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Sammanfattning 
Bakgrund: Akne är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom med en ökande prevalens hos 
vuxna kvinnor. Befintliga behandlingsalternativ har ofta bristfällig effekt och betydande 
biverkningar.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor ser på sambanden mellan kost, 
livsstil och vuxenakne.  
Metod: En kvantitativ metod användes med en webbenkät som insamlingsmetod. 
Deltagarna till studien rekryterades via sociala nätverkstjänsten Facebook. Totalt 101 
enkäter användes i den statistiska analysen som utfördes i SPSS. De tester som användes 
var One Sample Wilcoxon Signed Rank test, Chi-2-test samt Mann Whitney U test med 
signifikansnivån p<0,05.  
Resultat: Kostfaktorer som till största delen ansågs förvärra akne var: mjölkprodukter, 
choklad, alkohol, socker/livsmedel med högt sockerinnehåll samt livsmedel med högt 
innehåll av mättat fett (p<0,001). Dålig sömn och/eller för få timmars sömn, stress, 
tobaksrökning och snus var livsstilsfaktorer som till största delen ansågs förvärra akne 
(p<0,001). De kost- och livsstilsfaktorer som till största delen ansågs förbättra akne var: 
frukt och grönsaker, medelhavskost, kosttillskott av zink samt bra sömn och/eller 
tillräckligt många timmars sömn, fysisk aktivitet och meditation eller andra 
avslappningsövningar (p<0,001). Majoriteten av deltagarna ansåg att kost- och 
livsstilsfaktorer bör ingå som en del av behandlingen mot akne, men att det vanligtvis inte 
gör det inom hälso- och sjukvården i nuläget. Hemsidor på internet var den vanligaste 
informationskällan. Sjukvårdspersonal (”läkare/sjuksköterska”) fick störst förtroende som 
informationskälla.  
Slutsats: Deltagarnas uppfattningar om sambanden mellan vuxenakne och kost respektive 
livsstil överensstämde i stort både med vad som beskrivs i den vetenskapliga litteraturen, 
och allmänna kost- och livsstilsråd. Det finns dessutom ett förtroende för och intresse av 
att hälso- och sjukvård inkluderar råd kring kost och livsstil i behandlingen mot 
vuxenakne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Background: Acne is a common inflammatory skin disease with an increasing prevalence 
in adult women. Existing treatment options often have inadequate efficacy and significant 
side effects.  
Purpose: To investigate how women perceive the relation between diet, lifestyle and adult 
acne. 
Method: Participants to a web survey were recruited on Facebook. Quantitative statistical 
analysis of 101 completed questionnaires was performed in SPSS. One Sample Wilcoxon 
Signed Rank test, Chi-square Test and Mann Whitney U test with the significance level p 
<0.05 were applied. 
Results: Dietary factors considered to aggravate acne were: milk products, chocolate, 
alcohol, sugar/foods with high sugar content and foods with high saturated fat content (p 
<0.001). Poor sleep and/or too few hours of sleep, stress, tobacco, smoking and snus were 
lifestyle factors that were considered to aggravate acne (p <0.001). The diet and lifestyle 
factors that were considered to reduce acne were: fruits and vegetables, Mediterranean 
diet, dietary supplements of zinc and good sleep and/or enough hours of sleep, physical 
activity and meditation or other relaxation exercises (p <0.001). The majority of the 
participants responded that diet and lifestyle factors are often not included in the treatment 
for acne, but favored that they should be included. Websites on the internet was the most 
common source of information. Healthcare professionals ("doctors/nurses") was the most 
trusted source of information. 
Conclusion: The participants' perceptions on the links between adult acne and diet and 
lifestyle, respectively, were broadly in line with what is described in the scientific 
literature as well as in official diet and lifestyle recommendations. The participants trusted 
advice provided by the healthcare system on relations between adult acne and diet and 
lifestyle and were in favor of receiving more advice of that type. 
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1. Bakgrund  
Akne är en av de vanligaste hudsjukdomarna i världen, ungefär 85% av alla människor 
drabbas någon gång under sin livstid (1). Sjukdomen karaktäriseras av öppna och stängda 
komedoner (pormaskar) samt inflammerade papler, pustler och nodulus vilket medför en 
varierande grad av ärrbildning. Tre primära faktorer är involverade i patofysiologin: en 
ökad talgproduktion, en abnorm kreatinisering av epitelceller i den gemensamma 
utförsgången för hårfollikel och talgkörteln vilket orsakar en tilltäppning, samt 
bakterietillväxt av Propionibacterium acnes (2).          
 
