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ABSTRAKT 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka myopiförekomsten i fyra städer i Nicaragua för att sedan 
jämföra resultatet med studier om myopiförekomst från andra delar av världen. Om resultatet skiljer mellan 
de olika studierna så skall dessa skillnader försöka förklaras. 
Metod & material: Undersökningarna utfördes i fyra olika städer i Nicaragua av tre optikerstudenter och 
en legitimerad optiker. Försökspersonerna, som var mellan 6 och 95 år, fick själva uppsöka 
undersökningsplatserna efter det att olika organisationer spridit information om var och när 
undersökningarna skulle ske. En testtavla med Snellen E sattes upp på 5 meters avstånd och 
försökspersonerna refraktionerades binokulärt med provbåge och provglas. Sedan jämfördes resultatet med 
andra studier om myopiförekomst. 
Resultat: Av de 1178 personerna som undersöktes så hade 73 stycken en myopi på minst -0,50 D vilket 
motsvarar en myopiförekomst på 6,20% hos försökspersonerna. Av de myopa försökspersonerna var 48 
stycken kvinnor och 25 stycken var män. Högst myopiförekomst var det i åldersgruppen 65 år och äldre där 
närmare 21% var myopa. Då man jämförde myopiförekomsten i Nicaragua med andra studier fann man att 
den var lägre i Nicaragua jämfört med alla studier förutom två. De två studierna med lägre myopiförekomst 
undersökte barn mellan 5-15 år och var utförda i Nepal och Sydafrika. Störst skillnad var det mellan 
Nicaragua och en studie med studenter mellan 15 och 19 år från Singapore medan det var minst skillnad 
mellan resultatet från Nicaragua och det från en studie utförd i Ecuador med försökspersoner mellan 18 och 
45 år. 
Slutsats: Myopiförekomsten i den undersökta gruppen i Nicaragua var betydligt lägre än de flesta studier 
resultatet jämfördes med. Orsaken till detta kan vara skillnader i hur mycket närarbete försökspersonerna 
utför samt genetiska faktorer då myopi kan ärvas vilket ökar myopiförekomsten i vissa delar av världen. 
 



ii 

 

SUMMARY 

Myopia is one of the most researched and common eye conditions worldwide. Severe myopia 

may be associated with other serious eye disorders such as retinal detachment and glaucoma. 

Risk factors for developing myopia are both environmental and genetic and the most 

important environmental factor is near work. Genetic factors, such as a parental history of 

myopia, have also been found to have a strong connection with the development of myopia. 

Prevalence of myopia varies in different parts of the world and some parts of Asia have been 

found to have the highest prevalence. 

The purpose of this study was to investigate the prevalence of myopia in four cities in 

Nicaragua and then compare the results with different studies investigating myopia prevalence 

in other parts of the world. 

The examinations were performed in the following cities in Nicaragua; Boaco, Juigalpa, 

Esteli and Leon. Different organizations informed the people where the examinations would 

take place and the examinations were performed by one optometrist and three students of 

optometry. A testchart was placed at 5 metres distance and consisted of Snellen E so that the 

patients could show with their hands in what direction the Snellen E was located. A trial 

frame and lenses were used to determine the patients’ refractive errors and the entire 

refraction was performed binocularly.  

A total of 1178 subjects with ages ranging from 6 years up to 95 years were examined. 770 

females and 408 males. Myopia was determined as a minimum of -0,50D and 73 subjects 

were found to be myopic. This represents a myopia prevalence of 6,20% in all the subjects. 

The degree of myopia varied from -0,50D up to -15,00D. The myopic subjects were divided 

into different groups based on their age. The oldest group with subjects being 65 years old or 

more was found to have the highest prevalence of myopia. The prevalence of myopia found in 

the study performed in Nicaragua was lower than most of the studies it was compared to.  

The conclusion of this study is that the prevalence of myopia in the examined subjects in 

Nicaragua was lower than most other studies investigating myopia prevalence in other parts of 

the world. Two reasons for this difference in myopia prevalence are probably different 

lifestyles and genetic factors. 
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1.0 INTRODUKTION 

Myopi, eller närsynthet som det även kallas, är en av de vanligaste ametropierna i världen. 

Myopiförekomsten är ojämnt fördelad i världen och högst förekomst av myopi är det i vissa 

delar av Asien. Det sker en ökning av myopiförekomst i världen vilket till stor del sägs bero 

på mer närarbete (Cho, Cheung & Edwards 2005). Det har publicerats många studier om 

myopiförekomst i världen men även många artiklar som försöker finna orsaker till myopi. 

Myopi kan även leda till flera andra ögonsjukdomar som i sin tur kan orsaka blindhet 

(Grosvenor 2007 s.61-64).  Eftersom myopi är så pass vanligt så medför det även stora 

kostnader för både samhället och individen (Javitt & Chiang 1994). 

 

1.1 Frågeställning 

Hur stor är myopiförekomsten hos befolkningen i Nicaragua och vilka är 

skillnaderna/likheterna jämfört med studier om myopiförekomst från andra delar av världen?  
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1.2 Ögats anatomi 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Visar ett schematiskt öga, baserad på bild från 
http://www.resurs.folkbildning.net/projekt/oga/eyeana4.htm. Med tillåtelse från Lars-Göran Karlsson, 
Folkbildningsnätets Pedagogiska Resurser. 

Ögats främre segment består av hornhinnan, främre kammaren, regnbågshinnan, ciliarkroppen 

och linsen. När ljusstrålar når ögat så passerar de först genom hornhinnan vars viktigaste 

egenskaper är att vara genomskinlig samt ändra ljusstrålarnas riktning (Forrester et al 2008 

s.17). De brytande delarna i ögat är, förutom hornhinnan, den kristallina linsen och till viss del 

främre kammaren med dess kammarvatten och glaskroppen.  

Kristallina linsen står för ungefär en tredjedel av ögats brytkraft men har även en annan viktig 

uppgift. Den ansvarar, tillsammans med ciliarkroppen, för ögats ackommodation som kan 

beskrivas som ögats förmåga att fokusera och få en klar bild av objekt på olika avstånd. Då ett 

emmetropt, det vill säga rättsynt, öga fokuserar på ett avlägset objekt så är ciliarkroppen 

avslappnad vilket leder till en tunnare lins. För att fokusera på ett närliggande objekt spänns 

ciliarkroppen vilket gör att linsen blir tjockare och då bryter ljusstrålarna mer. (Grosvenor 

2007 s. 5-7). 

För att få en så klar bild som möjligt på näthinnan så måste delarna av ögat som strålarna 

passerar genom vara transparenta. De brytande elementen i ögat måste även bryta parallellt 

inkommande strålar så pass mycket att de fokuseras på näthinnan. Näthinnan täcker insidan 

av ögat. Ljusstrålar som når näthinnan förvandlas där till nervsignaler som sedan skickar 

signaler vidare till hjärnan genom synnerven. (Atchinson & Smith 2002 s.3-5)  
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1.3 Vad är myopi? 

I ett emmetropt öga, det vill säga ett rättsynt öga utan myopi, bryts strålarna så att de 

fokuseras på näthinnan som illustreras i figur 2. 

  

 

 

Figur 2. Schematisk bild över strålgången i ett emmetropt öga. Baserad på bild från Primary Care Optometry 

2007 s.13 av Grosvenor. 

I ett myopt öga i ackommodationsvila så bryts istället parallellt inkommande ljusstrålar i lins 

och hornhinna så att de korsar varandra framför näthinnan som illustreras i figur 3. 

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild över strålgången i ett myopt öga. Baserad på bild från Primary Care Optometry 2007 s. 

14 av Grosvenor. 

Myopi uppkommer då ögats brytkraft och axiala längd inte passar perfekt. Man har delat in 

myopi i två grupper. Den ena är axial myopi vilket är då ögat är för långt i förhållande till 

ögats brytkraft. Brytkraftsmyopi är den andra gruppen vilket uppstår då ögats optiska system 

bryter ljuset för kraftigt i förhållande till ögats längd (Benjamin 2006 s.3-5). 

