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Abstrakt 

Syftet: Syftet med studien är att undersöka hur mycket de vertikala blickriktningar 30° 

uppåt, 30° nedåt och rakt fram påverkar det binokulära samarbetet mellan ögonen vid 

närarbete. De synförmågor som utvärderas är ackommodationsamplitud, heteroforier, 

konvergensnärpunkt och fusionsreserver. 

Metod: Studien innefattade 30 deltagare där medelåldern var 21 år. Med hjälp av en 

RAF-stav mättes ackommodationsamplituden och konvergensnärpunkten med push 

up/push down metoden. Fusionsreserverna utfördes på 40cm avstånd och en prismastav 

som mätinstrument. Heteroforierna mättes med modifierad Thorington.  

Resultat: Mätresultaten visade att ackommodationsamplituden och 

konvergensnärpunkten hade en signifikant skillnad mellan de tre blickriktningarna (p < 

0,0001). Bäst värden erhölls 30° nedåt, därefter rakt fram och sist 30° uppåt. 

Heteroforierna visade enbart en signifikant skillnad mellan 30°uppåt och 30° nedåt (p = 

0,002). Positiva och negativa fusionsreserver skilde sig från de övriga mätningarna. Där 

positiva fusionsreserver gav enbart en signifikant skillnad mellan rakt fram och 30° nedåt 

(p = 0,0036), där rakt fram hade högre fusionsreserver. Negativa fusionsreserver påvisade 

ingen signifikant skillnad mellan blickriktningarna (p = 0,2933). 

Slutsats: Resultaten visar att de vertikala blickriktningarna påverkar mätresultaten vid 

subjektiva mätningar av ackommodationsamplituden och konvergensnärpunkten. Där de 

bästa värden för patienten erhölls 30° nedåt och sämsta 30° uppåt. Heteroforier visade på 

en ökad exofori alternativt minskad esofori 30° uppåt och motsatt effekt 30° nedåt. 

Studien gav inte någon tydlig påverkan av fusionsreserverna i olika blickriktningar.  

http://lnu.se/personal/baskar.theagarayan
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Summary 

 

The purpose of this study was to investigate how the three vertical gazes 30° upwards, 30° 

downwards and straight forward affect the near binocular vision. This study targeted 

amplitude of accommodation, near point of convergence, heterophorias and fusional reserves. 

 

There were 30 subjects in the study with a mean age of 21 years. Amplitude of 

accommodation and near point convergence was measured with a RAF-rule, with a push 

up/push down technique. Fusional reserves was measured at a distance of 40 cm with a near 

chart as object for the subjects to focus on, while the examiner used a prismatic rod for 

measurements. Heterophorias were measured with modified Thorington test.  

 

The measurements showed that amplitude of accommodation and near point of convergence 

have a significant difference between the three vertical angle of gaze (p < 0.0001). The 

subjects had better a ability to accommodate and converge at a 30° downward gaze and a 

lesser ability in 30° upwards. The heterophoria showed a significant difference between 30° 

upwards and 30° downwards (p = 0.002).  The fusional reserves gave a different pattern to the 

other measurements were straight forwards compared to 30° downwards at the positive 

fusional reserves showed the only significant value (p = 0.0036). This means that the negative 

fusional reserves did not show any significance at all (p = 0.2933).  

 

Conclusion of the study was that for subjective measurements it made a difference with 

vertical gazes. Amplitude of accommodation and near point of convergence showed a 

significant difference and a 30° downward gaze gave the best results and 30° upwards gave 

the worst results. Heterophoria showed in a 30° upward gaze showed a higher exophoria or a 

lower esophoria and the opposite was found in a 30° downward gaze. This study did not show 

a clear effect on the fusional reserves when changing the angle of gaze.  

  



  

iii 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................................................................. 1 

1.1 Binokulärseendet .............................................................................................................. 1 

1.2 Ackommodation ............................................................................................................... 2 

1.2.1 Ackommodationsamplitud ........................................................................................ 2 

1.2.2 Ackommodation i olika blickriktningar .................................................................... 3 

1.3 Heterotropi ....................................................................................................................... 3 

1.4 Heterofori ......................................................................................................................... 4 

1.3.1 Modifierad Thorington .............................................................................................. 5 

1.5 Vergenser ......................................................................................................................... 5 

1.5.1 Positiv och negativ fusionsreserver ........................................................................... 6 

1.5.2 Konvergensnärpunkt(KNP) ....................................................................................... 7 

1.5.3 Vegenser i olika blickriktningar ................................................................................ 8 

2 Syfte ........................................................................................................................................ 9 

3 Material och metoder ............................................................................................................ 10 

3.1 Medverkande .................................................................................................................. 10 

3.2 Blickriktningar ............................................................................................................... 10 

3.3 Metod ............................................................................................................................. 10 

4 Resultat .................................................................................................................................. 13 

4.1 Medverkande .............................................................................................................. 13 

4.1.1 Uteslutna värden ...................................................................................................... 13 

4.2 Modifierad Thorington ............................................................................................... 13 

4.3 Ackommodationsamplitud ......................................................................................... 15 

4.4 Konvergensnärpunkt .................................................................................................. 16 

4.5 Positiva fusionsreserver.............................................................................................. 18 

4.6 Negativa fusionsreserver ............................................................................................ 19 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 21 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 25 

Tackord ..................................................................................................................................... 26 

Referenser ................................................................................................................................. 27 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 29 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 30 

 



 

1 

 

1 Introduktion 

1.1 Binokulärseendet 

När två människor ska utföra en uppgift tillsammans måste de samarbeta med varandra och 

kommunicera, på samma sätt måste människans två ögon samarbeta för att uppnå bästa 

resultat. För de allra flesta utvecklas detta binokulärseende naturligt under de första 

månaderna i livet. Det finns dock undantag då utvecklingen av det binokulära seendet 

hämmas som t.ex. amblyopi, supression och heterotropier. En av fördelarna med att ha ett väl 

fungerande binokulärseende är stereoseendet vilket är den enda medfödda förmågan att 

bedöma djup i synfältet. För en person med monokulärt seende måste djupseendet läras på 

annat sätt som till exempel jämföra storlek på två objekt eller jämföra vilket objekt som 

blockar synen av det andra objektet, vilket kan ta lång tid (Grosvenor 2007, ss 79-80).       

För att skapa binokulärseende krävs det att de båda ögonens bilder smälts samman till en bild 

genom sensorisk fusion. För att åstadkomma detta krävs det att infallande ljus träffar de 

korresponderande retinala punkterna i båda ögonens retina, vilket är den punkt i retina hos 

respektive öga som stimulerar samma ställe i synbarken. En av förutsättningarna för det är att 

ögonens synaxlar är parallella med varandra, alternativt inom panums fusion område, vilket är 

ett tolerans område runt de korrensponderande retinala punkterna där den sensoriska fusionen 

fortfarande kan ske (Grosvenor 2007, ss 75-78). För ett bra binokulärt seende krävs även att 

hjärnan kan ta emot, tolka och sammanställa signalerna från båda ögonen och att det inte finns 

några abnorma förändringar i ögats strukturer (Evans 2007, s. 2).  

