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Sammanfattning   
 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av hyperopi och myopi hos 

personer mellan 10-35 år i Guatemala. Samt att undersöka förekomsten av refraktionsfel 

bland olika yrkesgrupper. 
 

Material och metod: Studien utfördes från den 28 mars till 9 april i Guatemala under 

en resa med Vision For All. De insamlade mätvärdena kommer från orterna runt 

Antigua och Alta Verapaz. En subjektiv binokulär refraktion genomfördes på 

patienterna där sfärisk ekvivalens tillämpades. Refraktionsfelen definierades som 

hyperopi SE > +0,75 D och myopi SE < -0,75 D. Utrustningen som användes bestod av 

flipprar (+1,00 till +2,50 D),visustavla med Snellen E-hakar, provglaslåda, provbåge och 

journalblad.  

 

Resultat: 503 personer (311 kvinnor och 192 män) i åldrarna 10-35 år deltog. 

Förekomsten av hyperopi var störst på 30 %, myopi 19 % och emmetropi 51 %.   

Myopiförekomsten var högst i åldersgruppen 16-20 år på 27 %. Det vanligaste 

refraktionsfelet efter arbete var hyperopi.  

 

Slutsats: Resultatet från studien visade en högre förekomst av hyperopi än myopi hos 

befolkningen mellan 10-35 år i Guatemala. Det vanligast förekommande synfelet i 

samtliga yrkesgrupper var hyperopi. Tidigare studier från Central- och Sydamerika visar 

på liknande resultat med högst förekomst av hyperopi.  
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Abstract 
 

Purpose: The aim of this study was to examine the prevalence of hyperopia and myopia 

among people aged 10-35 years in Guatemala. Also to investigate the prevalence of 

refractive errors in various occupational groups.   

 

Methods: The study was conducted from March 28 to April 9 during a journey with 

Vision For All. The measurements were performed in the area around Antigua and Alta 

Verapaz with binocular subjective refraction. Spherical equivalent refractive errors were 

used to quantify ametropia. The ametropia was defined as hyperopia SE > +0,75 D and 

myopia SE < -0,75 D. The equipment used consisted of  flippers (+1,00 to +2,50 D), 

Snellen Eye Chart with tumbling E, trial lenses, trial frame and protocol.  

 

Results: 503 people participated (311 women and 192 men) aged 10-35 years. The 

prevalence of hyperopia was highest at 30 %, 19 % had myopia and 51 % had 

emmetropia. The incidence of myopia was highest in the age group between 16-20 years 

at 27 %. The most common refractive error associated with occupation was hyperopia. 

 

Conclusions: The results showed a higher prevalence of hyperopia than myopia among 

the population aged 10-35 years in Guatemala. The most common refractive error in the 

various occupational groups was hyperopia. Similar results with a higher prevalence of 

hyperopia can be seen in earlier studies from Central- and South America.  
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1 Inledning 
Större delen av alla barn som föds är översynta. Normalt sker en emmetropisering vilket 

innebär att översyntheten minskar allt eftersom ögat växer (Irribaren, 2015). Emmetropi 

betyder rättsynthet, det är då ljuset bryts på retina och ger en tydlig bild utan behov av 

korrektion (Se figur 1) (Remington, 2012, s.4). Det är vid fel i ögats utveckling som 

refraktionsfel uppstår (Baskaran, 2012, s.9). När förhållandet mellan ögats brytande 

strukturer och axiallängd inte längre överensstämmer (Rosenfield & Logan, 2009, 

s.159). Synfel varierar beroende på ärftlighet, etnicitet, ålder och kön. Miljöfaktorer 

omnämns även mycket vid framförallt utveckling av myopi. Förekomsten av myopi har 

visat sig öka i skolåldern och har en koppling till långvarigt närarbete (Rosenfield & 

Logan, 2009, s. 165-167). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En schematisk bild över ett emmetropt ögas strålgång. Baserad på bild från Remington, 

2012, s.4.  

 

 

1.1 Ögats anatomi  
 
1.1.1 Synsystemet 

Ögat är ett 24mm långt avancerat optiskt system och anses vara det viktigaste 

sinnesorganet (Baskaran, 2012, s.5). Första steget i synens process är att ljus träder in 

genom ögats öppning och fokuseras längst bak på retina. På retina stimuleras 

ljuskänsliga fotoreceptorer som kallas för stavar och tappar. Tapparna blir aktiva vid 

högre nivåer av ljus och stavarna vid lägre nivåer av ljus. Det sker sedan en reaktion 

som resulterar i elektriska impulser vilka  överförs till hjärnan genom synnerven. 

Signalerna sänds till syncortex som tar emot två  bilder från vart öga där de 

sammansmälts till en bild (Rabbetts, 2007, s.1). 

 

1.1.2 Ögats ljusbrytande strukturer  

Det är i ögats hornhinna och kristallina lins som mestadels av ljusbrytningen sker. Den 

totala brytkraften i ett rättsynt öga ligger på cirka +60 dioptrier (D).  
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Detta är fördelat på cornea som står för +40 D och kristallina linsen +20 D (Oyster, 

1999, s.94). 