Myopi kallas även närsynthet och förklarar hur en person med myopi upplever världen. En 

person med myopi kan se närliggande objekt klart medan objekt på avstånd upplevs som 

otydliga. Hur nära objekten måste vara för att patienten ska uppleva dem som tydliga beror på 

graden av myopi. Ju högre grad av myopi desto närmare ögonen måste ett objekt föras för att 

en klar bild ska kunna fås. Myopi mäts i dioptrier (D) och anges som styrkan på den 

korrektionslins som måste placeras framför ögat för att skapa en skarp näthinnebild 

(Grosvenor & Goss 1999). 
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Hyperopi eller översynthet som det också kallas kan beskrivas som motsatsen till myopi. Det 

uppstår då ögat bryter ljusstrålar för lite i förhållande till ögats längd. Då fokuseras parallellt 

inkommande ljusstrålar bakom näthinnan till skillnad från myopi där de fokuseras framför 

näthinnan som illustreras i figur 4 (Grosvenor 2007).  

 

 

 

 

Figur 4. Schematisk bild över strålgången i ett hyperopt öga. Baserad på bild från Primary Care Optometry 2007 

s. 16 av Grosvenor. 

 

 



5 

 

1.4 Myopiklassifikation 

Man kan klassificera myopi på flera sätt varav ett är att dela in myopin efter patientens ålder 

då myopin uppkommer. Man kan även klassificera myopi efter klinisk tillhörighet. 

1.4.1 Myopi indelat efter ålder 

Kongenital myopi existerar redan vid födseln och består under emmetropiseringsfasen och är 

oftast förekommande i så pass hög grad att den består resten av livet (Grosvenor & Goss 1999 

s.14). Av de barn som föds med myopi är endast de som fortfarande är myopa vid skolstart 

räknade till den här gruppen. Vid skolstart har cirka 2% av barnen denna form av myopi 

(Grosvenor 2007 s. 44). 

Youth-onset myopia uppkommer hos barn som är omkring 5 och 6 år gamla och fortsätter att 

utvecklas till de sena tonåren. (Grosvenor & Goss 1999 s.14). Myopiförekomsten är omkring 

2 % hos sexåringar och ökar till att bli runt 20% hos de som fyllt 20 år. Många av myoperna i 

denna grupp har en relativt låg grad av myopi och kommer senare i livet att förbli myopa eller 

bli hyperopa. (Grosvenor 2007 s. 44) 

Early adult-onset myopia är den myopi som uppkommer efter att kroppen växt färdigt men 

innan 40 års ålder (Grosvenor & Goss 1999 s.14). Myopiförekomsten i åldersgruppen 20 till 

40 år är omkring 30 % och det är en ökning eftersom myopiförekomsten hos 20-åringar var 

kring 20 %. Många av de med endast låg grad av myopi kommer att bli emmetropa eller 

hyperopa senare i livet (Grosvenor 2007 s. 44). 

Late adult-onset myopia uppkommer efter 40 års ålder och ju mer åldern ökas desto högre bli 

förekomsten av myopi. Den största orsaken till denna form av myopi är begynnande nukleär 

katarakt (Grosvenor 2007 s. 44). Nukleär katarakt är en grumling av kristallina linsen. När 

linsen grumlas får den högre brytningsindex vilket leder till suddig syn. Ökat brytningsindex 

gör att linsen får mer brytkraft och att refraktionen således går mot det myopa hållet 

(Grosvenor 2007 s. 430). 
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1.4.2 Myopi indelat efter klinisk tillhörighet 

Enkel myopi är då man med optisk korrektion kan korrigera myopin för att uppnå normal 

visus och det inte existerar några tydliga anomaliteter i ögat förutom den låga graden av 

myopi (Grosvenor & Goss 1999 s.15).  

Nattmyopi är den myopi som uppstår i låg belysning. Myopin uppstår då man på grund av 

ljusbrist inte kan få ackommodationen att bli helt avslappnad. För att få en helt avslappnad 

ackommodation så måste man fokusera på ett avlägset objekt som sedan ger en klar 

näthinnebild. Vid otillräcklig belysning fås ingen skarp bild på retina vilket resulterar i att 

ögat ackommoderar en aning. Nattmyopi är oftast inte mer än -1,00D och är en reversibel 

form av myopi (Grosvenor 2007 s.15). En annan orsak till nattmyopi är att pupillen vidgas 

och blir större vid lägre belysning. Då uppstår mer så kallade sfäriska aberrationer och ju 

längre ifrån linsens optiska centrum ljuset bryts desto större blir aberrationerna. 

Aberrationerna blir större eftersom ljuset som passerar de perifera delarna av linsen inte 

fokuseras på samma ställe som ljusstrålarna som passerar genom linsens optiska centrum 

vilket gör att det uppstår en suddig näthinnebild (Atchinson & Smith 2002). 

Pseudomyopi uppstår då ackommodationen inte är avslappnad. Många timmars närarbete kan 

leda till ackommodationskramp som sedan inte kan slappna av vid avståndsseende. 

Pseudomyopi diagnostiseras ofta av att man vid vanlig refraktionering får betydligt mer 

minusstyrka än vid refraktion med avslappnad ackommodation genom användande av 

cykloplegiska droppar (Grosvenor & Goss 1999 s.15). Pseudomyopi är en reversibel form av 

myopi och är ofta inte mer än 1,00D (Grosvenor 2007 s. 15). 

Proximal myopi är en form av myopi som uppstår då objekt är nära ögat. Denna form av 

myopi kan uppstå vid till exempel autorefraktionering eftersom autorefraktorn placeras nära 

ögonen. Det leder till att ögat ackommoderar och en proximal myopi uppstår (Rabbetts 2007 

s.146). 

Patologisk myopi, som även kallas degenerativ myopi, är en hög grad av myopi som ofta 

uppkommer i unga år. Genomsnittsögats längd är 24 mm (Forrester et al 2008) men vid 

patologisk myopi fortsätter ögat att växa till 25 mm eller mer vilket resulterar i en myopi som 

oftast är minst -6,00D. Ögats långa axiallängd ökar risken för näthinneavlossning och andra 

näthinnesjukdomar så som till exempel retinala hål (Benjamin 2006). 
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1.5 Orsaker till myopi 

I detta kapitel kommer flera teorier om orsaker till myopi att förklaras för att ge en djupare 

förståelse till varför myopiförekomsten är så ojämnt fördelad över världen (Grosvenor 2007 s. 

50-53). 

1.5.1 Ärftlighet 

En teori är att myopi går i arv och att det på så vis redan är förutbestämt innan ett barn föds 

om barnet kommer utveckla myopi eller inte. En studie visar på att myopi hos båda 

föräldrarna är den största orsaken till myopi hos ett barn (Zadnik 1997). Även hur snabbt 

myopin utvecklas hos ett barn har visat sig ha kopplingar till om föräldrarna har myopi eller 

inte. Myopa barn med myopa föräldrar har enligt en studie snabbare progression av myopi 

jämfört med myopa barn med emmetropa eller hyperopa föräldrar (Saw et al 2001). Det har i 

studier visats att barn med två myopa föräldrar löper 6 gånger så hög risk att utveckla myopi 

jämfört med barn med ingen myop förälder eller en myop förälder (Pacella et al 1999). 

Mycket är oklart när det gäller vilka gener som orsakar myopi. Man tror dock att det rör sig 

om flertalet gener som i kombination leder till myopi. Kvinnor har två X-kromosomer och 

män har en X-kromosom och en Y-kromosom. Ingen av generna som tros orsaka myopi är 

kopplade till X- eller Y-kromosomen vilket förklarar varför myopi i stort sett är lika utbrett 

hos män och kvinnor (Benjamin 2006 s.1440-1442). 

 

1.5.2 Närarbete 

Mycket närarbete har diskuterats som en orsak till både pseudomyopi och enkel myopi. På 

vilket sätt närarbete leder till myopi har diskuterats och flera teorier har uppkommit under 

åren. Den teori som idag har många anhängare är teorin om att myopi orsakas av att man vid 

läsning eller annat närarbete får en suddig näthinnebild. Människan har naturligt en hög lag of 

ackommodation vid närarbete vilket betyder att ögat inte ackommoderar tillräckligt utan 

ljusstrålarna fokuserar bakom näthinnan som illustreras i figur 4. Det leder till en suddig bild 

på näthinnan som i sin tur sägs leda till att ögat ökar sin axiala längd för att möta upp bilden 

(Grosvenor & Goss 1999). 
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Figur 4. Schematisk bild över strålgången i ett hyperopt öga, vilket kan liknas vid ett fullkorrigerat öga med en 

lag of ackommodation. Baserad på bild från Primary Care Optometry 2007 s.16 av Grosvenor.  
 

