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Sammanfattning 
Inledning  
Hyaluronsyra är ett ämne som blir allt mer populärt på marknaden inom hudvård och 
man hittar den främst i ansiktskrämer. Den marknadsförs för sina anti-age-effekter samt 
för att ge en ökad fukthalt i huden. Kännetecken för en äldre hud är en minskad fukthalt 
och minskad elasticitet. Mineralpuder är puder som är gjord på mineraler. Mineraler är 
ämnen som uppkommit naturligt i naturen, är oorganiskt, fast form, har en fast kemisk 
komposition samt en ordnad inre struktur. De marknadsförs för att vara mer ”rena” än 
syntetiskt framställt puder och därmed mer hälsosamma att använda. 
 
Metod  
Ett mineralpuder har utvecklats med hyaluronsyra i och sedan undersökts. Ett puder som 
kontroll har utvecklats för att kunna jämföra, detta puder innehöll samma ämnen fast 
utan hyaluronsyra. Sju försökspersoner rekryterades genom snöbollsurval och fick testa 
de två pudren i fyra dagar. Tester har utförts för att se om fukthalt i huden har påverkats, 
om elasticiteten påverkats för att studera dess anti-age-effekter samt om hudprodukten 
fick ett lämpligt pH för applicering på hud. Önskvärt pH var 4-5 och det undersöktes med 
en pH-meter. Enkätundersökning har genomförts för att studera hur försökspersonerna 
upplevde pudret samt om de upplevde några skillnader mellan mineralpudret och 
kontrollpudret. Pudret består av hylauronsyra, röd järnoxid, gul järnoxid, svart järnoxid, 
titandioxid, zinkoxid och mica. 
 
Resultat, diskussion 
Det var lättast att först blanda alla järnoxider tillsammans med titandioxid då de hade en 
tendens att bilda klumpar. Sedan tillsattes hyaluronsyra och efter den blandats ut 
tillsattes zinkoxid och sist mica. Anledningen till denna ordning var för att hyaluronsyra 
helst skulle tillsättas så tidigt i processen som möjligt för att ge en ökad homogenitet och 
för att säkerställa att det blandas ut ordentligt så det inte bildade klumpar. Enligt 
enkätundersökningen upplevde majoriteten att pudret var behagligt att bära, lätt att 
applicera samt att det satt bra efter applicering. Några upplevde att pudret inte höll sig 
hela dagen, vilket bör förbättras då det är önskvärt att ett kosmetika håller länge så man 
slipper sminka om sig under dagen. Vid mätning av pH erhölls inget önskat resultat då 
alla värden utom en var över 5 i pH och önskat resultat enligt teorin är värden inom 
intervallet 4-5. Mätning med corneometer gav ett lägre värde hos de flesta på det område 
hyaluronsyra applicerats. Elasticiteten gav väldigt olika värden mellan personerna, fyra 
hade bättre elasticitet där hyaluronsyra applicerats och tre hade sämre elasticitet för 
samma puder. Dock är det svårt att dra slutsatser utifrån dessa resultat eftersom det var 
så få mätningar som gjordes och det ansågs inte lämpligt att göra statistiska beräkningar 
på grund av det. 
 
Slutsats  
Ett mineralpuder har framställts med hyaluronsyra i som upplevts behagligt att bära, lätt 
att applicera samt satt bra efter applicering. Några förbättringar hade dock kunnat göras. 
Produkten erhöll inte ett önskvärt pH, vilket var mellan 4-5, för applicering på hud och 
gällande fukthalt och elasticitet var antalet mätningar lite för lite för att kunna dra mer 
generella slutsatser. För fukthalten hade majoriteten ett lägre värde för pudret med 
hyaluronsyra. För elasticitet var värdena väldigt olika.  
 
Nyckelord: hyaluronsyra, mineralpuder, kosmetika, anti-age, hudvård. 
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Introduktion 
Studiens syfte är att utveckla ett mineralpuder med hyaluronsyra samt utvärdera ämnets 
effekter på huden, det vill säga fukthalt och elasticitet.  
 
Huden 
Huden är ett organ som är ca. 1,5 - 2 kvadratmeter till ytan och väger ca 4-5 kg. Dess 
uppgifter är att skydda kroppens inre organ samt att bidra till bildandet av D-vitamin. 
Huden skyddar kroppen mot stötar, våld, mikroorganismer, uttorkning, 
temperaturförändringar och näringsbrist. Huden har även egenskapen att den är elastisk, 
vilket ger möjlighet till utvidgning vid graviditet, fetma och svullnad.1 

 
Huden är indelad i tre lager; överhuden, läderhuden och underhuden. Överhuden är även 
kallad epidermis och innehåller epitelceller, melanocyter, dendritiska celler, 
smärtreceptorer, merkelceller och nagelrötter.1 
 
Läderhuden kallas även dermis eller corium och finns under epidermis. Den innehåller 
receptorer för smärta, kyla, värme, beröring och tryck. Utöver dessa receptorer finns även 
fibroblaster, makrofager, mastceller och leukocyter i denna typ av hud. Vidare finns också 
blodkärl, nerver, svettkörtlar, hårsäckar, talgkörtlar och hårresarmuskler. Hudskiktet 
består av bindvävar, kollagena trådar och elastiska trådar.1 
 
Underhuden är även kallat subcutis. Denna är belägen under läderhuden, men gränsen 
mellan dessa två hudskikt är dock flytande och inte så tydlig. Denna hud består främst av 
bindväv och fettväv. I vissa delar av kroppen kan även artärer och vener löpa i detta 
hudskikt. Dess främsta uppgift är att dämpa stötar och lagra näring.1 
 

Rynkor 
En rynka är även kallat en rytid och definieras som ett veck i huden. Kan även kallas ”fina 
linjer”.2 Kännetecken för en äldre hud är minskad fukthalt och minskad elasticitet 

Åldring är en process som beror på flera faktorer och är väldigt komplex.3 Det finns flera 
yttre faktorer som bidrar till uppkomsten av rynkor, några av dessa är sovposition, 
minskning av kroppsmassan, ansiktsuttryck, stigande ålder, solskada, rökning och liten 
fukthalt i huden. Rynkor uppstår vanligen runt ögon, panna, händer och nacke.2 

Den främsta orsaken till rynkor är dock stigande ålder. Vid stigande ålder förlorar huden 
sin elasticitet och innehåll av fukt. I huden finns två fibrer som är viktiga för att bibehålla 
hudens elasticitet, dessa är kollagen och elastin. Dessa två fibrer minskar i mängd med 
åldern. Det sker även en förtunning av epidermis följt av att hudlagren plattas till.2 

Hyaluronsyra 
Hyaluronsyra är ett ämne som idag är väldigt aktuellt på marknaden. Hyaluronsyra 
återfinns i produkter där den marknadsförs för anti-age-effekter4 och ökad fukthalt i 
huden5. 

