

3,071D, dvs i genomsnitt låg de lägre värdena 3,071D lägre. Medelvärdet på de högre 

värdena är 1,77D, det vill säga i genomsnitt låg de 1,77D högre än Donders medelvärde. 

I följande redovisning jämförs denna studies resultat med Duanes värden. 

Utav mätningarna utan lins hamnade 18 mätningar under Duanes normalvärden, det vill 

säga 37,5%. 22 mätningar hamnade inom normalgränserna, vilket är 45,8%. Åtta 

mätningar hamnade över normalvärdena och av dem låg fem över Duanes extremgräns, 

det vill säga 6,3% låg över normalt men ändock inom Duanes extremgräns och 10,4% 

överskred extremgränsen, detta visas i tabell 1 på sida 21. Av mätningarna med extra 

linser var det 8 som låg lägre, 28,6%, 15 inom normalvärden 53,6%. 5 mätningar över 

normalt varav 2 inom extremgränsen så 7,1% över normalt men inom Duane 

extremgräns och 10,7% överskred extremgränsen, detta går också att se i tabell 1 på sida 

21. Med detta kan man säga att mätningarna med extralinser verkar stämma bättre 

överrens med Duanes resultat från 1912. I diagrammen är Duanes normalvärden och 

extrema höga värden inritade för de åldrar som fanns i den här studien, 

punktmarkeringarna är värdena som togs fram i studien. 

Det var 24 högerögon mättes utan lins och av dem visade 4 (16,7%) ett högre värde än 

normalt, 9 (37,5%) lägre än normalt och de resterande 11 (45,8%) låg inom Duanes 
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normalvärden. 1 av de högre värdena låg inom Duanes extrema höga värden. R-värdet 

från trendlinjen är 0,691 dvs 69,1% av amplitudmätningarna beror på åldern. Se Fig. 3. 

  

Figur 3. Ackommodationamplitud hos höger öga utan extralins jämfört med Duanes värden. De röda 

markeringarna är mätningarna i den här studien, punktmarkeringarna med linjer dragna mellan punkterna 

är Duanes värden för de åldrar som undersöktes i den här studien. Den svarta linjen är trendlinjen för 

mätningarna i den här studien. N=24. 

 

24 vänsterögon mättes med liknande resultat som höger, dvs 4 (16,7%) ögon hade 

värden som låg över Duanes normalvärden, 9 (37,5%) ögon låg under normalvärden och 

resterande 11 (45,8%) låg inom normalgränserna. Men för vänster öga låg 2 ögon 

mellan normala värden och extremt höga värden. Korrelationen visade ett samband 

mellan ålder och amplitud till 67,9%. Se Fig. 4. 
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Figur 4. Uppmätt ackommodationsamplitud hos vänster öga utan extra lins jämfört med Duanes värden. 

De röda markeringarna är mätningarna i den här studien, punktmarkeringarna med linjer dragna mellan 

punkterna är Duanes värden för de åldrar som undersöktes i den här studien. Den svarta linjen är 

trendlinjen för mätningarna i den här studien.N=24. 

 

14 högerögon mättes med extralins, av dem låg 2 (14,3%) över normalvärden, 5 

(35,7%) under normalvärden och 7 (50%) inom normalgränserna. 1 av de som låg över 

normalvärdena låg ändå inom Duanes extrema höga värden. Korrelationen visade ett 

samband mellan ålder och amplitud till 92,6%. Se Fig. 5. 
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Figur 5. Uppmätt ackommodationsamplitud hos höger öga med en extra lins. De röda markeringarna är 

mätningarna i den här studien, punktmarkeringarna med linjer dragna mellan punkterna är Duanes värden 

för de åldrar som undersöktes i den här studien. Den svarta linjen är trendlinjen för mätningarna i den här 

studien.N=14. 

