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Abstrakt 

Syfte: Att undersöka prevalensen av myopi i Guatemala under en resa med 

hjälporganisationen Vision for All samt jämföra resultaten med andra delar av 

världen. 

Metod: All data samlades in under en resa med Vision For All till Guatemala i mars 

och april 2013. Städerna som besöktes var San Bartolome Becerra, San Miguel 

Dueñas, San Antonio Aguas Caliente, San Lucas Toliman, Panajachel, Fraijanes, San 

Juan Saquetepequez och La Esperansa. Innan undersökningarna ägde rum fylldes ett 

journalblad i med bl.a. ålder, kön, arbete inomhus/utomhus och arbete på nära/långt 

håll. Undersökningarna utfördes med hjälp av en Snellen E-hakesyntavla uppsatt på 

fem meters avstånd. Vid mätning av visus fick patienten visa med händerna åt vilket 

håll E hade sin öppning. Snellen E-hake tavla användes för språkbarriären mellan 

undersökarna och patienterna som inte kunde någon engelska. För att få fram rätt 

refraktion användes flipprar i olika styrkor. Först hölls en flipper med styrkan +1,00 D 

framför patientens ögon. Blev det bättre provades +1,50 D flipper och så vidare. Blev 

det ingen förbättring provades istället -0,50 D i provbågen för att se om patienten hade 

en närsynthet.  

Resultat: Totalt undersöktes 1430 patienter. Av dem var 207 personer myopa, (67 

män och 140 kvinnor). Myopiprevalensen var 14,8 % bland försökspersonerna. Hos 

männen var prevalensen 14,2 % och hos kvinnorna var 14,6 % myopa. 

Refraktionsfelen hos försökspersonerna varierade från -0,25 till -14,00 D med en 

medelrefraktion på -1,70 D. 

Slutsats: Prevalensen av myopi i Guatemala är lägre än i andra delar av världen. En 

anledning till det kan vara mindre närarbete. Personerna i Guatemala ägnar inte lika 

mycket tid åt närarbete som i västvärlden och det har visats att mycket närarbete 

påverkar närsynthetsutvecklingen. Hereditet påverkar också närsynthetsförekomsten 

då myopi till viss del är ärftligt. 
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Summary 

The increase prevalence of myopia is a problem in more developed countries. Higher 

education is more common now days and more near work could be a contributing factor to 

myopia. Genetic factors also do contribute to the high prevalence of myopia in some parts of 

the world, due to myopia being partially inheritable. 

The purpose of this study is to investigate the prevalence of myopia in Guatemala during a 

field trip with the ideal organisation Vision For All and compare the results to the rest of the 

world. 

 

The data was collected in Guatemala during a field trip with Vision For All in Mars and April 

2013. Cities visited were San Bartolome Becerra, San Miguel Dueñas, San Antonio Aguas 

Caliente, San Lucas Toliman, Panajachel, Fraijanes, San Juan Saquetepequez and La 

Esperansa. The measurements were conducted with a Snellen E-chart at five meters distance. 

During the measurement of visual acuity the patient was instructed with the hand at what 

direction the E had it’s opening. The reason for using the Snellen E-chart was to facilitate 

difficulties with the language. To get the correct refraction we used flippers with different 

powers. To begin with a flipper with the power of +1.00 D were introduced in front of the 

patient eyes to see if any visual improvement would occur. If an improvement were seen, a 

+1.50 D flipper was introduced instead. This procedure was carried out until maximum visual 

acuity was achieved. If no improvement was achieved with plus lenses, -0.50 D was tried out 

in the trial frame to see if the patient was myopic. 

 

In total 1430 people were examined. Of those people 207 people had myopia (67 men and 140 

women). The prevalence of myopia was 14.8 %. The prevalence in men was 14.2 % and the 

women had a prevalence of 14.6 %. Prevalence of myopia in Guatemala was much lower 

when compared to other worldwide studies. The refractive errors among the participants in 

this study ranged from -0.25 to -14.00 D with a mean value of -1.70 D. 

 

The prevalence of myopia in this study is significantly lower in Guatemala than in other parts 

of the world. One reason could be less near work activities. The people of Guatemala do not 

do as much near work compared to the people in more developed countries. It has been 

proved that near work is a risk factor for progression of myopia.  
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1 Introduktion 

Begreppet myopi har varit känt sedan länge då Johannes Kepler upptäckte myopi 1611. Han 

påstod att närsynthet orsakades på grund av ökat närarbete (Villarreal, Ohlsson, 

Abrahamsson, Sjöström & Sjöstrand 2000) vilket än idag tros vara en riskfaktor för att 

utveckla myopi (Grosvenor & Goss 1999 s. 16). 

1.1 Myopi 

Myopi också känt som närsynthet är ett tillstånd där bilden av ett objekt fokuseras framför 

näthinnan när parallella ljusstrålar träffar ögat (Grosvenor 2007 s.485). Orsakerna kan vara att 

ögat har en för stor brytkraft eller att ögat är för långt. Närsynthet korrigeras med hjälp av 

konkava glasögonglas eller kontaktlinser för att strålarna skall brytas på näthinnan istället för 

framför (Grosvenor 2007 s.14).  

Axialmyopi innebär att ögat är för långt i förhållande till sin brytkraft och brytkraftsmyopi är 

när ögat bryter för mycket i förhållande till sin axiallängd (Benjamin 2006 s.4). Personer med 

närsynthet ser klart när de tittar på ett objekt på nära håll medan på längre avstånd blir bilden 

suddig (Grosvenor & Goss 1999 s.3). Myopi kan delas in i låg, måttlig och hög myopi. Låg 

myopi innebär att det finns en närsynthet upp till -3,00 D, måttlig myopi från -3,00 till -6,00 

D och hög myopi räknas till de som har en myopi över -6,00 D. Myopiutvecklingen hos de 

med låg och måttlig myopi är långsammare än hos de med hög 

myopi (Grosvenor 2007 s.47).  

 

 

Figur 1: Strålgång i ett rättsynt öga 

 

 

Figur 2: Strålgång i ett närsynt öga 

 

 

Figur 3: Strålgång i ett korrigerat närsynt öga 
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1.1.1 Kongenital myopi 

Kongenital myopi är den närsynthet som finns från födseln eller uppkommer väldigt tidig i 

livet, oftast innan barnet börjar skolan (Grosvenor 2007 s.47). Barn som föds för tidigt har 

inte helt färdigutvecklade ögon, vilket gör dem mer närsynta än barn som inte fötts för tidigt. 

