
 

 

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Examensarbete 

Prevalens av ackommodativa 

problem hos universitetsstudenter 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar 
 
 

 

Emilia Fagerberg 

Ämne: Optometri 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2015:O15 



  
 

i 
 

 

  



  
 

ii 

 

Prevalens av ackommodativa problem hos universitetsstudenter vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar 

Emilia Fagerberg 

 

Examensarbete i Optometri, 15hp 

Filosofie Kandidatexamen  

 

Handledare: Oskar Johansson Institutionen för medicin och optometri 

 Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet  

   391 82 Kalmar   

  

Examinator:  Peter Gierow  Institutionen för medicin och optometri  

 Professor, FAAO Linnéuniversitetet  

   391 82 Kalmar  

 

Examensarbetet ingår i optikerprogrammet, 180hp (Grundnivå) 

 

Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av ackommodativa problem 

hos universitetsstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Metod: I studien deltog totalt 30 personer (24 kvinnor och 6 män) som alla studerade vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Medelåldern var 22,5±2,2 år där den äldsta som deltog var 

28 år och den yngsta var 19 år. Deltagarna fick svara på Convergence Insufficiency 

Symptom Survey, genomgå en refraktion och därefter genomgå en full ackommodativ 

undersökning innehållande ackommodationsamplitud, ackommodativ respons, relativ 

ackommodation och ackommodativ facilitet. Resultaten jämfördes mot normalvärden för 

att kunna diagnostisera deltagarna med ackommodativa problem.  

Resultat: Av alla 30 deltagare hade 11 deltagare symptom kopplat till mycket närarbete 

utifrån CISS symptomenkät. 3 deltagare hade både symptom och minst två avvikande 

mätvärden vilket ger ett resultat på 10% ackommodativa problem hos studenterna vid 

Linnéuniversitetet, där alla 10% var ackommodativ insufficiens.   

Slutsats: Resultatet på 10% ackommodativa problem är lägre än vad tidigare studier visat 

både hos studenter och hos den vanliga populationen. Därför tyder inte denna studie på 

att universitetsstudenter skulle ha mer ackommodativa problem än den vanliga 

populationen. Alla undersökningarna är utförda med aktuell refraktion medan deltagarna 

svarade på symptomenkäten utifrån deras habituella glasögon vilket därför skulle kunna 

vara en faktor till att det var fler deltagare som var symptomatiska än antalet deltagare 

med ett ackommodativt problem.  
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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate the prevalence of accommodative dysfunction in 

university student at Linneaus university in Kalmar.  

 

In this study 30 subjects were recruited (24 women and 6 men) and they were all students 

at Linneaus university. The average age was 22.5±2.2 years. The oldest participant were 

28 years old and the youngest was 19 years old. First they had to answer a symptoms 

questionnaire called CISS, then they underwent a refraction followed by a full 

accommodative examination including amplitude of accommodation, fused cross 

cylinder, relative accommodation and accommodative facility. The results of the 

accommodative tests were compared to normal values for each test to diagnose the 

participants with accommodative dysfunction.  

 

Of the 30 participants, 11 had symptoms related to much nearwork from the CISS 

questionnaire. However, only 3 participants had both symptoms and at least two abnormal 

test results which gave a result of 10% with accommodative dysfunction where all 3 had 

accommodative insufficiens.  

 

The result of 10% with accommodative dysfunction is lower than what previous studies 

have shown in both university students and the general population. This study does not 

show that university students has more accommodative problems than the general 

population. All examinations in this study were done with the participants current 

refractions while the participants answered the symptoms questionnaire based on their 

current spectacles. This could be a factor why there were more symptomatic participants 

than the number of participants with an accommodative dysfunction.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Ett binokulärt synproblem är något som har visat sig vara ett väldigt vanligt problem efter 

refraktiva fel, där binokulära problem antingen är vergensproblem och/eller 

ackommodativa problem. Hokoda (1985) fann en prevalens av binokulära problem på 

21%, av 119 personer med mycket närarbete, där 39,5% av de undersökta var studenter. 

Ackommodativa problem låg på hela 16,8% där det mest förekommande problemet var 

ackommodativ insufficiens på 9,2%. Flertalet studier visar på samma sak; att 

ackommodativa problem är det mest förekommande binokulära problemet, hos såväl 

studenter som patienter vid ögonkliniker (Montés-Mico, 2001; Porcar & Martinez-

Palomera, 1997).Tanken med denna studie var att studenter kan ha mer ackommodativa 

problem än den normala populationen på grund av mycket närarbete och syftar därför till 

att undersöka om detta stämmer hos studenter vid Linnéuniversitet i Kalmar. 

 

1.2 Ackommodation 

Ackommodation beskrivs som en tillfällig ändring i styrkan hos den kristallina linsen i 

ögat som ett resultat av kontraktion i ciliarmuskeln. Denna tillfälliga förändring i styrkan 

hos linsen gör det möjligt för ögat att ändra fokus från ett objekt på avstånd till ett objekt 

på nära håll (Rosenfield & Logan, 2009, s229). I ett öga som inte ackommoderar är 

ciliarmuskeln avslappnad och zonulatrådarna spända vilket resulterar i att linsens främre 

yta upptar en flatare, mindre kraftfull form för att kunna se klart på avstånd. För att se 

klart på nära håll ändrar istället ciliarmuskeln sin form för att minska spänningen i 

zonulatrådarna och som ett resultat av det upptar linsen en mer kraftfull, kupigare form 

(Rosenfield & Logan, 2009, s12). 

 

Det finns fyra olika typer av ackommodation. De fyra typerna är  reflex-ackommodation, 

proximal ackommodation, vergensackommodation och tonisk ackommodation. Reflex 

ackommodationen stimuleras av en suddig bild på retina och ögat ackommoderar för att 

få den klar och tydlig. Proximal ackommodation kallas den ackommodation som uppstår 

då ögat ackommoderar på grund av att något är nära, ofta inducerad av instrument som 

hålls nära ögat. Även vergens är associerat med ackommodation och den ackommodation 

som uppstår på grund av att ögonen antingen konvergerar eller divergerar kallas därför 

vergensackommodation. Den sistnämna, tonisk ackommodation, är den ackommodation 
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som uppstår då det inte finns något riktigt ackommodativt stimuli, tex i mörker (Goss & 

West, 2002, s203). 