 

 

 

 

 
Figur 5. Schematiskt öga där ögats axiala längd har ökat för att möta upp ljusstrålarnas brännpunkt. 

 

Människan kan dock inte uppfatta denna oklarhet. Det beror på att ljusstrålarnas fokus ändå är 

inom ögats skärpedjup. Ögats skärpedjup är avståndet mellan två punkter, en framför 

näthinnan och en bakom näthinnan, där ljusstrålarna kan fokuseras utan att en oklarhet 

uppfattas (Benjamin 2006). Mycket forskning har genomförts inom detta område där man 

med hjälp av minuslinser sprider ljusstrålarna så att de bryts bakom näthinnan och på så vis 

efterliknar vad som sker i ögat vid läsning och annat närarbete. En nyligen publicerad artikel 

där marsvin utrustades med en huvudbonad med minuslinser framför ögonen visade att de 

snabbt utvecklade en axial myopi genom att längden på glaskroppen ökade (Lu et al 2009). 

 

En studie som publicerades 2002 visar på sambandet mellan barn och ungdomars 

myopiförekomst och hur mycket tid de spenderar med aktiviteter på nära håll. Studien 

undersökte även hur föräldrars myopiförekomst påverkar deras barns utveckling av myopi. 

Antalet timmar barnen utövade sporter samt deras skolresultat togs med i beräkningarna.  

Studien visade att ju fler timmar barnet spenderade utförandes närarbete desto större risk hade 

barnet för att utveckla myopi. Även myopiförekomst hos föräldrarna ökar risken för myopi 

hos barn. Barnen med myopi i studien sportade färre antal timmar än övriga barn i studien 

men hade samtidigt bättre resultat än emmetropa barn på ett läs- och språktest (Mutti et al 

2002). 
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1.5.3 Underkorrektion  

Underkorrektion har diskuterats som en orsak till myopiutveckling. För att undersöka 

kopplingen mellan myopiskt defokus och myopiutveckling så utfördes en 2-årig studie med 

94 myopa försökspersoner i åldrarna 9-14 år. De delades in i två grupper, en grupp där 

personerna blev fullt korrigerade och en annan där de var underkorrigerade med 0,75D. 

Resultatet visade att underkorrektion ledde till snabbare myopiutveckling och axiell 

förlängning av ögat.  Författarna till studien anser att förklaringen till detta är att myopa ögat 

har problem med att känna till riktningen på det optiska defokuset. För att bli emmetropt 

borde ögat förhindra ytterligare axial förlängning men ögat växer istället för att försöka få en 

klar retinabild. Den ökade axiala längden leder i sin tur till en ökning av myopin (Chung, 

Mohidin & O´Leary 2002). 

 

1.5.4 Katarakt 

En form av myopi är, som tidigare beskrivits, den kataraktinducerade myopin. Den främsta 

orsaken till att få katarakt är hög ålder men även ljus irisfärg, UV-strålning, rökning, brist på 

antioxidanter och hereditet ökar risken för katarakt (Grosvenor 2007 s.432). Äldre patienter 

med nukleär katarakt upplever ofta en förbättring på nära håll samtidigt som synen blir sämre 

på avstånd på grund av myopiseringen. Omkring hälften av de med nukleär katarakt får en 

refraktion som ändras åt det myopa hållet (Pesudovs & Elliott 2003). Myopiseringen kan ske 

innan man har funnit och kunnat diagnostisera katarakten och en studie visar på att patienter 

över 55 år vars refraktion ändras åt det myopa hållet i större utsträckning diagnostiseras med 

nukleär katarakt (Brown & Hill 1987). 
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1.6 Studier om myopiförekomst i olika delar av världen. 

Myopiförekomsten är som tidigare nämnts ojämnt fördelad över världen och i detta kapitel 

kommer studier utförda i olika delar av världen att beskrivas (Grosvenor 2007 s. 50-53). 

Sammanfattningar över studierna kan man finna i bilaga 3 och 4. 

1.6.1 Sydamerika 

En studie utförd i Ecuador vid Amazonas som publicerades 2004 undersökte 

myopiförekomsten hos två olika etniska grupper. Den ena av grupperna bestod av 507 

urinvånare som lever i Amazonasdjungeln och den andra gruppen bestod av 776 vita bosättare 

som arbetar inom petroleumindustrin. Urinvånarna bestod av 237 kvinnor och 270 män och 

av de 776 vita bosättarna var 378 kvinnor och 398 män. Alla försökspersoner var mellan 18 

och 45 år och hade ingen eller låg utbildning. Refraktionen utfördes efter att man droppat 

försökspersonerna med cykloplegiska droppar för att slappna av ackommodationen. Myopi 

definierades som minst -0,50D i ett öga. Myopiförekomsten var 4,7 % hos urinvånarna samt 

5,5 % hos bosättarna. Resultatet visar på låg myopiförekomst hos båda grupperna jämfört med 

andra delar av världen vilket tros bero på försökspersonernas låga utbildning och att de 

spenderar lite tid utförandes närarbete (Jiménez et al 2004). 

I Argentina undersöktes myopiförekomsten hos 1518 kontorsarbetare i Buenos Aires varav  

82 % var män. Alla försökspersonerna var mellan 25 och 65 år gamla och studien 

publicerades 2008. Refraktionen uppmättes med provbåge och provglas och myopi 

definierades som minst -0,50D. Resultatet visade att 29,2 % var myopa och 18,1 % var 

hyperopa och även på ett positivt samband mellan förekomsten av myopi och antal år de 

studerat (Cortinez, Chiappe och Iribarren, 2008). 

 

1.6.2 USA, Australien och Västeuropa 

En artikel sammanställde förekomsten av myopi hos personer över 40 år från flera studier 

utförda år 2000 i USA, Australien och Västeuropa. Det var inte stora skillnader mellan 

mätmetoderna i de olika studierna då alla använde autorefraktor utan att ha använt 

cykloplegiska droppar. Totalt var antalet försökspersoner 29 281 stycken. Myopiförekomsten 

delades upp i låg och hög grad av myopi där låg myopi var på minst -1,00D och hög myopi 

var på minst -5,00D. I Australien var förekomsten av låg myopi 16,4 % och hög myopi 2,8 %.  

26,6 % av försökspersonerna hade låg myopi och 17,1 % hade hög myopi i studierna i 
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Västeuropa. Studierna i USA visade en förekomst av låg myopi hos 25,4 % och hög myopi 

hos 4,5 %. Alla studierna visade ett negativt samband mellan ålder och förekomsten av myopi 

medan hyperopiförekomsten ökade samtidigt som även åldern ökade. Anledningarna till detta 

samband tror författarna beror på antingen förändringar i ögats optiska system eller att det 

beror på vilken tidsepok man är född i eftersom omgivningarna hela tiden är i förändring. 

Sammanfattningsvis visade studierna att cirka en tredjedel av befolkningen över 40 år i USA 

och Västeuropa har någon form av myopi jämfört med Australien där myopiförekomsten hos 

de över 40 år endast är en femtedel (The Eye Diseases Prevalence Research Group, 2004). 

 

1.6.3 Europa 

En dansk studie undersökte år 2004 myopiförekomsten hos danska värnpliktiga män. Deras 

refraktion togs fram med hjälp av provbåge och provglas eller uppmätning av deras befintliga 

korrektion. Totalt undersöktes 4681 män med en medelålder på 19,3 år. Även information om 

försökspersonernas yrken och antal år de studerat samlades in. Myopi definierades som minst 

-0,50D och 12,8 % hade någon grad av myopi. Om man bortsåg från lägre graden myopi, det 

vill säga mindre än 1,50D, så var 7,7 % av försökspersonerna myopa och 0,3 % hade hög grad 

av myopi (över 6,50D). Resultatet från studien som utfördes 2004 jämfördes med tidigare 

undersökningar från 1882 och 1964 med värnpliktiga män i Danmark och jämförelsen visade 

att myopiförekomsten minskat både sedan 1964 och 1882. Danmark ses som ett 

industrialiserat land när man ser till antalet skolår och övrigt närarbete och författarna tycker 

därför att den minskade myopiförekomsten var överraskande då mycket närarbete har 

beskrivits som en stor orsak till myopi. Författarna hade dock inte några teorier om varför 

denna minskning skett utan uppmanar till mer forskning inom området (Jacobsen, Jensen & 

Goldschmidt 2007). 