Tidigare har akne betraktats som en typisk ungdomssjukdom, men prevalensen hos vuxna 
kvinnor har ökat (3-4). Akne Tarda, vuxenakne, definieras som förekomst av akne efter 25 
års ålder (4). Den övergripande prevalensen för kvinnlig vuxenakne har inte fastställts, 
men i en fransk studie rapporterades 41% av kvinnor i åldern 25-40 år har vuxenakne (5). 
I en annan studie med över 3000 kvinnor hade 45% i åldern 21-30 år akne (6). Akne kan 
ha en negativ påverkan på livskvalitén för patienter i alla åldrar, inte minst hos vuxna 
kvinnor (5). Ångest, depression, negativ självbild och social fobi är några exempel på 
psykisk ohälsa kopplat till akne, vilket i sin tur påverkar bland annat arbetsförmåga och 
relationer.  
 
De behandlingsalternativ som erbjuds kvinnliga patienter är framför allt 
hormonbehandling, antibiotika (lokal eller systemisk) och i svåra fall isotretinoin (1). För 
kvinnor över 25 år tenderar dock aknebehandlingen i hög grad att misslyckas (7-8). För så 
många som 80% ger upprepade antibiotikakurer dåligt resultat, och för 30-40% är aknen 
kvar även efter en kur av isotretionin. Samtliga läkemedel har dessutom en risk för 
biverkningar, och användning av antibiotika bidrar till ökning av resistenta bakterier (1). 
På grund av långa behandlingstider, ibland under årtionden, har en omklassificering av 
akne skett till att nu kallas för en kronisk sjukdom. Ett skifte mot att behandla de tidiga 
processer som är involverade i utvecklandet av akne, istället för att behandla aknen när 
den redan uppstått, är därför önskvärt.  
 
Arv är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av akne, både i tonåren och i vuxen 
ålder (9). Hormoner och vissa läkemedel är även de kopplade till akne-utvecklingen. I 
flera studier som undersökt den hormonella påverkan uppgav kvinnorna att deras akne 
förvärrades i den premenstruella fasen (3, 5). Sjukdomens etiologi anses dock vara 
multifaktoriell – miljö, kost, livsstil och kosmetika är några exempel på faktorer som 
skulle kunna spela en roll (10).  
 
Kostens möjliga påverkan på akne har länge undersökts och debatterats. En positiv 
korrelation mellan mjölkkonsumtion och akne hos ungdomar har påvisats upprepade 
gånger (11-14), men för vuxenakne däremot har inget samband kunnat bekräftats eftersom 
studier visat olika resultat (15-17). Choklad och andra sötsaker har i vissa fall också visat 
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en ökad risk för akne, men även där är studierna utförda på ungdomar (18-19). Fet mat, 
kött och en diet med hög glykemisk belastning var några kostfaktorer som vuxna 
aknepatienter i en indisk studie uppgav förvärra symtomen (3). I en Italiensk fall-
kontrollstudie från 2016 sågs ett samband mellan ett lågt veckointag av frukt och 
grönsaker, samt ett lågt intag av fisk, och vuxenakne (16). Tarmflorans hälsa och dess 
koppling till huden är också ett aktuellt forskningsområde. Pro-, pre- och synbiotika 
verkar ha gynnsam effekt både för att minska uppkomsten av akne och behandla 
symtomen (2).  
 
Bland livsstilsfaktorer har stress lyfts fram som en möjlig bidragande faktor till vuxenakne 
i flera studier (5, 17, 20). Arbetsstress var i en stor studie från 2015 kopplat till svårare 
grad av akne hos kvinnor (17). I en annan studie uppgav ungefär 50% av kvinnorna att 
stress var en faktor som försvårade akne (5). Stress orsakad av livsstilsförändringar var i 
en studie mest signifikant länkat till akne, följt av psykosocialt trauma och stress på 
arbetsplats eller i skola (20). Rökning är en annan livsstilsfaktor som undersökts, men ett 
entydigt samband har inte kunnat bekräftas (18-19, 21-23).  
 