 
1.1.3 Cornea 

Cornea som kallas för hornhinnan är det första mediet att bryta ljuset på väg in i ögat 

(Remington, 2012, s.1). Det är en genomskinlig vävnad belägen framför iris och 

pupillen och utgör 16 % av ögats framsida (Oyster, 1999, s.78). Hornhinnan omges av 

ögats bindhinna och vita del senhinnan. Den täcks av tårfilmen som hjälper till att ge en 

jämn ljusbrytande yta. Cornea har inte några blodkärl och utgörs av 5 lager. Epitelet, 

Bowman´s lager, stroma, Descemet´s membran och endotelet (Remington, 2012, 

s.10,176).  

 

1.1.4 Kristallina linsen  

Kristallina linsen är belägen mellan iris och glaskroppen. Det är en genomskinlig 

bikonvex struktur som inte har några blodkärl. Linsen hålls i position genom trådar som 

är kopplade till ciliarkroppen (Remington, 2012, s.93). Linsen består mestadels av 

vatten samt proteiner och är omgiven av en elastisk kapsel (Rosenfield & Logan, 2009, 

s.7). Elasticiteten gör att linsen kan ändra form  när ciliarmuskeln drar ihop sig för att 

kunna se föremål på nära håll. Funktionen kallas för ackommodation (Remington, 2012, 

s.93). Linsen utgör också den resterande tredjedelen av brytkraften i ögat (Oyster, 1999, 

s.94) 

 
1.2 Refraktionsfel 

Ametropi eller refraktionsfel är ett begrepp där ögat inte är rättsynt. Ett öga med 

avslappnad ackommodation där inkommande ljusstrålar bryts utan att fokuseras på 

retina. Det bildas en suddig cirkel på retina som gör att bilden blir otydlig (Rabbetts, 

2007, s.67,73). Ametropi kan indelas i hyperopi, myopi och astigmatism (Oyster, 1999, 

s.96).    

 

1.2.1 Hyperopi  

Vid hyperopi som även kallas översynthet bryts ljuset bakom retina när  

ackommodationen i ögat är avslappnad (Se figur 2). Då är ögats brytningskraft för svag 

eller ögat är för kort i förhållande till brytningskraften (Rabbetts, 2007, s.67,68). 

Gränsen vid för hög grad av hyperopi är +4,00 D och beror ofta på att ögat är kortare än 

normalt. Vid hyperopi är ackommodationen i ögat viktig. Unga personer kan 

kompensera sitt synfel genom  ackommodation och därav få en tydlig bild (Grosvenor, 
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2007, s.16). Personen märker ofta inte av synfelet utan ser bra på både nära och långt 

håll (Rabbetts, 2007, s.68). När ackommodationen senare avtar ser personen ifråga 

dåligt på nära och långt avstånd. För att korrigera hyperopi används en pluslins vilket 

gör att ljusstrålarna konvergerar mer och hamnar i fokus på retina (Remington, 2012, 

s.4). 

 

                      

Figur 2. En schematisk bild över ett hyperopt ögas strålgång. Baserad på bild från Remington, 

2012, s.4.   

 

1.2.2 Myopi  

Vid myopi eller närsynthet bryts ljuset framför retina i ett öga under avslappnad 

ackommodation (Se figur 3). En närsynt person ser bra på nära och suddigt på långt 

håll. Det beror på att ögat är för långt i förhållande till dess brytningskraft eller att ögats 

brytningskraft är för stark. Då myopi korrigeras används en minuslins vilket gör att 

ljusstrålarna divergerar mer och hamnar i fokus på retina (Remington, 2012, s.4). 

 

                      

Figur 3. En schematisk bild över ett myopt ögas strålgång. Baserad på bild från Remington, 

2012, s.4.  

 

1.2.3 Astigmatism 

Astigmatism också känt som brytningsfel förekommer utan eller i kombination med 

hyperopi och myopi. Astigmatism innebär att ögats brytkraft varierar i två huvudsnitt 

(Baskaran, 2012, s.9). Detta beror på att hornhinnan eller linsen är oregelbunden. Den 
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vanligaste orsaken är att corneas yta är ojämn (Oyster, 1999, s.95).  De inkommande 

ljusstrålarna fokuseras därför inte till en punkt på retina (Remington, 2012, s.10).  

En person med astigmatism ser suddigt på nära och långt avstånd. De flesta individerna 

har lite astigmatism. Astigmatism kan delas in i korneal och lentikulär beroende på om 

den befinner sig i hornhinnan eller linsen (Rabbetts, 2007, s.85,86). Den kan vara 

regelbunden eller oregelbunden. Regelbunden astigmatism är vanligast då är 

huvudsnitten 90 grader mot varandra (Remington, 2012, s.10). Astigmatism korrigeras 

med toriska glas (Grosvenor, 2007, s.19).  