 

En studie utförd under år 1996-97 i Norge med totalt 3137 försökspersoner undersökte 

förekomsten av myopi i två åldersgrupper, en yngre åldersgrupp bestående av 1248 personer 

mellan 20 och 25 år och en äldre grupp med 1889 personer mellan 40 och 45 år. Myopi 

definierades som minst -0,50D. Refraktioneringarna genomfördes med en autorefraktor utan 

cykloplegika. Myopiförekomsten var 35 % i den yngre gruppen och 30,3 % hos personerna i 

den äldre gruppen (Midelfart et al 2002). 
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1.6.4 Afrika 

En studie undersökte år 2002 förekomsten av ametropier hos afrikanska barn i Sydafrika. 

4890 barn deltog i studien och de var alla mellan 5 och 15 år gamla. De undersöktes både med 

retinoskopi samt autorefraktor under verkan av cykloplegiska droppar. 2,9 % av barnen hade 

myopi på minst -0,50D vid undersökningen med retinoskopi och vid autorefraktioneringen så 

steg myopiförekomsten till 4,0 %. Studien visade också ett positivt samband mellan 

myopiförekomst och högutbildade föräldrar (Naidoo et al 2003). 

 

1.6.5 Asien 

Myopiförekomsten i Asien har i många studier varit betydligt mycket högre än i de studier 

som granskat myopiförekomst i andra delar av världen (Benjamin 2006 s.42). År 2002 

undersöktes i Singapore 946 studenter, varav 521 män och 425 kvinnor, i åldrar från 15 till 19 

år med icke-cykloplegisk autorefraktion för att få fram deras refraktion. Resultatet visade på 

en myopiförekomst på minst -0,50D hos 73,9 % av ungdomarna. Studien visade att mer än 

20,5 timmars läsning eller skrivande i veckan ökade riskerna för att utveckla myopi. Även 

positiva samband mellan myopi och kinesiskt ursprung, längre utbildning och bättre boende 

påvisades (Quek et al 2004).  

 

En studie som också undersökte myopiförekomsten hos barn och ungdomar utfördes 1998 i 

Nepal. Försökspersonerna var i åldrarna 5 till 15 år och 1,2 % av 5067 personer hade myopi 

på -0,50D eller mer. Av försökspersonerna var 2445 flickor och 2622 var pojkar. Flera 

undersökningar genomfördes för att få resultatet, bland annat både retinoskopi och 

autorefraktion under påverkan av cykloplegiska droppar (Pokharel et al 2000). 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1.7 Kan myopiutvecklingen stoppas? 

Flera teorier kring vad som motverkar myopi har publicerats och några av dem kommer att 

beskrivas nedan. 

1.7.1 Utomhusaktiviteter 

En studie gjordes på 6- och 7-åringar med kinesiskt ursprung boende i Sydney och Singapore. 

Det var lägre myopiförekomst hos barnen i Sydney än hos barnen i Singapore fast barnen i 

Sydney läste fler böcker samt spenderade mer tid utförandes närarbete. Anledningen till den 

lägre myopiförekomsten hos barnen i Sydney tros bero på att de tillbringade mer tid på 

utomhusaktiviteter. Man vet inte säkert om anledningen till lägre myopiförekomst i samband 

med utomhusaktiviteter beror på att man fokuserar mer på avstånd eller om det beror på ökat 

infall av starkt ljus till ögat. Starkt ljus kan minska myopiutvecklingen antingen på grund av 

att minskad pupill leder till minskad suddighet på retina eller på grund av att ljuset stimulerar 

frisläppande av dopamin från retina vilket hämmar tillväxt av ögat (Rose et al 2008).  

 

1.7.2 Stabila kontaktlinser och orto-K 

Det har diskuterats huruvida stabila kontaktlinser kan förhindra myopiutveckling men en 

studie från 2003, där 195 myopa barn mellan 6 och 12 år bar stabila kontaktlinser och 233 bar 

glasögon, visade att bärande av stabila kontaktlinser inte förhindrar eller bromsar 

myopiutveckling (Katz et al 2003). 

Orthokeratologi, även kallad refraktiv corneal terapi, är en metod där man tillpassar stabila 

kontaktlinser med omvänd geometri. Dessa linser kallas även för ortho-K linser. En 

kontaktlins med omvänd geometri är till skillnad från en vanlig stabil kontaktlins flatare 

centralt för att sedan få en kupigare radie och sedan bli flatare igen. Patienter tillpassade med 

ortho-K linser sover med dem på natten och cornea blir då så pass flat att patienten blir 

emmetrop under dagen och behöver då inte bära vare sig glasögon eller kontaktlinser. 

(Benjamin 2006 s. 1254-1255)  

Orthokeratologi har även på vissa håll framhållits som en möjlighet att bromsa 

myopiutveckling. I en 2-årig studie utförd i Hong Kong jämfördes myopiutvecklingen hos 35 

barn mellan 7 och 12 år som var tillpassade med ortho-K linser med barn som istället var 

korrigerade med glasögon. Barnen tillpassade med glasögon hade en medelökning av myopi 

på 0,75D per år medan barnen tillpassade med ortho-K linser hade en årlig medelökning på 
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0,39D. Även ögonens axiella längder hade ökat avsevärt mer hos barnen korrigerade med 

glasögon. Resultatet i studien visar alltså att orthokeratologi kan ha en bromsande effekt på 

myopiutveckling (Cho, Cheung och Edwards 2005) 

 

1.7.3 Progressiva glasögon 

Användande av progressiva glasögon har nämnts som en möjlighet att hindra 

myopiutvecklingen hos barn. För att undersöka detta utfördes en två år lång studie med 149 

kinesiska barn mellan 7 och 13 år med en refraktion mellan -0,50D och -3,00D. 75 barn 

förseddes med enstyrkeglas och 74 utrustades med progressiva glasögon med en närstyrka på 

+1,50D. Resultatet visade att myopiutvecklingen bromsades genom användandet av 

progressiva glasögon vilket visades dels genom refraktionering men även genom mätning av 

ögats axiella längd. Myopiprogressionens medelvärde var 1,50D + 0,67D hos barnen med 

enstyrkeglas och 1,24D + 0,56D hos barnen med progressiva glasögon (Yang et al 2009). 

 

Andra studier har dock funnit att användande av progressiva glasögon inte förhindrar 

myopiutvecklingen hos barn (Edwards et al 2002). 
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1.8 Myopi och dess konsekvenser 

Myopi drabbar en stor del av världens befolkning och medför på så vis stora kostnader för 

samhället. Myopi kan även leda till blindhet genom flertalet olika ögonsjukdomar vilket 

självklart påverkar livet för den drabbade och dess anhöriga (Grosvenor 2007). 

1.8.1 Kostnader 

Myopi innebär kostnader för samhället och för den enskilda individen som är myop. Dessa 

kostnader kan delas in i två kategorier, direkta kostnader och indirekta kostnader. I kategorin 

direkta kostnader ingår kostnader för tjänster som till exempel synundersökning hos optiker 

och laserkirurgi. Även kostnader för att korrigera myopin så som glasögon och kontaktlinser 

ingår i denna kategori. 

Som indirekta kostnader räknas kostnader för tiden som krävs för att underhålla myopin. Här 

räknas till exempel den arbetstid man förlorar då man besöker optiker. Myopi ökar även 

risken för vissa ögonsjukdomar som i sin tur kan leda till förlorad arbetstid.  

Den totala summan för direkta och indirekta kostnader sades 1990 vara kring $ 12,8 miljarder 

per år bara i USA (Javitt & Chiang, 1994). 

1.8.2 Sjukdomar förknippade med myopi 

Hög myopi, och i vissa fall även måttlig myopi, har visat sig öka riskerna för att utveckla flera 

ögonsjukdomar. Två av dessa sjukdomar är näthinneavlossning och glaukom.  

Näthinneavlossning är en allvarlig åkomma som obehandlad kan leda till att den drabbade helt 

förlorar synförmågan. Risken för att få näthinneavlossning ökar i samband med att ögats 

axiala längd ökar och då det myopa ögat generellt är längre än andra ögon så drabbas myoper 

i högre grad av näthinneavlossning (Benjamin 2006). Sannolikheten för ett öga att få 

näthinneavlossning ett visst år beräknades till 1 på 148 för ett öga med en myopi på mer än     

-10D. I samma studie var risken 1 på 63.000 att ett hyperopt öga på minst +5,00D skulle 

drabbas av näthinneavlossning (Grosvenor 2007 s. 62). 