Dagens ofullkomliga behandlingsalternativ gör det angeläget att utforska möjligheter för 
hur sjukvården i större utsträckning kan använda sig av kost- och livsstilsråd som en del 
av behandlingen mot kvinnlig vuxenakne. En förutsättning för att kunna ge relevanta råd 
är kännedom om vilka uppfattningar som råder kring sambandet mellan kost, livsstil och 
akne. I en amerikansk studie från 2014 uppgav flera av kvinnorna att de upplever att 
vuxenakne är ett underbekräftat problem (24).  
 

2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor ser på sambanden mellan kost, livsstil 
och vuxenakne. Följande frågeställningar formulerades:  

- Hur anser kvinnor att kost- och livsstilsfaktorer kan påverka vuxenakne? 
- Vilka informationskällor till behandling av vuxenakne förlitar sig kvinnor på? 
- Upplever kvinnor att råd om kost och livsstilsråd vanligen ingår som en del av 

behandlingen mot vuxenakne inom hälso- och sjukvården?  
- Anser kvinnor att råd om kost och livsstil bör ingå som en del av behandlingen 

mot vuxenakne?  

3. Metod 
 
3.1 Metodval 
En kvantitativ metod användes för att kunna hantera många deltagare i studien och 
undersöka på gruppnivå hur kvinnor anser att kost- och livsstilsfaktorer kan påverka 
vuxenakne (27). Datainsamlingsmetoden bestod av en webbaserad enkät vilket var 
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kostnadseffektivt och enkelt, samt möjliggjorde att på kort tid kunna få många deltagare 
till studien.  
 
3.2 Urval och rekrytering 
Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara kvinnor och över 25 år gamla. 
Erfarenhet av vuxenakne efterfrågades, men ingen klinisk diagnos behövdes för att delta i 
studien. Rekryteringen gjordes genom ett bekvämlighetsurval på sociala nätverkstjänsten 
Facebook. Enkäten kunde besvaras av svenskspråkiga Facebookanvändare.  
 
3.3 Tillvägagångssätt  
Enkäten utformades i Google Formulär. Första sidan utgjorde ett följebrev med bland 
annat information om studien, personuppgiftshantering och samtycke (Bilaga 1). Frågor 
med tillhörande svarsalternativ formulerades utifrån att besvara studiens syfte, och 
kategoriserades sedan in i tre olika avsnitt. I första avsnittet placerades korta 
bakgrundsfrågor. Nästa avsnitt handlade om kost- och livsstilsfaktorers påverkan på akne, 
och det sista avsnittet berörde informationskällor till aknebehandling.  
 
En pilotstudie med sju deltagare genomfördes för att få återkoppling på enkäten. 
Deltagarna, som valdes ut från författarens familj och vänkrets, ansågs likna studiens 
målgrupp då de alla var kvinnor i åldrarna 25-60 år. Utifrån deras frågor och förslag på 
förbättringar så reviderades enkäten. En fråga delades t.ex. upp i två olika frågor för att 
undvika missförstånd, och alla frågor förutom de med öppna svar gjordes obligatoriska för 
att minska risken för internt bortfall.  
 
En länk till den slutgiltiga webbaserade enkäten publicerades tillsammans med en kort 
informationstext i utvalda Facebook-grupper. För att hitta lämpliga grupper användes 
sökord såsom “akne”, “hudproblem”, “tipsgrupp” och “kvinnor”. Två av de utvalda 
grupperna hade direkt koppling till akne: “Acnegruppen” och “Akne och andra 
hudproblem” som vid undersökningstillfället hade ca 1500 medlemmar. Enkäten spreds 
även genom författarens privata Facebook profil, då den publicerades där med en önskan 
till vänner att dela vidare. Datainsamlingen pågick under fem dagar, därefter stängdes 
enkäten. Totalt 103 enkätsvar samlades in. Två av enkäterna blev ett internt bortfall, den 
ena eftersom deltagaren inte uppfyllde ålderskravet och den andra eftersom könet ”annat” 
var angett. Det externa bortfallet gick inte att mäta eftersom det saknades uppgifter om hur 
många som såg enkäten men valde att inte svara.  
 
3.4 Databearbetning och analys 
Enkätsvaren importerades via Excel till IBM SPSS Statistics version 25. Textsvar kodades 
till numeriska värden. För de två flervalsfrågorna som handlade om informationskällor 
skapades egna variabler för varje svarsalternativ.  
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För att bedöma om den kvantitativa kvotskalevariabeln ålder var normalfördelad eller ej så 
användes tre olika metoder: jämförelse mellan median- och medelålder, jämförelse mellan 
medelålder och standardavvikelse samt de visuella verktygen histogram och Q-Q plots. 
Datan för variabeln ålder bedömdes vara snedfördelad och presenterades därför med 
centralmåttet median och spridningsmåtten 25:e-75:e percentilerna.  
 