 

14 vänsterögon mättes med extralins, 3 (21,4%) låg över normalt, 3 (21,4%) under och 

8 (57,1%)inom normalgränserna. 1 av de som låg över normalvärdena låg ändå inom 

Duanes extrema höga värden. Korrelationen visar ett samband mellan ålder och 

amplitud på 95,1%. Se Figur 6. 
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Figur 6. Uppmätt ackommodationsamplitud hos vänster öga med extra lins.. De röda markeringarna är 

mätningarna i den här studien, punktmarkeringarna med linjer dragna mellan punkterna är Duanes värden 

för de åldrar som undersöktes i den här studien. Den svarta linjen är trendlinjen för mätningarna i den här 

studien. N=14. 

 

Totalt sett, se fig. 7, hamnade 37 av mätningarna (48,68%) inom Duanes normalvärden, 

26 (34,21%) under Duanes normalvärden, 5 stycken mätningar(6,58%) låg högre än 

normalt men inom Duanes extremgräns och de resterande 8 (10,53%) låg högre än 

extremgränsen. Korrelationen visar ett samband mellan amplitud och ålder på 83,9%. 

Delar man in försökspersonerna i två grupper, en under och en över 40 års ålder får man 

fram att 5 av de 20 mätningarna, alltså 25%, på de över 40 år hamnar under 

normalvärdena medan antalet hos de yngre istället är 21 av 56, 37,5%. 
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Figur 7. Alla mätningar samlade, höger och vänster öga, med och utan extralinser. De röda markeringarna 

är mätningarna i den här studien, punktmarkeringarna med linjer dragna mellan punkterna är Duanes 

värden för de åldrar som undersöktes i den här studien. Den svarta linjen är trendlinjen för mätningarna i 

den här studien.N=76. 

 

Tabell 1. Hur mätningarna i studien förhåller sig till Duanes normal- och extremvärden från 1912. 

 Höger 

öga utan 

lins 

Vänster 

öga utan 

lins 

Totalt 

utan 

lins 

Höger 

öga med 

lins 

Vänster 

öga med 

lins 

Totalt 

med 

linser 

Totalt alla 

mätningar 

Lägre än 

normalt 

9 9 18 5 3 8 26 

Inom normalt 11 11 22 7 8 15 37 

Högre värden 1 2 3 1 1 2 5 

Över 

extremvärden 

3 2 5 1 2 3 8 

Totalt 24 24 48 14 14 28 76 
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Amplitudvärdena som hamnade lägre än Duanes normalvärden sammanställdes i ett 

stapeldiagram, se fig. 8, där de jämförs med Duanes lägre normalgräns för amplituden. I 

genomsnitt låg värdena 1,57D lägre än den lägre normalgränsen. Ser man istället till den 

procentuella skillnaden så ligger de uppmätta värdena 25,1% lägre än Duanes lägsta 

normalvärden. 

 

Figur 8. De blå staplarna är amplitudmätningarna som hamnade under Duanes normalvärden och de röda 

är Duanes lägre normalgräns. De röda är alltså den minimumamplitud de blåa staplarnaskulle haft enligt 

Duane (1912). 

Ackommodationsamplituden mättes både med och utan extralins hos 9 försökspersoner. 

Hos två äldre, 47 och 48 år, blev skillnaden mellan de båda amplituderna ±0,25D medan 

hos de yngre blev större skillnader, oftast runt ±1D eller mer, detta visas i fig. 9. 

Försökspersonerna 14 och 47 år i fig. 9 följer Duanes teori exemplariskt, den yngre har 

fått en negativ lins och den uppskattade amplituden är lägre än amplituden utan lins och 

hos den äldre som fått en positiv lins är det istället tvärtom, uppskattade värdet är högre 

än värdet utan lins. De övriga följer inte Duanes teori lika bra. 
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Figur 9. Försökspersonerna som mättes både med och utan linser, jämförelse mellan värdena. 
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DISKUSSION 

Jämförelsen av den här studiens resultat med Donders medelvärden(Duane 1908), visar 

att ackommodationsamplituden hos den här studiens försöksgrupp är lägre än de sedan 

länge använda medelvärdena. 50 mätningar av 76, ger en lägre amplitud än Donders 

medelvärde och medelvärdet hos de lägre är -3,071D. Det var 24 mätningar som nådde 

en något högre amplitud än Donders och medelvärdet bland de högre amplituderna låg 

1,77D högre än Donders. Medelvärdet på alla mätningar i jämförelse med Donders ger 

ett värde på -1,46D, det vill säga att i genomsnitt låg mätningarna 1,46D lägre än 

förväntat av Donders medelvärden. 