Det beror på att ögonen hos ett för tidigt fött barn har en mer brytande cornea och en mer 

sfärisk lins i ögat, vilket gör att strålarna som träffar ögat bryts framför näthinnan och orsakar 

en myopi. (Grosvenor 2007 s.41). De här personerna är ofta högmyoper och får en slutlig 

närsynthet över -6,00 D (Grosvenor 2007 s.47) som finns kvar hela livet (Grosvenor & Goss 

1999 s.15). 

1.1.2 Youth-onset myopi 

Youth-onset myopi är den vanligaste formen av myopi (Grosvenor & Goss 1999 s.15). Den 

uppkommer relativt tidigt i livet, oftast redan i sexårsåldern eller i nedre tonåren (Grosvenor 

2007 s.6). Den här myopin ökar med konstant takt från dess uppkomst till sena tonåren 

(Benjamin 2006 s.60) då den slutligen avstannar (Grosvenor & Goss 1999 s.24). Ju tidigare 

myopin uppkommer desto större blir den slutgiltiga myopin (Benjamin 2006 s.64). Personer 

med Youth-onset myopi kan också bli högmyoper precis som de som föds med en närsynthet 

(Grosvenor 2007 s.47).  

Personer som är rättsynta eller något översynta vid skolstarten kan en utveckla myopi 

(Grosvenor & Goss 1999 s.21). De barn som är översynta med +0,49 D vid skolstarten 

kommer att bli myopa vid 13 års ålder (Grovsvenor & Goss 1999 s.17). Studier visar att två 

procent av barn som börjar skolan är närsynta och att den ökar kraftigt under skolåren 

(Grosvenor 2007 s.41).  

1.1.3 Early adult-onset myopi 

Myopin som uppkommer mellan 20 och 40 års ålder kallas för Early adult-onset myopi 

(Grosvenor 2007 s.6). Den här typen av myopi kan avta efter en tid hos dem som inte har 

stora refraktionsfel och återgå till att få mer eller mindre rättsynta ögon (Grosvenor 2007 

s.41).

1.1.4 Late adult-onset myopi 

En person som passerat 40 års ålder och blir närsynt hör till gruppen Late adult-onset. En 

orsak till att närsyntheten ökar senare i livet kan vara på grund av den kristalina linsens 

förändringar som sker i ögat vid stigande ålder (Grosvenor 2007 s.42). Den här kategorin av 
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närsynthet utvecklas långsammare än för personer som blir närsynta vid lägre ålder 

(Grosvenor 2007 s.44).  

1.1.5 Pseudomyopi 

Pseudomyopi, också kallad falsk närsynthet, är en reversibel form av myopi. Det uppkommer 

när ögat har varit fokuserat på nära håll under en längre tid utan avbrott. Vid närarbete blir 

linsen i ögat mer konvex. Får ögat fokusera på ett objekt på nära håll under en längre tid 

ställer ögat in sig på det korta fokuseringsavståndet även när personen tittar på något på långt 

håll, vilket i sin tur leder till suddigare syn på avstånd. Synen återgår sedan till sitt normalläge 

efter några minuter och den falska närsyntheten försvinner (Benjamin 2006 s.15). 

1.1.6 Nattmyopi  

På kvällen blir ögat mer närsynt då ögat har svårare att uppfatta detaljer vid lägre belysning på 

grund av att ackommodationen inte blir helt avslappnad, vilket resulterar i en suddig bild på 

näthinnan. Får ögat en suddig bild på näthinnan kommer ögat börja ackommodera för att få 

bilden skarp, vilket gör att ögat blir mer närsynt på kvällen än på dagen. Fenomenet kallas 

nattmyopi. Nattmyopi brukar inte vara mer än 0,50-1,00D. En annan orsak till nattmyopi är 

den ökade pupillstorleken, för på kvällen blir pupillen större då ögat vill få in så mycket ljus 

som möjligt. Den ökade pupillstorleken gör att det ljus som kommer in i ögat sprids mer 

ojämnt på sin väg mot näthinnan, vilket orsakar sfäriska aberrationer som ger upphov till 

suddig syn (Grosvenor 2007 s.15-16). 

1.2 Myopiutveckling 

Enligt Saw (2003) tros både miljön och genetiska faktorer spela in vid utvecklingen av myopi. 

Faktorerna påverkar myopiutvecklingen, men det finns inte bevisat hur de hör ihop. Saw 

berättar om en studie som gjorts på närsynta enäggstvillingar i Taiwan som visar ett samband 

mellan närarbete och genetik. Undersökningarna genomfördes med retinoskopi efter 

cykloplegi. Tvillingparen som hade samma läsvanor hade en myopiprogression på 92,4 % och 

de tvillingpar som inte hade liknande läsvanor hade istället en progression på 79,1 %.  

Om föräldrarna till ett barn är närsynta är det troligt att deras barn också utvecklar en 

närsynthet (Grosvenor & Goss 1999 s.16). Om båda föräldrarna är närsynta är det 33-60 % 

chans att barnet också blir närsynt (Goss, Grosvenor, Keller, Marsh-Tootle, Norton & Zadnik, 

1997). 



 

4 

 

1.2.1 Myopiprogression 

När en person blir närsynt kommer det succesivt att öka i grad. Myopin ökar till sena tonåren 

eller till runt 20 års ålder då den avstannar (Grosvenor 2007 s.15). Närsynthet som 

uppkommer tidigt i livet blir större än den myopi som uppkommer senare. (Grosvenor & Goss 

1999 s.21).  

Medelvärdet för myopiprogressionen i USA år 1985 var -0,43 D hos kvinnor, medan hos män 

var siffran -0,40 D per år (Grosvenor & Goss 1999 s.22). Samma år gjordes en studie i 

Finland där medelvärdet för myopiutvecklingen var -0,55 D och där progressionen varierade 

från 0 till -1,63 D per år. Studien gjordes på barn i åldrarna fem till åtta år och som följdes 

upp till att barnen var 15 år gamla. Undersökningarna gjordes efter cykloplegi med hjälp av 

ett retinoskop (Grosvenor & Goss 1999 s.23). Japan har också gjort studier över 

myopiprogression. Där varierade progressionen från -0,5 till -0,8 D per år. I Taiwan gjordes 

en studie 1998 och visade upp en progressionsfaktor på -0,64 D per år (Grosvenor & Goss 

1999 s. 24).  