 

Maximala mängden ackommodation är som högst när man är barn och förmågan att 

ackommodera börjar sedan att minska med ålder. När man nått en ålder över ca 45 år har 

den avtagit så mycket att närarbete börjar bli svårt och det krävs då ofta korrektion även 

på nära håll för att bekvämt kunna utföra närarbete (Elliot, 2007, s191). Vid en ålder över 

50 år anser man att ackommodationen avtagit helt (Rosenfield & Logan, 2009, s12).  

 

1.2.1 Ackommodativa mätningar 

Ackommodation mäts i dioptrier (D) och de två huvudsakliga testerna för att mäta 

ackommodationen är ackommodationsamplitud, som är den maximala mängden 

ackommodation, och den ackommodativa responsen för ett specifikt avstånd. Andra 

kliniska tester, som relativ ackommodation och ackommodativ facilitet undersöker 

förhållandet mellan ackommodation och vergenssystemet (Rosenfield & Logan, 2009, 

s229). För att mäta den ackommodativa funktionen krävs en fullständig ackommodativ 

undersökning som innehåller alla ovan nämnda typer av ackommodativa tester. Dåliga 

resultat på ett av testerna innebär inte ett dåligt resultat på alla vilket gör att en fullständigt 

undersökning är nödvändig för att inte missa ett ackommodativt problem (Goss & West, 

2002, s206). 

 

Ackommodationsamplitud – push up-/push-down metoden 

Ackommodationsamplitud definieras som den maximala mängd ackommodation en 

person kan prestera när något flyttas nära ögat (Elliot, 2007, s191). Det kan även 

definieras som skillnaden i dipotrier mellan avståndspunkten och närpunkten. Mätningen 

utförs med patienten fullkorrigerad för att inte behöva räkna om 

ackommodationsamplituden för patientens synfel (Goss, 2009, s138). 

 

Vid push up förs ett litet ackommodativt föremål så nära ögat som möjligt tills personen 

rapporterar att föremålet blivit något suddigt. Därefter flyttas föremålet tillbaka igen och 

personen ska då rapportera när föremålet blivit klart igen och detta är push-down. Push 

up och Push down mäts tre gånger för varje öga och tre gånger binokulärt. Maximala 

ackommodationen kommer  att vara medelvärdet av push up och push down och 

journalförs både monokulärt och binokulärt (Elliot, 2007, s192). Avståndet från ögat och 
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till det att föremålet blir suddigt och avståndet från ögat och  tills föremålet blir klart igen 

mäts båda i cm. Inverterar man det värdet i meter, 1 [m]⁄ , får man ett svar i dioptrier som 

ackommodationsamplitud journalförs i (Elliot, 2007, s191). 

 

Eftersom ackommodationen avtar med ålder behöver varje minsta förväntat värde räknas 

ut för varje åldersgrupp och det görs med hjälp av Duane-Hoffstetters formel; 15-

0,25xålder (Elliot, 2007, s193). Duane-Hoffstetters formel används för att räkna ut det 

minsta förväntade värdet för monokulär ackommodationsamplitud och normalt är den 

binokulära ackommodationen högre än den monokulära, ca 1-2D, på grund av att det vid 

binokulärt seende även induceras ackommodation pga konvergens av ögonen, sk 

vergensackommodation (Elliot, 2007, ss191-193). Ett resultatat som är 2D eller mer ifrån 

minsta förväntat värde anses vara signifikant och ackommodativ insufficiens ska då 

misstänkas (Scheiman & Wick, 2014, s53). 

 

Ackommodativ respons  

För att mäta en persons ackommodativa respons till ett föremål på ett visst avstånd 

används tester som mäter så kallad lag-/lead of ackommodation eller på svenska under- 

eller överackommodation. Ofta använder personer mindre ackommodation än vad 

föremålet och avståndet kräver vilket kallas underackommodation. Den mindre 

förekommande situationen kallas överackommodation och innebär att en person 

ackommoderar mer än vad avståndet och stimulit kräver (Goss, 2009, s152). 

 

För att mäta den ackommodativa responsen kan en metod som kallas Dynamic cross-

cylinder  användas (Rosenfield & Logan, 2009, s233). Detta kallas även binocular cross-

cylinder (BCC) och på svenska, binokulär korscylinder (BKC) (Goss, 2009, s152).  

Närprovstavlan som patienten kommer titta på placeras på 40 cm och består av stående 

och liggade streck som bildar ett kors. Testes utförs i sänkt belysing för att minska 

skärpedjupet hos personen genom att öka pupillstorleken (Rosenfield & Logan, 2009, 

s233). Testet börjar med tillräckligt plus över avståndskorrektionen för att få vertikala 

streck tydligast där en addition på +1,75 ofta är tillräcklig för unga patienter. Därefter 

minskas plus tills personen rapporterar att stående och liggande streck är lika tydliga, och 

vid den punkten är det ackommodativa kravet och den ackommodativa responsen lika 

stor (Goss, 2009, s154). 
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Skillnaden mellan slutvärdet och avståndskorrektionen är antingen under- eller 

överackommodation beroende på om skillnaden är positiv eller negativ. Positivt resultat 

innebär en underackommodation och negativt resultat innebär överackommodation 

(Rosenfield & Logan, 2009, s234). Ett normalvärde för BKC ligger på +0,50 med en 

standardavvikelse på ±0,50D (Scheiman & Wick, 2014, s53). 

 

Relativ ackommodation – NRA och PRA  

I relativ ackommodation testar man med hjälp av plus- och minuslinser hur mycket en 

person antingen kan slappna av eller spänna sin ackommodation i samband med 

konvergens och divergens för att bibehålla en enkel och tydlig bild. En lästavla på 40 cm 

används och plus- eller minuslinser adderas till avståndskorrektionen tills bilden inte 

längre är tydlig. När pluslinser adderas kallas testet negativ relativ ackommodation 

(NRA) pga pluslinser minskar ackommodationen. När minuslinser istället används, kallas 

testet för positiv relativ ackommodation (PRA) för att minuslinser ökar 

ackommodationen. Skillnaden mellan slutresultatet och avståndskorrektionen är 

resultatet för NRA respektive PRA (Goss, 2009, s25). Normalvärdet för PRA ligger på 

+2,00 med en standardavvikelse på ±0,50D och normalvärdet för NRA är -2,37D med en 

standardavvikelse på ±1,00D (Scheiman & Wick, 2014, s53). 