Hyaluronsyra är en glukosaminglukan.2 Ämnet finns i all vävnad och kroppsvätska hos 
både ryggradsdjur och vissa bakterier. Den är brett fördelad i både kroppsvätska och 
intracellulär vätska. Mer än 50% av det totala innehållet av hyaluronsyra i kroppen finns i 
huden. Dess funktion i kroppen är att binda fukt samt smörja flyttbara delar i kroppen 
som leder och muskler.3 Hur mycket fukt huden har är relaterad till innehållet av 
glukosaminglykaner i huden, där främst hyaluronsyran är aktuell. Därav är halten 
hyaluronsyra i huden en huvudsaklig faktor som avgör hudens fukthalt.6 En studie 
förklarar att ju mer celler som finns i huden desto mer ökar syntesen av hyaluronsyra. 
Den ökade mängden av substansen bidrar sedan till att hudens vattenförlust minskar och 
detta genom att den fyller ut utrymmet mellan cellerna7 
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Hyaluronsyra kan binda och hålla stora mängder vatten – ca. 6 L vatten i endast 1 g av 
substansen. I huden är den viktig för det extracellulära utrymmet.8 Där bevarar den 
fukten i vävnaden, underlättar transporten av lösta joner och näring till cellerna i det övre 
lagret och detta tack vare dess egenskaper att hålla kvar vatten.3 Därav är denna substans 
viktig för bibehållandet av fuktnivån i huden.8 

En av faktorerna som bidrar till hudens åldrande är skador på fibroblasterna i huden. 
Denna skada skapas av hydroxylradikaler. Hyaluronsyra skyddar fibroblasterna mot 
dessa radikaler och har därmed en motverkande effekt på hudens åldrande som beror på 
denna typ av skada. Vidare har även hyaluronsyra en effekt på fibroblasternas förökning 
inne i den kollagena matrixen.3 Det finns även studier som visar på att hyaluronsyra 
inverkar på receptorer som kallas CD44 och via dessa bidrar till en ökad cell 
differentiering och cellrörlighet.9 

Hyaluronsyraförändringar relaterat till ålder 
En ung hud innehar en stor mängd hyaluronsyra i huden. Parallellt med stigande ålder 
minskar dock mängden hyaluronsyra successivt tills den når ca 2% av den ursprungliga 
mängden.8 Hos kvinnor börjar den med 0,03% i åldrarna 19 till 47 och minskar sedan till 
0,015% i åldern 60 år. Sedan halveras den till 0,007% hos kvinnor i 70-års åldern.3 

De förändringar som sker i en äldre hud är att hyaluronsyra fortfarande finns kvar i 
dermis, medans hyaluronsyran i epidermis försvinner helt. Parallellt med detta får 
hyaluronsyra polymererna i den äldre huden också en nedsatt förmåga att dra åt sig 
vatten och får som konsekvens att hudens fukthalt minskar. I den åldrade huden har 
hyaluronsyran bundits betydligt mycket mer till vävnad, vilket kan vara förklaringen till 
att dess minskade förmåga att dra åt sig vatten försämrats. Parallellt med den ökade 
bindningen till vävnad sker även en progressiv tvärbindning till kollagen, vilket medför 
att kollagenets extraherbarhet minskar med åldern.3 

 
Fria radikaler och åldrande 
Fria radikaler är en annan faktor som har en stor inverkan på hudens åldrande. Dessa har 
en direkt verkan på både cytokiner och receptorer för tillväxtfaktorer i de dermala 
cellerna. Vidare påverkar de också keratinocyter och skapar en kronisk inflammation. 
Detta är en välkänd process som har en stor påverkan på hudens åldrande, dock vet man 
inte exakt naturen bakom denna signifikanta effekt.10 

 
Hyaluronsyra har både en antiinflammatorisk effekt och egenskapen att den kan skydda 
mot fria radikaler genom att ta bort dessa. Den är dock också en måltavla för vissa toxiska 
radikaler själv och kan skadas av dem. Det som sker när hyaluronsyra förstörs av dessa 
fria radikalerna är att den bryts ner/fragmenteras. Dessa fragment har dock själva 
angiogena effekter (kan nybilda blodkärl) men är även inflammatoriska.11 Att föredra är 
därför att ta hyaluronsyra tillsammans med antioxidanter för att skydda hyaluronsyran 
från att brytas ner. Detta kan enligt studien ha en betydelsefull och positiv påverkan i 
både hud som åldrats naturligt samt hud som åldrats på grund av solexponering.3 

 
Alla förändringar som sker i en åldrad hud ger upphov till minskad fukt, minskad 
elasticitet och förlust av näring. Det senare eftersom hyaluronsyra har betydelse just för 
bibehållandet av näring i huden. Minskning av hyaluronsyra ses i både en normalt åldrad 
hud samt i en hud som utsätts för mycket solexponering.3 Om man tillför fukt går 
bildandet av rynkor långsammare och fina rynkor som tillkommit med åldern både 
förbättras samt förebyggs.2 
 
Hyaluronsyra och elastiska fibrer 
Tillsats av hyaluronsyra motverkar alltså rynkor. Anledningen till denna effekten hos 
hyaluronsyra beror på att ämnet är vattenbindande (som tidigare nämnt), har en viss 
effekt som antioxidant och stimulerar till produktionen av kollagen. Hyaluronsyra har 
även en viktig koppling till fibrerna elastin och kollagen, som är viktiga för hudens 



 

 3 

elasticitet. Det hyaluronsyra gör är att finnas som stöd för dessa och hålla dom på plats så 
deras konfiguration kan bidra till denna elasticitet. Vid stigande ålder försämras dock 
hyaluronsyrans sådana kontakt med fibrerna, vilket medför att dem inte hålls 
organiserade på samma sätt. Detta medför rynkor.2 Hyaluronsyrats antiinflammatoriska 
effekt skyddar också fibrerna kollagen och elastin. Detta eftersom kronisk inflammation 
medför en degradering av fibrerna.12 

En studie har även visat att topikal applicering av hyaluronsyra har gett en signifikant 
effekt på hudens fukthalt, elasticitet samt påverkar rynkors djup. Denna applicering var 
med hyaluronsyra med låg molekylär vikt.13 

Molekylvikt 
Hyaluronsyra har olika molekylvikter och dessa olika molekylvikter har olika lätt att 
passera huden. En hög molekylvikt på 1000-1400 kDa är oförmögen att passera huden 
medans lågmolekylära hyaluronsyror på 20-300 kDa kan passera det yttersta lagret i 
epidermis (stratum corneum).14 
 
Stor molekylvikt 
Det diskuteras om hyaluronsyra med stor molekylär vikt kan eller inte kan absorberas i 
huden. I en studie gjordes experiment med kliniska studier på råttor med hyaluronsyra. 
Denna studie visade dock att hyaluronsyrat faktiskt absorberades.15 Samma resultat med 
samma typ av hyaluronsyra erhålls vid prövning på både råttor och hundar.16 Vidare finns 
det även en studie som bekräftade att denna typ av hyaluronsyra också absorberades i 
huden hos människor.17 

 

Låg molekylvikt 

Låg molekylvikt (50 kDa) av hyaluronsyra ger signifikant förbättring i hydrationen av 
huden och djupet på rynkor tack vare lägre molekylvikt ger en bättre penetration av 
huden.14 Det finns även s.k. nanomolekylära hyaluronsyror. Det intercellullära utrymmet 
är endast ca 15-50 nm och endast 6-10 nm i det hyalina membranet. Enligt en annan 
studie innebär detta att det nästan blir omöjligt för hyaluronsyrorna att kunna ta sig ner i 
de djupare lagren i dermis. Man har därför tagit fram en nanomolekylär 
hyaluronsyramolekyl som är 5 nm i storlek som kan passera igenom.8 Det finns studier 
gjorda på dessa nanomolekylära hyaluronsyrorna som visar att de kan passera över 
epidermis och att den lilla molekylvikten förbättrar denna transport.18 Man har även 
studerat effekten hos dessa nanomolekylära substanserna och sett att storleken medför en 
minskning i rynkornas djup med upp till 40%, ökar fukthalt i hud med upp till 96% samt 
signifikant förbättrar hudens elasticitet med upp till 55% efter 8 veckors användning.8 

 

Tid till effekt 
För nanomolekylära hyaluronsyra finns det en studie som visar att det finns som mest 
hyaluronsyra molekyler i huden efter 6 timmar exponering, dock utvärderar denna inte 
själva effekten av substansen.18 