Ögonmusklerna som är fästa runt omkring ögongloben är det som gör de binokulära 

ögonrörelser möjliga (Bennett & Rabbetts 2007, s. 156). Varje enskilt öga har sex stycken 

ögonmuskler superior rectus, inferior rectus, laterala rectus, mediala rectus, superior oblique 

och inferior oblique (Bergmanson 2010, s. 57). Ögonmusklerna samarbetar genom att 

kontrahera eller relaxera, d.v.s. en ögonrörelse uppstår när ena muskeln kontraherar och dess 

motpart relaxerar. På grund av detta blir det problem när en av musklerna försvagas eller 

förstörs. Då det innebär att motsatta ögonmusklen fortfarande kontraherar och skapar en 

deviation mellan ögonens synaxlar. Detta bryter den sensoriska fusionen och skapar diplopi 

då det infallande ljuset inte längre träffar den korresponderande retinala punkten med det 

andra ögat (Bennett & Rabbetts 2007, s. 157).              
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1.2 Ackommodation  

Den kristallina linsen som sitter i ögat är den struktur som gör ackommodation möjlig 

tillsammans med ciliarkroppen. När linsen ändrar form ändras även ögats brytkraft och det är 

den förmågan som gör det möjligt att ändra fokus mellan olika avstånd, dvs. ögonen 

ackommoderar för att behålla en klar bild. Denna förmåga avtar succesivt med åren på grund 

av att linsen växer och blir stelare (Fincham 1955). Runt 60-65års ålder anses denna förmåga 

vara näst intill helt förlorad (Rosenfield, Logan & Edwards 2009, ss 229-232).  

Ackommodation kan delas upp i fyra olika subgrupper, tonisk ackommodation, konvergens 

ackommodation, proximala ackommodation och reflex ackommodation (Heath 1956).  

Den toniska ackommodationen infaller när ögat inte har något stimuli att fokusera på i 

synfältet, benämns även ofta som ackommodationens viloläge. Detta viloläge är också 

orsaken till så kallad nattmyopi. Vid mörker eller väldigt nerdämpade ljusförhållande sker en 

ackommodation på genomsnittligt 1,00 dioptri vilket skapar en kraftigare brytkraft, som leder 

till mera myopi eller mindre hyperopi i ett öga (Heath 1956).  

Reflex ackommodation sker genom hjärnans vilja att ha en skarp bild på retina, dvs. 

ackommodationen sker reflexmässigt vid suddig bild för att skapa en klar bild på retinan. 

Detta kan visas genom att placera en svag minus lins framför ett emmetropt öga, ögonen 

kommer automatiskt justera skärpan till en klar bild direkt (Fincham 1951).  

Proximal ackommodation stimuleras av känslan av någoting nära, därför kallas den även 

ibland psykologisk ackommodation. Till exempel kan denna ackommoderande effekt märkas 

vid användande av biomikroskåp och andra liknande instrument när ett objekt upplevs väldigt 

nära, trots att objektet har en klar bild på retinan (Heath 1956).  

Konvergens ackommodation innebär att när ögonen konvergerar stimuleras även ögonen att 

börja ackommodera (Heath 1956).  

1.2.1 Ackommodationsamplitud  

Ackommodationen mäts i dioptrier och är skillnaden mellan fjärrpunkten och närpunkten. Där 

fjärrpunkten är den punkt som ligger på maximum avstånd som ögat kan hålla en klar bild 

utan ackommodation och närpunkten är den närmaste punkten med ackommodation. Detta 

kallas för ackommodationsamplitud (Grosvenor 2007, s 8). Det finns olika metoder att mäta 

ackommodationsamplitud. En av de vanligaste metoderna och lättaste är att använda sig av ett 

objekt med bra stimuli som flyttas närmare ögonen tills objektet inte längre kan hållas skarpt, 
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för att sedan flytta objekten ifrån ögat tills det blir skarpt, vilket kallas för push up/push down 

metoden (Rosenfield m. fl. 2009, s 230). Ackommodationsamplituden är det genomsnittliga 

avståndet från push up och push down och räknas oftast om till dioptirer (Elliott & Barrett 

2007, s. 191).  

1.2.2 Ackommodation i olika blickriktningar  

En äldre studie (Ripple 1952) visar att ackommodationen skiljer markant mellan olika 

blickriktningar. Ripple kunde påvisa att alla 80 deltagare i hans experiment visade en ökning i 

ackommodation vid en nedåt blickriktning på 20° och 40°. Samtidigt som 63 utav deltagare 

även visade en förminskning i ackommodation vid en blickriktning 20° uppåt. Det skilde 

genomsnittligen 24 % i ackommodationsamplitud emellan 20° uppåt och 40° nedåt. 

Mätningar gjordes även på fem deltagare med afaki vilket inte gav någon ändring i 

ackommodationen med addition vid en blickriktning nedåt. Studien visade även en skillnad i 

horisontella blickriktningar där patienterna ackommoderade mera i en blickriktning nasalt än 

temperalt. Detta innebär att en blickriktning nedåt nasalt är där ackommodationen var högst 

och en blickriktning uppåt temporalt var lägst.  

En annan studie visar även att en blickriktning nedåt inte påverkar mängden som ögonen 

ackommoderar vid ett objekt på 40cm avstånd, men att ansträngningen i ackommodationen är 

lägre (Wolfgang, Koitcheva & Heuer 1998). Att subjektiva mätningar på ackommodationen i 

en blickriktning nedåt visar en ökning av ackommodationen är allmänt accepterat, däremot 

ifrågasätts om det verkligen är ackommodationen som skapar resultaten. Ytterligare en studie 

visar med objektiva mätningar att ackommodationen inte ökar på närpunkten, men däremot på 

fjärrpunkten. Vilket tyder på att det kan vara andra faktorer som påverkar mätresultaten vid 

subjektiva mätningar. Till exempel kan det vara ögats eller omkring liggande strukturer som 

begränsar i olika blickriktningar eller att individen upplever en känsla av obehag på grund av 

ovana vid mätningar i olika blickriktning (Takeda, Neveu & Stark 1992).    

 1.3 Heterotropi 

Ett mera dagligt namn på heterotropier är skelning. Heterotropi är en manifest deviation av 

synaxlarna. Detta leder till att ögonens synaxlar inte sammansmält på samma 

fokuseringspunkt och beroende på hur stor heterotropin är kan den leda till diplopi. 

Skelningen kan vara konstant, men den kan även vara intermittent vilket innebär att 

skelningen enbart händer ibland (Grosvenor 2007, s. 90).      
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1.4 Heterofori 

Heterofori är en latent deviation av ögonen som enbart syns när fusionen mellan ögonen bryts. 

Vilket innebär att ögonen ställer in sig i en vilande position när inga stimuli presenteras för 

fusion. Detta kan illusteras genom att bryta fusionen mekaniskt med en ocklusionsspade 

framför ena ögat. Om det okulerade ögat ställer om sig på grund av förlorad fixation, har 

personen en heterofori (Grosvenor 2007, s. 85). Det finns två horisontala riktningar av 

heteroforier. Esofori när ögat har en latent inställning nasalt mot näsan och exofori när ögat 

har en latent inställning temporalt från näsan, när ingen heterofori existerar benämns det som 

ortofori, se figur 1.4.1 (Evans 2007, s. 6). 