Ökad progression är också förknippat med mindre utomhusvistelse (Grosvenor & Goss 1999 

s.24). Goss och Rainey (1998) visade i sin studie att myopin utvecklades mer under de 

månader som barnen gick i skolan och inte lika mycket som under sommarmånaderna 

(Grosvenor 2007 s.46). I Kina visade en studie att myopiprogressionen var högst under 

vintern och lägst under sommaren. På vintern var progressionen -0,53 D ± 0,29 D medan på 

sommaren var det -0,31 D ± 0,25 D (Donovan, Sankaridurg, Ho, Chen, Lin, Thomas, Smith 

III, Ge & Holden, 2012). 

1.2.2 Närarbete. 

I Finland har en studie visat att de som läser mycket hade en snabbare myopiprogression än 

de som inte läser i samma utsträckning (Parssinen, Hemminki & Klemetti, 1989). Barn som 

spenderar mycket tid vid dator, studerar mycket och har närsynta föräldrar löper större risk att 

utveckla en grövre närsynthet än andra barn (Mutti, Mitchell, Moeschberger, Jones & Zadnik, 

2002). 

Kort läsavstånd är också en bidragande faktor till myopiutvecklingen (Benjamin 2006 s.65). 

När ögat är inställt på ett kort fokuseringsavstånd under en längre tid kommer ögat att vänja 

sig vid det. Trycket i ögat kommer att stiga vilket leder till att ögat töjs ut och blir längre. När 

ögat blir längre kommer strålarna som träffar ögat att brytas framför näthinnan och orsaka en 
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suddig bild (se figur 2) (Grosvenor & Goss 1999 s.52). I Australien gjordes en studie år 2008 

om myopiutveckling och närarbete. Studien visade att det snarare var ett kort läsavstånd som 

påverkade myopiprogressionen än mängden närarbete som utfördes (Ip, Saw, Rose, Morgan, 

Kifley, Wang & Mitchell, 2008). 

1.2.3 Belysning på natten 

Omgivande belysning på natten vid sömn kan vara en bidragande faktor till myopiutveckling 

hos barn under två år visar en studie. Belysningen gör att ögats axiallängd ökar vilket leder till 

ett större refraktionsfel (Quinn, Shin, Maguire & Stone, 1999). Saw (2003) berättar om en 

studie som gjorts på Universitetet i Pennsylvania i USA. Studien visar att de testpersoner som 

utsattes för mindre än 5,6 timmars mörker under natten hade en snabbare myopiprogression är 

de som hade fler mörkertimmar.  

1.2.4 Katarakt 

Vid vistelse utomhus påverkas ögonen av den ultravioletta strålningen från solen. Utsätts 

ögonen för mycket UV-ljus under många år ökar risken för vissa typer av katarakt (Grosvenor 

2007 s.432). Vid katarakt blir linsen i ögat mer opak och släpper inte igenom lika mycket ljus 

vilket gör ögat mer närsynt. Ögat kan bli 2,00 till 3,00 D mer närsynt vid katarakt (Grosvenor 

2007 s.430). Den här typen av närsynthet är reversibel med operation (Grosvenor 2007 s.44). 

1.2.5 Näthinneavlossning och glaukom 

Närsynta ögon löper en större risk att drabbas av okulära sjukdomar senare i livet som 

exempelvis näthinneavlossning och glaukom (Grosvenor 2007 s.41)  

Närsynta personer drabbas oftare av näthinneavlossning på grund av att ögonen har en längre 

axiallängd än rättsynta ögon (Grosvenor & Goss 1999 s.37). Vid näthinneavlossning kan en 

gardinliknande skugga uppenbara sig i synfältet. Näthinneavlossning ger nedsatt syn och är 

inte reversibelt (Grosvenor & Goss 1999 s.38).  

Glaukom kan också drabba närsynta ögon. Sjukdomen kan bero på högt tyck i ögat som kan 

ge inskränkt synfält och skador på synnerven. Perkins studie från 1979 visar att öppenvinkel-

glaukom har dubbelt så stor risk att påverka närsynta ögon än de personer som är rättsynta på 

grund av att axiallängden är längre hos personer med närsynthet (Grosvenor & Goss 199 

s.40). 
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1.3 Förhindra myopiprogression 

1.3.1 Plusaddition 

Det finns olika uppfattning om huruvida plusaddition kan minska progressionen av myopi. 

Närsynta har en nedsatt ackommodation på nära håll vilket gör att bilden på näthinnan blir 

suddig, det gör i sin tur att ögat växer och blir mer närsynt. En minskad minuskorrektion på 

nära håll med hjälp av bifokalglas eller multifokala glas, kan minska ackommodationskravet 

på nära håll och därmed minska myopiprogressionen. När det här blev känt började 

bifokalglas att användas för att stoppa upp progressionen. Optiker har använt bifokalglas i 

hopp om att reducera myopiprogression ända sen 1940-talet (Saw, Gazzard, Au Eong & Tan, 

2002). 

Enligt en studie som gjordes 1955 gavs det glas med en addition på +1,25 D till en 18-årig 

närsynt man i tron om att det skulle minska progressionen, men studien visade inget resultat 

(Saw et al. 2002). I en artikel beskrivs det att multifokala glasögon användes istället i tron om 

att de skulle ge ett bättre resultat än med bifokala glas. Med endast bifokala glas kan det vara 

svårt att få barn att titta genom lässegmentet vid läsning utan läser istället genom 

avståndsdelen. Bifokala glas har bara två segment, ett för nära och ett för avstånd, medan ett 

multifokalt glas har en gradvis minskning av styrkan, vilket gör att även på mellanavstånd är 

styrkan i glasen lägre än i avståndsdelen för att avlasta vid närarbete. Multifokala glas ses 

också som mer kosmetiskt tilltalande då det inte syns att det är olika styrkor i glaset och 

används mer flitigt då barnen kommer att se bra på alla avstånd (Saw et al. 2002). 

I en studie gjord i Hong Kong som beskrivs i Saws artikel från 2002, fick 22 barn använda 

multifokala glas med +1,50 D respektive +2,00 D i addition. Barnens myopiprogression var 

uträknad till -3,73 D vid användande av vanliga glasögon. Resultaten visade att med en 

addition på +1,50 D och +2,00 D blev progressionen istället -3,67 D dvs. en minskad 

progression med hjälp av en addition i glasen jämfört med vanliga glasögon.  