Även risken att drabbas av glaukom sägs vara högre hos en person med myopi. Glaukom är 

ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som orsakar skador på synnerven. Det har visat sig 

förekomma ett starkt samband mellan glaukom och myopi. Resultatet från en studie visade att 

en person med myopi löpte 2 till 3 gånger så stor risk att utveckla glaukom jämfört med en 
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person som inte var myop (Mitchell et al 1999). Flera studier har visat att myopa ögon 

tenderar att ha tunnare hornhinnor än emmetropa och hyperopa ögon. Vid mätning av 

ögontrycket med Goldmann applanationstonometer kan man få falskt låga värden på grund av 

att hornhinnan är så pass tunn. Det kan i sin tur leda till att man ibland inte upptäcker och kan 

diagnostisera glaukom hos myopa. Studier har även visat att synnerven i myopa ögon kan 

vara extra känslig för skador (Grosvenor 2007 s.63). 

1.9 Syfte  

Syftet med arbetet är att på plats undersöka myopiförekomsten i fyra städer i Nicaragua för att 

sedan jämföra den med förekomsten av myopi i andra delar av världen. Arbetet kommer även 

att diskutera orsaker till myopi, vad som kan hindra myopiutvecklingen och myopins 

konsekvenser för samhället. 
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2.0 Metod och material 

2.1 Plats  

Undersökningarna utfördes i Nicaragua i följande fyra städer, Boaco, Juigalpa, Esteli och 

Leon, se karta 1. Resan genomfördes i samarbete med den ideella föreningen Vision For All 

(VFA) och varade i 12 dagar i mars/april 2009. VFA inriktar sig på att anordna resor till 

mycket fattiga länder för att kunna hjälpa de som är i stort behov av glasögon. 

             

Karta 1. Modifierad version av karta från The World Factbook. Orginalkartan är public domain och har hämtats 
från The World Factbook av CIA. http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nu.html 

                                                       

I alla fyra städerna utfördes undersökningarna i lokaler som var öppna för solljus och på så vis 

fick naturlig belysning.  

2.2 Metod och material  

Tre optikerstudenter från Kalmar Högskola och en legitimerad optiker utförde 

synundersökningarna och en assistent delade ut glasögon till de i behov. Innan patienterna 

undersöktes av optiker fick de hjälp med att fylla i namn, ålder och kön i sin journal som de 

sedan lämnade över till en optiker då det var deras tur att bli undersökta. Journalen hade innan 

avresan till Nicaragua utformats av optikerstudenterna, se bilaga nr 2. 

En testtavla sattes upp på 5 meters avstånd och bestod av Snellen E i en storlek anpassad för 5 

meter, se bilaga nr 1. Snellen E valdes som optotyp dels på grund av att en del patienter var 

analfabeter och inte kunde läsa bokstäverna som en vanlig visustavla består av, och dels att 
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patienten då kunde visa med handen åt vilket håll E-optotypen, som assistenten pekade på, var 

riktat åt. Detta förenklade undersökningarna då det endast var den legitimerade optikern som 

kunde spanska och endast ett fåtal av patienterna förstod engelska. Avståndet mellan 

provtavla och patientens stol uppmättes med måttband. För att ta reda på patienternas 

refraktion så användes provbåge och provglas av märket Magnon och modell TL-901.  

Fri visus uppmättes binokulärt då det var mest tidseffektivt och även resten av 

undersökningen utfördes binokulärt på grund av tidsbrist och att glasögonen som var 

medtagna hade samma styrka på höger och vänster glas. Glasögonen som delades ut hade 

mätts upp och sorterats enligt Vision For All:s mall och enligt denna mall får det inte skilja 

mer än 0,75D mellan de båda glasen (VFA:s sorteringsmall erhållen från visionforall.org). Då 

den legitimerade optikern som var med på resan flera gånger tidigare hade utfört 

undersökningar i Nicaragua och hans beprövade erfarenhet var att de flesta är hyperoper så 

testades, efter mätningen av fri visus, förekomsten av hyperopi genom att +1,00 flippers hölls 

framför bägge ögonen. Om visus förbättrades med +1,00 flippers så användes positiva 

provglas för att nå bästa möjliga visus. På grund av tidsbrist och för att kunna undersöka så 

många som möjligt utfördes hela refraktioneringen utan dimning, vilket innebär att man börjar 

med starka plusglas och sedan sakta minskar styrkan gradvis tills bästa möjliga styrka nås. 

Undersökningen utfördes binokulärt på så vis att ögonen inte var åtskilda genom ocklusion 

eller dimning någon gång under undersökningen samt att glasen hela tiden placerades med 

samma styrka framför bägge ögonen för att nå fram till refraktionsvärdena. Vid försämrad 

visus med flippers avslutades refraktioneringen då fri visus var över 0,8 binokulärt. Detta på 

grund av tidsbrist och för att kunna koncentrera undersökningarna på dem som hade lägre 

synskärpa. I de fall då visus försämrades med flippers och fri visus var under 0,8 försökte man 

öka synskärpan med hjälp av minusglas. Korscylinder användes inte då inga glasögon med 

cylinderstyrka var medtagna.  

2.3 Försökspersoner och urval  

Antalet försökspersoner var 1178 med åldrar från 6 år till 95 år. 770 av patienterna var 

kvinnor vilket var fler än antalet undersökta män som var 408. Olika organisationer i städerna 

som vi besökte hade informerat om när och var undersökningarna skulle ske. 

Organisationerna inriktade sig på att nå de med låg eller ingen inkomst då VFA som resan 

genomfördes i samarbete med är en välgörenhetsorganisation som vill hjälpa de som är i stort 
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behov. De som var intresserade fick då själva uppsöka platsen där undersökningarna utfördes 

och vänta på sin tur. 

2.4 Litteratursökning 

Artiklarna som använts i detta arbete letades fram i databaserna PubMed och ELIN. De 

artiklar som inte gick att finna i fulltext söktes på sökmotorn Google samt Google scholar. 

Några av sökorden som användes var; myopia tillsammmans med prevalence, development, 

risk factors, ortokeratology. Till arbetet användes också flera böcker som hittades med hjälp 

av högskolebibliotekets sökmotor. 
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3.0 RESULTAT 

Totalt 1178 personer, varav 770 kvinnor och 408 män, undersöktes på de fyra platserna i 

Nicaragua. Åldrarna hos patienterna varierade från 6 år till 95 år. Av de 1178 personerna som 

undersöktes så hade 73 stycken en myopi på minst -0,50D vilket motsvarar en 

myopiförekomst på 6,20 % hos försökspersonerna. Av de myopa patienterna var 48 stycken 

kvinnor och 25 stycken var män.  

3.1 Grad av myopi 
Graden av myopi hos de myopa personerna varierade från -0,50D till -15,00D. Tabell 1 visar 

hur myopin är spridd i styrka och även hur den är fördelad mellan män och kvinnor. Flest 

antal myopa patienter var det i dioptrispannet -1,25D till -2,00D. Näst flest antal myopa var 

det i dioptrispannet -0,50D till -1,00D. Av de myopa patienterna hade 77 % en myopi från -

0,50D till -3,00D.  
 

Tabell 1. Visar hur myopin är fördelad i de olika styrkeomfången.  

Grad av myopi i dioptrier 
Totalt antal 
myopa 

Procent av de 
myopa Antal kvinnor Antal män 

> -0,50 < -1,00 17 23,29 % 14 3 

> -1,25 < -2,00 25 34,25 % 14 11 

> -2,25 < -3,00 14 19,18 % 8 6 

> -3,25 < -4,00 9 12,33 % 7 2 

> -4,25 < -5,00 4 5,48 % 2 2 

> -5,25 < -6,00 1 1,37 % 1 0 

> -6,25 3 4,11 % 2 1 
 

3.2 Myopiindelning efter ålder 

De 73 myopa patienterna delades upp efter ålder för att resultatet lättare skulle kunna 

jämföras med andra studier då de flesta har undersökt en specifik åldersgrupp.  