 
1.3 Myopi och närarbete 

Långvarigt närarbete har länge nämnts som en riskfaktor för myopi. Många studier har 

genomförts där resultatet visar på en högre förekomst av myopi bland skolelever och att 

det har koppling till en högre utbildningsnivå. Cohn noterade  att myopi var vanligare i 

stadens skolor jämfört med skolor i de mindre samhällena (Rosenfield & Gilmartin, 

1998, s.22). I en  annan studie framkom det att utvecklingen av myopi har koppling till 

antal timmars läsning och skrivande hos unga mellan 9-14 år. Övriga faktorer som TV-

tittande, datoranvändning och utomhusaktiviteter hade ingen signifikant betydelse till 

ökningen av myopi (Öner, Bulut, Oruc & Özgur, 2015). 

 

1.4 Ackommodation 

Ackommodation innebär att ögat kan anpassa sig till att se på olika avstånd. Detta 

genom en  ändring i linsens brytkraft (Remington, 2012, s.53). Brytkraften ökar med 

hjälp av ciliarmuskeln som spänns under ackommodation vilket gör att linsen blir mer 

konvex (Rabbetts, 2007, s.125).  Närpunkten fås vid full ackommodation och 

fjärrpunkten under ackommodationsvila (Rosenfield & Logan, 2009, s.229). När linsen 

åldras avtar sedan ackommodationen successivt till att försvinna helt vid  60 års ålder 

(Rabbetts, 2007, s.129). Det är först vid 45 års ålder som det upplevs svårare att se på 

nära håll. Tillståndet kallas för presbyopi (Oyster, 1999, s.472).   

 

1.5 Sfärisk ekvivalens (SE) 

Definieras som den sfäriska styrka som placerar minsta spridningscirkeln på retina. 

Sfärisk ekvivalens används när astigmatismen inte korrigeras helt vanligtvis vid 

tillpassning av kontaktlinser (0,75 D cylinder eller mindre). Den sfäriska ekvivalensen 

räknas ut genom att den sfäriska styrkan adderas med hälften av cylinderstyrkan  
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Formel: Sfärisk ekvivalent = Sfärstyrkan + 0,5 cylinderstyrka (Benjamin, 2006, s. 1045, 

1212-1213). 

 
1.6 Okorrigerade synfel globalt  

Uppskattningsvis finns det cirka 1 miljard människor som är i behov av glasögon runt 

om i världen. Individer som i brist på pengar dagligen lever med nedsatt syn på grund 

av okorrigerade synfel. Det som krävs för att dessa människor ska kunna se igen är en 

enkel synundersökning och glasögon. Däremot försvåras läget när framförallt 

utvecklingsländerna lider stor brist på både optiker och ögonläkare. Detta begränsar 

åtkomsten för de behövande med bland annat för lång färdväg till där hjälpen finns 

(Durr et al. 2014). 

 

1.7 Guatemala 

Guatemala är ett spansktalande land beläget i nordvästra Centralamerika. Landet består 

till stor del av bergområden och huvudstaden är Guatemala city (Lindahl, 2006, s.3,4). 

Guatemala har en yta på 109 00 km
2
 vilket motsvarar 25 % av Sverige med en 

befolkningstillväxt på 2,5 % (år 2014). Andelen invånare i städerna uppskattas till      

51,1 % (år 2014) (Landguiden, 2015). Det finns 16,2 miljoner invånare i landet varav   

5 % är över 65 år och 40 % är under 15 år (Nationalencyklopedin, u.å.).  

    Befolkningen kan delas in i folkgrupperna mayaindianer, mestiser (indiansk och 

europeisk härstamning) och vita. Majoriteten av befolkningen närmare 50 % är 

mayaindianer och talar vanligen mayaspråk. Totalt finns det ett 20-tal olika mayaspråk i 

Guatemala (Lindahl, 2006, s.5). I landet förekommer även stora ekonomiska skillnader 

där den största delen av befolkningen präglas av fattigdom. Fattigast är det främst på 

landsbygden bland ursprungsfolket (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 
1.7.1 Antigua Guatemala 

Antigua ligger i södra delen av Guatemala (Nationalencyklopedin, u.å.). Staden är 

belägen  på 1533 meters höjd över havet och har 32218 antal invånare (år 2002). I 

Antigua återfinns ruiner av koloniala byggnader och var tidigare huvudstad i landet. 

Staden har flyttas två gånger senast på grund av en jordbävning år 1773. Den stad som 

återuppbyggdes fick namnet Antigua Guatemala och numera heter huvudstaden 

Guatemala city (Encyclopædia Britannica, 2011).  

 

1.7.2 Cobán 

Cobán ligger i norra delen av Guatemala i området Alta Verapaz. Staden är belägen  
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bland bergen på 1320 meters höjd över havet. Dess jordbruk är bland annat känt för sitt 

kaffe, te och kakaobönor (Encyclopædia Britannica, 2008). Cobán är en stor stad med 

uppskattningsvis 240 000 antal invånare (år 2013) (Landguiden, 2014). 