Denna undersökning visar också att åldern är en faktor för amplituden, se fig. 3-7, men 

det visade ett starkare samband i mätningarna genomförda med negativa eller positiva 

adderingslinser. Detta var inte väntat enligt Duane(1909), för han ansåg värdena med 

linser mer opålitliga. I jämförelse med Duanes värden(1912) hamnade knappt hälften av 

alla mätningar inom normalvärdena, och en dryg tredjedel låg under normalt, resterande 

låg över normalvärdena. Resultatet var ändå varierande och det finns ingen direkt 

utvecklingsriktning men trendlinjerna hamnade inom Duanes normalvärden på alla 

graferna, figur 3-7. Går man efter trendlinjen har amplituden alltså inte förändrats men 

går man efter Duanes definition av normalvärden, då fler mätningar inte påverkar det 

samlade resultatet från tidigare mätningar, så har ackommodationsamplituden förändrats 

en del. Amplitudvärdena som var lägre än Duanes normalvärden låg i genomsnitt 1,57D 

under normalgränsen. När man istället räknade ut skillnaden mellan uppmätta värden 

och Duanes lägre normalvärden(1912) i procent så visade det att de uppmätta värdena 

låg i genomsnitt 25,1% lägre än Duanes lägre normalvärden. Men eftersom det fanns en 

del högre värden också så hamnar trendlinjen för alla mätningar inom Duanes normala 

gränsvärden. Procentuellt sett var det de yngre som hade fler lägre värden än de äldre, 

detta kan bero på att närpunkten ligger längre bort hos de äldre och skillnaden mellan 

tydligt och suddigt är mer markant och går fortare. Eftersom närpunkten ligger närmare 

hos de yngre så är det också större risk för mätfel eftersom det är ju närmre ögat man 

kommer som amplituden i dioptrier ökar. Hos de yngre kan det också vara svårare att 

avgöra när det faktiskt är lite suddigt i kanterna och istället märker man när det är 

helsuddigt och svarar fel. Mätvärdena som togs hos försökspersonerna som mättes både 

med och utan linser följde inte helt Duanes teorier. Mätningarna med negativa linser 
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skulle varit sämre än de utan men vissa fick en bättre uppskattad amplitud. Likaså de två 

som fick positiva linser skulle fått en högre uppskattad amplitud med linsen men den 

ena fick något sämre amplitud med linsen. Men mätvärdena med och utan linser skiljde 

sig inget större mer än hos en försöksperson. Duanes studie visade tveksamma resultat i 

början men allt eftersom han undersökte fler personer så kunde man se en trend, i denna 

studie är undersökningsantalet lågt och därför kan man inte se en tydlig 

utvecklingsriktning. Ett större antal försökspersoner hade förhoppningsvis gett ett mer 

samstämmigt resultat som man kan dra klarare slutsatser ifrån. Resultatet kan också 

bero på att ackommodationsförmågan har förändrats, mätfel, brister i kommunikation 

eller att de försökspersoner som hamnade utanför Duanes normalkurva är 

asymptomatiska men har ackommodativa störningar.  

SLUTSATS 

I denna undersökning ligger en tredjedel av mätvärdena under Duanes normalkurva 

samtidigt som det bara är ett fåtal ligger över Duanes normalgräns. Detta visar att 

ackommodationsamplituden kan ha försämrats något hos den undersökta gruppen 

jämfört med Duanes normalvärden(1912).  
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