I andra studier har effekten utvärderas efter en längre period, och man har alltså inte 
gjort tester inom några veckor, vissa hade väntat månader. Den med lägst tidsperiod 
gjorde första mätningen efter 2 veckor och fick då goda resultat på effekten av 
hyaluronsyra vad gäller elasticitet i huden och fukthalt.8 

Mineralpuder 
En mineral är en substans som ska uppnå följande krav: det ska uppstå naturligt, vara 
oorganiskt, fast form, ha en fast kemisk komposition samt en ordnad inre struktur. Med 
”uppstå naturligt” syftas på att människor inte har tagit fram ämnet, utan den har 
uppstått själv i naturen. Med ”ordnad inre struktur” menas att atomerna i mineralen är 
arrangerade på ett systematiskt sätt med ett upprepande mönster.19 
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Mineralpuder är kosmetika som är framställd på främst naturligt förekommande 
mineraler. Dessa är zinkoxid, järnoxid, titandioxid och mica. Dessa marknadsförs för att 
ge pigment, skydda mot UV-ljus samt ha antiinflammatoriska effekter. De marknadsförs 
även för att anses mer ”rent” än annat puder som inte består av mineraler. De påstås vara 
naturliga och därmed inte irritera hud och ska ge en hälsosammare kosmetika. Med 
renhet menas att det har mindre, eller inget alls, av parabener, parfym och andra 
syntetiskt framställda ämnen som kan irritera en känslig hud. Dock kan produkter 
marknadsföras som mineralkosmetika för att öka försäljning, fastän produkterna inte 
endast är framställda på mineraler. Många foundations innehåller mineralerna zinkoxid 
och titandioxid, men kan ha andra ämnen som är syntetiskt framställda och ändå kalla 
produkten ”mineralkosmetika”.20 

 
Framställning av puder 
Pulverblandningar är viktiga inom läkemedelsindustrin där beredningar som orala pulver 
och tabletter skapas. Tillvägagångssätt för framställning av puder inom 
läkemedelsindustrin kan vara av intresse när man framställer ett puder. Detta eftersom 
det inom läkemedelsindustrin är väldigt viktigt att ämnen är jämnt fördelade i varandra, 
vilket också gäller när ett mineralpuder ska framställas med en substans som ska påverka 
huden.21 

 
När pulverblandningar diskuteras finns det 2 begrepp som är aktuella; segregerad 
blandning samt homogen blandning. Segregerad blandning innebär att komponenterna 
inte är tillräckligt blandade i varandra och är separerade.  Detta innebär att vissa 
beståndsdelar i blandningen kommer vara koncentrerade i en viss plats i blandningen, 
vilket inte önskas. Motsatsen till segregering är homogenitet, vilket är vad som önskas 
uppnås. Detta innebär att ämnena är jämnt fördelade i varandra. Detta är önskvärd inom 
läkemedelsindustrin för att få en normalfördelning av den aktiva substansen i läkemedlet. 
Det är också relevant i detta arbete där ämnet hyaluronsyra undersöks, eftersom ju mer 
homogent utspridd ämnet är desto större chans är det att få trovärdiga resultat.21 

 
Blandning av pulver för hand (extempore): 
Vanligast är att använda sig av en mortel och pistill när pulver blandas för hand. Vid 
blandning kommer pulver att röra sig upp mot kanterna och det är därför optimalt att 
också ha ett skrapkort att skrapa ner pulvret med till mitten igen för fortsatt blandning.21 
 
Åtgärd för att minska segregation: 
En viktig faktor är att blanda pulver ordentligt och tillräckligt längre. En tumregel är att 
blanda 50 varv med en mortel och pistill 3 gånger, vilket ger totalt 150 varv. Mellan varje 
varv skrapas pulvret ner med ett skrapkort så allt pulver samlas i mitten inför de 50 nya 
varven.21 

Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla ett mineralpuder med hyaluronsyra. Vidare är 
syftet att utvärdera hyaluronsyrans effekter på huden var det gäller elasticitet och fukthalt 
barriär samt undersöka om slutprodukt har ett lämpligt pH för applicering på hud. 
 
Frågeställningar 
Är det möjligt att blanda in hyaluronsyra i ett mineralpuder och få ett resultat som inte 
klumpar sig, ger dålig konsistens eller får någon annan egenskap som gör den olämplig 
att använda? 

Påverkar hyaluronsyra märkbart hudens fukthalt och elasticitet?  

Kommer pudret med hyaluronsyra i ha ett lämpligt pH för applikation i ansiktet?  

Metod 
Bestämning av arbete 
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På hemsidan skincity.se finns det hudexperter som det är möjligt att kontakta om man 
vill ha råd om hud och hudprodukter. Genom att fråga ”vilka substanser är bra att leta 
efter i hudprodukter för att förebygga rynkor?” uppkom följande svar; c-vitaminer, 
peptider, antioxidanter, hyaluronsyra, PHA och BHA. Hyaluronsyra valdes som ämne att 
studera vidare. 
 
Artikelsökningar 
Sökningar har gjorts i pubmed för att få litteratur till bakgrunden. Sökord i pubmed har 
varit ”hyaluronic acid skin”, ”hyaluronic acid powder”, ”pH skin”, ”hyaluronic acid topical 
anti wrinkle”, ”nano hyaluronic acid powder” samt ”wrinkles”. Övriga sökningar på google 
för att kolla på marknadsföring av hylauronsyra har varit ”fukt hyaluronsyra”, ”wrinkles 
moisture”, ”mineral kosmetika” samt ”fukt antiage”. 

 
Framställning av puder 
Enligt en tidigare studie med liknande komponenter (bortsett från hyaluronsyra) gavs 
bäst resultat när pigmenten (järnoxiderna) blandades först med titandioxid. Sedan 
tillsattes zinkoxid lite åt gången. Efter denna tillsatts tillsattes mica.22 I denna studie ska 
hyaluronsyra försöka blandas in i pulvret. 
 
För homogen blandning används mortel och pistill och det blandades 50 varv 3 gånger 
(totalt 150 varv) mellan varje tillsats. Efter 50 varv skrapades pulver ner med skrapkort 
innan 50 nya varv görs. När en bra pulverblandning skapats antecknades vikten av varje 
komponent. Sedan gjordes två stora satser, en med hyaluronsyra och en utan. Vardera 
sats vägde 11 gram. Dessa innehöll ungefär lika stor mängd procentuellt av varje 
innehållsämne, enda skillnaden var att pudret utan hyaluronsyra innehöll mer zinkoxid 
istället. Pulvret vägdes sedan upp i burkar och varje försöksperson fick en burk med 
hyaluronsyra i och en utan som jämförelse. Först gjordes testblandningar för att komma 
fram med en metod för pulverblandningen som sedan skulle göras i större sats till 
försökspersonerna. 
 
Tabell 1. Tabell utförandet av testblandningarna. 

 Metod 
Testblandning 1 Först blandades alla järnoxider tillsammans med titandioxid och 

hyaluronsyra. Sedan tillsattes zinkoxid lite åt gången och sist mica. 
Mellan varje tillsatts blandades det 50 gånger 3.  

Testblandning 2 Mica började ta slut, därav började blandningar göras där mican 
utesluts för att spara på denna till den riktiga blandningen.  
0,1 g av alla komponenter vägdes upp, förutom hyaluronsyra som 
vägdes upp till 2 g. Dessa blandades i samma ordning som i 
testblandning 1, med 50 varv gånger 3 mellan varje tillsatts. 