 

 

 

En heterofori kan antingen vara kompenserad eller dekompenserad. Med kompenserad 

innebär att heteroforin inte ger några symptom och att personen ifråga inte märker av den. 

Dekompenserad innebär att den skapar symptom för personen som till exempel huvudvärk, 

”trötta ögon”, dimsyn och diplopi (Bennett & Rabbetts 2007, s. 190). Kompenserad 

heteroforier behandlas inte då patienten inte störs av den, medan dekompenserade forier 

behandlas på många olika sätt beroende på vad som orsakar symptom. Orsaken kan bland 

annat vara plötsligt förändring i arbetsmiljö då mera närarbete krävs under längre perioder, 

det kan vara olika sjukdomar, fel refraktion och olika droger så som alkohol eller 

mediciner(Evans 2007, s. 59).   

 

Figur 1.4.1 Bilden visar tre olika ögonpar som reagerar 

olika när ena ögat okluderas. 1: Exofori. 2: Esofori. 3: 

Ortofori 
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1.3.1 Modifierad Thorington 

Det finns olika metoder för att mäta heteroforier, men modifierad Thorington är ett av de 

testen med bäst repeterbarhet (Rainey, Schroeder, Goss & Grosvenor 1998).  

Testet baseras på ögonens dissociation med hjälp av en Maddox-lins framför ena ögat. Det är 

en lins med hög cylindrisk styrka, vilket skapar en linje när en punktljuskälla riktas mot 

linsen. Det andra ögat som inte påverkas av linsen ser endast punktljuskällan (Evans 2007, s. 

68). Vid mätning av horisontala heteroforimätningar utnyttjas detta genom att patienten tittar 

på en tavla där det är en horisontal rad med bokstäver åt vänster och siffror åt höger, med en 

prismadioptri mellan varje punkt som är anpassat efter ett avstånd på 40 cm, se figur 1.4.2 

(Rainey, m.fl. 1998). Då maddox-linsen hålls i en horisontal vinkel skapas illusionen att 

patienten ser en vertikal linje som skär den horisontala raden på tavlan. Linjen berättar hur 

mycket prismadioptrier som ögonen divierar ifrån varandra, dvs. heteroforin. Enligt Rainey 

m.fl. (1998) är genomsnittet vid mätning av modifierad Thoringtons på 40cm rakt fram 2,2 △ 

exo med en standard avvikelse på 3,1 △. 

. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Vergenser 

De flesta har en heterofori men störs inte av den. Detta beror på att de har bra fusionsreserver, 

vilka är de reserver på hur mycket ögat klarar av att konvergera respektive divergera för att 

behålla en enkel bild (Evans 2007, ss 58, 69). Med konvergens menas de båda ögonens 

förmåga att riktas nasalt mot näsan samtidigt, dvs. deras synaxlar skapar en kon. Detta görs 

vid fokusering på ett objekt på nära håll. Divergens är motsatsen till konvergens, att båda 

ögonen samtidigt riktas temporalt från näsan och synaxlarna skapar ett divierande mönster 

(Bennett & Rabbetts 2007, s. 156). Oftast är divergensreserverna lägre än 

konvergensreserverna, då divergens inte används i samma utsträckning på avstånd som 

konvergens på nära håll (Sheedy & Saladin 1978).  

[Ange ett citat från dokumentet 

eller sammanfattningen av en 

intressant punkt. Du kan placera 

textrutan var som helst i 

dokumentet. Använd fliken 

Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för 

citatet.] 

Figur 1.4.2. Bilden visar uppbyggnaden på modifierad Thoringtons närkort. 
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Konvergens delas upp i olika former som egentligen är densamma som ackommodationens 

former fast utifrån ett perspektiv från vergenser, vilket beror på att ackommodation och 

vergenser är starkt bundna till varandra. Tonisk konvergens som är ögats viloläge intar ögat 

när det inte har något stimuli för att konvergera, vilket är orsaken till den tidigare nämnda 

heteroforier. Proximal konvergens som stimuleras av känslan av objekt på nära avstånd och 

fusions konvergens som arbetar för att behålla fusion mellan ögonens bilder för att undvika 

dubbelseende (Goss 2009, s. 42; Heath 1956). Ackommodativ konvergens som stimuleras av 

ackommodation, det är ett så pass starkt stimuli att det inte går att ackommodera utan att 

konvergensen även stimuleras (Heath 1956). På grund av detta är det av intresse att mäta 

förhållandet mellan ackommodation och konvergens eftersom det annars kan skapa problem 

för patienten. Vid problem kan det åtgärdas med olika alternativ som till exempel sfärisk 

korrektion, prismakorrektion eller synträning (Goss 2009, s. 224). Förhållandet mellan 

konvergensen och ackommodationen kan mätas med två olika metoder. Gradient metoden där 

plus eller minus linser placeras framför ögonen. Det tvingar ögonen att antingen relaxera eller 

kontrahera ackommodationen, vilket i sin tur förändrar heteroforin vilket ger förhållandet 

mellan ackommodation och konvergens (Evans 2007, s 36).  

Andra metoden är att kalkylera förhållandet med följande formel 
  

 
               

                      

             
  Elliott & Barrett 2007, s 180).  

1.5.1 Positiv och negativ fusionsreserver 

Konvergensreserverna benämns ofta i klinisk verksamhet som positiva fusionsreserver och 

divergensen som negativa fusionsreserver. Det är hur mycket ögonen kan anpassa sin synaxel 

för att undvika dubbelseende. Med andra ord är reserverna ett mått på vergensens maximala 

förmåga att ändra deviationer mellan ögonen (Grosvenor 2007, s. 84). För att mäta de positiva 

fusionsreserverna används vanligen bas ut prisma framför ett öga alternativt framför båda 

ögonen. Det görs för att skapa illusionen för ögonen att objektet flyttas inåt och tvingar 

ögonen att konvergera. Genom att succesivt öka prisma dioptrierna kommer patienten först 

märka hur objektet blir suddigt och sedan dubbelt för att då minska dioptrierna tills patienten 

ser enkelt igen. Dessa tre värden antecknas och kallas för dimpunkt, brytpunkt och 

återgångspunkt. Negativ fusionsreserv mäts på sammasätt förutom att bas in prisma används 

för att skapa illusionen av att objektet flyttas utåt och tvingar ögonen till att divergera (Goss 

2009, s. 24; Bennett & Rabbett 2007, s. 189). Dimpunkten sker när fusionsreserverna är på 

gränsen till sin förmåga. Det är på grund av att hjärnan ser hellre suddigt än dubbelt och 
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därför används ackommodationskonvergens, vilket innebär att ögonen över- eller under 

ackommoderar till konvergensens fördel (Grosvenor 2007, s. 228). Det finns många som 

publicerat normalvärden, men på grund av att mängden fusionsreserver är starkt knutet med 

heteroforier är det svårt att urskilja vilket som är korrekt. Nedan visas Elliotts ungefärliga 

värden som är mera ett spann än exakta värden(Elliott & Barrett 2007, s. 182). 