Deltagarnas utbildning kategoriserades in i två grupper: ”Ej högskole-
/universitetsutbildning” och ”Högskole-/universitetsutbildning”. I den förstnämnda 
gruppen ingick svarsalternativen ”grundskola eller motsvarande”, ”gymnasium” och 
”påbörjat universitet, högskola eller folkhögskola”. I den andra gruppen ingick ”avklarat 
universitet, högskola eller folkhögskola” samt ”forskarutbildning”. Indelningen skedde för 
att möjliggöra en jämförelse mellan tillräckligt stora grupper. 
 
Vid analys av deltagarnas svar på hur de anser att kost- och livsstilsfaktorer kan påverka 
vuxenakne så användes One Sample Wilcoxon signed rank-test. Testet visade 
sannolikheten för att deltagarna svarat ”förvärrar i hög grad”, ”förvärrar” respektive 
”förbättrar”, ”förbättrar i hög grad” snarare än ”varken förvärrar eller förbättrar”. 
Svarsalternativet ”vet ej” togs bort från analysen. Antalet svar som är med i analysen för 
respektive kost- eller livsstilsfaktor varierar därför.  
 
För att testa skillnaden mellan utbildningsnivå och val av informationskällor respektive 
vilka informationskällor deltagarna ansåg vara goda, så användes Chi-2-test. De tre mest 
ikryssade svaren för respektive fråga analyserades.  
 
För att analysera om det fanns någon skillnad i utbildningsnivå i förhållande till i vilken 
utsträckning deltagarna ansåg att kost ska ingå i behandlingen av akne så användes Mann 
Whitney U test. Signifikansnivån för samtliga test sattes till p <0,05.   
 
Deltagarnas svar på de öppna enkätfrågorna presenteras skriftligt i resultatdelen och 
utvalda citat används för att styrka resultatet. Svaren på den sista enkätfrågan ”Är det 
någonting du vill tillägga” sorterades ut efter relevans och kategoriserades efter sitt 
innehåll.  
 
3.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpades (25). Följebrevet informerade 
deltagarna om studiens syfte och att deras deltagande var helt frivilligt och när som helst 
kunde avbrytas. Information gavs om hanteringen av personuppgifter, i enlighet med 
personuppgiftslagen. Alla deltagare hade möjlighet att återkalla sina svar med hjälp av en 
personlig kod. Kontaktuppgifter till författaren, handledaren och dataskyddsombudet vid 
Umeå universitet fanns med i följebrevet. Informerat samtycke inhämtades och 
möjliggjorde för deltagarna att svara på enkäten. Enkätsvaren hade lösenordsskydd för att 
hindra obehöriga att ta del av dem. All insamlad data raderades efter studiens slutförande.  
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Frågor om akne kan upplevas som känsliga. Trots det så ansågs studien som helhet inte 
vara av etisk känslig karaktär eftersom frågorna i enkäten utformades på ett sådant sätt att 
deltagarna inte nödvändigtvis behövde svara utifrån sig själva.  
 
3.6 Förförståelse  
Författaren hade en förförståelse baserad på egen erfarenhet av ungdomsakne och 
litteraturstudier. Detta fanns i åtanke när enkäten utformades för att undvika vinklade 
frågor. En fördel med att vara insatt i ämnet var att relevanta svarsalternativ kunde 
utformas. För att inte missa några svarsalternativ gavs respondenterna möjlighet att 
tillägga information, antingen i direkt anslutning till frågan eller senare i samma avsnitt. 
Vid resultatanalysen fanns ett medvetande och fokus från författarens sida att vara så 
objektiv som möjligt.  
 

4. Resultat  
 
4.1 Information om deltagarna 
Totalt 101 enkäter användes i den statistiska analysen. Deltagarnas ålder låg mellan 25 
och 56 år, med en medianålder på 28 år [26–32]. Mer än hälften av deltagarna (55,4%, 
n=56) hade avklarat en utbildning på universitets-, högskole- eller folkhögskolenivå.  
 