 

Ackommodativ facilitet  

Ackommodativ facilitet är förmågan att snabbt ändra ackommodationen utan att ändra 

vergensen. En nedsatt ackommodativ facilitet har visat sig vara relaterat till symptom i 

samband med närarbete (Elliot, 2007, s196). För att mäta den ackommodativa faciliteten 

används en ±2,00D-flipper, som består av ett par +2,00D-linser som vilka kan vändas ett 

halvt varv till ett par -2,00D-linser, tillsammans med ett läsprov på 40 cm. Testet kan 

utföras under både monokulära och binokulära förhållanden där vissa författare endast 

mäter den monokulära faciliteten ifall den binokulära faciliteten är nedsatt (Elliot, 2009, 

s196).  

 

Personen ska genom avståndskorrektionen titta på ett läsprov på 40 cm (Rosenfield & 

Logan, 2009, s236) och personen  får därefter välja ett ord att fokusera på. Personen håller 

flippern framför båda ögonen med +2,00D-sidan först. Först när ordet är klart och tydligt 

får flippern vändas till -2,00D-sidan och ordet ska även här bli klart och tydligt. Då vänds 

flippern igen och detta ska sedan upprepas under en minut samtidigt som undersökaren 
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räknar antalet gånger personen vänder flippern. Ackommodativ facilitet journalförs i 

antal cykler där en cykel är antalet vändningar delat på 2 (Elliot, 2007, s196). 

Normalvärde för ackommodativ facilitet hos vuxna är 10 cpm med en standardavvikelse 

på ±5 cpm (Scheiman & Wick, 2014, s19). 

 

1.2.1.1 Normalvärden ackommodativa mätningar 

Normalvärden för de ackommodativa mätningarna är tagna från Morgans tabell 1.6 

(Scheiman & Wick, 2014, s19) och tabell 2.2 för förväntade värden och visas i tabell 1 

nedan (Scheiman & Wick, 2014, s53). 

 

Tabell 1. Normalvärden för ackommodativa mätningar. 

        Normalvärden Intervall normalvärden 

Ackommodationsamplitud   15-0,25xålder       

BKC       +0,50D±0,50 ±0 till +1,00D   

NRA       +2,00D±0,50 +1,50 till +2,50D   

PRA       -2,37D±1,00 -1,37D till -3,37D   

Binokulär ackommodativ 

facilitet  10cpm±5,0cpm 5cpm till 15cpm   

 

1.2.2 Ackommativa problem 

Ackommodativa störningar som kan ge problem är ackommodativ insufficiens, ill-

sustained ackommodation, ackommodativ excess och ackommodativ infacilitet (Goss, 

2009, s157). Ett annat, väldigt ovanligt, förekommande tillstånd är ackommodativ 

paralysis. Det innebär en total utslagning av ackommodationen och är då oftast relaterat 

till sjukdomar eller trauma (Scheiman & Wick, 2014, s338). De ackommodativa 

tillstånden som undersöks i detta arbete är de fyra förstnämnda och de klassificieras enligt 

samma kriterier som i studien av Richman & Laudon (2002). 

 

Ackommodativ insufficiens 

Ackommodativ insufficiens innebär en störning i stimuleringen av ackommodationen. 

Det karakteriseras av onormalt låg ackommodationsamplitud och/eller hög 

underackommodation (Goss, 2009, s157). Är ackommodationsamplituden 2D, eller mer, 

ifrån den minsta förväntade ackommodationsamplituden anses det vara onormalt. De 

mest förekommande symptomen hos personer med ackommodativ insufficiens är 

huvudvärk, suddig syn, dubbelseende, lässvårigheter, ögontrötthet och svårigheter med 

att ändra fokus från avstånd till nära håll (Scheiman & Wick, 2014, s338). 
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Eftersom ackommodativ insufficiens är en störning i stimuleringen av ackommodationen 

så kommer man vanligtvis att hitta reducerade värden i alla kliniska tester som involverar 

minuslinser, eftersom att minuslinser i vanliga fall stimulerar ackommodationen. Kliniska 

fynd är lågt PRA, svårigheter med -2,00D-sidan vid test av ackommodativ facilitet och 

högt plus vid mätning av BKC (Scheiman & Wick, 2014, s339). Ackommodativ 

insufficiens är det enda tillståndet som är relateratet till reducerad 

ackommodationsamplitud och svårigheter med stimuleringen av ackommodationen 

(Scheiman & Wick, 2014, s342). 

 

Ill-sustained ackommodation – uttröttad ackommodation  

Ill-sustained ackommodation beskrivs av många som en undergrupp till ackommodativ 

insufficiens och anses ibland vara ett tidigt stadie till ackommodativ insufficiens. Det är 

ett tillstånd där ackommodationen är normal under ackommodativa mätningar men 

försämras ju fler gånger de upprepas. Om ill-sustained ackommodation misstänks är det 

viktigt att upprepa mätningen av ackommodationsamplituden flera gånger (Scheiman & 

Wick, 2014, s338). 

 

Symptomen för ill-sustained ackommodation är liknande som de för ackommodativ 

insufficiens och innebär suddig syn och ögontrötthet kopplat till närarbete och svårigheter 

med koncentration vid läsning. Fynd som kan göras för att diagnostisera ill-sustained 

ackommodation är ackommodationsamplitud som minskar desto fler gånger den 

upprepas, lågt PRA, högt värde på BKC och svårigheter med minussidan vid utförd 

ackommodativ facilitet (Scheiman & Wick, 2014, s71). 

 

Ackommodativ excess  

Ackommodativ excess är ett tillstånd där en person istället har problem med att slappna 

av sin ackommodation. Alla tester som innebär att en person med ackommodativ excess 

måste slappna av sin ackommodation kommer att var reducerade. För att diagnostisera 

ackommodativ excess måste alla ackommodativa tester genomföras såsom 

ackommodationsamplitud, monokulär och binokulär ackommodativ facilitet, NRA och 

PRA och BKC (Scheiman & Wick, 2014, s349). 
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De flesta symptom som har med ackommodativa problem att göra uppstår vid närarbete. 

Det innefattar suddig syn, både på nära håll och på avstånd, huvudvärk efter en kort stunds 

närarbete, ögontrötthet, svårigheter med att fokusera från lång håll till nära håll och 

diplopi. Karakteristiskt för suddig syn vid ackommodativ excess är att den ofta varierar 

under dagen och att det blir mer suddigt på avstånd framåt eftermiddagen.  

 

Personer med ackommodativ excess kommer ha svårt med att få texten tydlig med 

+2,00D-sidan vid ackommodativ facilitet, både monokulärt och binokulärt. BKC kommer 

att vara mindre plus än normalt och NRA kommer även det att vara lågt (Scheiman & 

Wick, 2014, s350).  