 

1.7.3 Skola 

I Guatemala är det obligatoriskt att gå i skola från 7 års ålder. Grundskolan är 6 år följt 

av högstadium på 2 år, gymnasium på 2-3 år och slutligen universitet (Lindahl, 2006, 

s.6)  Läs och skrivkunnigheten bland befolkningen ligger på 78,3 % (Landguiden, 

2014). Grundskolan i Guatemala är kostnadsfri  ändå är det hälften av barnen som aldrig 

börjar skolan och många fullföljer den inte. För de fattigare människorna på 

landsbygden är analfabetism vanligt förekommande (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Framförallt är det barn från ursprungsbefolkningen och främst flickor som inte har lika 

stor möjlighet till skolgång  (Landguiden, 2014). Dock skiljer utbildningen sig mycket 

mellan olika städer i landet (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 
1.8 Vision for all 

Grundaren av Vision for all heter John Godoy. Vision for all (VFA) är en organisation 

som arbetar ideellt i form av optiker och assistenter. VFA erbjuder synundersökningar 

och delar ut begagnade glasögon till människor runt om i världen. Huvudsakligen riktar 

organisationen sig till de fattigaste människorna. De begagnade glasögonen samlas in i 

Sverige där det noga kontrolleras genom att glasögonen tvättas och styrkan fastställs 

(Vision for all, 2016).  

 

1.9 Tidigare studier från Central- och Sydamerika  
 
1.9.1 Centralamerika 

I en studie från Guatemala 2014 med VFA undersöktes 1171 personer i  åldrarna 6-92 

år genom en binokulär refraktion. Studien visade totalt en förekomst av myopi  på 15 %, 

hyperopi 39 % och emmetropi 46 %. Refraktionsfelen delades in efter två områden i 

åldersgrupperna ≤ 24 år, 25-39 år, 40-59 år och  ≥ 60 år. Definitionen av hyperopi var 

SE > +0,50 D, myopi SE < -0,50 D och emmetropi +0,25 till -0,25 D. 

    Totalt deltog 344 personer i Antigua där åldersgruppen < 24 år hade 107 deltagare 

med en förekomst av myopi på 36 % och hyperopi 32 %. Åldersgruppen 25-39 år hade 

86  deltagare med en förekomst av myopi på 42 % och hyperopi 12 %.  

 I Petén deltog totalt 827 personer där åldersgruppen < 24 år hade 149 deltagare med en 

förekomst av myopi på 10 % och hyperopi ~ 60 %. Åldersgruppen 25-39 år hade 165 
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deltagare med en förekomst av  myopi på ~10 % och hyperopi 58 %. Studien visade på 

en högre förekomst av hyperopi än myopi (Backrot, 2014).  

 

I Nicaragua utfördes en prevalensstudie 2011 med VFA där 1021 personer i åldrarna   

5-96 år deltog. Mätningarna utfördes genom en binokulär refraktion. Studien visade en 

förekomst av myopa på  6,9 %, hyperopa 23,1 % och emmetropa 69,5 %. 

Refraktionsfelen har definierats som hyperopi SE  > +0,50 D, myopi SE < -0,50 D och 

emmetropi +0,25 till -0,25 D (Svensson, 2011). 

 
1.9.2 Sydamerika 

I en studie från Bolivia 2010 med VFA undersöktes prevalensen av hyperopi och 1271 

personer deltog i åldrarna 6-92 år. Mätningarna utfördes genom en binokulär refraktion. 

Resultaten visade totalt en förekomst av myopi på 14,9 %  hyperopi 23,8 %, och 

emmetropi 61,3 %. Där läskunnigheten visade sig vara lite lägre hos personer med 

hyperopi. Hyperopi definierades som SE  ≥ +1,00 D, myopi SE ≤ -0,25 D och 

emmetropi +0,00 till +0,75 D. Refraktionsfelen delades in efter åldersgrupperna 6-19 år, 

20-35 år, 36-49 år, 50-65 år och 66-92 år. Åldersgruppen 6-19 hade 44 deltagare med en 

förekomst av myopa på 20,5 %, hyperopa 15,9 % och emmetropa 63,6 %. 

Åldersgruppen 20-35 år hade 236 deltagare med en förekomst av myopa på 20,8 %,  

hyperopa 18,2 %  och emmetropa 61 % (Wogatai, 2010). 

 

I Brasilien utfördes en prevalensstudie på 1024 studenter i åldrarna 5-46 år.  

Mätningarna utfördes monokulärt med cykloplegi på personer yngre än 35 år, skiaskopi 

och en subjektiv refraktion. Studien visade totalt en förekomst av myopa på 13,3 % , 

hyperopa  71 % och emmetropa 12,4 %. Definitionen av hyperopi var > +0,1 D och 

myopi < -0,1 D (Garcia et al. 2005). 

I en prevalensstudie från Ecuador undersöktes 1283 individer i åldrarna 18-45 år. 