Testblandning 3 0,1 g vägdes upp av järnoxiderna, 0,5 g av titan och zinkoxid 
vardera samt 0,2 g av hyaluronsyra. Tillsattes i samma ordning 
som i testblandning 1 samt 50 varv gånger 3 mellan varje tillsatts. 
 

Testblandning 4 Vägde upp 0,1 g av alla järnoxider samt av zinkoxiden. Vägde upp 
0,4 g av titan samt 0,2 g av hyaluronsyra. Järnoxiderna blandades 
först med hyaluronsyra. Sedan tillsattes titan och blandades ut i 
blandningen och sist zinkoxid. 

 
Beräkningar 
Efter testblandningarna bestämdes mängden komponenter i pulverblandning som skulle 
ingå i de 2 större satserna som skulle göras till försökspersonerna. Inför denna 
bestämning gjordes nedanstående beräkningar. 
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Två pulverblandningar gjordes, en med hyaluronsyra och en utan. Varje pulverblandning 
skulle räcka till tio försökspersoner som skulle få 1g vardera, därav behövs 10 g av varje 
blandning. Dock gjordes en översatsning med 1 g då en del av pudret kan fastna i morteln 
eller vara svår att få ner i sminkburk av andra orsaker. 11g av varje pulverblandning 
gjordes därför. 
 
Vid blandningstillfället fanns endast 1,8g mica vilket ska räcka till båda satserna. Varje 
blandning skulle därför innehålla: 1,8/2 = 0,9 g mica. 
 
Blandning med hyaluronsyra ska innehålla 5% hyaluronsyra. Detta innebär att 0,55g 
hyaluronsyra ska vägas upp för att utgöra 5% av blandningen på 11g. 
 
Differensen efter vikten av hyaluronsyra och mica blir: 11g – 0,55g – 0,9 g = 9,55g. 
Delar man detta lika på resterande komponenter blir det: 9.55g/5 = 1,91g. 
 
Den svarta järnoxiden var väldigt pigmenterad och gav en väldigt mörk nyans. Det räckte 
därför med mindre av denna och vikten bestämdes till 1,5g. Vidare bestämdes vikten av 
den gula järnoxiden till 2,5g och är den järnoxid som pudret har mest utav. Detta pigment 
upplevdes inte påverka pudrets färg lika mycket som den svarta järnoxiden och tillsattes 
därför i större mängd. Den röda bestämdes till 2 g. Titandioxid bestämdes till vikten 2 g 
och zinkoxid till 1,67g.  
 
Tabell 2. Tabell visar innehåll av komponenter i mineralpudret med hyaluronsyra för stor 
sats till försökspersoner (totalt 11g) 

Ämne Innehåll i procent Innehåll i vikt 
Hyaluronsyra 5% 0,55g 
Röd järnoxid 18% 2g 
Gul järnoxid 23% 2,5g 
Svart järnoxid 13,6% 1,5g 
Titandioxid 18% 2g 
Zinkoxid 15% 1,67g 
Mica 8% 0,9g 

 
Framställning av puder med hyaluronsyra 
Tara för mortel och pistill antecknades först. 
 
Järnoxiderna och titandioxid vägdes upp i muffinsformar och tillsattes till morteln, sedan 
blandades dessa 50 varv gånger 3. Därefter vägdes hyaluronsyrat upp och tillsattes till 
dessa samt blandade 50 varv gånger 3. Därefter vägdes zinkoxid upp och tillsattes lite åt 
gången, där det blandades 50 varv gånger 3 mellan varje tillsatts. Efter detta tillsattes all 
mica direkt, blandades 50 varv gånger 3. 
 
När pudret var klart sattes morteln och pistillen på vågen och vågen nollställdes. Sedan 
togs 1 gram ut från morteln och lades i vardera sminkburk. Det räckte till 1 gram i 10 
burkar och ca 0,6 gram i en elfte burk. 
 
Tara för kärl innan pulverblandning: 1888,50 g 
Tara för kärl efter pulverlandning: 1899,6 g 
 
Vikt för pulverblandning: 1899,6 – 1888,50 = 11.1g 
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Tabell 3. Tabell visar innehåll av komponenter i mineralpuder utan hyaluronsyra för stor 
sats till försökspersonerna (totalt 11g) 

Ämne Innehåll i procent Innehåll i vikt 
Röd järnoxid 18% 2g 
Gul järnoxid 23% 2,5g 
Svart järnoxid 13.6% 1,5g 
Titandioxid 18% 2g 
Zinkoxid 18% 2g 
Mica 8% 0,9g 

 
Pudret innehåller nästan lika mycket av vardera komponent som pudret med 
hyaluronsyra, skillnaden var att hyaluronsyra inte tillsatts till pudret och mer zinkoxid 
har tillsatts istället. Detta för att få så lika puder som möjligt så slutsatser lättare kan dras 
utifrån hyaluronsyrats egenskaper. 
 
Vikt för mortel och pistill antecknades först. Titandioxid och järnoxider vägdes först upp 
och blandades 50 varv i 3 omgångar med mortel och pistill. Därefter tillsattes zinkoxid 
lite åt gången, varav det blandades 50 varv gånger 3 mellan varje tillsats. Sedan tillsattes 
mica och blandades 50 varv gånger 3. Sedan vägdes blandningen tillsammans med 
morteln och pistillen. 
 
Vikt av pulverblandning: 1899,40 – 1888,54 =10,84 g 
 
Påfyllning av sminkburkar skedde på samma sätt som för mineralpudret med 
hyaluronsyra i. 
 
Undersökning 
Rekrytering 
Rekrytering av försökspersoner skedde genom facebookgrupper samt snöbollsurval 
genom vänner som finns i Stockholm och personer som dessa vännerna kände sedan 
innan. Totalt rekryterades 7 personer. 
 
Information till försöksperson 
Försökspersonerna fick ett dokument där arbetet sammanfattas och beskrivs samt 
samtycke undertecknas (se bilaga 1). Detta dokument gavs ut med information som krävs 
för att arbetet ska anses etiskt. I dessa dokument står information om pudret, hur 
undersökningen kommer gå tillväga samt information om utrustningen som kommer 
testas på personerna. De får även ett dokument med användarinstruktioner (se bilaga 2).  
 
Båda pudren tillsattes till huden på vardera arm, en på varsin sida. Hudens tjocklek 
varierar i kroppen och ansikte och hals är där det är som tunnast. För bekvämlighetens 
skull gjordes testerna på huden på armarna istället för på huden i ansikte och hals. 
 
Försökspersoner applicerade pudret i fyra dagar. Sedan kom de in till laboratoriet för 
tester. Pudret togs bort med hjälp av tejp. Därefter gjordes tester med corneometer, 
DermaLab och pH vilket antecknas.  
 
Randomisering 
Vid framställning av pudren sattes etikett på locket på alla sminkburkar som innehöll 
hyaluronsyra och etikett sattes på sidan av burken på alla sminkburkar som innehöll 
mineralpuder utan hyaluronsyra. Detta för att underlätta så försökspersonerna inte 
blandar ihop burkarna.  
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Försöket randomiseras så att hälften av burkarna med hyaluronsyra avsågs att appliceras 
på höger arm och andra hälften på vänster arm. Detta gjordes genom att skriva ”höger” på 
fem lappar och ”vänster” på fem andra lappar. Dessa viktes ihop och lades i en kopp. 
Försökspersonerna numrerades i ett dokument från 1 till 10. Därefter drogs en lapp för 
varje person. Stod det ”höger” på en lapp som dras innebar det att mineralpudret med 
hyaluronsyra skulle appliceras på höger arm samt tvärtom om en lapp där det står 
”vänster” dras. Vilken sida som dragits i lottningen antecknas i ett dokument för 
respektive person. På etiketterna skrivs sedan vilken sida som pudret ska appliceras på 
samt nummer för försökspersonen. Har t.ex. ”höger” dragits för försöksperson 1 skrivs ”1” 
på två burkar (en burk med hyaluronsyra och en burk utan hyaluronsyra). Sedan skrivs 
”höger” på burken som har etikett på locket och ”vänster” på burken med etikett på sidan 
av burken. Försökspersonerna visste inte vilken burk som innehöll hyaluronsyra. 
 