 

 

  
Avstånd Nära 

PFV 
 

Bas Ut△ Bas Ut△ 

Dimpunkt 
 

12-16 20-28 

Brytpunkt 
 

18-22 26-34 

Återgångspunkt 14-18 22-30 

NFV 
 

Bas In△ Bas In△ 

Dimpunkt 
 

x* 6-10 

Brytpunkt 
 

6-12 12-18 

Återgångspunkt 4-8 8-14 
 

    

För att utvärdera mätresultaten på positiv/negativ fusionsreserver används ofta Sheards 

kriterium. Det innebär att den motsatta dimpunkten ifrån heteroforin ska vara minst dubbelt så 

stor som patientens heterofori. Om patienten inte får någon dimpunkt vid mätningarna 

används brytpunkten istället för dimpunkten (Goss 2009, s. 49). Till exempel om en patient 

har sju prismadioptrier exofori ska dimpunkten på de positiva fusionsreserverna vara minst 

fjorton prismadioptrier. Detta för att kunna förebygga astenopiska symptomer hos patienterna 

vilket Sheards kriterium har visats vara effektivt mot (Sheedy & Saladin 1978). Som exemplet 

ovan visar säger Sheards kriterium hur mycket fusionsreserver i prismadioptrier som patienten 

teoretiskt behöver för att kunna kompensera för sin heterofori, utöver de nuvarande 

fusionsreserverna. Detta kan lösas antingen genom en prisma korrektion i glasögonen, 

alternativt genom synträning där patienten utövar övningar som utökar vergenserna (Goss 

2009, s 50). 

1.5.2 Konvergensnärpunkt(KNP) 

KNP är enkelt och snabbt test där målet är att undersöka den maximala konvergensen, dvs. 

den punkt som är närmast ögonen där konvergensen fortfarande kan behålla ett objekt enkelt 

(Elliott & Barrett 2007, s. 188). En vanlig mätning kan till exempel göras med en penspets 

som förs närmare ögonen tills patienten inte längre kan hålla penspetsen enkel, alternativt att 

Tabell 1.5.1. Tabellen visar Elliots ungefärliga värden av positiva 

och negativa fusionsreserver. *Patient bör inte uppleva dimpunkt 

om rätt korrektion används. 

  



 

8 

 

undersökaren ser att ögonen bryter fusionen. KNP används ofta som ett prelimärt test för att 

undersöka om någon konvergens problem finns hos patienten då det har ett trovärdigt och 

repeterbart resultat (Rouse, Borsting & Deland 2002). Normalt ligger närpunkten på åtta 

centimeter eller lägre från ögonen. Värden över åtta centimeter bör uppföljas med mera 

noggranna mätningar som till exempel undersökning av fusionsreserver för att undersöka om 

några binokulära problem finns (Evans 2007, s. 127; Elliott & Barrett 2007, s. 188). 

1.5.3 Vegenser i olika blickriktningar 

En studie med 24 deltagare visade att det var en signifikant skillnad på vergensernas viloläge 

vid olika blickriktningar. En blickriktning uppåt placerar ögonen i ett mera divergerande 

viloläge i förhållande till rakt fram och en nedåt blickriktning i ett mera konvergerande 

viloläge (Heuer & Owens 1989). Detta innebär teoretiskt att det är lättare att titta på objekt 

avstånd med en blickriktning uppåt och objekt på nära med en blickriktning nedåt, eftersom 

mängden av vergens som krävs för fixationen minskar om viloläget minskas. Studien visade 

också att effekten av blickriktningen på viloläget varierar kraftigt mellan individer (Heuer & 

Owens 1989).   
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket vertikala blickriktningar påverkar det 

binokulära samarbetet mellan ögonen vid närarbete. Tidigare studie har visat på tendenser att 

människor har lättare för ackommodera vid en blickriktning neråt jämfört med rakt framåt 

(Ripple 1952). Därför är det av intresse att försöka bekräfta om detta stämmer, alternativt inte 

stämmer och även hur resten av det binokulära samarbetet påverkas av en blickriktning 30° 

nedåt. Påföljdsfråga blir om en blickriktning uppåt gör någon skillnad i jämförelse med de 

andra vilket kan vara en god kännedom när man till exempel arbetar med patienter i 

yrkesgrupper som involverar arbete ovanför huvudet.      

 

  



 

10 

 

3 Material och metoder 

3.1 Medverkande 

Trettio deltagare ingick i studien. Då mätningarna är binokulärt baserade krävdes det att 

deltagarna hade ett normalt stereoseende, därför bestämdes att deltagarna var tvungna att ha 

ett stereoseende på 100 bågsekunder eller lägre. På deltagarna fanns det ett ålderskrav på 18-

35 år, detta då en del av arbetet handlar om ackommodation och kräver således att deltagarna 

inte är presbyopa. Mätningarna var inte beroende av refraktionsfel, därför kunde alla deltagare 

med antingen ametropier eller emmetroper användas, dock krävdes ett närvisus på 10 punkter 

vid 40 cm med korrektion då alla tester gjordes på detta avstånd. Deltagarna erhölls via 

muntlig kontakt respektive intresseanmälan på Linnèuniversitetet i Kalmar, där även alla 

undersökningar utfördes. Alla deltagare fick både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och hur undersökningen kommer att genomföras. Deltagarna fick därefter 

skriva under ett informerat samtycke, se bilaga 1. 

3.2 Blickriktningar 

I studien mättes alla undersökningar i tre olika vertikala blickriktningar. Vilket bestämdes till 

30° uppåt respektive 30° neråt samt rakt fram från deltagarens normala huvudhållning. Detta 

för att skapa en tillräckligt stor vinkel för att påvisa skillnader, samtidigt som den inte fick bli 

för stor så att det medförde en oergonomisk ställning för deltagaren. Testerna utfördes enskilt 

i varje blickriktning innan nästa test gjordes.  

För att praktiskt konstruera 30° blickriktning uppåt och neråt i samtliga mätningar, flyttades 

fokuseringsobjektet i vertikal led vilket tvingar patienten att följa objektet med blicken. 

Gradskiva och snöre användes för att säkerställa att vinkeln var korrekt. Deltagaren sattes 

bekvämt i stolen med blicken fäst rakt fram, var av gradskivan placerades lodrätt med ansiktet 

bredvid ögat och snöret drogs från gradskivans mittpunkt till objektet, för att säkerställa 30° 

vinkel.  

Testerna utfördes med provbåge som justerades om för varje blickriktning så att ögonen 

tittade genom optiska centrum på linserna, detta gjordes genom att vinkla provbågen vid 

skarmarna och höja respektive sänka näsbryggan.  