Mätningarna utfördes monokulärt med retinoskopi och cykloplegi. Hyperopi 

definierades som SE > +1,00D och myopi som SE < -0,50 D. Studien delades in i två 

olika folkgrupper: nybyggare och infödda. I studien deltog 776 nybyggare med en av 

förekomst av myopa på  5,5 % och 11,5 % hyperopa. Av de infödda deltog 507 personer 

med en förekomst av myopa på 4,7 % och hyperopa 16,1 %. Studien visade på en lägre 

förekomst av myopi hos människor som lever på landsbygden och bland lågutbildade 

(Jiménez, Bermúdez, Rubiño, Gómez & Anera, 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16059562
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2 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av hyperopi och myopi hos personer 

mellan 10-35 år i Guatemala. Samt att undersöka förekomsten av refraktionsfel bland 

olika yrkesgrupper. 
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3 Material och metod 
 

3.1 Urvalsgrupp 

Det var 503 personer som deltog i studien. Medelåldern var 22 år och ålderskriteriet för 

att delta 10-35 år. Första veckan utfördes undersökningarna i staden Antigua Guatemala 

och dess närliggande orter Santo Tomás, San Miguel, Santa Maria de Jesus, San Pedro 

Las Huertas. Andra veckan vistades gruppen  i närheten av Cóban på landsbygden i 

området Alta Verapaz där mätningarna utfördes på orterna San Cristóbal, Santa Cruz, 

Las Pacayas och Tactic.  

 

3.2 Material 

Mätningarna  som utfördes var utformade efter att kunna ta emot ett hundratal personer 

under varje arbetsdag. Utrustningen som användes var enkel och bestod av flipprar      

(+1,00 till +2,50 D), visustavla, provglaslåda samt en provbåge (Se figur 4). Ljuset som 

fanns tillgängligt i de olika lokalerna gick inte att justera. För att underlätta 

undersökningen  användes en visustavla med Snellen E-hakar eftersom att en del av 

patienterna var analfabeter. Journalbladet (Bilaga A) som användes vid varje 

synundersökning var skapat av VFA där undersökaren fyllde i refraktion och 

glasögonordination. Det fanns även en lista att tillgå från VFA innehållande spanska ord 

och fraser detta för att underlätta kommunicering vid undersökningarna. 

    

Figur 4. Bilden visar utrustningen som användes vid undersökningarna. Egen bild.  
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3.3 Metod  

Synundersökningarna utfördes av en legitimerad optiker från Östersund och två 

optikerstudenter från Linneuniversitetet i Kalmar. Under en arbetsdag var två 

undersökningsstationer igång samtidigt och tiden för en undersökning var cirka 5-10 

min. För att kunna kommunicera väl med patienterna fanns tolkar på plats. Dessa tolkar 

översatte i huvudsak från spanska till engelska och några översatte från mayaspråket 

Pocomchi. 

 

      

Figur 5. Bilden visar en av undersökningsstationerna. Egen bild. 

 

En subjektiv binokulär refraktion utfördes på de patienter som deltog i studien med ett 

avstånd av 5m (Se figur 5). Refraktionen gjordes utan att dimma ena ögat. 

Undersökningarna inleddes med en snabb överblick av patientens journalblad som hade 

fyllts i före undersökningen med hjälp av en lokal inskrivare.  

Uppgifterna inkluderade namn, kön, ålder, sysselsättning och läskunnighet. Fri visus 

uppmättes sedan binokulärt på en Snellen E tavla. Patienten ombads visa vilken riktning 

E:et hade med handen om öppningen pekade uppåt, neråt, åt höger eller vänster.  

Vid undersökningen fanns alltid en person tillhands som hade i uppgift att peka på 

bokstäverna. Visusmätningen började oftast med rad 4 och om patienten svarade rätt på 

första bokstaven fortsatte undersökaren till nästa rad. Tills patienten inte kunde läsa fler 

rader eller klarat av att läsa den sista raden på tavlan som motsvarade visus 0,8. Om 
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patienten däremot inte kunde se rad 4 från början startade undersökaren på rad 1 och 

fortsatte tills patienten inte kunde läsa fler rader.  

      

Under refraktionen visades provglasen binokulärt. Patienterna gav då respons på om det 

blev bättre, sämre eller lika. Vid fri visus på 0,8 provades först +1,00 D med en flipper 

och om det blev sämre testades istället -0,75 D. Ifall minusglasen gav en försämring 

ansågs patienten vara emmetrop och ordinerades inga glasögon. Men om +1,00 D eller  

-0,75 D gav en förbättring fortsattes provglasen att visas i 1 dioptristeg tills patienten 

upplevde en försämring. Därefter testades 0,50 D steg för att få fram bästa sfäriska glas. 

Om undersökningen inte gav någon förbättring av synen och patientens visus var under 

0,8 antogs astigmatism förekomma. Detta kunde inte undersökas vidare då utrustning 

och glasögon inte fanns tillgängliga. Dessa patienter fick istället en tom båge och 

rekommenderades att uppsöka en lokal optiker eller ögonläkare.  

 

3.4 Dataanalys  

Den insamlade datan från mätningarna har sammanställts med hjälp av Microsoft Excel 

2016. Detta  i form av av tabeller och grafer som visar fördelningen av refraktionsfel i 

procent (%) samt genom egna beräkningar. 
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4 Resultat 
Sammanlagt undersöktes 503 personer varav 311 kvinnor och 192 män i åldrarna 10-35 

år, medelåldern var 22 år. En subjektiv binokulär refraktion utfördes för att få fram 

mätvärdena. I studien definieras hyperopi som SE > +0,75 D, myopi som SE < -0,75 D 

och emmetropi som -0,50 till +0,50 D.  