4.2 Uppfattningar om kostens påverkan på vuxenakne 
Kostfaktorer som till största del ansågs förvärra akne var: mjölkprodukter, choklad, 
alkohol, socker/livsmedel med högt sockerinnehåll samt livsmedel med högt innehåll av 
mättat fett (p<0,001) (Figur 1). Frukt och grönsaker ansågs förbättra akne (p<0,001). Av 
de listade kosthållningarna ansågs medelhavskost förbättra akne (p=0,001) (Figur 2). 
Kosttillskott som ansågs förbättra akne var zink (p<0,001) (Figur 3). På den öppna frågan 
om det finns andra kostfaktorer, kosthållningar eller kosttillskott som påverkar akne så 
togs tillräckligt med vatten och paleokost upp av flera deltagare som förbättrande faktorer. 
Andra kostfaktorer som deltagarna uppgav hade en positiv påverkan var: råkost, livsmedel 
med hög andel fibrer, fermenterade livsmedel, kokosolja, gurkmeja och aloe vera. 
Sojaprodukter nämndes av en deltagare som en förvärrande faktor.   
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Figur 1. Påverkan av kostfaktorer på kvinnlig vuxenakne enligt deltagare i studien 
(n=101), hösten 2018.  Svarsalternativ ”vet ej” är borttagna. Analyserat med One Sample 
Wilcoxon signed rank-test.  
 
 

 
Figur 2. Påverkan av olika kosthållningar på kvinnlig vuxenakne enligt deltagare (n=101) 
i en webbaserad enkätstudie, hösten 2018.  Svarsalternativ ”vet ej” är borttagna. 
Analyserat med One Sample Wilcoxon signed rank-test.  
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Figur 3. Påverkan av olika kosttillskott på kvinnlig vuxenakne enligt deltagare (n=101) i 
en webbaserad enkätstudie, hösten 2018.  Svarsalternativ ”vet ej” är borttagna. 
Analyserat med One Sample Wilcoxon signed rank-test.  
 
 
4.3 Uppfattningar om livsstilens påverkan på vuxenakne  
Dålig sömn och/eller för få timmars sömn, stress, tobaksrökning och snus ansågs förvärra 
akne (p<0,001) (Figur 4). Bra sömn och/eller tillräckligt många timmars sömn (p<0,001), 
fysisk aktivitet (p=0,001) och meditation eller andra avslappningsövningar (p<0,001) 
ansågs förbättra akne. På den öppna frågan kring livsstilsfaktorer svarade tre deltagare att 
inomhusklimat eller arbete inomhus/ arbete vid dator/för mycket tid inomhus förvärrar 
akne. Två andra deltagare skrev att torr luft under vintern/växlande klimat förvärrar. En 
annan deltagare skrev att hennes akne förbättras av att vistas i länder med hög 
luftfuktighet tillsammans med att sola i lagom mängd. Psykisk hälsa togs upp av flera 
deltagare, t.ex. skrev en deltagare att ”Jag har definitivt mindre akne när jag är lycklig 
eller kär”.  
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Figur 4. Livsstilsfaktorers påverkan på kvinnlig vuxenakne enligt deltagare (n=101) i en 
webbaserad enkätstudie, hösten 2018.  Svarsalternativ ”vet ej” är borttagna. Analyserat 
med One Sample Wilcoxon signed rank-test.  
 
4.4 Informationskällor  
På flervalsfrågan ”Var inhämtar du information om vuxenakne?” var ”Andra hemsidor på 
internet”, dvs hemsidor förutom vårdguidens hemsida eller sociala medier, det mest 
ikryssade svaret (76,2%, n=77). Näst vanligast var svarsalternativet ”Sociala medier” 
(62,4%, n=63), följt av ”Läkare/sjuksköterska” (51,5%, n=52). Tre deltagare uppgav att de 
hämtade information från en dietist. På frågan ”Vad anser du vara goda källor till 
behandling av vuxenakne?” fanns samma svarsalternativ. ”Läkare/sjuksköterska” var det 
svar som kryssades i av flest deltagare (66,3%, n=67), följt av ”Hudterapeut” (60,4%, 
n=61) och ”Andra hemsidor på internet” (43,6%, n=44). Det var vanligare att deltagare 
med en avklarad universitetsutbildning kryssade i ”Läkare/sjuksköterska” på frågan vad 
de anser vara goda källor (p=0,004). I övrigt fanns inga signifikanta samband mellan 
utbildningsnivå och val av informationskällor eller vad som ansågs vara en god källa 
bland de tre mest ikryssade svaren för respektive fråga.  
 