3.3 Metod 

Undersökningen utfördes på följande vis. Undersökningen var relativt uttröttande för 

patienterna då det var många tester som utfördes på ungefär en timmes tid, därför var det 
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viktigt att de tre blickriktningarna gjordes i en varierad ordning på alla tester. Ordningen på 

blickriktningarna bestämdes av undersökaren i början av varje test. Det var även viktigt att 

göra testerna i en bra ordning för att minimera att testerna påverkades av varandra. Ordningen 

är uppspaltat nedanför i en kronologisk ordning från uppifrån och neråt.  

1. Refraktion 

2. Titmus stereoseende test 

3. Modifierad Thorington 

4. Push up/push down 

5. Konvergensnärpunkten   

6. Negativa- och positiva fusionsreserver 

 

Först utfördes refraktionen genom att ta ett objektivt värde med autorefraktorn, sedan utfördes 

refraktionen i en foropter och slutligen avstämdes styrkorna i provbåge. Den utprövade 

avståndskorrektion användes till samtliga tester. Även pupillavstånd uppmättes med hjälp av 

en PD-5 från Topcon, för en korrekt pupill avstånd för näravstånd som användes i testerna. 

Refraktionen utfördes enbart i en blickriktning rakt fram. 

För att kontrollera att patienten hade ett normalt stereoseende användes Titmus stereoseende 

test eftersom det har en bra känslighet ner till 40 bågsekunder (Elliott & Barrett 2007, s. 206). 

Testet utfördes en gång rakt framifrån på 40 cm avstånd och patienten fick titta på Titmus 

cirklar medan undersökaren placerade ett polarisationsfilter framför patientens ögon. 

Patienten svarade vilken utav de fyra cirklarna som upplevs upphöjd ifrån boken jämfört med 

de andra. Patienten började ifrån lättaste cirkeln som är på 800 bågsekunder och stegar neråt 

mot svåraste 40 bågsekunder, sista svårighetsgraden patienten klarade anteknas som resultat.       

Modifierad Thorington användes för att mäta horisontella heteroforierna på 40 cm avstånd då 

det är ett enkelt och snabbt test med en god repeterbarhet (Elliott & Barrett 2007, s. 169). 

Testet utfördes på samma sätt som beskrivs av Elliott (Elliott & Barrett 2007, s. 170) i alla tre 

blickriktningar med hjälp av en modifierad Thorington tavla som är tillverkad för 40cm 

avstånd. Heteroforierna uppmättes en gång i samtliga blickriktningar och noterades. 

Ackommodationsamplituden mättes med push up/push down metoden med hjälp av en RAF-

stav, närvisustavlan på RAF-staven användes som fixationsobjekt och den färdigställda 

dioptriskalan på skaftet användes som mätsticka. Push up/push down uppmättes enligt metod 
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som Elliott beskriver (Elliott & Barrett 2007, s. 191) till samtliga blickriktningar. Medelvärdet 

mellan push up respektive push down antecknades som resultatet i varje blickriktning och 

varje blickriktning uppmättes enbart en gång binokulärt. Detta för att förhindra att patientens 

ögon blir utmattad inför resterande tester. 

För att mäta konvergensnärpunkten användes en RAF-stav, var av kortet med en punkt och ett 

lodrät streck igenom visades som fixationsobjekt. RAF-stavens skaft med cm skala användes 

som mätsticka. Minimivärdet på RAF-stavens mätsticka var 5cm. Testet utfördes enligt 

Elliotts beskrivning (Elliott & Barrett 2007, s. 188). Mätningarna utfördes en gång i varje 

blickriktning och både brytpunkten och återgångspunkten antecknades.    

De horisontella positiva- samt negativa fusionsreserverna mättes med hjälp av prismastav för 

att stegvis kunna förändra prismastyrkan tills fusionen bryts, samtidigt som patienten fick titta 

på RAF-stavens närtavla på 40 cm. På RAF-stavens närtavla finns inget bra fixationsobjekt i 

grunden, därför utformades en speciell pappersbit som tejpades fast på närtavlan. 

Pappersbiten gjordes i Word 2010 och bestod av fem bokstäver i en lodrät linje i storleken 10 

punkter med typsnitt Times new roman. Undersökningen utfördes genom metoden Elliott 

beskrivit (Elliot & Barrett 2007, s. 181). Dimpunkt, brytpunkt och återgångspunkt 

antecknades i respektive blickriktning och det mättes en gång i varje blickriktning. Motsatta 

fusionsreserv till deltagarens heterofori mättes först, dvs. undersökaren började mäta de 

positiva fusionsreserverna om deltagaren hade en exofori och omvänt om deltagaren hade 

esofori. Deltagare med ortofori började med negativa fusionsreserver.  

Samtliga mätvärden i undersökningen dokumenterades i journalblad som var utformad 

speciellt för denna studie, se bilaga 2. 
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4 Resultat 

4.1 Medverkande 

Mätningarna gjordes på 30 patienter. Könsfördelningen var övervägande kvinnor, 25 kvinnor 

och 5 män. Åldersfördelningen var spridd mellan 19-25 år med ett genomsnitt på 21±2 år.  

 

Refraktionen visade att 16 deltagare var myoper, 2 hyperoper, 9 emmetroper och 3 deltagare 

var huvudsakligen astigmatiker. Samtliga deltagare hade ett närvisus på 4 punkter på 40 cm 

och avståndsvisus 1,0 eller mera med avståndskorrektion, både binokulärt och monokulär. 

Alla utom fyra deltagare hade ett stereoseende på 40 bågsekunder, tre stycken hade 50 

bågsekunder och en deltagare hade 80 bågsekunder. 

4.1.1 Uteslutna värden 

Tolv deltagare uteslöts från positiva fusionsreservsmätningar på grund av att deras brytpunkt 

översteg prismastavens 40 prismadioptrier vilket även inte gav någon återgångspunkt. 

Deltagarna uteslöts inte helt ifrån studien på grund av att de är så pass många och de uppvisat 

rimliga resultat i övriga mätningar. Dimpunktens mätningar uteslöts helt ifrån studien för både 

positiva och negativa fusionsreserver. På grund av att 26 utav 30 deltagare aldrig upplevde 

någon dimpunkt i en eller flera blickriktningar, vilket gjorde att de resterande 4 deltagarna 

utgjorde en för liten urvalsgrupp. 

4.2 Modifierad Thorington 

Alla 30 deltagare användes i mätningarna varav 20 stycken uppvisade en exofori i samtliga 

blickriktningar, 5 stycken uppvisade esofori i samtliga blickriktningar. Fem stycken var 

ortofori i två blickriktningar med en blickriktning antingen en liten exofori eller esofori, se 

figur 4.2.2. Vid en blickriktning rakt fram var medelvärdet 2,0 ± 4,0 △ exofori. Blickriktning 

30° uppåt gav ett medelvärde 2,6 ± 4,2 △ exofori medan en blickriktning 30° nedåt gav en 

exofori på 1.7 ± 4,0 △, se figur 4.2.1. Vilket visar ett resultat på ökad exofori eller minskad 

esofori vid en blickriktning 30° uppåt, medan en blickriktning 30° nedåt visar motsatt effekt. 