Enkät 
Försökspersonerna fick med sig hem en enkät med frågor om pudren för att få möjlighet 
att se hur de upplevt pudret. De fick två utskrifter av enkäterna, ett för pudret som 
appliceras på höger arm samt ett för pudret som applicerades på vänster arm. 
Försökspersonerna visste inte vilket av dessa pudren som innehåller hyaluronsyra. Denna 
enkät får de svara på i lugn och ro och sedan lämna in när de kommer in för tester på 
laboratoriet. (Se bilaga 3) 
 
På laboratoriet 
Under fjärde testdagen fick försökspersonerna komma till laboratoriet för test. I 
användarinstruktionerna har det framgått att personerna ska applicera pudret en sista 
gång samma dag sedan tas pudret bort på laboratoriet (se bilaga 2) 
 
Personerna fick sätta sig i en stol i ett lugnt rum med all utrustning. Pudret togs bort med 
tejp och tejpbitar fanns förberedda för att denna process skulle gå smidigt. Tejp 
applicerades på höger arm på det område där pudret var applicerat och drogs bort, kastas 
och en ny tejpbit fästes på huden för en upprepad process. Detta upprepades tills en 
tillräcklig mängd av pudret har avlägsnat. Antalet tejpbitar antecknas och lika många 
tejpbitar används sedan på vänster arm för att få så likt resultat som möjligt. 
 
Därefter sattes corneometern på höger arm på fem olika ställen på huden där pudret 
avlägsnats. Ett medelvärde av dessa antecknades. Samma process upprepas därefter på 
vänster arm. Corneometer (Corneometer CM 825) mäter den elektriska 
ledningsförmågan i huden. Den kan användas som ett indirekt mått på hudens vattenhalt. 
Utrustningen mäter dock inte specifikt vatten, utan kan också ge höga värden av andra 
polära substanser som liknar vatten. Tar man hänsyn till detta och åtgärdar kan 
instrumentet användas för att få relativa värden på fuktinnehållet i huden. Högre värden 
där hyaluronsyra applicerats är önskvärt resultat. 
 
Därefter görs tester med DermaLab på ett ställe på höger arm och sedan på ett ställe på 
vänster arm. Värdena antecknas. DermaLab är ett instrument som används för att 
undersöka hudens elastiska egenskaper. Ju mindre elastisk hud desto mer benägen är 
hud att ge upphov till rynkor. Förbättras elasticiteten innebär det mindre benägenhet för 
rynkor. Kan användas för att kolla om hyaluronsyra förebygger mot rynkor. Det som sker 
när utrustningen placeras på huden är ett sug på hudens yta. Det finns en prob med en 
vakuumkammare. På denna prob appliceras ett vidhäftande tejp som fäster på proben 
och huden. Denna tejp hjälper för att undvika att huden viks och att luft kommer in. 
Under sugningen sker två faser, en som höjer upp huden och en fas där huden dras 
tillbaka. Dessa två faser ger en ”känsla” av huden. Hudelasticitet, dvs släthet, mjukhet och 
fasthet i hud, är väldigt komplex och mäts bäst genom att ta hänsyn till båda dessa faser. 
Exempelvis en ung hud som är slät och väl återfuktad har lätt att höja upp huden och 
retraktionsfasen kommer gå snabbt. En äldre hud som är mer lös kommer också vara lätt 
att höja upp huden med kommer ha en längre retraktionsfas.  
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Dermalab ger tre parametrar av hudelasticiteten. Ena är ”young’s elasticity modules” och 
betecknas ”E”. Denna motsvarar upphöjningsfasen. Den andra är retraktionstiden, 
motsvarande tiden för huden att dras tillbaka fullständigt efter uppsugning, som 
betecknas ”R”. Den sista kallas ”ViscoElasticity” som betecknas ”VE” vilken kombinerar 
både den upphöjande fasen och retraktionsfasen. 
 
Young’s elasticity modules (E): 
Vid mätning av upphöjningsfasen (E) mäts den kraft som behövs för att lyfta upp huden 
1,5 mm. Enheten för denna parameter är mega Pascal (MPa). 
 
Följande formel visar sambandet mellan E, skillnaden i tryck och skillnaden i utvikning 
av huden: 
 
E = 0,3125 * (ΔP/Δx) 
 
ΔP = skillnad i tryck 
Δx = skillnad i utvikning 
0,3125 är en konstant 
 
I denna formel har man antagit att hudens tjockhet är 1,00 m för att kunna förenkla från 
en mer komplicerad formel. Δx motsvarar 1,5 mm då det är 1,5 mm huden lyfts upp. 
 
Löser man ut formeln för att ta fram skillnaden i tryck får man följande: 
ΔP = (E * 0,3125)/ Δx = (E * 0,3125) / 1,5 mm 
 
 
Retraktionstid 
Retraktionstiden är den tid det tar i sekunder för huden att dra tillbaka sig från 1,5 mm av 
full upphöjning från upphöjningsfasen.  
 
Viskoelasticitet 
Genom att dividera värdet för parametern E med retraktionstiden får man 
viskoelasticiteten. R är normaliserad med en retraktionstid på 260 ms, vilken är det 
typiska genomsnittliga värdet på R på underarmen på en hud i åldrarna 28-51. 
 
Följande formel fås: 
VE = E/Rnormal där Rnormal = R/260 ms. 
 
Efter Dermalab applicerades pH metern på tre platser på huden på först höger arm och 
sedan på vänster arm. Dessa platser ska inte vara på samma plats där testet för dermalab 
har utförts då denna utrustning kan påverka huden. Ett medelvärde av dessa antecknas. 
pH påverkar hudens barriär samt antimikrobiella egenskaper. Har man olämpligt pH kan 
detta påverka barriären och dess antimikrobiella egenskaper negativt och det kan ta tid 
innan huden kan återställa detta. Därför är det en fördel att hudprodukter har ett 
lämpligt pH, vilket är mellan pH 4,0 – 5,0.23 Genom att mäta pH kan man kolla om färdig 
produkt håller sig inom lämpliga ramar. 
 
Instrumentet har en elektrod som är kombinerad med både en H+ jonkänslig elektrod 
och en referenselektrod. Dessa är anslutna till en prob som innehåller all elektronisk 
mätteknik. Utrustningen ger ett väldigt snabbt och trovärdigt mätvärde utan ocklusiva 
effekter. Probens huvud är plan, vilket möjliggör mätning på hud. Både en enkel och en 
mer kontinuerlig mätning är möjlig.24 

 

Tester på person som utfört studien 
Personen som utfört studien har applicerat ren hyaluronsyra på vänster arm i 12 dagar för 
att titta närmare på själva ämnets egenskaper.  
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Först har tester med AquaFlux utförts för att studera pulvrets påverkan på 
barriärfunktionen. Instrumentet mäter hudens vattenavgivande och är ett sätt att mäta 
hudens barriärfunktion. Höga värden innebär att mycket vatten släpps igenom, låga tyder 
på att vatten släpps igenom sämre. Önskvärt resultat är att hyaluronsyra ska medföra ett 
lägre värde då ämnet ska bidra till att bibehålla fukt bättre i huden. Instrumentet är 
byggd med en stängd kammare som har en kondensor som är kyl till under vattnets 
fryspunkt. Denna tar emot vattenånga samt har en inbyggd kalibrering som fungerar som 
en fuktighets sensor. Flödet av vattenångan bestäms med hjälp Nilssons 
diffusionsgradientprincip. Mellan mätningarna behövs ingen återhämtningstid eftersom 
utrustningen har ett kontrollerat mikoklimat.25 
 
Därefter utfördes tester med övrig utrustning i samma ordning som för 
försökspersonerna. 
 