Myopiförekomsten var högst i åldersguppen 65 år och äldre där cirka 21 % av alla som 

undersöktes hade myopi i någon grad. Den gruppen var även den enda där antalet myopa män 

var lika många som antalet myopa kvinnor. I övriga grupper var antalet myopa kvinnor fler än 
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antalet myopa män. Myopiförekomsten var 7,04 % hos de i åldrarna 6 till 19 år för att sedan 

sjunka till 6,70 % hos patienterna i åldersspannet 20 till 35 år. Sedan sjönk myopiförekomsten 

till 2,75 % respektive 3,40 % hos åldersgrupperna 36 till 49 år och 50 till 64 år.  

Tabell 2. Visar myopiförekomst i en begränsad population i Nicaragua uppdelat i olika åldersspann. 

 

3.3 Jämförelse med studier utförda i olika delar av världen 

I introduktionen har flera studier om myopiförekomst beskrivits. I bilaga 2 och 3 kan man 

finna sammanfattningar över alla tidigare nämnda studier om myopiförekomst i olika delar av 

världen. Resultatet från de studierna kommer här att jämföras med myopiförekomsten som 

framkommit av undersökningarna från Nicaragua.  

Myopiförekomsten i en begränsad population i Nicaragua har räknats ut i liknande 

åldersspann som de andra studierna för att underlätta jämförelserna som kan ses i tabell 5. I de 

fall det inte finns helt matchande åldersintervall har de andra studiernas resultat jämförts med 

det närmaste intervallet i den nicaraguanska undersökningen. 

 

 

Ålder 

Totalt 
antal 

myopa 

Procent 
av 

antalet 
myopa 

Totalt antal 
försökspersoner 

i det 
åldersspannet 

Antal procent 
myopa av totala 

antalet 
försökspersoner 

i det 
åldersspannet 

Antal 
myopa 
kvinnor 

Antal 
myopa 
män Myopiomfång 

6-19 
år 5 6,85% 71 7,04% 5 0 

> -0,75 < -
2,50 

20-35 
år 12 16,44% 179 6,70% 9 3 

> -0,50 < -
5,50 

36-49 
år 10 13,70% 363 2,75% 8 2 

> -0,50 < -
7,00 

50-64 
år 14 19,18% 412 3,40% 10 4 

> -0,75 < -
15,00 

65 år 
och 

äldre 32 43,84% 153 20,92% 16 16 

> -0,50 < -
4,50 
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Tabell 5. Visar myopiförekomst i olika studier och åldern på försökspersonerna. Tabellen visar även ålder och 

myopiförekomst hos patienterna från Nicaragua som åldersmässigt matchats med studierna från olika delar av 

världen. 

Land 
studien 
utfördes i 

Ålder på 
försökspersonerna Myopiförekomst 

Ålder på 
patienterna i 
Nicaragua 

Myopiförekomst 
i Nicaragua 

Ecuador 18-45 år 4,7-5,5% 20-49 år 4,59% 
Argentina 25-65 år 29,20% 20-64 år 3,77% 
Danmark Medelålder: 19,3 år 12,80% 6-19 år 7,04% 

Norge 
20-25 år  
40-45 år 

20-25 år: 35 % 
40-45 år: 30,3 % 

20-35 år  
36-49 år 

20-35 år: 6,70% 
36-49 år: 2,75% 

USA 40 år och äldre 25,40% 36 år och äldre 6,14% 
Australien 40 år och äldre 16,40% 36 år och äldre 6,14% 
Västeuropa 40 år och äldre 26,60% 36 år och äldre 6,14% 
Singapore 15-19 år 73,90% 6-19 år 7,04% 
Nepal 5-15 år 1,20% 6-19 år 7,04% 
Sydafrika 5-15 år 2,9-4,0% 6-19 år 7,04% 

. 

Jämförelserna mellan de olika studierna och studien utförd i Nicaragua, som kan ses i tabell 5, 

visade att den undersökta populationen i Nicaragua hade lägre myopiförekomst än 

populationen i flertalet av de andra studierna. Endast studierna från Nepal och Sydafrika 

visade på lägre myopiförekomst än studien utförd i Nicaragua. Störst skillnad i 

myopiförekomst var det mellan studien från Singapore och den från Nicaragua. 

Myopiförekomsten i Singapore hos ungdomar mellan 15 och 19 år var 73,9 % medan 7,04 % 

av de undersökta ungdomarna mellan 6 och 19 år i Nicaragua var myopa. 

Myopiförekomsten i Ecuador och Nicaragua var mest lika varandra med 4,7-5,5 % och     

4,59 %.  

Myopiförekomsten hos de över 40 år var högre i de andra länder som undersökts i de andra 

studierna än den motsvarande åldersgruppen från Nicaragua. Mellan Norge och Nicaragua var 

det störst skillnad i myopiförekomst och minst skillnad i det åldersintervallet var det mellan 

Nicaragua och Australien.  
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4.0 DISKUSSION 

4.1 Fördelningen av myopi i den undersökta populationen i Nicaragua 

Högst myopiförekomst var det i åldersgruppen 65 år och äldre där 21 % av patienterna  var 

myopa i någon grad. Det var betydligt högre än i övriga åldersgrupper. En orsak till den höga 

myopiförekomsten i gruppen 65 år och äldre kan vara kataraktinducerad myopi. De har 

troligtvis late adult-onset myopa då det ofta orsakas av just nukleär katarakt. En riskfaktor för 

katarakt är att bli utsatt för mycket solljus. Nicaragua ligger nära ekvatorn och har ett klimat 

med mycket sol samtidigt som jag såg att många arbetar utomhus utan solglasögon.  

Lägst förekomst av myopi var det i åldersspannet 36-49 år där myopiförekomsten var 2,75 % 

och näst lägst myopiförekomst var det i åldersspannet 50-64 år (3,40 %). Dessa två 

åldersspann var även de med högst antal patienter vilket kan ha varit en orsak till de låga 

resultaten. När man blir äldre minskar förmågan att ackommodera vilket innebär att de som är 

emmetropa nu börjar uppleva problem på nära håll. Även hyperopa som tidigare, då de var 

yngre, kunde ackommodera bort sin hyperopi börjar nu uppleva en synförsämring då deras 

ackommodationsförmåga minskar. I de äldre ålderspannen (36 år och äldre) upplever alltså 

emmetropa, hyperopa och myopa problem med sin syn. Det innebär att det i de åldersspannen 

kan ha varit fler som ville ha hjälp med sin syn och därför uppsökte undersökningsplatserna. I 

de yngre åldersspannen är det endast myopa och de med högre grad av hyperopi som upplever 

synproblem eftersom en ung emmetrop ser bra på alla avstånd och en ung hyperop kan 

ackommodera bort en låg grad av hyperopi. Det gör att det är färre unga personer som 

upplever synproblem än äldre vilket resulterar i fler patienter i de äldre åldersspannen. Dessa 

skillnader i antalet patienter mellan åldersspannen förklarar varför myopa utgör en större del 

av de undersökta i de yngre åldersspannen jämfört med de äldre åldersspannen där även 

emmetropa och hyperopa personer uppsökte undersökningsplatserna.  

4.2 Fördelning av myopi mellan män och kvinnor i studien från Nicaragua 

Då man jämför antalet myopa män och kvinnor i varje åldersgrupp så är det endast i gruppen 

65 år och äldre som det är lika många myopa män och kvinnor. I övriga grupper är det fler 

kvinnor än män. Det kan ha flera förklaringar. Myopi kan orsakas av nukleär katarakt och en 

riskfaktor är UV-ljus. Om männen arbetar mer utomhus än kvinnor så kan det leda till att 

männen i större utsträckning utvecklar kataraktinducerad myopi. I de andra åldersintervallen 

är det fler myopa kvinnor än män. Det var totalt sett fler kvinnor som blev undersökta än män 
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vilket kan förklara varför det var fler myopa kvinnor. Dock förklarar det inte varför fler 

kvinnor uppsökte oss för att bli undersökta. Det kan ha förklaringar i att kvinnorna kanske 

arbetar mer på nära håll än männen. Då de närmar sig presbyop ålder märker de eventuellt en 

försämring tidigare än männen som inte använder synen lika mycket på nära håll. Jag fick 

intrycket att kvinnorna handarbetar mycket på nära håll medan männen mestadels arbetar 

utomhus med något mer fysiskt. Rent genetiskt bör det inte vara någon skillnad i 

myopiförekomst hos män och kvinnor eftersom generna som påverkar myopiförekomsten inte 

är kopplade till de könsbestämmande kromosomerna. Det talar också för att det istället rör sig 

om skillnader i livsstil mellan män och kvinnor. 