 
Indelning av refraktionsfel i Guatemala 

Synundersökningarna utfördes  i  olika miljöer både på landsbygden och i städer.  

Av de personer som undersöktes var 38 % män och 62 % kvinnor. Förekomsten av  

myopa var 19 %, hyperopa 30 %  och emmetropa 51 % (Se figur 6). Ett resultat som 

visar på att hyperopi var det mest förekommande refraktionsfelet och att hälften av 

deltagarna var rättsynta. Läskunnigheten hos personerna var 96 %.  

 

 

Figur 6. Refraktionsfördelningen hos män och kvinnor 
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Indelning av refraktionsfel efter åldersgrupp 

 

Figur 7. Refraktionsfördelning efter åldersgrupp 

 

Diagrammet visar att emmetropin minskade från 58 % i åldersgruppen 10-15 år till     

42 %  i åldersgruppen 31-35 år. Förekomsten av myopi var högst  i åldersgruppen 16-20 

år med 27 %. Myopin ökade från 13 % i åldersgruppen 10-15 år till 22 % i 

åldersgruppen 31-35 år. Förekomsten av hyperopi var högst i åldersgrupperna 26-30 år 

och 31-35 år  med 38 % respektive 36 %. Hyperopin ökade från 29 % i åldersgruppen 

10-15 år till 36 % i åldersgruppen 31-35 år (Se figur 7). 

 

Refraktion 10-25 år  26-35 år 

Antal personer  n= 313 n=190 

Emmetropa 56 % 42 % 

Hyperopa 26 %  37 % 

Myopa 18 % 21 % 

Tabell 1. Refraktionsfördelningen i två huvudgrupper 
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Indelning av refraktionsfel bland män  

Totalt undersöktes 192 män med en medelålder på 19 år. Förekomsten av myopa var   

15 %,  hyperopa 34 %  och emmetropa 51 % (Se figur 8). Hyperopi var det vanligaste 

refraktionsfelet bland männen.   

 

Figur 8. Refraktionsfördelningen bland män 

 

Indelning av refraktionsfel bland kvinnor  

Totalt undersöktes 311 kvinnor med en medelålder på 23 år. Förekomsten av myopa var 

22 %,  hyperopa 28 % och emmetropa 50 % (Se figur 9). Hyperopi var det vanligaste 

refraktionsfelet bland kvinnorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 9. Refraktionsfördelningen bland kvinnor 
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Indelning av refraktionsfel efter arbete  

Personerna som undersöktes indelades i tre olika grupper: skolelever, arbetare och 

hemmafruar. Där gruppen med hemmafruar enbart bestod av kvinnor som tog hand om 

hemmet. Totalt undersöktes 230 skolelever, 173 arbetare och 100 hemmafruar. 

Hemmafruarna hade en förekomst av myopi på 26 %, elever 17 % och arbetare 18 %. 

Skoleleverna hade högst andel av emmetropa på 57 % och lägst andel av hyperopa på 

26 %. Hemmafruarna hade lägst andel av emmetropa på 39 % och högst andel av  

hyperopa på 35 % (Se figur 10).  

 

Figur 10. Refraktionsfördelning efter yrkesgrupp 

 

Indelning av hyperopi  

Totalt var 152 personer hyperopa. Hyperopin varierade från +0,75 till +2,00 D med en 

medelrefraktion på +1,00 D (Se figur 11). Ingen i studien var höghyperop över +4,00 D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11. Fördelningen av hyperopi hos män och kvinnor 
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Indelning av myopi  

Totalt var 97 personer myopa. Myopin varierade från -0,75 till -12,00 D med en 

medelrefraktion på -1,75 D  (Se figur 12).  

 

Figur 12. Fördelningen av myopi hos män och kvinnor 
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5 Diskussion 
Studien utfördes av intresse för att undersöka förekomsten av hyperopi och myopi i ett 

utvecklingsland hos befolkningen i åldrarna 10-35 år. Samt för att undersöka om det är 

skillnad i förekomsten av refraktionsfel huruvida en person studerar, arbetar eller tar 

hand om hemmet. Studien genomfördes på åtta olika orter i Guatemala, fyra i närheten 

av staden Antigua och fyra i området Alta Verapaz. Eftersom de var en stor skillnad i 

antal deltagare och då platserna både var belägna på landsbygd och i städer har en 

jämförelse mellan områdena inte utförts. De socioekonomiska förhållandena var även 

svåra att utvärdera men hjälpen riktade sig i huvudsak till de fattigaste människorna.  

 

Resultatet av studien visar att förekomsten av hyperopi var högst på 30 %. Detta ger en 

förekomst av ametropa på 49 % och emmetropa 51 %. Liknande resultat kan ses i 

tidigare studier från Central- och Sydamerika vid en generell jämförelse. 