 

Ackommodativ infacilitet 

Ackommodativ infacilitet är en störning med normal ackommodationsförmåga men med 

problem att använda ackommodationen snabbt och i långa perioder (Scheiman & Wick, 

2014, s357). Personer med ackommodativ infacilitet har svårigheter med både 

stimuleringen och avslappningen av ackommodationen (Scheiman & Wick, 2014, s342). 

Symptomen för ackommodativ infacilitet är som för de andra ackommodativa 

störningarna kopplade till läsning och närarbete. Det innebär suddig syn, huvudvärk och 

ögontrötthet men den mest karakteristiska är svårigheter med att ändra fokus mellan olika 

avstånd. Undviker patienten närabete och läsning är det viktigt att notera och det är då 

även viktigt att misstänka ackommodativ infacilitet (Scheiman & Wick, 2014, s358). 

 

Eftersom ackommodativ infacilitet ger svårigheter med både stimuleringen och 

avslappningen av ackommodationen, kommer alla tester som innehåller dessa att ge 

reducerade värden. Kliniska fynd vid ackommodativa tester är därför svårigheter med 

både plus- och minussidan vid mätning av ackommodaiv facilitet och låga NRA- och 

PRA-värden. Det är viktigt att en person diagnostiseras med ackommodativ infacilitet 

endast när denne har problem med både stimuleringen och avslappningen av 

ackommodationen, och inte när den har problem med bara den ena. Enbart ett lågt värde 

vid ackommodativ facilitet är inte tillräckligt, utan det gäller att notera att personen har 

problem med både plus- och minussidan (Scheiman & Wick, 2014, ss358-359). 
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1.2.2.1 Behandling av ackommodativa problem 

Det viktigaste vid behandling av ackommodativa problem är i första hand alltid att 

korrigera för synfelet, även ett litet synfel. Detta på grund av att okorrigerad hyperopi och 

astigmatism kan orsaka antingen över- eller underackommodation pga suddig bild på 

retina som i sin tur kan leda till ackommodativ trötthet  (Scheiman & Wick, 20014, ss92-

93). En studie gjord av Dwyer & Wick (1995) visar just på vikten av att korrigera även 

små synfel på personer med ackommodativa problem. De undersökte och ordinerade ett 

första par glasögon till 143 personer med antingen ett binokulärt (28%) eller 

ackommodativt (8%) problem där ett litet synfel, mellan -0,50D till +1,25D, var det mest 

dominerande refraktiva felet. En månad efter användandet av glasögon gjordes ett 

återbesök och för de 8% med ett ackommodativ problem hade 52% återhämtat sig från 

sin tidigare nedsatta ackommodativa funktion, bara med hjälp av en korrektion för 

synfelet (Dwyer & Wick, 1995).  

 

En annan viktigt faktor vid behandling av ackommodativa problem är en ordination av 

ett par läsglasögon. Pluslinser kommer med fördel hjälpa de personer som har problem 

med stimuleringen av ackommodationen, ackommodativ trötthet och ackommodativ 

insufficiens än de som har problem med att slappna av ackommodationen (Scheiman & 

Wick, 2014, s336). En studie gjord av Wahlberg et al (2010) på 22 skolbarn, med 

ackommodativ insufficiens, visar på en signifikant ökning av 

ackommodationsamplituden efter 8 veckor av behandling med ett par läsglasögon på 

+1,00D.  

 

Alternativ till plusglas som behandling av ackommodativa problem är synträning där 

målet är att uppnå en normal ackommodativ eller binokulär funktion. Det finns olika 

former av synträning beroende på vilket binokulärt problem en person har (Scheiman & 

Wick, 2014, s551) Scheiman et al genomförde en studie på 221 barn, med symptomatisk 

convergence insufficiens (CI) i samband med ackommodativ insufficiens och nedsatt 

ackommodativ facilitet och studien visar att synträning, både hembaserad och 

kontorsbaserad, ökar ackommodationsamplituden och att kontorsbaserad synträning ökar 

den ackommodativa faciliteten mest (Scheiman et al, 2011).  

 

Något som också visat sig ge resultat som en form av behandling för att öka den 

ackommodativa funktionen är träning med en ±2,00D-flipper. Sterner, Abrahamsson och 
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Sjöström (1999) gjorde en studie på 38 skolbarn med nedsatt NRA/PRA och/eller seg 

ackommodativ facilitet i samband med symptom. Alla 38 barn fick träna med en ±2,00D-

flipper i mellan 3-25 veckor och efter avslutad träning hade samtliga 38 barn helt blivit 

av med sina symptom och både NRA, PRA och ackommodativa faciliteten hade ökat. 

 

1.2.2.2 Klassificering av ackommodativa problem 

I denna studie används samma kriterier för att klassificera ackommodativa problem som 

användes av Richman & Laudon (2002) i deras studie. Det är en modifierad version av 

Duane’s klassifikation och innebär att ett ackommodativt problem karakteriseras av minst 

två avvikande mätresultat och endast i samband med symptom (Richman & Laudon, 

2002). 

Tabell 2. Klassificering av ackommodativa problem. 

Klassificiering av ackommodativa problem     

              

Ackommodativ insufficiens          

Nedsatt ackommodationsamplitud för åldern     

  mer än 2D ifrån Hostetters        

  minsta förväntade värde(15-0,25xålder)     

Lågt PRA ≤-1,25D           

Svårt med -2,00 vid binokulär ackommodativ facilitet    

  ≤5cpm            

Högt värde BKC ≥+1,00D         

              

Ill-sustained ackommodation       

Ackommodationsamplitud som minskar vid upprepade mätningar 

Lågt PRA ≤-1,25D            

Svårt med -2,00 vid binokulär ackommodativ facilitet   

  som blir svårare med tiden       

Högt värde BKC ≥+1,00D         

              

Ackommodativ excess          

Lågt värde BKC <±0,00D         

Lågt NRA <+1,50D         

Svårt med +2,00 vid binokulär ackommodativ facilitet    

              

Ackommodativ infacilitet          

Svårt med både ±2,00 vid binokulär ackommodativ 

facilitet    

Lågt PRA ≤-1,25D           

Lågt NRA <+1,50D         
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1.3 Tidigare studier  

