
 
 

 

Pressmeddelande  

2014-09-30 

 

Hälften av Sveriges skolungdomar med 

hudproblem mår dåligt 
En ny undersökning visar att över hälften av Sveriges skolungdomar tycker att deras 

problemhy får dem att må dåligt i vardagen och sju av tio anser att deras hy påverkar 

självförtroendet.  

De senaste veckorna har över 520 000 ungdomar mellan 15-18 år börjat skolan igen efter 

sommarlovet. En ny undersökning om hudproblem och självförtroende visar att över hälften av dessa 

ungdomar tycker att deras hudproblem får dem att må dåligt i vardagen. Hela sju av tio upplever också 

att deras hy påverkar självförtroendet mycket eller i viss mån. Undersökningen är genomförd av Novus 

på uppdrag av Clearasil. 

 

– I tonåren är det inte ovanligt att man känner sig osäker i vardagen. Att vara ung har aldrig varit 

enkelt, men i dagens uppkopplade samhälle där exponeringen av individen hela tiden ökar, kan en 

sak som problemhy upplevas som extra jobbig. Det viktiga är att inte döma sig själv för hårt vid denna 

typ av känslor, säger Maria Farm, legitimerad psykolog, KBT-terapeut och författare.  

 

Skolan och vännerna viktigt för självförtroendet 

Undersökningen visar att de faktorer som är viktigast för att öka ungdomars självförtroende är att 

lyckas i skolan och vännerna. Att vara omtyckt av andra och att lyckas i skolan uppger 60 procent i 

åldern 16-25 som det viktigaste för ett ökat självförtroende. Majoriteten uppger också att de i första 

hand ger komplimanger vid en personlig kontakt och att den personliga återkopplingen är viktig. 

 

– Alla som någon gång lidit av hudrelaterade problem vet att utsidan också påverkar insidan. För oss 

är det viktigt att belysa de vardagliga problem som många unga stöter på i relation till sin hud. Vi 

arbetar för att skapa ökad förståelse för hudproblem och de känslor som skapas. Ingen ska behöva 

må dåligt eller känna sig hämmad i sin vardag på grund av prickar i ansiktet, säger Siri Frederiksen 

Brand Manager på Clearasil Norden. 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Ida Persson, Geelmuyden Kiese 

Mobil: 0708 42 44 03 

E-post: ida.persson@gknordic.com   
 

Om undersökningen: 

Undersökningen är genomförd i Novus Sverigepanel. 1030 intervjuer genomfördes under perioden 4-13 juni och 

deltagarfrekvensen var 52 procent. 

Om Clearasil och Clearasil BFF Campaign 

I över 60 år har Clearasil varit pionjärer inom hudvård med en ständig strävan efter de mest effektiva lösningarna på 

hudproblem. Ingen ska behöva må dåligt över prickar i ansiktet. Därför genomför Clearasil under 2014 ”ClearasilBFF 

Campaign”. Tillsammans ska vi peppa varandra att vara den vi vill vara, ”By putting our best face forward”.  

Vill du veta mer om Clerasil? Besök www.clearasil.se  

Lider du av omfattande hudproblem kan du uppsöka en hudläkare.  
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