Anova singel faktor repetable test visade på en signifikant skillnad mellan 30° uppåt och 30° 

nedåt (p = 0,002). Jämförelser med rakt fram och de andra blickriktningarna gav ingen 

signifikans.   
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Figur 4.2.1. Diagrammet visar deltagarnas heteroforier. Negativa värden visar på bas in 

prisma (exofori) och positiva värden visar bas ut prisma (esofori). 

 

Figur 4.2.2. Diagrammet visar det genomsnittliga värdena på heteroforierna i olika 

blickriktningar. Ett negativt värde påvisar bas in prisma (exofori) och positivt värde r bas 

ut (esofori). Felstaplarna visar på standardavikelsen. 
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4.3 Ackommodationsamplitud 

Push up/push down påvisade en skillnad mellan de tre blickriktningarna. Alla deltagare utom 

en hade en lägre ackommodationsamplitud i en blickriktning 30° uppåt. Samt alla deltagare 

utom en hade en högre ackommodationsamplitud i en blickriktning 30° nedåt jämfört med 

rakt fram, se figur 4.3.1. Genomsnittliga värdena är 10,1 ± 1,5 D rakt fram, blickriktning 30° 

uppåt hade ett genomsnitt på 8,4 ± 0,9 D. En blickriktning 30° nedåt gav genomsnittet 11,4 ± 

1,7 D, se figur 4.3.2. Anova singel faktor repetable testa användes i SPSS och visade en 

signifikans i jämförelse med alla blickriktningar med varandra (p < 0,0001). 
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Figur 4.3.1 Diagrammet visar deltagarnas ackommodationsamplitud i olika 

blickriktningar. 

Figur 4.3.2 Diagrammet visar medvärdet på ackommodationsamplitud i de olika 

blickriktningarna samt standardavikelsen. 
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4.4 Konvergensnärpunkt 

En blickriktning rakt fram gav brytpunkten ett medelvärde från ögat på 6 ± 1 cm med en 

återgångspunkt på 7 ± 2 cm. En blickriktning 30° uppåt gav ett högre värde än rakt fram på 

brytpunkten med ett medelvärde på 7 ± 2 cm med en återgångspunkt vid 8 ± 3 cm. 

Blickriktning 30° nedåt påvisade ett lägre medelvärde än både rakt fram och uppåt på 5 ± 1 

cm med en återgångspunkt på 6 ± 1 cm, se figur 4.4.1. I figur 4.4.2 och 4.4.3 går det att utläsa 

att lägsta värdet på konvergensnärpunktens brytpunkt respektive återgångspunkt är 5 cm. Med 

hjälp av Anova singel faktor repetable test användes i SPSS och kunde visa en hög signifikans 

i jämförelse med alla blickriktningarna mot varandra på p < 0,0001 i både brytpunkten och 

återgångspunkten.   

Enbart två deltagare hade en brytpunkt över 8 cm från ögat vilket innebär att de flesta 

deltagare var inom normalvärdet för KNP.  
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Figur 4.4.1 Stapeldiagrammet visar medelvärdena och standardavikelsen på 

brytpunkten respektive återgångspunkten i de tre blickriktningarna. 
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Figur 4.4.2 Linjediagrammet visar deltagarnas brytpunkt i de tre blickriktningarna rakt 

fram, 30° uppåt och 30° nedåt. Y-axeln är cm från ögonen.  

Figur 4.4.3  Linjediagrammet visar deltagarnas återgångspunkt i de tre blickriktningarna 

rakt fram, 30° uppåt och 30° nedåt. Y-axeln är cm från ögonen.  
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4.5 Positiva fusionsreserver 

Figur 4.5.1 visar att en blickriktning 30° nedåt påvisar det lägsta medelvärdet på 20 ± 7 △ bas 

ut. Figuren visar även att en blickriktning rakt fram ger det högsta medelvärde på 26 ± 10 △ 

bas ut. En blickriktning 30° uppåt gav ett medelvärde på 25 ± 11 △ bas ut. Med hjälp av SPSS 

användes Anova singel faktor repetable test som visade en signifikans på p = 0,0036 och det 

är i jämförelse emellan rakt fram och 30° nedåt. Ingen signifikans kunde finnas i någon annan 

jämförelse mellan blickriktningarna. Det bör dock påminnas om att 12 deltagare uteslöts från 

resultatet därför är enbart 18 deltagare medtagna i mätningarna, se figur 4.5.2. 

Återgångspunkten kan observeras att den följer brytpunkten med lägst medelvärde i 

blickriktningen 30° nedåt och högsta rakt fram. Blickriktning 30° nedåt gav ett medelvärde på 

16 ± 7 △ bas ut. Blickriktning 30° uppåt gav ett medelvärde på 19 ± 10 △ bas ut och 

blickriktning rakt fram gav medelvärde på 21 ± 9 △ bas ut. Anova singel faktor repetable test 

användes i SPSS och visade på en signifikans på p = 0,0126 i jämförelse mellan rakt fram och 

30° nedåt, ingen signifikans kunde påvisas i jämförelse med de andra blickriktningarna. Även 

här var 12 deltagare uteslutna.   
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Figur  4.5.1 visar medelvärdet på positiva fusionsreservers brytpunkt och 

återgångspunkt, det går även att utläsa standardavikelsen.  
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4.6 Negativa fusionsreserver 

En blickriktning 30° nedåt gav medelvärdet på 13 ± 5 △ bas in. Uppåt gav 13 ± 5 △ bas in. 

Högsta negativa fusions reserver påvisades rakt fram med ett medelvärde på 14 ± 9 △ bas in, 

se figur 4.6.1. Alla deltagares brytpunkt går att utläsa i figur 4.6.2. Anova singel faktor 

repetable test gav ingen signifikans i jämförelse mellan alla tre blickriktningar med varandra 

(p = 0,2933). 

Återgångspunkten visade samma ordning på storlekarna vid en jämförselse med brytpunkten. 

En blickriktning 30° uppåt gav ett medelvärde på 9 ± 5 △ bas in. En blickriktning 30° nedåt 

gav samma medelvärde som 30° uppåt på 9 ± 5 △ bas in. Rakt fram gav det högsta 

medelvärdet på 10 ± 5 △ bas in, se figur 4.6.1. Anova singel faktor repetable test användes i 

SPSS och gav ingen signifikans (p = 0,0751). 
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Figur 4.5.2 Linjediagrammet påvisar spridningen av deltagarnas brytpunkt 
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Figur 4.6.1 Stapeldiagrammet visar negativa fusionsreservernas medelvärde på brytpunkten 

och återgångspunkten. Diagrammet visar även standard avikelsen. 

Figur 4.6.2 Linjediagrammet visar deltagarnas brytpunkt.   
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att utreda hur olika binokulära synfunktioner påverkas av olika 

vertikala blickriktningar. De synfunktioner som utvärderades var heteroforier, 

ackommodationsamplituden, konvergensnärpunkten och fusionsreserverna. Mätresultaten 

visade att de olika synfunktionerna påverkades olika mycket av de vertikala blickriktningarna, 

varav alla utom de negativa fusionsreserverna visade en viss grad av signifikans.  