Andra studier visar att en pluskorrektion på nära håll istället kan göra att myopiseringen ökar 

snabbare än med vanliga enkelslipade minusglas (Grosvenor, Perrigin, Perrigin & Maslovitz, 

1987). 
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1.3.2 Minskad avståndskorrektion 

Vissa studier visar att en minskad avståndskorrektion skulle kunna bromsa progressionen av 

myopin. När avståndskorrektionen minskas kan det resultera i en minskad ackommodation 

som i sin tur skulle kunna minska en myopiprogression (Saw et al. 2002).  

I Saws artikel från 2002 tar hon upp några studier som försökt att minska 

avståndskorrektionen för att på så sätt minska myopiprogressionen. I en studie gjord i USA 

testades användandet av glasögon på olika sätt. Den första testgruppen fick glasögon för 

ständigt bruk medan grupp två först fick glasögon för avståndsbruk för att sedan växla till 

ständigt bruk. Den tredje gruppen fick endast glasögon för avståndsbruk och den fjärde 

gruppen fick ingen korrektion alls. Studien gjordes under en tre års period och resultaten 

påvisade ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. 

I Finland gjordes en liknande studie. Här fick en testgrupp glasögon för ständigt bruk, den 

andra gruppen fick glasögon endast för avståndsbruk och den tredje gruppen fick bifokalglas. 

Likaså i den här studien fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Parssinen, 

Hemminki & Klemetti, 1989).   

En studie gjord av Tokoro och Kabe visade att de som bar full korrektion hade en 

närsynthetsutveckling på -0,87 D per år medan de testpersoner som hade underkorrektion 

hade en progression på -0,47 D per år (Saw et al. 2002). 

1.3.3 Stabila kontaktlinser 

Studier har visat att stabila kontaktlinser kan ha en bromsande effekt på myopiutvecklingen. 

En studie som omnämns i Saws (2003) artikel gjordes i Singapore. Där undersöks hur vida 

kontaktlinser kan bromsa progressionen av myopi jämfört med glasögon. Med kontaktlinser 

ökade myopin under en tre års period med -1,3 D jämfört med -2,3 D för de som bar 

glasögon.  

1.3.4 Atropinögondroppar 

Atropin används för att dilatera pupillen och för att få cilliarmuskeln i ögat att slappna av. Det 

gör att ackommodationen blockeras. Om ackommodationen slås ut kan det göra att 

progressionen av myopi går långsammare (FASS 2009-10-09).  

I Taiwan har en studie gjorts på närsynta skolbarn. Barnen fick en atropindos på 1 % en gång 

om dagen i ett år. Myopiprogressionen hos de barn som fick atropindroppar var signifikant 
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lägre än kontrollgruppen som inte fick droppar. De barn som fick atropindroppar hade en 

myopiprogression på -0,166 D medan de som inte fick droppar hade en progression på -0,752 

D. Studien visade att behandlingen minskade och till viss del även stoppade progressionen 

under behandlingstiden (Kao, Lu & Liu, 1988). I en studie från 2001 användes atropindroppar 

tillsammans med multifokala glas. Under 18 månader gavs 0,5 % atropindroppar till 

patienterna vilket resulterade i en myopiprogression på -0,42 D jämfört med de patienter som 

hade vanliga glas vars progression var -1,40 D (Shih, Hsiao, Chen, Chang, Hung & Lin, 

2001). Används högre koncentrationer av atropin än 1 % kan progressionen istället öka. Lägre 

doser tolereras bättre. Det som inte är känt är de långsiktiga biverkningarna med att använda 

atropin på barn (Saw et al. 2002). 

1.4 Prevalens av myopi i andra delar av världen 

1.4.1 Taiwan 

I Taiwan har det blivit vanligare med högre studier och med ökade studier höjs också 

förväntningarna på eleverna och mycket läsning är ett krav för att klara skolan. Det har gjort 

att antalet myoper blivit fler och har ökat i grad under de senaste åren. Taiwan har den högsta 

prevalensen av myopi i världen (Lin, Shih, Hsiao, & Chen, 2004).  

En studie från 1995 visar att prevalensen av myopi var 12 % bland 6-åringar och 84 % bland 

16 till 18-åringar. Av de 11 178 personer som deltog i studien var 50 % av pojkarna myopa 

respektive 58 % av flickorna (Lin, Shih, Tsai, Chen, Lee, Hung & Hou, 1999).  

I en studie från 2000 jämfördes närsynthetsutvecklingen i Taiwan från år 1983 fram till år 

2000. År 1983 var prevalensen hos 7-åringar 5,8 %. Till år 2000 ökade den siffran till 21 %. 

Hos 12-åringarna var siffran år 1983 36,7 % för att sedan öka till 61 % år 2000. Hos dem som 

var 15 år var år 1983 prevalensen av myopi 64,2 % och år 2000 var den uppe i hela 81 %. 

Personerna mellan 16 och 18 år hade en prevalens av myopi på 74 % år 1983 och år 2000 var 

den 84 %.  

Högsta prevalensen av myopi år 1995 fanns hos skolbarn i Kaohsiung, där 77,2 % av 

pojkarna och 83,8 % hos flickorna var närsynta. Samma område i Taiwan hade högst 

prevalens år 2000 med 81,1 % av pojkarna och 88,3 % av flickorna. Medelrefraktionen hos 

barnen som var närsynta år 1995 var -2,26 D hos pojkarna och -2,70 D hos flickorna. År 2000 

hade närsyntheten ökat till -2,92 D för pojkarna och -3,23 D hos flickorna. Studien visar 

också en signifikant skillnad mellan de personer som bodde i stadsmiljö och på landsbygden. 
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Lägst prevalens av myopi var hos de barn som bodde på landsbygden. År 1995 var 

prevalensen hos barn på landsbygden 33,9 % för pojkarna och 44,8 % för flickorna medan år 

2000 var prevalensen 44,4 % hos pojkarna respektive 73,3 % för flickorna. År 1995 var 

medelrefraktionen för barnen på landsbygden -0,30 D för pojkar och -0,22 D för flickor, 

medan år 2000 var medelrefraktionen -0,69 D respektive -1,36 D. Studien visar att 

prevalensen och graden av myopi är större hos flickor än hos pojkar (Lin et al. 2004). 

År 1991 mättes prevalensen av myopi upp till 93 % hos Universitetsstudenter med en 

medelrefraktion på -4,00 D (Lin et al. 2004). Wensor, McCarty och Taylor (1999) visar i sin 

studie att högre utbildning ger en högre grad av myopi. 