Test på pudrets pH 
Tester på mineralpudrenas pH utförs. Detta genom att väga upp 0,3g puder från 
mineralpudret med hyaluronsyra i en bägare samt vägt upp motsvarande mängd av 
mineralpudret utan hyaluronsyra i en annan bägare. Därefter tillsattes 25 ml destillerat 
vatten. pH värdet undersöktes sedan med pH-metern. 

Resultat 
Framställning av pudret 
Tabell 4 visar resultat från observationerna vid testblandningarna. 
 
Tabell 4. Resultat från testblandningarna. 

 Kommentarer 
Testblandning 1 Puder som är lätt att applicera och har en bra konsistens 
Testblandning 2 Puder satt bra med bra täckning 
Testblandning 3 Pudret flög av lätt och var svår att applicera 
Testblandning 4 Puder flög inte av lika lät som testblandning 3, men var 

fortfarande svår att applicera. Satt bra efter applikation. 
 
Anledningen till att zinkoxiden fick en lägre vikt vid tillverkningen av de större satserna 
till försökspersonerna var för att zinkoxid får pudret att hållas samman sämre, vilket 
upptäcktes när testpudren framställdes. 
 
Anledningen till ordning vid blandning av komponenterna i de större satserna är för att 
järnoxiderna lätt blev klumpiga och det kändes fördelaktigt att först blanda ut dessa och 
ta bort klumpar innan hyaluronsyra tillsattes. Samtidigt är det att föredra att tillsätta 
hyaluronsyra så tidigt som möjligt vid framställning då det i specifikationen för 
produkten står att man ska blanda ämnet länge då det har en tendens att bilda klumpar. 
 
Deltagarna 
Försökspersonerna som deltog var i åldrarna 19-23 år. Tio deltagare rekryterades varav 
tre hoppade av innan pudren delats ut. Av de sju som deltog var sex av dem kvinnor och 
en var av manligt kön. 
 
Resultat enkät 
Av de sju som deltog var det sex som svarade på enkäterna. Försökspersonerna visste inte 
vilket puder som innehöll hyaluronsyra när de svarade på enkäten. 
 
Egenskaper i puder som försökspersonerna tyckte var viktiga generellt 
Samtliga tyckte att en jämn applicering och ett täckande puder är viktiga egenskaper. Tre 
av försökspersonerna ansåg det vara viktigt att puder inte är fläckande och ”flyger 
överallt” vid applicering. 
 
Skillnad i applicering mellan pudren 
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Fyra personer ansåg att båda pudren var lätta att applicera. Två av försökspersonerna 
ansåg att pudret med hyaluronsyra var lättare att applicera medans en av personerna 
ansåg att pudret utan hyaluronsyra var mer följsamt. 
 
Skillnad i hur pudret satt efter applikation 
Fem personer tyckte generellt att båda pudren satt bra, medan en person ansåg att pudret 
med hyaluronsyra hade märkbar skillnad och satt märkbart bättre än pudret utan 
hyaluronsyra.  
 
Gällande skillnader ansåg en av personerna att pudret utan hyaluronsyra snabbt blev 
fläckigt och en upplevde att båda pudren fastnade något i porer på huden. En av 
personerna upplevde att pudret utan hyaluronsyra höll sig längre utan att bli ojämn 
jämfört med pudret med hyaluronsyra. 
 
Hur behagligt pudren var att använda 
Fem personer ansåg att båda pudren var behagliga att använda. En av dessa anmärkte 
dock att på grund av att pudret var så pigmenterat färgade det av sig lätt på kläder och 
liknande.  
 
En person upplevde dock skillnad mellan de två pudren. Personen upplevde att det utan 
hyaluronsyra var mer behagligt att använda, kändes mer mjukt och följsamt. Pudret med 
hyaluronsyra upplevdes inte lika mjukt samt spred inte ut sig lika lätt. 
 
Hur försökspersonerna upplevde täckningen 
Tre personer upplevde båda pudren ha bra täckning och bra pigmentering. Två personer 
upplevde pudret utan hyaluronsyra sitta bättre. En av dessa anmärkte att pudret med 
hyaluronsyra försvann snabbare, medans den andra ansåg att pudret med hyaluronsyra 
var något fläckig. En person ansåg att pudret med hyaluronsyra satt bättre än det utan. 
Personen upplevde att pudret med hyaluronsyra inte behövdes appliceras lika många 
gånger för att uppnå samma färg som pudret utan hyaluronsyra. Dock poängterade denna 
person att efter applikation höll sig inte täckningen hela dagen. 
 
Hur försökspersonerna upplevde produkterna i jämförelse med andra produkter 
En person hade inte använt täckande puder innan och ansåg sig därför inte kunna 
jämföra. Två personer ansåg att båda pudren var bra i jämförelse med andra pudren, den 
ena ansåg till och med dessa pudren kändes bättre och ”snällare” mot huden.  
 
En person ansåg att dessa pudren inte var så släta jämfört med andra pudren, men 
upplevde dock pudret med hyaluronsyrat mer positivt på grund av dess rika 
pigmentering.  
 
En annan person ansåg att pudret utan hyaluronsyra inte var så fint mald och snabbt blev 
fläckig. Denna person ansåg även att pudret med hyaluronsyra var bra jämfört med andra 
produkter. 
 
En annan person ansåg att pudret utan hyaluronsyra var väldigt bra jämfört med andra 
produkter, medan pudret med hyaluronsyra ansågs ”helt okej” i jämförelse med andra 
produkter. Motiveringen var att pudret med hyaluronsyra blev ganska ojämn, medan det 
utan höll en ganska jämn färg under hela användandet. 
 
Upplevelse av hudreaktion från produkterna 
Ingen av försökspersonerna upplevde att de fick en hudreaktion från produkterna. 
 
Upplevelse av skillnader mellan pudren gällande effekt på huden (som mjukhet, 
fuktighet, slätare eller liknande) 
Två personer upplevde ingen skillnad mellan pudren med avseende på effekter på huden.  
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Tre personer upplevde dock att pudret med hyaluronsyrat hade positivare effekter 
jämfört med pudret utan. Samtliga dessa tre ansåg att pudret med hyaluronsyra 
upplevdes mer mjukt. En av dessa upplevde att pudret med hyaluronsyra kändes mer 
lent. 
 
En sista person ansåg att pudret med hyaluronsyra upplevdes mindre slät och mjuk 
jämfört med pudret utan hyaluronsyra. 
 
Övriga synpunker eller något som kunnat förbättras med produkterna 
Två ansåg att pudret kunnat förbättras genom att ta fram fler hudtoner. Två personer 
ansåg även att pudret kan förbättras så det inte färgar av sig lika lätt. Två personer ansåg 
även att pudret kan förbättras så det håller längre, alltså att det sitter kvar på huden 
längre än det gjort under testerna. Två personer ansåg att allt var bra och hade ingen 
anmärkning gällande förbättring av pudret. 
 
Resultat labbvärden 
Tabell 5 visar resultaten från mätningarna på försökspersonerna. 
 
Tabell 5. Mätvärden på försökspersoner, fukthalt, pH, upphöjningsfas (E), retraktionsfas 
(R) samt viskoelasticiteten (VE). Gulmarkerad är de värden som tagits på de platser 
hyaluronsyra applicerats. 
 