4.3 Jämförelse med andra studier från olika delar av världen 

Då man jämförde myopiförekomsten hos patienterna i Nicaragua med myopiförekomst i 

andra delar av världen så var resultatet i en studie från Ecuador (4,7-5,5 %) det som liknade 

resultatet från Nicaragua (4,59 %) mest. Dessa två länder är placerade relativt nära varandra 

geografiskt sett. Det gör att människorna kan ha liknande livsstil och kultur men även 

liknande hereditet vilket gör att resultatet inte är så överraskande. Liknande hereditet kan 

påverka myopiförekomsten eftersom myopi kan ärvas och det då sker en myopiansamling i ett 

visst samhälle eller region. Försökspersonerna i studien från Ecuador hade ingen eller låg 

utbildning vilket överensstämmer med patienterna i Nicaragua-studien. Argentina ligger 

också relativt nära Nicaragua geografiskt sett men myopiförekomsten skiljde mer mellan 

Nicaragua och Argentina än mellan Nicaragua och Ecuador. Skillnaden kan bero på att 

försökspersonerna i studien från Argentina alla var kontorsarbetare. Det gör att det troligtvis 

finns stora skillnader i försökspersonernas livsstil då kontorsarbetarna troligtvis arbetar 

betydligt mycket mer på nära håll än patienterna i Nicaragua. Myopi definierades i alla tre 

studierna från Centralamerika och Sydamerika som minst -0,50D men refraktionsmetoderna 

skiljde sig åt vilket kan ha påverkat resultatet. I Nicaragua och Argentina användes provbåge 

och provglas medan de i Ecuador använde cykloplegisk retinoskopi. Vid undersökning med 

cykloplegiska droppar får man en avslappnad ackommodation vilket utesluter pseudomyopi. 

Det leder till att Ecuador på grund av sin refraktionsmetod kan ha fått ett lägre värde på 

myopiförekomst jämfört med de andra två studierna. Studierna som inte använde 

cykloplegiska droppar kan eventuellt ha räknat vissa försökspersoner som myopa fast de 

eventuellt kan ha varit emmetropa fast med spänd ackommodation vilket har lett till en högre 

myopiförekomst. 
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Det skiljde mest i myopiförekomst mellan studien i Nicaragua och studien utförd i Singapore. 

Försökspersonerna i Singapore var alla studenter vilket innebär mycket närarbete som tros 

vara en orsak till myopi. En annan orsak kan vara hereditet och andra ärftliga faktorer då 

länderna är lokaliserade långt ifrån varandra. Studien från Singapore använde autorefraktion 

utan cykloplegika som refraktionsmetod vilket kan orsaka proximal myopi hos unga personer 

med god ackommodationsförmåga. Eftersom försökspersonerna i Singapore var unga 

studenter så har man troligtvis fått ett så pass högt värde på myopiförekomst till viss del på 

grund av den valda refraktionsmetoden. 

Endast två studier hade lägre myopiförekomst än Nicaragua-studien och det var studier ifrån 

Nepal och Sydafrika. Bägge studierna undersökte barn mellan 5 och 15 år och jämfördes med 

åldersintervallet 6-19 år i Nicaragua. Patienterna i Nicaragua fick själva uppsöka 

undersökningsplatserna medan försökspersonerna i de flesta andra studierna istället blev 

uppsökta och tillfrågade om de ville delta i studien. Det utgör en stor skillnad eftersom de 

flesta som uppsökte undersökningsplatserna i Nicaragua troligtvis gjorde det på grund av att 

de upplevt problem med sin syn medan säkert de flesta i studierna i Nepal och Sydafrika inte 

upplevt några synbesvär. Unga personer med god ackommodationsförmåga upplever endast 

problem med synen då de är myopa eller har en hög grad av hyperopi som de inte lyckas 

ackommodera bort. Det gör att det troligtvis blivit lägre myopiförekomst i åldersspannet 6-19 

år i Nicaragua om man istället sökt upp patienterna istället för tvärtom då endast de med 

synproblem kommer. I studierna från Nepal och Sydafrika användes även cykloplegiska 

droppar medan det inte användes i studien utförd i Nicaragua. Det medför att barn med 

pseudomyopi kan ha räknats som myopa i studien i Nicaragua medan barn med pseudomyopi 

i Nepal och Sydafrika räknats som emmetropa eller hyperopa då de slappat på 

ackommodationen vid användandet av cykloplegiska droppar. 

Studien från Norge visade på högre myopiförekomst i Norge jämfört med myopiförekomsten 

i den undersökta gruppen i Nicaragua. Författarna ansåg även att de fick en överraskande hög 

myopiförekomst. I Norge använde de autorefraktion utan cykloplegika vilket kan ha lett till 

högre myopiförekomst då refraktionsmetoden kan ha framkallat proximal myopi. Även 

studien med värnpliktiga män i Danmark visade på högre myopiförekomst än studien från 

Nicaragua. Orsakerna till att dessa nordiska länder har högre myopiförekomst än den 

undersökta populationen i Nicaragua kan vara många. Länderna har stora skillnader i livsstil 

då de nordiska länderna är med urbaniserade än Nicaragua. Jag tror att de nordiska länderna 
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har en livsstil som innebär mer närarbete medan de i Nicaragua har en livsstil med mindre 

närarbete och mer utomhusaktiviteter. Det är även stora skillnader i hereditet då länderna är 

placerade långt ifrån varandra.  

Artikeln som sammanställde undersökningar av myopiförekomst hos personer över 40 år i 

USA, Västeuropa och Australien visade på högre myopiförekomst än studien från Nicaragua. 

Även här kan skillnader i livsstil ha påverkat resultatet då jag är av uppfattningen att man 

arbetar mer på nära håll i USA, Australien och Västeuropa än i Nicaragua. Dock kunde 

skillnaderna i myopiförekomst mellan Nicaragua och USA, Australien och Västeuropa varit 

ännu större eftersom myopi definierades olika i studierna. Studierna från USA, Australien och 

Västeuropa definierade myopi först vid -1,00D jämfört med studien utförd i Nicaragua där 

myopi definierades som -0,50D. Om myopi definierats som -0,50D i studierna utförda i USA, 

Australien och Västeuropa hade det troligtvis resulterat i en högre myopiförekomst. Studierna 

utförda i USA, Australien och Västeuropa använde dock autorefraktion utan cykloplegika 

vilket kan orsaka instrumentmyopi och på så vis har lett till en högre myopiförekomst. 

4.4 Felkällor 

Patienterna  fick själva söka upp undersökningsplatserna och de flesta som kom hade upplevt 

problem med synen och ville få hjälp. Man kan då dra slutsatsen att få unga emmetroper och 

hyperoper kom för att undersökas eftersom en ung emmetrop person inte har problem med 

seendet på något avstånd och en ung måttligt hyperop person kan ackommodera bort sin 

hyperopi. Många emmetroper som börjat bli presbyopa ville troligtvis ha hjälp med att 

korrigera endast presbyopin. Det betyder att det troligtvis finns betydligt fler emmetropa och 

även unga hyperopa och eventuellt fler myopa i landet än vad som framkom i studien. Hade 

de deltagit i studien hade troligtvis resultatet visat på en ännu lägre myopiförekomst. 

Vid jämförelsen med andra studier finns många felkällor. Refraktionsmetoderna som använts 

skiljer mellan studierna vilket har påverkat resultatet. Autorefraktion kan till exempel 

framkalla proximal myopi vilket troligen leder till högre myopiförekomst i de studierna som 

använt autorefraktion än om de istället använt till exempel cykloplegisk retinoskopi. Om 

cykloplegika använts eller inte påverkar också. Definitionen av myopi skiljer mellan vissa av 

studierna vilket har påverkat resultatet. I studien utförd i Nicaragua fick patienterna själva 

uppsöka undersökningsplatserna medan försökspersonerna i de flesta andra studierna blev 

uppsökta och utvalda att delta i studierna. Det har troligen lett till att patienterna i Nicaragua 
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endast uppsökte undersökningsplatserna om de hade problem med synen medan 

försökspersonerna i de andra studierna blev undersökta och medräknade i studierna oavsett 

om de hade problem med synen eller inte. 