Det har tidigare gjorts ett antal studier inom samma ämne som visar på prevalensen av 

binokulära problem hos studenter såväl som hos den normala populationen. Som tidigare 

nämnts fann Hokoda (1985) en prevalens av binokulära problem på 21% där 16,8% var 

ackommodativa problem. Av 119 undersökte personer var 39,5% studenter och 42,9% 

hade arbeten med mycket närarbete. Det mest förekommande tillståndet som Hokoda 

fann var ackommodativ insufficiens på 9,2%. 2001 undersökte även Montés-Mico 

prevalensen av generella binokulära problem där han undersökte 1679 personer och fick 

ett resultat på 56,3% binokulära problem där 34,5% var ackommodativa problem. En 

betydligt högre prevalens än den Hokoda fann 1985. Däremot fann även Montés-Mico att 

ackommodativ insufficiens var det mest förekommande tillståndet på 11,4% följt av 

ackommodativ infacilitet på 10,3%. Samma år som Montés-Micos publicerat sin studie 

publicerades det även en studie gjord av Lara et al. (2001). De undersökte 265 

symptomatiska patienter och fann en prevalens av ackommodativa problem på 9,4%, 

något lägre än både Hokoda och Montés-Mico. 

 

Porcar & Palomera (1997) undersökte även de prevalensen av binokulära problem  men 

hos 65 universitetsstudenter. Resultatet var mer jämförbart med Hokodas studie då Porcar 

& Palomera fann en prevalens på 32,3% binokulära problem där ackommodativa problem 

låg på 17%, jämfört med Hokodas 16,8%. Däremot var ackommodativ excess det mest 

förekommande tillståndet bland universitetstudenterna. Richman & Laudon (2002) 

undersökte prevalensen hos 48 optometristudenter och fann en prevalens på 15% 

ackommodativa problem vilket stämmer bra överens med vad Porcar & Palomera också 

fann bland universitetsstudenter. 

 

En annan relevant studie är en longitudinell, 3-årig studie på 118 universitetsstudenter i 

Portugal (Jorge, Almeida & Parafita, 2008). Syftet med studien var att undersöka 

förändringar i den ackommodativa- och binokulära funktionen hos universitetsstudenter 

efter 3 års studier och skillnaden mellan första och andra undersökningen var signifikant. 

För alla ackommodativa mätningar som utförts sågs en signifikant skillnad där den största 

skillnaden var för NRA som ökade mest, men resultatet visar på en signifikant skillnad 

både i den ackommodativa- och binokulära funktionen.   
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av ackommodativa problem hos 

universitetsstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar  
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3 Material och metoder 

3.1 Deltagarurval 

Personerna som deltog i denna studie studerade alla vid Linnéuniversitetet i Kalmar och 

de var mellan 18-39 år eftersom ackommodationen efter 40 år börjar avta och presbyopi 

börjar uppstå (Scheiman & Wick, 2014, s338). Kraven på deltagarna var att de hade 

samsyn om minst 60 bågsekunder (Elliot, 2007, s206), att de inte var äldre än 39 år och 

att de hade friska ögon i övrigt. Det var inte heller något krav på vilket synfel deltagarna 

hade utan alla med synfel kunde delta. Gränsen för myopi var ≤-0,50D och för hyperopi 

≥+1,00D (Rosenfield & Logan, 2009, s162). Alla deltagare genomgick en refraktion som 

utfördes i foropter, avstämning i provbåge, samsynstest, ackommodativa tester, som 

tillsammans testar den ackommodativa funktionen, samt en symptomenkät. 

 

3.2 Material  

Nedan listas de instrument som användes i undersökningarna 

 Autovertometer 

 Autorefraktor – Topcon KR-8100 P 

 PD-mätare 

 Foropter 

 Visustavla 

 Provbåge med provglas 

 Närprovstavla 

 RAF-stav 

 Flipper ±2,00D 

 Läsprov 

 

3.3 Genomförande 

I studien deltog totalt 24 kvinnor och 6 män och medelåldern var 22,5±2,2 år. Den äldsta 

som deltog var 28 år och den yngsta var 19 år. Totalt deltog 18 myoper, 5 hyperoper och 

7 emmetroper. Alla deltagare studerade vid Linnéuniversitetet i Kalmar och den som var 

äldst hade studerat i 8 år. 22 av deltagarna var optikerstudenter.  
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3.3.1 Förberedelser 

Innan mätningarna utfördes blev deltagarna informerade om hur undersökningen och hur 

mätningarna skulle gå till. Deltagaren fick därefter läsa och skriva under en 

informationsblankett där deltagaren fick samtycka till att delta i studien och deltagaren 

fick även skriftligen ta del av hur undersökningen skulle gå till och hur resultatet av 

undersökningen skulle behandlas. De fick i samma skriftliga dokument även ta del av hur 

deras uppgifter och resultat skulle behandlas. (Se bilaga A) 

 

Innan alla tester utfördes mättes deltagarens pupillavstånd med PD-mätare för att kunna 

centrera glasen i foropter och i provbåge. Under tiden deltagaren läste och skrev under 

informationsblanketten mättes deltagarens habituella glasögon för att få veta vilka styrkor 

deltagaren hade. Hade deltagaren inga glasögon mättes istället deltagaren i 

autorefraktorn. Därefter fortsatte undersökningen med följande mätningar och i följande 

ordning. Alla resultat antecknades i en enkel journal som visas i bilaga B. 

 

Symptomenkät och frågeformulär 

Deltagaren fick svara på ett antal frågor i en symptomenkät för att få veta om deltagaren 

upplevde några problem vid närarbete och mycket studier, och isåfall hur ofta deltagaren 

upplever problemen. Enkäten som användes var CISS, Convergence Insufficiency 

Symptom Survey (Scheiman & Wick, 2014, s90) och frågorna var översatta till svenska 

i ett tidigare examensarbete av Kim Sjöström (2012), (se bilaga C). Enkäten bestod av 15 

frågor där de först fick svara på om de upplever problemen och därefter hur ofta 

problemen uppstår. Deltagaren fick välja ett av fem alternativ på hur ofta problemen 

uppstår; aldrig(0), sällan(1), ibland(2), ganska ofta(3) eller alltid(4), där siffrorna anger 

antal poäng för varje fråga. Poängen summeras där lägsta totalpoäng är 0 poäng 

(asymptomatisk) och högsta totalpoäng är 60 (mest symptomatisk). För vuxna, 18 år och 

äldre, innebär 21 poäng, eller högre, ett kliniskt signifikant resultat och att personen är 

symptomatisk (Scheiman & Wick, 2014, s115). Deltagaren fick även svara på 7 frågor 

om hur länge deltagaren studerat vid universitetet och ifall de började studerar direkt efter 

gymnasiet (Se bilaga D). 