För att hejda utvecklingen av myopi anser de enligt studien att barn bör hållas under uppsikt 

redan innan de börjar skolan för att se om de löper risk för att utveckla en stor myopi under 

skolåren (Lin et al. 2004). 

1.4.2 Sverige 

I Göteborg har en prevalensstudie gjorts bland ungdomar i åldrarna tolv till 13 år. Av de 1045 

ungdomar som undersöktes var myopiprevalensen 49,5 % med en medelrefraktion på -0,91 D. 

I studien definieras hög myopi som < -5,00D, där prevalensen var 2,5 % (Villarreal, Ohlsson, 

Abrahamsson, Sjöström & Sjöstrand, 2000). 
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Tabell 1 visar prevalensen av myopi i Skandinavien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifierad tabell (Villarreal et al. 2000) 

 

I Sverige har även en studie gjorts bland män som mönstrat i Täby utanför Stockholm. I 

studien deltog 651 personer i åldrarna 17 till 23 år. Prevalensen av myopi hos testpersonerna 

var 37,7 % med en medelrefraktion på -0,47 D på höger öga respektive -0,41 D på vänster 

(Uhlin, Lutteman, Jennings & Brautaset, 2009). 

1.4.3 Indien 

Studier gjorda i Indien påvisar en skillnad av myopiprevalens mellan stadsmiljö och 

landsbygd. Det gjordes en studie år 2002 där prevalensen av myopi i lantlig miljö var 4,1 % 

(Dandona, Dandona, Srinivas, Sahare, Narsaiah, Muñoz, Pokharel & Ellwein, 2002). En 

studie gjord i New Delhi visar att prevalensen av myopi i stadsmiljö var 7,4 % (Murthy, 

Gupta, Ellwein, Muñoz, Pokharel, Sanga & Bachani, 2002). 

1.4.4 Australien 

I Australien har en prevalensstudie gjorts. Den visar att av de 4744 personer som undersöktes 

var 17 % myopa, 24 % bland dem mellan 40 och 49 år, 12 % hos dem i åldrarna 70 till 79 år 

samt 17 % hos dem som var över 80 år. Prevalensen var högre hos personer över 80 år vilket 

tros enligt studien bero på högre andel opaciteter i linsen (Wensor et al. 1999). 

Land, Författare Ålder Prevalens av myopi 

Norge, Holst & Tråland (1962) 9–12 år 2,2–5,9 % 

Danmark, 

Goldschmidt (1968)  

Fledelius (1976) 

Jensen (1991)   

 

13–14 år 

9–11 år  

7–12 år 

 

9,5 % 

9,3 %  

28,6 % 

Finland, 

Laatikainen & Erkkilä (1981) 

Mäntyjärvi (1983) 

 

7–8 år, 11–12 år, 14–15 år  

12 år 15 år 

 

1,9 %, 7,2 %, 21,8 %  

14 %, 2,8 % 

Sverige, 

Strömberg (1963)  

Lundgren (1954) 

 

20 år 

18–19 år 

 

8,9 %  

19–25 % 
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1.4.5 Brasilien 

I Brasilien har en prevalensstudie gjorts bland skolungdomar. Mätningarna gjordes på 1024 st 

personer med hjälp av cykloplegi och skiaskopi. Resultaten visade att 13,3 % var myopa med 

minst -0,25 D (de Amorim Garcia, Oréfice, Dutra Nobre, de Brito Souza, Ramalho Rocha, 

Navarro & Vianna, 2005). 

1.4.6 USA 

I USA jämförs myopiprevalensen från år 1971-1972 med prevalensen från år 1999-2004. 

Försökspersonerna var mellan tolv och 54 år och studien visar en signifikant skillnad mellan 

1971-1972 och 1999-2004. I den första studien var prevalensen 25,0 % och 1999-2004 hade 

den ökat till 41,6 % (Vitale, Sperduto & Ferris III, 2009). 

1.5 Liknande studier 

I Nicaragua 2009 gjordes en resa med Vision For All där en student tittade på prevalensen av 

myopi. Av de 1178 personer som deltog i studien var 73 personer närsynta vilket motsvarade 

en myopiprevalens på 6,20 % (Hedenstierna, 2009). 

1.6 Guatemala 

Guatemala ligger i Centralamerika och gränsar till Mexiko, Honduras, Belize och El Salvador. 

Antalet invånare i landet beräknas till ungefär 14 miljoner, varav 1 miljon bor i huvudstaden 

Guatemala City. Språken som talas i Guatemala är främst spanska, men också en rad olika 

indianspråk b.la. Cakchiquel, Kekchi och Mam. De flesta människor i Guatemala är katoliker 

och Mayaindianer, men det finns också ett antal mindre indianstammar. Klimatet är tropiskt i 

höglandet och lite svalare i låglandet. Utbildningsnivån hos den Guatemalanska befolkningen 

är elva år för män respektive tio år för kvinnor (The world factbook, 2013). 

1.7 Vision For All 

Den ideella hjälporganisationen Vision For All grundades 1993 av John Godoy i Ljungsbro 

utanför Linköping. Det hela började med att han ville lära människor i Central- och 

Sydamerika att läsa. När han kom dit insåg han att problemet inte var att människorna inte 

kunde läsa, utan problemet var att de inte kunde se texten. John Godoy utbildade sig då till 

optiker och började samla in begagnade glasögon. Han åkte sedan iväg och delade ut dem till 

behövande människor.  
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Idag har Vision For All ungefär 700 medlemmar och ca 200 är aktiva och åker med på resorna 

som görs några gånger om året. Resorna går både till Central- och Sydamerika, men också till 

Afrika och de baltiska länderna. Vision For All är en ideell förening och vill en medlem åka 

med på en resa får denne bekosta resan ur egen ficka. Föreningen har arbetsdagar i Ljungsbro 

några gånger om året då medlemmarna tvättar, sorterar, mäter upp och packar begagnade 

glasögon till kommande resor. Människor kan lämna in begagnade glasögon till sin optiker 

som sedan skickas vidare till Vision For All (Vision For All, 2013). 

1.8 Vision 2020 

Vision 2020 är ett projekt som vill eliminera blindhet i världen innan år 2020. Projektet 

startade i februari år 1999 av WHO (World Health Organisation). De vill eliminera 

ögonsjukdomar som i sin tur leder till blindhet (WHO 2020, 2013). Enligt projektet kan 80 % 

av närsyntheten i världen undvikas. Största orsaken till global blindhet är katarakt. Över 18 

miljoner människor är idag helt blinda på grund av sjukdomen.  