Modifierad Thoringtons gav ett medelvärde i alla blickriktningar som stämde någorlunda bra 

överrens med de normalvärden för rakt fram som påvisats av en annan studie med 

optikerstudenter (Rainey m fl. 1998). Det kan tolkas som att mätningarna i denna studie gett 

trovärdiga resultat. Det går att utläsa i figur 4.2.1 att skillnaderna mellan heteroforierna i de 

tre olika blickriktningarna skiljer sig mellan deltagarna. Somliga visar knappt någon skillnad 

mellan andra visar en tydlig skillnad. Detta kunde även Heuer och Owens (1989) påvisa i sin 

studie. Vilket styrker en slutsats om att individer påverkas av vertikala blickriktningar, men 

att det är helt individbaserat. Den höga standardavikelsen kan även förklaras med att 

heteroforier är individbaserade och skilja sig mellan deltagarna i denna studie. Då det visat en 

signifikans mellan en blickriktning 30° uppåt och 30° nedåt är det inte omöjligt att tänka att 

det finns en påverkan av heteroforierna beroende vilken blickriktning som den enskilde 

individen tittar åt. Dock visades ingen signifikans mellan 30° uppåt och rakt fram, samt rakt 

fram och 30° nedåt, vilket ifrågasätter om det finns någon praktisk betydelse då signifikansen 

enbart infaller vid en skillnad på vinkeln på 60°.  

Ackommodationsamplitud visade den största signifikanta skillnaden mellan blickriktningar 

där alla hade lägst värde 30°uppåt och högst värde 30°nedåt, vilket visar på ett starkt mönster 

på hur ackommodationsamplituden påverkas av blickriktning. Det var en skillnad på 26 % i 

ackommodationsamplitud i jämförelse mellan 30° uppåt och 30° nedåt, vilket är näst intill 

densamma som Ripples (1952) 24 %, som han tog fram monokulärt i sin studie. 

Blickriktningarna mellan dessa studier skilde sig en aning då Ripple använde sig av 20° uppåt 

samt 20° och 40° nedåt. Dock är den totala skillnaden densamma på 60° mellan de största 

vinklarna vilket gör studierna jämförbara med varandra, men det går inte att utesluta att 

skillnader i mätresultaten kan påverkas av vinklarna.  

Både denna studie och Ripples (1952) studie stärker att det finns en skillnad vid subjektiva 

mätningar av ackommodationsamplitud vid olika blickriktningar, dock ger inte studierna 

något underlag på om det faktiskt är ackommodationen som skiljer eller om det är någon 
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annan faktor som påverkar vid blickriktning. Det kan tänkas att patienterna upplever ett 

obehag vid en blickriktning 30° uppåt, då närarbete sällan utförs vid den blickriktningen. 

Vilket även skulle ge en förklaring varför högre värde påvisades 30° nedåt, då närarbete ofta 

utförs vid en blickriktning nedåt och skulle upplevs mer komfortabelt på grund av vana.  

En studie som utförde objektiva mätningar påvisade att ackommodationen inte skiljer sig 

mellan rakt fram och nedåt, det kan tänkas styrka teorier om att ackommodationen inte ändras 

i blickriktningar (Takeda, m fl. 1991). Dock kan deras studie kritiseras med tanke på att den 

utfördes på enbart tre deltagare och signifikansen kan därför ifrågasättas. Det förklarar inte 

heller varför ingen skillnad i ackommodation kunde finnas för de deltagarna med afaki i 

Ripples (1952) studie. 

Ur ett optiker perspektiv kan det var rimligt tänka att resultaten i denna studie påvisar hur 

viktigt det är att utföra näradditions tester i en blickriktning som glasögonen ska användas i 

för att ordinera korrekt plus addition för närarbete. Det kan även vara nämnvärt att ha i åtanke 

vid en undersökning med en patient med ett yrke där arbetet ofta sker ovanför huvudet. 

Exempel på sådana yrkesgrupper är bilmekaniker och piloter som kan behöva extra addition 

på grund av blickriktningen. Det är även rimligt att för samma grupp patienter att tänka en 

extra gång på heteroforienas påverkan om patienten vid en blickriktning rakt fram redan 

befinner sig på gränsvärden.   

Konvergensnärpunkten visade på ett liknande mönster som ackommodationsamplituden, dock 

inte lika starkt. I figur 4.3.1 kan ett tydligt trendmönster ses för ackommodationsamplituden 

och vid en jämförelse med figur 4.4.2 kan en liknande, men inte lika stark trend observeras för 

konvergensnärpunkten. Där en uppåt blickriktning ger sämst värden och nedåt blickriktning 

bäst värden. Även för konvergensnärpunkten kunde en skillnad observeras på 22 % mellan 

30° uppåt och 30° nedåt, vilket är relativt likt ackommodationsamplituden. Därmed går det att 

se en eventuell gemensam nämnare mellan dessa. Dock är det viktigt att återigen poängtera att 

denna studie inte ger något underlag för vad det är som begränsar konvergensnärpunkten i 

olika blickriktningar men att det är skillnad kan tydligt ses i resultaten.  

Det var några deltagare som lyckades komma hela vägen till fem centimeter från ögonen utan 

eller precis få en brytpunkt med RAF-staven, vilket tyvärr ifrågasätter om känslighet på RAF-

staven var tillräcklig. Eventuellt skulle ett handhållet objekt som flyttades närmare ögonen 

tills brytpunkten uppstod varit att föredra för att kunna pressa patienten längre, dock hade det 

skapat problem med att erhålla rätt vinkel. Det var även många deltagare som upplevde att en 
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blickriktning 30° uppåt var obekväm och att det drog mera i ögonen. Detta kan tolkas på två 

olika sätt, att konvergensen varit mera belastad trots samma resultat. Alternativt att patienten 

upplever obehag på grund av att de inte är vana att behöva konvergera i en uppåt 

blickriktning.  

Då en skillnad i de vertikala blickriktningarna av ackommodationsamplituden och 

konvergensnärpunkten har påvisats i denna studie. Skulle en liknande studie som istället 

baserar sig på individer med binokulära problem som konvergens insufficiens och divergens 

insufficiens, för att kunna utvärdera om skillnaderna mellan de vertikala blickriktningara har 

någon betydande effekt för individerna i sitt vardagliga liv och om det bör åtgärdas.   

Positiva fusionsreserverna visade ett annat mönster i jämförelse med de andra testerna, där en 

blickriktning 30° nedåt gav det lägsta medelvärdet med en signifikant skillnad ifrån rakt fram. 

Rent teoretiskt är det rimligt att tänka att fusionsreserverna borde följa heteroforierna, då en 

större heteroforie måste kompenseras med mera fusionsreserver enligt Sheards kriterium 

(Goss 2009, s. 49). Resultaten gör det befogat att fundera på om det finns anatomiska faktorer 

som begränsar vergenserna i olika vertikala blickriktningar, vilket leder till att bästa värdena 

erhålls rakt fram, se figur 4.5.1.  