 

Samsynstest – Titmus fly test 

Ett av kraven för att få delta i denna studie var att deltagarna hade samsyn om minst 60 

bågsekunder då 60 bågsekunder anses kliniskt accepterat som normalvärde. Att mäta 
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stereoseendet är en mycket användbar och värdefull metod för att få veta hur bra samsyn 

en person har då det ger en indikation på hur bra ögonen samarbetar (Elliot, 2007, s204). 

För att testa att deltagaren hade samsyn användes, tillsammans med ett par polariserande 

glasögon, Titmus Fly test (Elliot, 2007, s206). 

 

Binokulär subjektiv refraktion  

Därefter genomfördes en binokulär subjektiv refraktion i foropter med Humphriss metod 

(Rosenfield & Logan, 2009, s223) där det öga som testades undersöktes med dimmetoden 

(Elliot, 2007, s107). Därefter gjordes en binokulär avstämning i provbåge med Humphriss 

metod även där (Rosenfield & Logan, 2009, s223). Resultatet för refraktionen användes 

i alla mätningar för att deltagaren i alla mätningar skulle vara fullkorrigerad. 

 

Ackommodationsamplitud- push up/push-down 

Den första ackommodativa mätningen som utfördes var deltagarens maximala 

ackommodation. Detta för att den skulle mätas när ackommodationen var så lite påverkad 

som möjligt. För att mäta deltagarens ackommodationsamplitud användes push-up och 

push-down metoden. För att mäta ackommodationsamplituden användes en RAF-stav 

och mätningarna upprepades 3 gånger för varje öga och 3 gånger binokulärt. Upprepade 

mätningar av ackommodationsamplituden kan ge en indikation på ackommodativ trötthet 

(Scheiman & Wick, 2014, s338). 

 

Ackommodativ respons- Lag-/Lead of ackommodation 

Den andra ackommodativa mätningen som utfördes var mätning av deltagarens  

ackommodativa respons med metoden BKC, där pluslinser adderas som gör att 

ackommodationen slappnas av. BKC utfördes i foropter och tillsammans med den 

binokulära korscylindern på ±0,50D adderades +3,00D till subjektiva refraktionen och 

plus minskades sedan i 0,25-steg. Slutresultatet blev steget där liggande och stående 

streck upplevdes lika tydliga eller första steget där liggande streck upplevdes tydligast 

om liggande och stående streck aldrig upplevdes lika tydliga (Goss, 2009, s154). 

 

Relativ ackommodation- NRA och PRA  

Relativ ackommodation utfördes även den i foropter efter den ackommodativa responsen. 

Negativ relativ ackommodation utfördes först då plusglas gör att ackommodationen 

slappnas av och påverkar ackommodationen mindre än vad PRA gör. Därefter gjordes 



  
 

15 

 

positiv relativ ackommodation och minuslinser adderades till refraktionen som gör att 

ackommodationen stimuleras. Resultatet för NRA respektive PRA är skillnaden mellan 

slutvärdet och refraktionen (Goss, 2009, s25). 

 

 

Ackommodativ facilitet 

Sist mättes deltagarens ackommodativa facilitet då den efter ackommodationsamplitud är 

det test som påverkar ackommodationen mest. Deltagaren fick utföra testet under en 

minut binokulärt tillsammans med ett lästest och en ±2,00D-flipper. Resultatet noterades 

i cykler per minut där antal cykler är antalet vändningar på en minut delat på två (Goss, 

2009, s70). 
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4 Resultat 
I figur 1 nedan visas alla deltagare och deras resultat på symptomenkäten. Medelpoängen 

för alla låg på 19,6±10,1 poäng där den mest symptomatiska hade 45 poäng och den minst 

symptomatiska hade 7 poäng. Maxpoängen för enkäten var 60 poäng och 36,7% av 

deltagarna var symptomatiska, med en poäng på 21 eller högre. Medelpoängen för de 

symptomatiska deltagarna var 30±8,8 poäng där 8 deltagare var myoper, 2 var 

emmetroper och 1 var hyperop. Den deltagare som var hyperop och 2 av myoperna 

använde inte glasögon. Av de symptomatiska deltagarna var det 7 (63,6%) som kom 

direkt från gymnasiet. 

 

 

Figur 1. Deltagare och symptompoäng. Maximalt 60 poäng. Röda siffror visar 

symptomatiska deltagare med en poäng >21. 

 

6 av 30 deltagare (20%) hade två eller flera avvikande resultat ifrån normalvärdena. 

Symptomatiska deltagare med minst två avvikande mätvärden räknas här ha ett 

ackommodativt problem (Richman & Laudon, 2002) vilket ger ett resultat på 10%. I tabell 

1 nedan listas de 6 deltagare med avvikande mätvärden, vilket ackommodativ problem de 

hade och ifall de var symptomatiska eller ej. 10% av deltagarna hade nedsatt 

ackommodationsamplitud för åldern och alla 3 hade även avvikande värden på ytterligare 

en eller flera mätningar. 
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Tabell 1. Deltagare med avvikande mätvärden. 

Deltagare Fynd Ackommodativt problem Symptomatisk(>21p) 

D9 Högt BKC, svårt med -2,00 Insufficiens   ja   

  vid binokulär facilitet           

D13 
Nedsatt ack.amp för 
åldern, Excess     nej   

 Lågt värde BKC, Svårt med       

  +2,00 vid binokulär facilitet           

D19 Lågt värde NRA, klarar ej Excess     nej   

  +2,00 vid binokulär facilitet           

D21 Lågt PRA, klarar ej -2,00 Insufficiens   ja   

  vid binokulär facilitet           

D27 Lågt BKC, Svårt med +2,00 Excess     nej   

 vid binokulär facilitet,       

  Nedsatt ack.amp för åldern           

D28 
Nedsatt ack.amp för 
åldern, Insufficiens   ja   

  Lågt NRA, Låg facilitet           

 

I figur 2 nedan visas resultatet för utfört BKC. Figuren visar alla resultat och antalet 

deltagare med samma resultat. 26,7% av deltagarna (8 deltagare) visar på avvikande 

värden ifrån normalvärdet. Medelvärdet för BKC bland deltagarna var 0,76±0,51D. Av 

de 8 deltagarna som visar på onormala värden var endast två deltagare symptomatiska 

och båda två var myoper. 5 av de med onormalt värde på BKC hade även avvikande 

värden på ytterligare minst en ackommodativ mätning.   