Den största anledningen till nedsatt synskärpa är okorrigerade synfel. De uppskattar att ca 123 

miljoner människor har låg synskärpa på grund av att dem är behov av korrektion i form av 

glasögon eller kontaktlinser. Projektet arbetar även för de personer med glaukom, 

åldersrelaterad makuladegeneration och diabetesretinopati som har nedsatt synskärpa till följd 

av det. Fram till år 2020 hoppas de att med projektet kunna förhindra blindhet hos 100 

miljoner människor världen över (Vision 2020, 2013). 
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2 Syfte 

Att undersöka prevalensen av myopi i Guatemala under en resa med hjälporganisationen 

Vision for All samt jämföra resultaten med andra delar av världen.   
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3 Material och metod 

3.1 Försökspersoner 

Försökspersonerna i San Bartolome Becerra, San Miguel Dueñas, San Antonio Aguas 

Caliente, San Lucas Toliman, Panajachel, Fraijanes, San Juan Saquetepequez och La 

Esperansa var i åldrarna sju till 85 år där medelåldern var 36,0 år. Det var 1430 personer som 

undersöktes, 473 män och 957 kvinnor. San Juan Saquetepequez och La Esperansa ligger nära 

huvudstaden medan de andra städerna ligger på landsbygden.  

3.2 Material 

Innan varje undersökning genomfördes hade ett journalblad (se bilaga 1) fyllts i av den person 

som skötte inskrivningen. Namn, ålder, kön och läskunnighet togs upp på journalbladet. Även 

vilken sysselsättning personen hade och om det var ett arbete som utfördes inomhus eller 

utomhus och om det utförs på långt eller nära håll hade fyllts i.  

Vid varje undersökning som utfördes av optikerna fylldes ett journalblad i för varje patient. 

Fri visus, refraktion och korrigerad visus fylldes i på journalbladen. Snellen E-hake (se bilaga 

2) användes som syntavla för att underlätta språkbarriären mellan optiker och patient för att 

de personerna med lässvårigheter skulle kunna få sina ögon undersökta. Flipprar i styrkorna 

+1,00 D, +1,50 D, +2,00 D och +2,50 D användes vid undersökningarna för att få fram bästa 

visus. Även en provglaslåda med tillhörande provbåge användes vid behov av minusstyrkor. 

 

Bild 1          Bild 2 

Bild 1 visar utrustning bestående av provlåda och provbåge. Bild 2 visar utrustning bestående av provlåda, 

provglas och flipprar 
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3.3 Metod 

Mätningarna gjordes i samarbete med Vision For All under en resa till Guatemala där 

städerna San Bartolome Becerra, San Miguel Dueñas, San Lucas Toliman, Panajachel, 

Fraijanes, San Juan Saquetepequez och La Esperansa besöktes. Hjälporganisationerna som 

Vision For All samarbetar med vid varje anhalt hade fått information om att Vision For All 

skulle komma och göra synundersökningar och hade gått ut med information till människorna 

i de olika byarna. Förväntansfulla människor väntade utanför lokalerna där undersökningarna 

ägde rum. Undersökningarna utfördes på fem meters avstånd med en Snellen E-hake tavla (se 

bilaga 2) om rummen tillät. I vissa byar var avståndet tvunget att kortas till fyra och ibland tre 

meters avstånd på grund av för små utrymmen. Vid dessa tillfällen räknades visus om för 

respektive avstånd.  

Synundersökningarna utfördes av tre optikerstudenter och två legitimerade optiker med 

kontaktlinsbehörighet. Alla undersökningar gjordes binokulärt med hjälp av flipprar. 

Undersökningen började med att fri visus mättes upp. Patienten blev ombedd att visa med 

händerna åt vilket håll E hade sin öppning på den minsta raden de kunde se, därefter provade 

undersökaren att hålla en +1,00 D flipper binokulärt framför patientens ögon och frågade om 

det blev bättre eller sämre. Blev det en förbättring övergick undersökaren till en +1,50 D 

flipper och så vidare till bästa visus uppnåddes och refraktion samt visus antecknades. Skulle 

det bli sämre med +1,00 D var troligtvis patienten myop och behövde en minuskorrektion. Då 

provades istället -0,50 D i provbågen för att se om det blev en förbättring av visus. Därefter 

provades -0,75 D för att se om ytterligare förbättring av synskärpan kunde uppnås. 

 

  

Bild 3     Bild 4  

Bild 3 och 4 visar undersökningssituationer  
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4 Resultat 

Totalt genomfördes 1430 synundersökningar. 473 män och 957 kvinnor fick sina ögon 

undersökta. Av dessa var 207 personer myopa (67 män och 140 kvinnor). Medelåldern var 

36,0 år och personernas ålder varierade från sju till 85 år.  

4.1 Prevalens av myopi i Guatemala 

Av de 1430 synundersökningar som gjordes var 33,1 % män och 66,9 % kvinnor. Totala 

andelen myoper var 14,8 %. Av männen som fick sina ögon undersökta var 14,2 % myopa 

och bland kvinnorna var siffran 14,6 %.  
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Figur 4 visar prevalensen av myopin i Guatemala. Den vänstra stapeln visar antalet män och den högra visar 

antalet kvinnor i studien. Rött visar antalet myoper och blått visar antalet icke-myoper 
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4.2 Tabell över antalet myopa i respektive by 

Störst andel närsynta fanns i San Juan Saquetepequez med 20,9 % myopa. Medelrefraktionen 

var störst i Panajachel med -4,00 D. 

 

 

 

 

 

Plats Män Kvinnor Totalt Män 

Myopa 

Kvinnor 

Myopa 

Totalt Myopa 

(Andel) 

Medelrefraktion 

San Bartolome 

Becerra 

74 140 214 8 16 24 (11,2 %) – 0,98 D 

San Miguel 

Dueñas 

54 97 151 10 11 21 (13,9 %) – 1,90 D 

San Antonio 

Aguas Caliente 

49 113 162 10 18 28 (17,3 %) – 1,58 D 

San Lucas 

Toliman 

59 86 145 5 21 26 (17,9 %) – 2,26 D 

Panajachel 4 18 22 0 1 1 (4,5 %) – 4,00 D 

Fraijanes 127 298 425 15 29 54 (12,7 %) – 1,23 D 

 

San Juan 

Saquetepequez 

52 58 110 11 12 23 (20,9 %) – 2,01 D 

 

La Esperansa 54 147 201 8 22 30 (14,9 %) – 2,29 D 

 

Tabell 2 visar andelen myoper i varje stad som besöktes samt medelrefraktionen för respektive stad 
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4.3 Styrkefördelning 

Refraktionsfelen mättes upp från -0,25 till -14,0 D med ett medelvärde på -1,70 D. Det var 52 

personer hade en refraktion på -0,50 D vilket också var det vanligaste refraktionsfelet. 