 

 
Höger 

 
Vänster 

 
Fukthalt 
(corneometer) 

pH E R VE Fukthalt 
(corneometer) 

pH E R VE 

Person 1 14,04 5,67 9,3 474 5,1 19,16 5,5 13,1 441 7,7 
Person 2 23,48 5,75 7,4 369 5,2 18,3 5,51 6,7 354 4,9 
Person 3 24,98 5,12 5,8 387 3,9 22,4 4,99 2,3 300 2 
Person 4 22,32 6,06 12,7 441 7,5 18,94 6,15 9,3 369 6,6 
Person 5 19,88 5,8 11,6 546 5,5 22,44 5,43 12,9 528 6,4 
Person 6 20,98 5,9 7,4 405 4,7 19 5,94 8,6 387 5,8 
Person 7 14,6 6,12 10 459 5,7 20,18 5,54 9,3 408 5,9 

 
I tabell framgår det att pH-värdena för hyaluronsyra var mellan 5,51 och 6,06 samt att pH 
värdena för puder utan hyaluronsyra var mellan 5,12 och 6,12. Värdena för corneometer 
för puder med hyaluronsyran var  mellan 14,04 och 22,32. Värdena för corneometern 
utan på puder utan hyaluronsyra var mellan 14,6 och 24,98. Värdena för parametern E 
från dermalab på puder med hyaluronsyra var mellan 2,3 och 12,7. Värdena för 
parametern E för puder utan hyaluronsyra var mellan 5,8 och 13,1. Värdena för 
parametern R för puder med hyaluronsyra var mellan 300 och 546, medan för puder utan 
hyaluronsyra låg värdena på mellan 5,8 och 13,1. Värdena för VE för puder med 
hyaluronsyra var mellan 2 och 7,5 medan värdena för pudret utan hyaluorsonsyra var 
mellan 3,9 och 7,7. 
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Tabell 6. Beräkning av skillnad i tryck för upphöjningsfasen. Gulmarkerad är de värden 
som tagits på de platser hyaluronsyra applicerats. 
  

Med hyaluronsyra Utan hyaluronsyra 
E ΔP = (E * 0,3125) / 1,5 

mm 
E ΔP = (E * 0,3125) / 1,5 

mm 
Person 1 9,3 1,94 13,1 2,73 
Person 2 6,7 1,40 7,4 1,54 
Person 3 2,3 0,48 5,8 1,21 
Person 4 12,7 2,65 9,3 1,94 
Person 5 11,6 2,42 12,9 2,69 
Person 6 8,6 1,79 7,4 1,54 
Person 7 9,3 1,94 10 2,08 

 
Tabell 6 visar att skillnaden i tryck för puder med hyaluronsyra låg på mellan 0,48 och 
2,65. Skillnad i tryck för puder utan hyaluronsyra låg på mellan 1,21 och 2,73.  
 
Tabell 7 visar mätvärden på hud som exponerats för rent hyaluronsyra jämfört med 
kontrollområde som inte blivit exponerat. 
 
Tabell 7. Resultat för test på område exponerat med ren hyaluronsyra samt kontroll på 
område som inte blivit exponerat.  

Fukthakt 
(corneometer) 

Aquaflux pH E R VE ΔP 

Exponerat 
område 

27,8 9.9 4,8 4,4 354 3,3 0,92 

Kontrollarm 37,09 10,2 4,42 8,1 405 5,2 1,7 
 
 
Tabell 8 visar pH värden hos 0,3 g av produkterna som blandats med 25 ml destillerat 
vatten. 
 
Tabell 8. pH värden hos 0,3 g av produkterna som blandats med 25 ml destillerat vatten. 
Gulmarkerad är de värden som tagits på de platser hyaluronsyra applicerats. 
  

pH värden 
Produkt med 
hyaluronsyra 

7,3 

Produkt utan 
hyarluronsyra 

7,08 

Ren hyaluronsyra 6,71 

Diskussion 
Brister i studie 
Två brister i studien är att försökspersonerna var nära i ålder samt att det inte var många 
försökspersoner som deltog. Det hade behövts rekryteras fler samt personer med mer 
varierande åldrar för att ha mer mätvärden att utgå från. Dock var det inte en möjlighet 
att rekrytera fler personer i denna studie på grund av den begränsade tiden för studiens 
genomförande. 
 
Framställning av puder 
När pudret framställdes var det lättare att först blanda järnoxiderna för sig och sedan 
tillsätta hyaluronsyra. Detta eftersom järnoxiderna lätt klumpade sig och det var lättare 
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att först blanda ut dessa klumpar innan hyaluronsyrat tillsattes. Det var även att föredra 
att tillsätta hyaluronsyra så tidigt som möjligt i processen då det i instruktionerna för 
pudret på burken stod att pudret behövde blandas ut länge för att inte ge klumpar. 
Homogeniteten i pudren har inte mätts, men enligt teorin ger en längre blandningstid ger 
även en bättre homogenitet. 
 
Enkäter 
Applicering 
Samtliga deltagare ansåg att en jämn applicering och ett täckande puder är viktiga 
egenskaper i ett puder kosmetika. Tre av deltagarna tyckte även att det var viktigt att 
pudret inte är fläckande och flyger överallt. Gällande skillnader i applicering tyckte 
majoriteten att båda pudren var lätta att applicera och två personer tyckte till och med att 
pudret med hyaluronsyra var lättare än det utan. Dock upplevde en person att pudret 
utan hyaluronsyra var mer följsamt. Detta är ett väldigt positivt resultat då samtliga 
försökspersoner ansåg att viktiga egenskaper i ett puder är en jämn applicering. Endast 
en person upplevde att pudret utan hyaluronsyra var mer följsamt. Dock ansåg de 
resterande fem personerna att appliceringen av pudret med hyaluronsyra var bra kan 
slutsatsen dras att försökspersonerna var nöjda enligt denna aspekten. 
 
Faktorer som kan påverka appliceringen av puder kan vara skillnader på huden mellan 
höger och vänster arm eftersom ett puder placeras på samma område under hela 
testperioden. Är t.ex. ena armen mer torr eller liknande kan det medföra att det blir 
svårare att applicera. Eftersom endast en av personerna upplevde att pudret med 
hyaluronsyra var mindre följsamt är det möjligt att en annan faktor har påverkat denna 
upplevelse.  
 
Gällande hur pudret satt efter applikation var försökspersonerna väldigt eniga. Generellt 
ansåg försökspersonerna att båda pudren satt bra. En person upplevde dock att både 
pudren fastnade lite i porer. Upplevelsen om att pudret fastnade i porer är en kommentar 
som bör uppmärksammas. Porer är mer vanligt i ansikte än på armar och innebär att 
kanske de andra försökspersonerna inte upplevde detta problemet då de inte själva har så 
många porer på armarna där pudret testades. Detta kommer isåfall ge problem om pudret 
appliceras i ansiktet där porer är mer vanligt förekommande.  
 
Utifrån resultat kan man dra slutsatsen att trots att några försökspersoner upplevde 
några nackdelar från de två pudren så var upplevelsen ändå generellt att båda pudren satt 
bra och att försökspersonerna var nöjda enligt den aspekten. De skillnader som upplevdes 
var väldigt olika och varandras motsatser. Medan en var mer nöjd med pudret med 
hyaluronsyra och tyckte det pudret satt betydligt bättre tyckte en annan person att pudret 
utan hyaluronsyra höll sig längre på huden. En person av de sex personer som deltog i 
enkäten upplevde även att pudret med hyaluronsyra blev fläckigt. Eftersom ingen annan 
upplevde detta kan det vara ett resultat kopplat till personens hudtyp, personen kanske är 
var extra torr på exponerat område eller liknande. 
 