 

 

Figur 2. Resultat BKC och antalet deltagare med samma resultat. Röda staplar visar de 

med avvikande värden. 
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I Figur 3 sammanställs mätresultaten för NRA och 20% av deltagarna (6 deltagare) visar 

på värden som avviker från normalvärdet. Normalvärde för NRA ligger mellan +1,50 och 

+2,50D. 5 av de med avvikande värde på NRA hade även avvikande värden på ytterligare 

en eller flera av de ackommodativa mätningarna.  

 

 

Figur 3. Resultat NRA och antalet deltagare med samma resultat. Röda staplar visa de 

med avvikande värden. 

 

Resultatet för PRA visas i figur 4. 43,3% (13 deltagare) visar på avvikande värden ifrån 

normalvärdet. 6 av de deltagare med avvikande värde för PRA hade även avvikande 

värden på ytterligare en eller flera av de ackommodativa mätningarna.  
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Figur 4. Resultat PRA och antalet deltagare med samma resultat. Röda staplar visar de 

med avvikande resultat.  

 

Figur 5 visar resultatet för den ackommodativa faciliteten och 26,7% (8 deltagare) hade 

nedsatt ackommodativ facilitet (<5 cpm) där en av deltagarna inte klarade +2,00D (0cpm) 

och en annan deltagare inte klarade -2,00D (0,5cpm). 5 av de deltagare med avvikande 

värde var även symptomatiska (>21 poäng) och 6 deltagare hade avvikande värden på 

ytterligare en eller flera mätningar.  

 

 

Figur 5. Resultat facilitet och antal deltagare med samma resultat. Röda staplar visar 

de med avvikande mätresultat.  
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5 Sammanfattning resultat 
Klassificieras ackommodativa problem endast utifrån avvikande mätvärden fanns en 

prevalens på 20% bland studenterna vid Linnéuniversitetet i Kalmar där ackommodativ 

excess stod för 10% och ackommodativ insufficiens för 10%. Klassificieras problemen 

däremot utifrån avvikande mätvärden med symptom låg prevalensen av ackommodativa 

problem på 10% där alla 10% var ackommodativ insufficiens. I bilaga E visas alla 

deltagare med alla avvikande mätvärden. Bilagan visar att 73,3% av alla deltagare hade 

minst ett avvikande mätvärde från normalvärden och 26,7% av alla deltagare hade minst 

ett avvikande mätvärde och symptom. 

 

Resultatet i denna studie visar att 10% av studenterna vid Linnéuniversitetet har ett 

ackommodativt problem men att 26,7% har avvikande värden på minst en ackommodativ 

mätning med symptom. 20% av alla studenter har symptom som är kopplat till mycket 

närarbete och skulle därför kunna ha en tendens, eller början till, ett ackommodativt 

problem. Studien visar också att mycket symptom hänger ihop med ifall man började 

studera på universitet direkt efter gymnasiet eller ifall man tagit ett eller flera års uppehåll. 

Av de symptomatiska deltagarna var det så stor andel som 63,6% som kom direkt från 

gymnasiet. Av alla deltagare var det 10 av dem som hade en skillnad på ±0,50D eller mer 

mellan habituella glasögon och aktuell refraktion på minst ett öga.  
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6 Diskussion 
Resultatet visar en prevalens på 10% ackommodativa problem i samband med symptom 

bland universitetsstudenter vilket är något lägre än Porcar & Martinez-Palomeras (1997) 

resultat på 17% hos studenter. Resultatet är även mycket lägre än vad Montés-Mico 

(2001)  fann och även något lägre än vad Hokoda (1985) kom fram till. Däremot stämmer 

det bra överens med Lara et al (2001) studie som fann en prevalens av ackommodativa 

problem på 10% av 265 undersökta. Varför resultatet skiljer sig från tidigare studier kan 

bero på storleken på den undersökta gruppen. Här undersöktes endast 30 personer vilket 

är betydligt mindre än vad både Montés-Mico (2001) och Hokoda (1985) undersökte, 

1697 respektive 119 personer. Även Porcar & Martinez-Palomera (1997) hade även de 

en något större grupp på 65 undersökta studenter.  

 

Det får inte heller glömmas att de deltagare som svarade att de var symptomatiska har 

symptomen med sina habituella glasögon. Undersökningarna i studien utfördes med 

aktuell refraktion och inte med deltagarens habituella glasögon. Därför kanske symptom 

och aktuella märvärden inte hänger ihop på samma sätt ifall testerna skulle utförts med 

habituella glasögon. Det skulle därför  ha varit intressant att jämföra en full 

ackommodativ undersökning med deltagarens habituella glasögon jämfört med en full 

ackommodativ undersökning med aktuell refraktion, för att se om resultaten skiljer sig 

något. Det har tidigare i arbetets nämnts vikten av att vara fullkorrigerad, vilket här skulle 

kunna spela en roll då undersökningen inte är utförd med deltagarens habituella glasögon 

utan med aktuell refraktion och med fullkorrigerade deltagare. Det kan kanske därför ge 

en falsk koppling mellan symptom och utförd undersökning i denna studie.  

 

En annan faktor som kan påverkat resultaten är valet av deltagare. En full ackommodativ 

undersökning kräver mycket engagemang från deltagaren och även en aktiv deltagare då 

alla mätningar är subjektiva mätningar. 22 optikerstudenter deltog i studien och alla dem 

känner igen delar av undersökningen och vet hur mätningarna går till och vad som 

förväntas från dem som patient. Studenter från andra program som är mer okända med 

undersökningarna krävde mer förklaring inför varje test och ibland även en upprepande 

mätning. Det krävs även mycket engagemang från undersökaren och det kräver att 

undersökaren förklarar på ett så bra sätt att deltagaren förstår precis vad varje test går ut 

på. Det skulle kunna vara så att någon eller några deltagare med avvikande mätvärden 

utan symptom kan ha missuppfattat vad testet går ut på, tex att man missuppfattar vad 
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första suddighet egentligen betyder. Många kan uppfatta första suddighet som helt 

suddiga bokstäver och det skulle kunna ge högre resultat än det egentliga resultatet. 

 

Något mer som skulle kunna diskuteras är resultatet för PRA. 10 stycken av deltagarna 

visar på onormalt höga värden istället för låga värden vilket man egentligen skulle kunna 

förvänta sig bland studenter med mycket närarbete och mycket krav på 

ackommodationen. Varför resultatet är så pass högt skulle kunna bero på att alla som 

deltog i studien är unga personer med en bra förmåga att ackommodera. Eftersom endast 

3 deltagare visar på nedsatt ackommodationsamplitud skulle förmågan att ackommodera 

kunna vara en faktor till att många av deltagarna visar på onormalt höga resultat på PRA. 