4.5 Kost- och livsstil som en del av behandlingen mot vuxenakne  
Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att det inte var vanligt att kost- och 
livsstilsfaktorer tas upp som behandlingsalternativ inom hälso- och sjukvården (61,4%, 
n=62). Majoriteten av deltagarna höll dock med påståendet att kost- och livsstilsfaktorer 
bör ingå som en del av behandlingen mot vuxenakne (69,3% kryssade i 4, 5 eller 6 på 
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likertskalan). Medianvärdet för samtliga deltagares svar var 5 [3–6]. Ett fåtal deltagare, 8 
personer, kryssade i 1 på likterskalan, vilket representerade ”instämmer inte alls”. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivå (universitetsutbildning eller ej) 
och i vilken utsträckning deltagarna ansåg att kost ska ingå som en del av behandlingen 
mot vuxenakne (p=0,269).  
 
4.6 Övriga kommentarer från deltagarna 
Totalt 19 deltagare lämnade en kommentar på den sista enkätfrågan ”Är det något annat 
du vill tillägga?”. Det som flest kommentarer hade gemensamt var en önskan att 
sjukvården ska gå djupare och lägga mer vikt på kost och hälsa för att bota orsakerna till 
akne snarare än symtomen. Tre deltagare lämnade kommentarer som handlade om att 
kvinnor idag redan mixtrar mycket med sin kost, har ett ätstört tänk eller att för mycket 
matfokus kan bli påfrestande psykologiskt. En deltagare skrev: ”Tråkigt att behöva ta bort 
saker av livets goda för att slippa acne. Kan kännas tråkigt att få ett sådant råd istället för 
medicin. Inte alla som vill göra så pass "stora uppoffringar"”.  
 
5 Diskussion  
 
5.1 Metoddiskussion 
Att på kort tid kunna nå ut till och samla in svar från många deltagare var det som vägde 
tyngst i beslutet att använda en webbenkät som insamlingsmetod. En ytterligare fördel 
med en webbenkät, jämfört med intervjuer, är att deltagarna inte påverkas av intervjuaren, 
en så kallad intervjuareffekt (26, s.229). En begränsning är dock att det inte är möjligt att 
ställa följdfrågor till deltagarna, eller för deltagarna att ställa frågor om de inte förstod 
någon fråga. Syftet med pilotstudien och de revideringar som gjordes efteråt var att 
minska risken för sådana missförstånd.  
 
Rekryteringen av deltagarna genom ett bekvämlighetsurval gör att deltagarna kan anses 
vara mer engagerade i problematiken kring vuxenakne än genomsnittligt. Den här gruppen 
kan antas vara aktiv med att sprida sin uppfattning till bekanta. Det passar för syftet att få 
en bild av rådande uppfattningar, vilket ökar studiens validitet - det vill säga att studien 
undersöker det som var avsett att undersökas (27). Resultatet kan dock inte generaliseras 
till att gälla för alla vuxna kvinnor med akne i Sverige. Snedfördelningen i ålder skulle 
kunna förklaras av att yngre personer i större utsträckning är aktiva på Facebook och i de 
grupper där enkäten delades.  
 
De kost- och livsstilsfaktorer som togs med i enkäten var ett urval av de vanligt 
förekommande faktorerna som undersöks i andra forskningsstudier samt av vad som 
florerar i forum på internet. De ansågs vara representativa för den allmänna uppfattningen 
över vad som skulle kunna påverka akne. För en del kost- och livsstilsfaktorer blev dock 
svarsfrekvensen “vet ej” hög. Det gällde framför allt många av kosttillskotten samt snus. 
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En möjlig förklaring är att deltagarna i studien helt enkelt inte hade så stor egen erfarenhet 
av dessa faktorer. Öppna frågor gav deltagarna möjlighet att addera ytterligare faktorer.  
 
Deltagandet i studien var i princip anonymt, bortsett från data-spår. En fördel kan vara att 
deltagarna i större utsträckning svarar uppriktigt i anonyma studier (27). Att deltagarnas 
identitet inte kunde styrkas gör dock att samma person kan ha svarat flera gånger på 
enkäten, det fanns ingen teknisk funktion som omöjliggjorde detta. Studiens reliabilitet, 
pålitlighet, kan ha påverkats negativt av detta (27).  
 