 

4.4 Grad av myopi 

Av alla personer som deltog i studien var 176 st lågmyoper, 23 st hade måttlig myopi och åtta 

personer var högmyoper. Störst andel var låg myopi. 
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Figur 6 visar över graden av myopi bland försökspersonerna. 

 

Figur 5 visar styrkefördelningen bland försökspersonerna i Guatemala.  
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4.5 Refraktion och ålder 

Åldrarna på personerna som deltog i studien varierade från sju till 85 år där medelåldern var 

36,0 år.  

  

4.6 Fri visus och refraktion 

Medelvärdet av fri visus bland personerna i studien var 0,39. En regressionsanalys gjordes för 

att jämföra fri visus och refraktion. Det var en signifikant korrelation mellan de båda (p<0,01; 

r = 0,54). Trendlinjen visar att med ökande refraktionsfel minskar värdet på fri visus. 

Resultaten visas i figur 8. 
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Figur 7 visar åldern i förhållande till refraktionsfel bland försökspersonerna. 

 

Figur 8 visar korrelationen mellan fri visus och refraktionsfel hos försökspersonerna som deltog i studien. 
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4.7 När-/avståndsarbete i förhållande till inne-/utomhusarbete 

Resultaten visar att de personer som arbetar inomhus och på nära håll var mer närsynta än de 

som arbetar på långt håll utomhus. Medelvärde för refraktionen för de personer som arbetar 

på nära håll och inomhus var -1,87 D och för de andra som inte ägnar sig åt närabete var 

siffran istället -1,48 D. Ett T-test visade p=0,081.  

 Arbetsavstånd 

(antal personer) 

Inne Ute Inne/Ute Ej ifyllt 

Avstånd (45) 18 9 17 1 

Nära (92) 83 1 5 3 

Nära/Avstånd 

(64) 

25 0 25 1 

 

  

Tabell 3 visar nära- och avståndsarbete i förhållande till inne- eller utomhusarbete. Sex personer har inte 

fyllt i om de arbetar inne eller ute på avstånd eller nära. 
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5 Diskussion 

Totalt undersöktes 1430 personer under resan till Guatemala tillsammans med Vision For All. 

Prevalensen av myopi hos försökspersonerna var 14,8 %. Hos kvinnor var 14,6 % myopa och 

hos männen var myopiprevalensen 14,2 %. Tidigare studier har visat att prevalensen av myopi 

har ökat dramatiskt från 1980-talet fram till 2000. Högre studier kan vara orsaken till den 

ökande myopiprevalensen i Taiwan (Lin et al. 2004). I Taiwan är det viktigt att vara duktig i 

skolan, vilket medför långa studieperioder, i vissa fall upp till tolv timmar per dag. Den 

mängden närarbete kan vara en starkt bidragande faktor till den ökade prevalensen. I 

Guatemala är studier inte lika vanligt vilket kan vara en anledning till att myopiprevalensen är 

lägre än i Taiwan som har en prevalens på 81,1 % hos män och 88,3 % hos kvinnor (Lin et al. 

2004). 

Myopiprevalensen var högst i San Juan Saquetepequez med 20,9 % myopa. Anledningen kan 

som tidigare nämnt bero på byns närhet till en storstad. Studier visar nämligen att de 

människor som bor i storstäder har en större prevalens av myopi än de som bor på ute på 

landsbygden (Dandona et al. 2002). I Indien har prevalensstudier gjorts och visar en 

signifikant skillnad mellan landsbygd och storstad (Murthy et al. 2002). En annan orsak till att 

myopiprevalensen var hög i San Juan Saquetepequez kan bero på att det inte var lika många 

försökspersoner där jämfört med andra byar som besöktes under resan. I San Lucas Toliman 

var myopiprevalensen högre än de övriga städerna som vi besökte. Den var 17,9 %. Det kan 

bero på att i byn undersöktes många studerande ungdomar vilket bidrog till en högre 

myopiprevalens.  

Prevalensen av myopi i Guatemala är högre än myopiprevalensen i Nicaragua. I Nicaragua 

var prevalensen av myopi bara 6,2 % (Hedenstierna, 2009) medan i Guatemala låg 

motsvarande på 14,8 %. I studien som gjordes i Nicaragua var det inte lika många 

försökspersoner som i den här studien, vilket han ha haft en inverkan på prevalensen. År 2005 

var prevalensen av myopi i Brasilien 13,3 % (de Amorim Garcia et al. 2005) vilket liknar 

resultatet av myopiprevalensen i den här studien. 

Saw (2003) skriver i sin artikel att det är svårt att tolka prevalensstudier då populationerna 

skiljer sig åt i både åldersgrupper och refraktionsteknik. Även definitionen av myopi skiljer 

sig åt bland studierna, vilket gör det svårt att jämföra studierna med varandra menar Saw. 
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De byarna som besöktes under studien besökte Vision For All även för ett år sedan, vilket kan 

vara en orsak till att det inte kom så många människor till undersökningarna.  

Fler kvinnor än män deltog i studien. En orsak till det kan vara att undersökningarna ägde rum 

på dagarna, oftast mellan kl. 8 och kl. 16. Kvinnorna är nämligen ofta hemma med barnen och 

sköter hushållet, medan männen arbetar. Männen hade därmed sämre möjligheter till att få 

sina ögon undersökta.  

Vissa personer i studien uppnådde inte maximal synskärpa. En del av de personerna kan ha 

haft en stor astigmatism som inte kunde korrigeras. Glasögonen Vision For All har med sig på 

resorna har endast sfäriska glas och kan då inte hjälpa de människor som har en betydande 

astigmatism till fullgod synskärpa. Ålder kan vara en betydande faktor till att synen inte blir 

helt bra. I takt med stigande ålder minskar också känsligheten i makula (Grosvenor 2007 

s.417), vilket leder till sämre visus. Ultraviolett strålning ökar risken för katarakt (Grosvenor 

2007 s.432) som kan orsaka synnedsättning, vilket också kan vara en orsak till att visus inte 

blir som förväntat. 