 

Studien visar att 20% av alla studenter har symptom i samband med mycket närarbete 

och skulle därför kunna ha en tendens till, eller en början till, ett ackommodativt problem. 

Studien visar också att mycket symptom hänger ihop med ifall man började studera på 

universitet direkt efter gymnasiet eller ifall man tagit ett eller flera års uppehåll. Av de 

symptomatiska deltagarna var det så stor andel som 63,6% som kom direkt från 

gymnasiet. Därför skulle man kunna tänka sig att ett uppehåll från studier efter gymnasiet 

skulle kunna minska risken att få mycket symptom när man väl börjar studerar igen.  

 

6.1 Slutsats 
Den här studien tyder inte på att studenter vid Linnéuniversitetet skulle ha mer 

ackommodativa problem än den normala populationen. Däremot visar den att många 

studenter har symptom relaterat till mycket närarbete. Eftersom deltagarna var 

symptomatiska med sina habituella glasögon medan alla mätningar var utförda med 

aktuell refraktion skulle det kunna vara den största faktorn till att det var fler 

symptomatiska deltagare än antalet deltagare med ett ackommodativt problem.  
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Bilagor 

Bilaga A - Samtyckesblankett 
 

 2015-03-31 
 

Informerat samtycke – ackommodativ undersökning 
Välkommen till optikerutbildningen på Linnéuniversitetet som möjlig forskningsperson. 

Denna studie har som syfte att undersöka prevalensen av problem hos studenter som är 

kopplade till mycket närarbete.  

 

Hur undersökningen kommer gå till 
För att veta om du är möjlig att delta i studien kommer du först att få göra ett test för att 

se att du har samsyn. Om du är lämplig att delta i studien kommer du att få fylla i en 

symptomenkät och svara på frågor angående hur mycket närarbete du har i genomsnitt 

per dag och om du upplever några problem när du håller på med närarbete. Efter det 

kommer du att genomgå en synundersökning för att korrigera ditt synfel under 

mätningarna och du kommer att få genomgå 5 olika tester på nära håll.  

 

Tiden för mätningarna kommer att ta mellan 30-45 minuter och du kommer varken 

utsättas för obehag eller risker. Det du kommer att göra är att anstränga och spänna 

ögonen ganska mycket så du kan möjligtvis känna dig trött i ögonen en stund efter 

mätningarna.  

 

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

avidentifieras i rapporten och ingen annan än jag själv och min handledare kommer att 

få tillgång till resultaten. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du får närsomhelst och utan närmre förklaring 

avbryta undersökningen.  

 

 

 

Jag har muntligt och skriftligt fått ta del av studiens syfte och hur den kommer gå till. 

Jag har även tagit del av ovanstående information och är medveten om mitt deltagande i 

sudien och att det är helt frivilligt att ställa upp som forskningsperson.  

Jag samtycker till att delta: 

 

………………………………………….. 

 

Namn:…………………………………... Datum:…………………… 

Födelseår:……………………….. Man    Kvinna  

 

 

Emilia Fagerberg 

Millan_92_@hotmail.com 

 
0705973255 

 

Handledare: Oskar Johansson 
Oskar.Johansson@lnu.se 

Instutitionen för medicin och optometri 
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Bilaga B – Journal 

Journalblad   Datum___________ 

Habituella glasögon H_____________ V______________ 

 

Titmus fly test_________________________________________ 

PD  OD: OS: OU: 

Refraktion  OD:_________________Visus: 

   OS:__________________Visus: 

 

Ackommationsamplitud H________________

 V_____________ 

   Bin_______________ 

 

Ackommodativ respons(BKC)__________________________ 

 

NRA________________ PRA_______________ 

 

Ackommodativ facilitet____________________________ 
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Bilaga C - CISS symptomenkät    
    

Kod:  
    

Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig  

 

1. Känner du dig trött i ögonen när du läser eller utför närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

  

2. Får du en obekväm känsla i ögonen när du läser eller utför närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

3. Får du huvudvärk när du läser eller utför närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

4. Känner du dig sömning när du läser eller utför närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

5. Tappar du koncentrationen när du läser eller utför närarbete? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

6. Har du svårt att minnas vad du har läst? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

7. Får du dubbelseende när du läser eller utför närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 



  
 

 

IV 
 

8. Ser du orden röra sig, hoppa, simma eller verkar de flyta på sidan när du läser eller utför 

närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

9. Känns det som att du läser långsamt? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

10. Gör det någonsin ont i ögonen när du läser eller utför närarbete?  

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

11. Känns dina ögon någonsin ömma när du läser eller utför närarbete? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

12. Känner du en ”dragande” känsla runt dina ögon när du läser eller utför närarbete? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

13. Märker du att orden blir suddiga eller går in och ut ur fokus när du läser eller utför 

närarbete? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

14. Tappar du bort var du är i texten när du läser eller utför närarbete? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 

 

15. Måste du läsa om samma rad när du läser? 

 

0) Aldrig 1) Sällan 2) Ibland 3) Ganska ofta  4) Alltid 
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Bilaga D – Frågeformulär 

 

Ålder:____________ 

Kön:_________________ 

Antal år som högskolestuderande:____________________ 

Började du studera på högskola direkt efter 

gymnasiet?:_______________________ 

Om nej; hur länge hade du uppehåll mellan gymnasiet och 

högskola?:_________________ 

Använder du glasögon?:_________________________ 

Ser du bra med dina glasögon?  

  På avstånd?:________________________ 

 

På nära håll?:______________________ 
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Bilaga E – Alla deltagare och avvikande resultat 
 

  Ack.amp BKC NRA PRA Facilitet Symptom   Ack.amp BKC NRA PRA Facilitet Symptom 

D1     x x     D16   x x x     

D2             D17       x   x 

D3       x     D18           x 

D4   x x       D19     x   x   

D5         x x D20             

D6             D21       x x x 

D7       x     D22             

D8   x   x     D23       x x x 

D9   x     x x D24             

D10 x   x   x D25     x x   x 

D11     x     D26     x       

D12     x     D27 x x     x   

D13 x x   x x   D28 x   x   x x 

D14         x D29   x         

D15           x D30   x         

  



  
 

VII 

 

 
 

 

 

 

 

  



  
 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 
Kalmar Växjö 

 

Lnu.se 