Hyperopiförekomsten var högst i samtliga studier men det fanns däremot skillnader 

såsom definition av refraktionsfel och tillvägagångssätt vid mätningarna. 

Åldersintervallet i de tidigare studierna var även högre. Eftersom utvecklingen av 

presbyopi sker mellan 40-65 års ålder antas en högre förekomst av hyperopa finnas. 

Detta beror på att ackommodationen avtar i takt med att linsen blir mindre elastisk 

(Oyster, 1999, s.525). Ögat blir därför mer hyperopt och efter 65 års ålder blir en del 

personer mer myopa tillföljd av exempelvis linsgrumlingar. Faktorer som klimat och 

geografiskt område spelar också in vid uppkomsten av presbyopi (Rosenfield & Logan, 

2009, s.359). Av den orsaken slutar åldersgruppen i den här studien vid 35 år. 

 

I denna studien var förekomsten av myopi högst i åldersgruppen 16-20 år på 27 %. 

Anledningen till att prevalensen var högre beror på att större delen av gruppen 

innefattade elever och vid den åldern sker utbildningen på gymnasie- eller 

universitetnivå. Högre studier bidrar till fler timmar av närarbete och risken för 

utveckling av myopi är då större enligt (Öner et al. 2016). Förekomsten av myopi var 

lägst i åldersgruppen 10-15 år på 13 %. Orsaken till att prevalensen var lägre beror på 

att övervägande delen av gruppen var elever som i sin tur läser på grundskolenivå. 

Lägre studier bidrar till färre timmar av närarbete. Detta argument stöds från en studie i 

Ecuador som säger att myopiförekomsten är lägre hos analfabeter och personer i 

grundskolan (Jiménez et al. 2004). 
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I den här studien var förekomsten av myopi 18 % i åldrarna 10-25 år och 21 % i 

åldrarna 26-35 år. Vid en jämförelse med den tidigare studien från Guatemala var 

prevalensen av myopi högst i Antigua Guatemala  på 36 % i åldersgruppen < 24 år och 

42 % i åldersgruppen 25-39 år (Backrot, 2014).  Resultatet visar på en högre förekomst 

av myopi i den tidigare studien. Orsaken till att förekomsten  av myopi var högre beror 

på att personerna som deltog i denna grupp enbart bodde i stadsmiljö. I staden är 

förutsättningarna för skolgång bättre jämfört med landsbygden (Lindahl, 2006, s.6). En 

stor del av personerna som ingick i gruppen på 31 % var i skolåldern. Det framkommer 

däremot inte hur stor andel av deltagarna som var skolelever. Personer som studerar 

utför mer närarbete vilket bidrar till närsynthetsutvecklingen (Öner et al. 2016).  

 

I denna studien var förekomsten av hyperopi som högst på 38 % i åldersgruppen  

26-30 år och 36 % i åldersgruppen 31-35 år. Anledningen till att prevalensen av 

hyperopi var högre beror på att personerna som deltog i dessa grupper var arbetare eller 

hemmafruar. Eftersom medelåldern för arbetare var 27 år och hemmafruar 28 år.  

Dessa personer antogs läsa och skriva avsevärt mindre. Då en stor del av befolkningen i 

Guatemala inte har fullföljt skolan på grund av sämre ekonomiska förutsättningar. 

(Lindahl, 2006, s.6) 

 

Orsaken till att de vanligast förekommande refraktionsfelet i denna studien var hyperopi 

beror till en stor del på miljöfaktorer. I tidigare studie från Guatemala var förekomsten 

av hyperopi  högst i Petén på cirka 60 % i åldersgruppen < 24 år och 58 % i 

åldersgruppen 25-39 år (Backrot 2014). I den här studien var prevalensen av hyperopi 

26 % i åldrarna 10-25 år och 37 % i åldrarna 26-35 år. Anledningen till att förekomsten 

av hyperopa var högre i tidigare studie från Guatemala beror på att personerna som 

deltog i denna grupp enbart bodde på landsbygden. Där tillgången till skola och den 

ekonomiska standarden är begränsad. Det är även vanligare med analfabetism på 

landsbygden (Nationalencyklopedin, u.å). En högre prevalens av hyperopi förekommer 

hos personer som inte är läs och skrivkunniga. Detta visar en studie från Ecuador med 

en förekomst av hyperopi på 11,5 % -16,1 %  och en förekomst av myopi på               

4,7 % -5,5 %. Där en högre prevalens av hyperopi förekom hos personer utan formell 

utbildning eller som bor på landsbygden (Jiménez et al. 2004).  
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I studien från Bolivia var hyperopiförekomsten 23,8 %. Däremot förekom en högre 

prevalens av myopi i åldersgrupperna 6-19 år och 20-35 år (Wogatai, 2010). Orsaken 

till detta beror på att definitionen av myopi var  < -0,25 D och hyperopi  ≥ +1,00 D. Det 

är därför en stor skillnad mellan studiernas gränser av refraktionsfel vilket kan leda till 

en högre förekomst av myopi. 