Refraktionsfelen hos försökspersonerna varierar från -0,25 till -14,00 D med ett medelvärde 

på -1,70 D. Det vanligaste refraktionsfelet var -0,50 D, vilket kan bero på att en del av 

patienterna han ha haft en liten astigmatism som korrigerats med hjälp av en liten sfärisk 

styrka. 

 

Refraktionsfelen varierar i grad mellan de olika städerna. Anledningen till att 

medelrefraktionen varierar kan bero på att det var olika antal personer som undersöktes på 

respektive plats vilket påverkade medelvärdet. En del undersökningar utfördes på 

landsbygden medan andra genomfördes i stadsmiljö. Undersökningarna som utfördes i byarna 

San Juan Saquetepeques och La Esperansa som ligger nära huvudstaden hade en 

medelrefraktion på -2,01 D respektive -2,29 D (se tabell 2). En anledning till att de har en 

högre medelrefraktion än undersökningar som utfördes på landsbygden kan bero på att de 

personerna går i skolan och läser mer. I San Lucas Toliman var medelrefraktionen också 

något högre än de andra byarna vi besökte. Det kan bero på att här gjordes många 

undersökningar på skolbarn, som enligt tidigare studier har en högre grad av myopi än de som 

inte läser i samma utsträckning (Parssinen, Hemminki & Klemetti, 1989). Byn San Miguel 

Dueñas ligger på landsbygden där medelrefraktionen var -1,90 D (se tabell 2), vilket också är 

något högre än i de andra byarna. Det kan ha sin förklaring i att många människor i den byn 
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arbetade mycket utomhus i solen vilket orsakar katarakt hos äldre människor som leder till 

ökad myopi.  

Personerna som kom till Vision for All och fick sina ögon undersökta tyckte själva att de hade 

problem med sin syn och var i behov av glasögon. Det kan göra att unga hyperoper som kan 

ackommodera bort sitt synfel inte kommer till undersökningsplatserna på grund av att de ser 

bra, vilket skulle kunna resultera i en lägre myopiprevalens. I tidigare prevalensstudier valde 

undersökarna vilka människor som fick delta i studien.  

Den största delen av de som var närsynta kan delas in i lågmyoper med refraktion upp till -

3,00 D. En anledning till det kan vara att det var många skolbarn som undersöktes på flera 

platser och de kan vara i början av en närsynthetsutveckling.  

 

Åldern bland de närsynta varierar mellan sju år till 85 år. De flesta har en refraktion runt -2,00 

oavsett ålder, medan de andra ligger spridda över resten av refraktionsspannet. För att se om 

det finns någon relation mellan ålder och refraktionsfel bör studien följas upp under flera år 

för samma försökspersoner.  

 

Resultaten över fri visus och refraktionsfel har ett r-värde på 0,54. Anledningen till att r-

värdet är lågt beror på att vissa personer i studien har en fri visus under 0,12 och 0,06. För att 

kunna redovisa resultat i ett diagram och visa korrelationen visas det som att dessa personer 

såg 0,12 och 0,06, trots att de hade ett större refraktionsfel och borde inte kunnat se raderna på 

visustavlan.  

Personerna som deltog i studien fick själva fylla i om de arbetade inomhus eller utomhus samt 

om de arbetade på nära eller avstånd. Resultatet i studien följer resultat som forskare tidigare 

kommit fram till: att personer som jobbar med mycket närarbete är mer närsynta än de som 

inte gör det. För att se som resultaten i studien skulle kunna spegla hela populationen och inte 

bara gäller för försökspersonerna gjordes ett T-test. T-testet visade p=0,081, vilket inte är 

statistiskt signifikant. Anledningen till ett högt t-testvärde kan bero på att det inte är samma 

antal personer i de olika grupperna. Skulle det ha varit mer jämnfördelat över inne- och 

utomhusarbete och nära- och avståndsarbete hade siffran kanske varit lägre och gett ett mer 

signifikant värde som kunnat gälla hela populationen. Mängden och vilken typ av närarbete 

personerna i studien sysslade med frågades inte. Inte heller vilket avstånd närarbetet utfördes 

på. Om det skulle tagits hänsyn till skulle kanske resultaten varit annorlunda då mängden 
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närarbete påverkar myopiutvecklingen. I en studie gjord i Australien visades att avståndet vid 

närarbete hade en större påverkan på myopiprogressionen än den mängd arbete som utförs. 

Ett kortare arbetsavstånd vid närarbete hade större påverkan på myopiutvecklingen än 

mängden närarbete (Ip et al. 2008). 

Undersökningarna utfördes ibland snabbt för att kunna hjälpa så många människor som 

möjligt på kort tid vilket kan ha medfört att en del refraktioner inte blev helt korrekta. 

Det var fem personer som utförde undersökningarna, vilket kan ha påverkat refraktionen 

något då alla arbetade på olika sätt. Alla optiker följer samma procedur vad gäller 

refraktionsmetodik, men resultaten kan ändå komma att variera. Prevalensen av myopi 

kommer att vara den samma, men mängden myopi kan variera om olika personer gör 

undersökningarna. Undersökningarna genomfördes också endast binokulärt vilket skulle 

kunnat ha påverkat resultatet. Skulle studien upprepas vore det bättre med monokulär 

refraktion för att få ett mer verkligt resultat då ögonen inte alltid har samma refraktionsfel.  

Det var bra att ha en Snellen E-hake tavla för att underlätta språksvårigheterna. Ett problem 

med tavlan var att det endast fanns fyra olika figurer, vilket medför en risk att patienten skulle 

kunnat ha gissat sig till rätt figur. Det skulle kunna ha gett ett felaktigt visusvärde. 

Vid kommande studier på myopi borde det även tas hänsyn till en eventuell astigmatism. Om 

en patient endast får en sfärisk korrektion men som också är i behov av en astigmatisk 

korrektion kommer inte visus att blir optimal. Det skulle vara intressant att veta hur många 

hyperoper och emmetroper det finns i förhållande till myoper för att få en mer rättvis bild av 

prevalensen av synfel i Guatemala.  
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6 Slutsats 

Prevalensen av myopi hos de hjälpsökande i Guatemala är lägre än i andra delar av världen. 

En anledning till det kan vara mindre närarbete. Personerna i Guatemala ägnar inte lika 

mycket tid till närarbete som i västvärlden och det har visat att mycket närarbete påverkar 

närsynthetsutvecklingen. Hereditet påverkar också närsynthetsförekomsten då myopi till viss 

del är ärftligt.   
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