Resan genomfördes tillsammans med den ideella föreningen Vision For All vars mål är att 

hjälpa fattiga människor i olika delar av världen att se bättre genom att dela ut glasögon för att 

korrigera deras synfel. Detta ledde till att undersökningarna genomfördes på kort tid för att 

kunna hjälpa så många som möjligt då det oftast var långa köer med personer som ville ha 

hjälp. Tidsbristen ledde till att undersökningarna hade många felkällor. En felkälla till 

resultatet var att refraktioneringen utfördes binokulärt på så sätt att höger och vänster glas 

alltid fick samma styrka. Detta resulterade i att en persons refraktion bestämdes endast utifrån 

det dominanta ögats synfel. Vid visus 0,8 eller bättre avbröts refraktioneringen vilket kan ha 

gjort att ett flertal försökspersoner med låg myopi kan ha missats. Då refraktioneringen 

utfördes utan dimning så kan även vissa försökspersoner, som till exempel efter mycket 

närarbete fått spänd ackommodation, felaktigt räknats som myopa. Detta trots att de 

egentligen kunde ha visat sig vara emmetropa eller hyperopa om de dimmats tillräckligt för 

att slappna av ackommodationen.  

Undersökningarna utfördes av fyra olika personer vilket kan ha påverkat resultatet eftersom 

det kan ha varit skillnader i hur de olika personerna utfört undersökningarna.  

4.6 Slutsats 

Myopiförekomsten i den undersökta gruppen i Nicaragua var betydligt lägre än de flesta 

studier resultatet jämfördes med. Orsaker till dessa skillnader i myopiförekomst kan vara 

skillnader i hur mycket närarbete patienterna utför samt genetiska faktorer då myopi kan ärvas 

från föräldrarna. Skillnaderna kan också till viss del bero på att studierna använt olika 

refraktionsmetoder och annat urval av försökspersoner. 
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HAB: OD: sf.  ...........      cyl   ............  ax. ............. Fri  / Hab. Visus: 

            OS: sf.  ...........      cyl   ............  ax. ............. ADD: ………  
OD: ..…...  OS: ….. Bino: …..... 

REF:OD: sf.  ...........      cyl............  ax.  ..........   Visus: OD: ..........  
                                                                                            ADD: ………… 
        OS: sf.  ............       cyl.............  ax.  .........   Visus: OS: ........... 

 

 

CTdist.exo…eso....vert
…. 

fori. ......tropi…..orto….. 

 

Ackvidd............ cm / Suddigt 1m......... 

CTnearexo…eso....vert
… 
fori. ......tropi…..orto….. 

 

 

ORD: OD: sf. ....................      cyl  ..............   ax. ............      Bino: 
 
          OS: sf.  .....................      cyl  ..............   ax. .............    ADD: ……… 

¿Sabe leer? Can read? 

Sí…….. 

No……. 

Optometrista:  
Optometrist: ….……... 

Ordination: 
Dist.: .......  Cerca/Near: ........  2 par.: ....... 

To do in  
the country!: 

 

Bilaga 2. 



33 

 

        Bilaga 3. 

Namn på 
artikeln 
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författarnas 
förklaringar till 
resultatet etc.) 

Prevalence of 
Myopia in  an 
Adult 
Population of 
Two Different 
Ethnic Groups 
in the 
Ecuadorian 
Amazon. 

 
Jiménez, 

Bermúdez, 
Rubiño, 

Gómez & 
González 

Anera 

 
 

Jpn J Ophthalmol 
2004;48:163–

165. 

 
507 (237 K & 

270 M) 
urinvånare & 
776 (378 K & 

398 M) vita 
bosättare. 

 
 
 

18-45 år 

 
 
 

Cykloplegisk 
retinoskopi 

 
 
 

> -0,50 i ett öga 

 
Urinvånare;  

4,7 %  
 

Vita bosättare; 
5,5 % 

 
 

Låg myopiförekomst 
på grund av låg 

utbildning och li te 
närarbete. 

Prevalence of 
Refractive 
Errors in a 
Population of 
Office-Workers 
in Buenos Aires, 
Argentina. 

 
 

Cortinez, 
Chiappe & 
Iribarren. 

 
Ophthalmic 

Epidemiology, 
Volume 15, Issue 
1 January 2008, 

pages 10-16. 

 
 

1518 
kontorsarbetare 
varav 275 K & 

1243 M. 

 
 
 

25-65 år 

 
 
 

Provglas och 
provbåge 

 
 
 

> -0,50 D 

 
 
 

29,2 %  

 
Positivt samband 

mellan 
myopiförekomst och 
antal år de studerat 

Prevalence of 
myopia in 
Danish 
Conscripts. 

 
Jacobsen, 
Jensen & 

Goldschmidt. 

 
Acta 

Ophthalmologica 
Scandinavica 

2007. 

 
 

År 2004 deltog 
4681 

värnpliktiga M. 

 
 

Medelålder 
på 19,3 år. 

 
Provbåge eller 
uppmätning av 

befintlig 
korrektion. 

 
 
 

> -0,50 D 

 
 
 

12,8 %  

Jämför resultatet med 
mätningar på 

värnpliktiga män från 
1964 & 1882 & finner 

en överraskande 
minskning av 

myopiförekomst  
Prevalence of 
refractive errors 
in young and 
middle-aged 
adults in 
Norway. 

 
Midelfart, 

Kinge, 
Midelfart & 
Lydersen. 

 
Acta 

Opthalmologica 
Scandinavia 

2002. 

20-25 år; 1248 
varav 715 K & 

533 M, 40-45 år; 
1889 varav 1004 

K & 885 M. 

 
 

20-25 år & 
40-45 år. 

 
 

Autorefraktion 
utan cycloplegia 

 
 

> -0,50 D 

 
20-25 år; 35 % 

 
40-45 år; 30,3 % 

 
Högre förekomst av 
myopi än författarna 

förväntat. 
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försökspersoner 
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kvinnor (K) och 
män (M). 

Åldersspann Refraktionsmetod Myopidefinition Myopiförekomst Övrigt (t ex 
författarnas 
förklaringar till 
resultatet etc.) 

The Prevalence of 
Refractive Errors 
Among Adults in 
the United States, 
Western Europe, 
and Australia. 

The E ye 
Diseases 

Prevalence 
Research 
Group. 

 
Arch 

Ophthalmol. 
2004;122:495-

50. 

 
 

29281 

 
 

40 år och 
äldre 

 
 
Autorefraktion utan 
cycloplegia 

 
Låg myopi (L) ; 
> -1,00 D, Hög 
myopi (H) ; > -

5,00 D. 

Australien; L =  
16,4% & 2,8% H, 
Västeuropa; L = 
26,6% & 17,1% 

H, USA; L = 
25,4% & 4,5 % H. 

 
Negativt 
samband mellan 
myopiförekomst 
& ökad ålder. 

Prevalence of 
refractive errors in 
teenage high school 
students in 
Singapore.  

Quek, Chua, 
Chong, Chong, 
Hey, Lee, Lim 

& Saw. 

Ophthal. 
Physiol. Opt. 
2004 24: 47–

55. 

 
946 studenter 

varav 425 K & 
521 M. 

 
 

15-19 år 

 
Autorefraktion utan 
cycloplegia 

 
 

> -0,50 D 

 
 

73,90% 

 
Närarbete ökade 
riskerna för att 
utveckla myopi. 

Refractive Error 
Study in Children: 
Results From 
Mechi Zone, Nepal.  

 
 

Pokharel, 
Negrel, Munoz 

& Ellwein. 

 
 

Am J 
Ophthalmol 

2000;129:436–
444. 

 
 

5067 varav 2445 
K & 2622 M. 

 
 
 

5-15 år 

 
 
Cykloplegisk 
retinoskopi & 
autorefraktion. 

 
 
 

> -0,50 D 

 
 
 

1,20% 

 Författarna 
uppmanar till 
mer forskning 
om 
myopiförekomst 
i andra 
åldersspann.  

Refractive Error 
and Visual 
Impairment in 
African Children in 
South Africa.  

Naidoo, 
Raghunandan, 

Mashige, 
Govender, 

Holden, 
Pokharel & 

Ellwein. 

 
IOVS, 

September 
2003, Vol. 44, 

No. 9. 

 
 
 

4890 

 
 

5-15 år 

 
 
Cykloplegisk 
retinoskopi & 
autorefraktion. 

 
 

> -0,50 D 

 
Retinoskopi:  

2,9 % 
 

Autorefraktor: 
4,0 % 

 
Positivt samband 
mellan 
myopiförekomst 
& högutbildade 
föräldrar. 
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