 

Resultatet i den här studien visade inte på något tydligt samband mellan refraktionsfel 

och arbete. Detta på grund av skillnaderna som förekom i antal deltagare mellan 

grupperna. Men en högre förekomst av hyperopi fanns i samtliga grupper. Bland 

skoleleverna var prevalensen av hyperopi högst på 26 % och myopi 17 %.Vilket 

överensstämmer med (Garcia et al. 2005) som i sin studie visade att förekomsten av 

hyperopi var högst bland elever på grundskole- och gymnasienivå i Brasilien.  

 

Hypotesen från studiens början var att skoleleverna i Guatemala antogs ha en högre 

förekomst av myopi än hyperopi. Eftersom närarbete är en omtalad faktor gällande 

utvecklingen av myopi. En studie från Turkiet visar på en tydlig koppling av 

myopiutveckling hos personer som dagligen läser och skriver (Öner et. al 2016). Men 

det har länge varit känt att prevalensen av refraktionsfel  även beror av miljöfaktorer 

och genetiskt arv. I en studie från USA bland skolbarn med olika etnisk bakgrund 

framkom det bland annat att barn från Asien hade högst förekomst av myopi på 18,5 % 

och lägst förekomst av hyperopi  6,3 %. Barn med spanskt ursprung hade en förekomst 

av myopi på 13,2 % och hyperopi 12,7 % (Rosenfield & Logan, 2009, s. 164-167). 

Studien visar på skillnaderna i refraktionsfel mellan olika folkslag. Anledningen till 

förekomsten av hyperopi då var högre än myopi i Guatemala beror dels på att studien 

genomförts i ett annat geografiskt område.  

   

Den här studien påvisade inte någon större skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

fördelningen av refraktionsfel. Men enbart 38 %  av deltagarna var män vilket berodde 

på att de arbetade hemifrån mellan 09.00-16.00. Vanligast grad av hyperopi var +1,00 D 

och vanligast grad av myopi  var -0,75 till -1,00 D. Läskunnigheten var även högre än 

förväntat då enbart 4 % av deltagarna var analfabeter. Detta bero på att en del personer 

inte vågar erkänna att de inte kan läsa och skriva.  
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5.1 Felkällor  

Med en liten prevalensstudie som denna på 503 personer är det svårt att få en rättvis 

överblick av förekomsten av refraktionsfel hos Guatemalas yngre befolkning. Då den 

totala befolkningen består av 16,2 miljoner invånare. Personerna i studien var inte heller 

utvalda slumpvis utan deltagarna sökte sig på eget intiativ till undersökningsstationerna. 

Studien innefattade därför mestadels patienter som upplevde problem exempelvis 

suddighet, ljuskänslighet, huvudvärk men också personer som inte tidigare haft 

möjlighet att uppsöka en optiker.  

        

De insamlade mätvärdena till studien baserades på en subjektiv refraktion  utan 

möjlighet till en avslappnad ackommodation. Vilket har lett till att flera unga hyperoper 

inte upplevt någon förändring till det bättre med glas. Detta eftersom att de redan 

kompenserar sitt synfel bra genom ackommodation. En del av patienterna antogs också 

vara astigmatiker. Det hade varit intressant att ta reda på förekomsten av astigmatism 

men detta kunde inte kontrolleras då varken glasögon eller tid fanns tillgängligt.   

 

Undersökningen var inte helt optimal. För att hinna med så många patienter som möjligt 

var tiden för undersökningen mellan 5-10 min. Refraktionen gjordes binokulärt utan att  

dimma framför patientens ena öga. Att föredra är att göra undersökningen monokulärt. 

Undersökarens tillvägagångssätt påverkar även resultatet då mätvärdena är från tre olika 

undersökare detta för att få fram en så stor undersökningsgrupp som möjligt till studien. 

Att ytterligare ta i beaktande var att mätningarna utfördes i olika lokaler där avståndet 

till syntavlan inte uppmättes exakt. Samt under varierande ljusförhållanden som bidrog 

till olika kontrast på tavlorna. Ingen anamnes upptogs därför noterades varken 

sjukdomshistoria eller mediciner.  

 

Sammanfattningsvis klassades hälften av deltagarna i studien som emmetropa.  Detta 

beror på att gränsen för hyperopi var SE > +0,75 D och myopi SE < -0,75 D. Men även 

på grund av att gränsen för bästa synskärpan var vid visus 0,8. Att tänka på vid 

utförande av prevalensstudier är att resultatet blir mer tillförlitligt med en större 

undersökningsgrupp. Modernare utrustning och längre tid att utföra synundersökningen 

krävs för att få fram noggrannare mätvärden. Dock gjordes denna studie i bästa möjliga 

mån efter de förutsättningar som fanns.     
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6 Slutsats 

Resultatet från studien visade en högre förekomst av hyperopi än myopi hos 

befolkningen mellan 10-35 år i Guatemala. Det vanligast förekommande synfelet i 

samtliga yrkesgrupper var hyperopi. Tidigare studier från Central- och Sydamerika visar 

på liknande resultat med högst förekomst av hyperopi.  
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