Reglerna för denna studie tillät inte frågor om deltagarnas hälsa. Därför samlades ingen 
information in om vilken typ av vuxenakne deltagarna har erfarenhet av, eller om de 
överhuvudtaget har eller hade haft vuxenakne själva. Detta på grund av att 
etikprövningsnämnden utifrån dataskyddsförordningen, GDPR, sagt nej till att samla in 
hälsoinformation via webbenkäter. Enkätsvaren visar därför på kvinnors uppfattning om 
sambandet mellan kost- eller livsstilsfaktorer och vuxenakne, oavsett om uppfattningen 
baseras på erfarenheter av egen vuxenakne eller inte. För framtida studier kan fysiska 
enkäter övervägas, eftersom hälso-information om deltagarna kan vara intressant och 
relevant att analysera i förhållande till övriga svar.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
Bland de kostfaktorer som ansågs förvärra akne var alla utom mjölkprodukter i linje med 
vad Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) säger att man bör minska på för en 
hälsosam kosthållning; socker/livsmedel med högt sockerinnehåll, alkohol och livsmedel 
med högt innehåll av mättat fett (28). Genom att minska på dessa typer av livsmedel 
minskar risken för bland annat fetma, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom. Att 
socker/livsmedel med högt sockerinnehåll har en negativ påverkan även på akne stöds av 
tidigare forskning (10). Alkohol och mättat fett som enskilda kostfaktorer verkar dock inte 
vara lika utforskat. Däremot har högt Body Mass Index (BMI), setts ha en koppling till 
akne (29), och både alkohol och livsmedel med högt innehåll av mättat fett ökar risken för 
det. En möjlig förklaring till varför deltagarna ansåg att alkohol förvärrar akne kan också 
vara att det ofta intas i kombination med socker, exempelvis söta drinkar. Livsmedel med 
högt innehåll av mättat fett innehåller också inte sällan socker, såsom glass eller kakor.  
 
Mjölkprodukter är en hörnsten i traditionell nordisk kosthållning och NNR lyfter flera 
positiva hälsoeffekter av de magra varianterna (28). Att deltagarna i studien ansåg att 
mjölkprodukter kan förvärra akne är dock inte helt förvånande med tanke på att sambandet 
setts mellan mjölkkonsumtion och ungdomsakne i flertalet studier (11-14). En möjlig 
förklaring till hur mjölk kan öka risken för akne hos ungdomar är att mjölkintag ökar 
nivåerna av insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1), ett hormon som bland annat 
stimulerar ökad aktivitet hos talgkörtlarna (15). Hos personer med medfödd brist på IGF-1 
är akne ovanligt (10). En dansk studie visade att både mjölkkonsumtion och 
aknediagnoser minskade med åldern (15). Minskad exponering för IGF-1 skulle kunna 
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förklara den samvariationen. Resultatet av den här studien visar på att uppfattningen om 
sambandet mellan mjölkkonsumtion och vuxenakne överensstämmer med det faktiska 
sambandet som visats mellan mjölkkonsumtion och ungdomsakne.  
 
Frukt och grönsaker samt medelhavskost ansågs av deltagarna i den här studien förbättra 
akne. Det finns mycket som tyder på att en hälsosam tarmflora har en skyddande effekt 
mot akne (2). Frukt och grönsaker kan bidra till hälsosam tarmflora bland annat genom 
dess rikliga fiberinnehåll. Uppfattningen bekräftas i en studie från 2012 som visade en 
skyddande effekt av medelhavskost mot akne (30).  
 
Kosttillskott av zink ansågs också av deltagarna ha en skyddande effekt mot akne, men 
stödet för det i den vetenskapliga litteraturen är begränsat. Zink verkar visserligen ha en 
antibakteriell och antiinflammatorisk effekt och kan möjligen minska talgproduktionen 
(31). Oralt intag av zinksulfat har i studier visat sig vara mer effektivt i behandling mot 
svår akne än medelsvår eller mild akne (32). Illamående, kräkningar och diarré är dock 
vanliga biverkningar vid de doser som använts i studierna. Sådan behandling med 
zinkintag har mer karaktären av läkemedelsbehandling än att vara ett kosttillskott.  
 