Med Sheards kriterium i åtanke är det viktigt att ifrågasätta om mätmetoden varit korrekt och 

om det finns andra faktorer som kan ha påverkat mätresultaten. Då undersökningsmetoden är 

relativt avancerad eftersom den kräver mycket uppmärksamhet och tolkning från 

undersökarens sida för att förstå patienten. Därmed är det rimligt att ifrågasätta om det gett 

andra resultat om en mer erfaren undersökare hade utfört mätningarna. Det hade även gett 

känsligare resultat om en handhållen risleyprisma användes istället för en prismastav. På 

grund av risleyprismat introducerar successivt mera prisma medan prismastaven kan gå upp 

mot 5 △ per steg vilket är förhållandevis okänsligt. 

Endast rakt fram hade ett medelvärde inom normalvärdena för brytpunkten. Det kan vara på 

grund av att medelvärdena troligtvis mätts rak fram. Dock blev 12 deltagare uteslutna från 

studien då deras positiva fusionsreserver översteg prismastaven, vilket skulle ökat 

medelvärdet i samtliga blickriktningar om deras resultat hade kunnat erhållas. Ett annat 

perspektiv är att trots Anova visat på en signifikant skillnad mellan rakt fram och 30° nedåt är 

antalet deltagare inte tillräckligt många för en bra urvalsgrupp.  
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Negativ fusionsreservers brytpunkt visade ett mer jämnt medelvärde mellan blickriktningarna 

vid en jämförelse med positiva fusionsreserver. Vilket troligvis beror på att negativa 

fusionsreserver är lägre i grunden och därför klara de inte av de stora stegen på prismastaven i 

samma utsträckning som positiva fusionsreserverna. Det påvisar dock samma trend att rakt 

fram gav högst värden och 30° nedåt och 30° uppåt gav lägre värden, se figur 4.5.1 och figur 

4.6.1. Medelvärdenas jämnhet kan tolkas att resultatet påvisar att fusionsreserverna inte 

påverkas utav vertikala blickriktningar. Detta styrks utav faktumet att ingen signifikans 

hittades. Vilket också ifrågasätter om positiva fusionsreserver borde fått liknande resultat då 

de båda är starkt bundna tillvarandra.  

Till skillnad från positiva fusionsreserver som enbart hade ett normalvärde rakt fram, påvisar 

negativa fusionsreserver ett genomsnitt i alla blickriktningar som ligger inom normalvärden 

som presenterats i tabell 1.6.1. Det kan vara en följd av att alla 30 deltagare har används till 

skillnad från positiva fusionsreserverna där 12 deltagare uteslöts. 

En ny studie för fusionsreserverna med ett större antal deltagare och ett handhållet 

risleyprisma behövs för att kunna göra en mer rättvis bedömning av fusionsreserverna i olika 

blickriktningar. Det skulle även vara intressant med en studie med lika många deltagare med 

exofori som esofori. För att kunna ge en bättre bild på hur vergenserna ändras mellan 

individer i vertikala blickriktningar, då denna studie hade en markant större andel deltagare 

med exoforier. 

Då studien visat att vertikala blickriktningar påverkar heteroforierna är det inte helt obefogat 

att fundera på hur fixationsdispariteten påverkas av blickriktningar. En spekulation är att då 

modifierad Thorington mätningarna påvisat en större exofori eller mindre esofori i 

blickriktningen 30° uppåt än övriga blickriktningar borde även fixationsdispariteten förändras. 

Eventuellt kan större skillnader erhållas då fixationsdispariteten är en mindre deviation och 

borde således påverkas mer av förändringar av synaxlarna. 
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6 Slutsats 

Slutsatsen i studien är att subjektiva mätningar påvisar en signifikant skillnad i 

ackommodationsamplitud emellan de vertikala blickriktningarna, det går även att se samma 

mönster på konvergensnärpunkten. En blickriktning 30° uppåt påvisar de sämsta värdena och 

30° nedåt ger de bästa värdena och rakt fram hamnar emellan. Heteroforierna påvisade att en 

blickriktning 30° uppåt gav en ökad exofori alternativt minskad esofori och en blickriktning 

30° nedåt gav motsatt effekt. Dock visades enbart signifikansen mellan blickriktningarna 30° 

uppåt och 30° nedåt vilket tyder på en mindre påverkan av vertikala blickriktningar i 

jämförelse med ackommodationsamplituden och konvergensnärpunkten. 

 

Positiva fusionsreserver påvisade en skillnad mellan de vertikala blickriktningarna, dock 

uteslöts 12 deltagare vilket kan ifrågasätta signifikansen.  Negativa fusionsreserver visade inte 

på en signifikant påverkan mellan blickriktningarna. Då positiva och negativa fusionsreserver 

är bundna tillvarandra drogs slutsatsen i denna studie att fusionsreserverna troligen inte 

påverkas utav vertikala blickriktningar.  
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  Bilaga 1 

Informerat Samtycke – Ögonens samarbete 

 
Välkommen till mitt examensarbete på linnèuniversitet. Min studie handlar om ögonens 

samarbetsförmåga i de olika lodräta blickriktningarna, målet är att kartlägga om ögonens 

samarbetes förmåga påverkas av vilken riktning som ögonen är inställda på. Detta kan 

skapa en förståelse om hur patienters ögonbesvär kan påverkas av deras levnadsmiljö och 

arbete där man inte alltid har en perfekt ergonomisk sits.  

Så går det till. 

Jag kommer börja med att undersöka dina ögons synfel och om du har ett bra djupseende 

för att kunna bedöma om du är en lämplig patient för min studie. Efter detta kommer jag 

göra några tester i de olika blickriktningar för att bedöma hur ögonen samarbetar. 

Undersökningen kommer ta ca en timma och du riskerar varken skador eller obehag. 

Dock kan en del tester göra att man kan uppleva en trötthetskänsla i ögonen.  

All data kommer avidentifieras och enbart kön och ålder kommer användas i resultaten 

och ingen oberhörig kommer kunna få tillgång till mätresultaten.  

 

 

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: 

...................................................................  

Namn: .................................... Datum: ......................  

  

 Jonas Ramkrans  Karin lennartsson  

Optikerstudent   Handledare 

Mobilnr 073XXXXXXX                        Telefon XXXXXXXXXX 

Jonas.Ramkrans@gmail.com           Karin.lennartsson@lnu.se 



 

 

Bilaga 2 

 

Patient: Ålder:  Kön: 

 

Refraktion: 

Autorefraktor Höger:_____________Vänster:_____________ 

 Fri visus Sfär Cylinder Axel Visus  Fri visus 

Nära40cm 

Visus 

Nära40cm 

Höger             Bin                 Bin         Bin         Bin 

Vänster    

Titmus stereoseende test: _________  

Modifiera Thorington:  Rakt fram: _________   

  30° uppåt:__________         

  30° Nedåt:__________ 

Push up/push down:  KNP: bryt/åter  

Rakt fram: _________D  Rakt fram: _________  

30° uppåt:__________D     30° uppåt:__________                                                  

30° Nedåt:__________D  30° Nedåt:__________ 

PFV: Dim/bryt/åter  NFV:Dim/bryt/åter 

Rakt fram: _________  Rakt fram: _________  

30° uppåt:__________        30° uppåt:__________                                                  

30° Nedåt:__________  30° Nedåt:__________ 
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