Bland livsstilsfaktorer ansågs stress samt dålig sömn och/eller för få timmars sömn i den 
här studien förvärra akne. Det stöds av tidigare forskning (4-5, 17, 20). Att deltagarna i 
den här studien också uppgav fysisk aktivitet och meditation eller andra 
avslappningsövningar som förbättrande faktorer kan i sin tur förklaras av deras positiva 
påverkan på stress.  
 
Tobaksrökning ansågs av deltagarna i denna studie förvärra akne. Sambandet mellan 
rökning och akne har dock inte bekräftats i tidigare studier. En del har visat att rökning 
kan öka akne (21-23) medan andra studier faktiskt visat motsatsen – att rökning minskar 
akne (18, 19). Deltagarna i denna studie ansåg också att snus kan förvärra akne, dock var 
svarsfrekvensen för alternativet ”vet ej” hög. Inga relevanta referenser har hittats för just 
snus. Den allmänt negativa attityden till tobak kan förklara skillnaden mellan deltagarnas 
åsikt kring aknepåverkan och vad forskning kunnat visa.  
 
Resultatet i den här studien visade att det bland majoriteten av deltagarna fanns en 
efterfrågan på att kost- och livsstilsråd ska ingå som en del av behandlingen mot akne. 
Några få deltagare hade dock invändningar mot det. Att från vårdens sida individanpassa 
behandlingen efter varje patients önskemål kan därför vara relevant. Det stöds av studier 
som visar att individanpassade råd är bland det viktigaste för att uppnå patientnöjdhet 
(33).  
 
Internet uppgavs som den vanligaste källan till information om vuxenakne. Att det är en 
vanlig informationskälla för akne har setts även i en tidigare studie (34), och skulle kunna 
förklaras av tillgänglighet och utbud. Den informationskälla som deltagarna i den här 
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studien hade störst förtroende för var sjukvårdspersonal. Förutsättningarna för sjukvården 
att öka användningen av kost- och livsstilsråd kan därför anses vara gynnsamma med 
avseende på vad personer med vuxenakne efterfrågar respektive har förtroende för. Inom 
gruppen sjukvårdspersonal kan det finnas en potential att ta vara på dietisten i större 
utsträckning.  
 
5.3 Samhällsrelevans 
Akne är förknippat med både psykisk och social dysfunktion (5). Ångest, depression, 
negativ självbild och social fobi är några exempel på psykisk ohälsa kopplat till 
akne. Ohälsan har en isolerande effekt och kan påverka både relationer och 
arbetsförmåga. För samhällsekonomin skulle det ha stor betydelse om bättre fungerande 
behandlingsalternativ utvecklades så att psykisk ohälsa, sjukvårdskostnader och 
sjukskrivningar kunde minskas. Råd om kost och livsstil är en kostnadseffektiv 
behandling och med potential för effekt inte bara på vuxenakne utan även på annan ohälsa.  
 
Både kvinnor och män kan drabbas hårt av akne och vuxenakne. Vuxenakne är dock mer 
vanligt bland kvinnor än män (5, 35). En studie utförd på 862 aknepatienter visade att 
medan klinisk svårighetsgrad av akne är kopplat till manligt kön, yngre ålder och kortare 
akneduration, så är omvänt; kvinnligt kön, ökad ålder och längre akneduration associerat 
till en större negativ påverkan på livskvalitén (36). Kliniskt beslutsfattande måste baseras 
på förståelse av skillnader mellan kvinnor och män med avseende på sjukdomsförlopp, 
diagnostisering och behandling (37). Historisk sett är en sådan åtskillnad ofta inte gjord, 
med följden att kvinnors hälsovård och hälsa blivit eftersatt. Även för att adressera 
vuxenakne hos kvinnor bör utvecklandet av behandlingsmetoder utgå ifrån data som gör 
skillnad mellan kvinnligt och manligt. 

6. Slutsats 
Deltagarnas uppfattningar om sambanden mellan vuxenakne och kost respektive livsstil 
överensstämde i stort både med vad som beskrivs i den vetenskapliga litteraturen, och 
allmänna kost- och livsstilsråd. Det finns dessutom ett förtroende för och intresse av att 
sjukvårdsorganisationen inkluderar råd kring kost och livsstil i behandlingen mot 
vuxenakne.  
 

7. Tack 
Stort tack för medverkan till alla deltagare i studien och pilotstudien. Tack också till 
vänner och familj som stöttat under arbetets gång.  
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