Hur behagligt pudret var att använda 
Gällande hur behagligt pudren var att använda var försökspersonerna väldigt eniga. Fem 
personer ansåg att båda pudren var behagliga och därför kan slutsatsen dras att 
försökspersonerna var nöjda med de två pudren gällande den aspekten.  
 
En nackdel som en person tog upp var att i och med de två pudren var så pigmenterade 
färgade de av sig lätt på kläder och annat. Detta är en egenskap som kanske inte upplevts 
lika obekväm om pudret används på ansiktet, där det egentligen är avsett att användas. 
Detta eftersom på armarna kan det vara svårt att inte stöta i saker, man kanske har en 
långarmad tröja, bär på något, lutar sin arm mot ett föremål utan att tänka på det. Färgar 
pudret av sig är det förståeligt att det upplevs som något väldigt negativt. Medan i 
ansiktet kanske det är önskvärt med ett mer pigmenterad puder eftersom man inte 
behöver använda lika stor mängd av produkten vid varje applikationstillfälle och därmed 



 

 15 

kan använda produkten mer sparsamt. Samtidigt är det inte lika vanligt att ansiktet 
kommer i kontakt med föremål och liknande i samma utsträckning som armarna gör. 
 
En person upplevde att pudret utan hyaluronsyra var mindre behagligt att använda än det 
utan. Detta eftersom pudret med hyaluronsyra inte kändes lika mjuk och följsamt. 
Eftersom endast en person upplevde detta är det svårt att dra slutsatsen att detta berodde 
på just ämnet hyaluronsyra. 
 
Upplevelse av täckningen 
Gällande täckningen framgår det tydligt i resultatet att hälften av personerna var nöjda 
med produkterna med avseende på täckningen och andra hälften var mindre nöjda.  
 
Två personer var mer missnöjda med pudret med hyaluronsyra då det inte höll sin 
täckning hela dagen. När man bär smink är det viktigt att sminket kan hålla en längre tid 
så att konsumenten inte behöver fylla på upprepade gånger under en och samma dag, 
därför är detta en aspekt som definitivt hade varit bra att förbättra. I och med att endast 
två personer upplevt detta problemet är det oklart om problemet beror på andra faktorer, 
som exempelvis den arm pudret applicerats på utsätts för mer yttre “påfrestning” som 
skrapat bort pudret, eller om det faktiskt beror på att hyaluronsyrat i sig medför att 
mineralpudret sitter sämre. 
 
En person tog även upp att hyaluronsyra inte behövde appliceras lika många gånger för 
att uppnå samma färg som pudret utan hyaluronsyra, vilket personen upplevde som 
något positivt. Indirekt syftar personen på att pudret med hyaluronsyra upplevdes mer 
pigmenterad. Detta är en positiv upplevelse då man, som tidigare nämnt, med ett 
pigmenterat puder kan vara mer sparsam och har ett puder som räcker länge. Dock var 
det bara en person som upplevde just pudret med hyaluronsyra vara bättre gällande den 
aspekten jämfört med pudret utan, vilket gör det svårt att dra slutsatsen att hyaluronsyra 
är orsaken till denna upplevelse. 
 
Jämförelse med andra produkter 
I jämförelse med andra produkter var åsikterna från försökspersonerna väldigt olika och 
det är svårt att dra en mer generell slutsats. Slutsatser kan även vara svåra att dra i och 
med att det finns så många produkter på marknaden och man därför inte vet vilken 
produkt de jämför med. Detta hade kunnat åtgärdats genom att tillåta personerna fylla i 
vilka produkter de använt tidigare. 
 
Två personer höll med om att båda pudren var bra jämfört med andra produkter, men 
förtydligade inte om den upplevdes “bättre” än tidigare produkter eller om produkterna 
var “lika bra” osv. En person avstod för att dra en jämförelse eftersom personen inte 
använt täckande puder innan.  
 
De tre övriga personerna upplevde skillnad mellan hur bra de två pudren de fått jämfört 
med andra produkter. Deras motivering till varför ena pudret var bättre än det andra var 
väldigt olika vilket gjorde det svårt att dra en mer generell slutsats. En kunde exempelvis 
motivera att pudret med hyaluronsyra var mer pigmenterat och därför bättre än andra 
produkter. En annan motiverade att pudret med hyaluronsyra var ojämnt och därför inte 
lika bra som övriga produkter.  
 
Det är väldigt svårt att dra en slutsats utifrån resultatet på denna frågan.  
 
Upplevelse av skillnader i huden gällande effekt 
Resultatet för skillnader i huden gällande effekt är väldigt intressant då tre personer 
upplevde att pudret med hyaluronsyra upplevdes mer mjukt. En tog upp att det också 
kändes mer lent. Två personer upplevde dock ingen skillnad och en person tyckte 
tvärtom, att pudret utan hyaluronsyra kändes mindre mjukt och slät. Resultatet är 
därmed väldigt varierat gällande denna aspekten och det kan vara svårt att dra någon 
slutsats. 
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Begränsningar och brister i enkät 
En begränsning är att testet utfördes på få personer och alla var ganska nära i åldern 
(åldrarna 19-23 år). En mer mogen hud hade kanske givit en annan upplevelse. Det var 
även endast sex personer som svarade på enkäterna, vilket var väldigt lite och gjorde det 
svårt att dra en generell slutsats när exempelvis tre personer hade olika åsikter. Något 
som hade förbättrat studien hade varit om fler hade deltagit. På grund av tidsbrist var det 
dock svårt att rekrytera fler i denna studie. 
 
En annan begränsning är att enkäterna inte tog hänsyn till hudtyp som exempelvis torr 
hud, fet hud och känslig hud. Förbättring av enkäten hade varit om det fanns med en 
fråga i enkäten som täckte detta så man kunnat ta hänsyn till skillnader gällande den 
aspekten. 
 
Ytterligare en begränsning kan vara vid vilken tidpunkt personerna besvarade enkäten. 
Vissa försökspersoner besvarade enkäten på plats när de kommit till laboratoriet och 
vissa hade besvarat enkäten hemma innan de kom till laboratoriet och lämnade in 
enkäterna. En person besvarade enkäten över en vecka efter att tester hade utförts på 
labb. Detta kan ha påverkat svaren gällande hur utförliga de är och liknande. En person 
som besvarat enkäten precis efter applicering kanske svarade mer utförligt medan en som 
besvarade på laboratoriet kan ha upplevt mer stress och kanske glömt de tankar de haft 
under användandet.  
 
Enkäten hade mycket öppna frågor vilket gör att vissa tankar gällande samma sak kunde 
uppstå under olika frågor. Detta gjorde det svårare att analysera svaren. I enkäten fanns 
det inte heller några skalor utan svar gavs i fritext, därav gavs ingen kvantitativ data som 
kunde varit lättare att analysera. 
 
En annan faktor som kan påverkat upplevelsen av pudret är att ämnet mica endast 
utgjorde 8% i vardera puder, när det egentligen ska utgöra ca 50%. Detta kan ha påverkat 
de mer generella åsikterna om båda pudrens egenskaper. 
 
Testresultat 
Att beräkna statistik på resultatet ansågs olämpligt på grund av att studien endast 
utgjordes av sju försökspersoner.  
 
pH 
Vid mätning av pH på försökspersonerna var värdena något lägre för pudret utan 
hyaluronsyra än pudret med ämnet i, vilket framgår i tabell 5 i resultatet. Samma resultat 
erhölls när rent hyaluronsyra applicerats på en person i 12 dagar, vilket framgår i tabell 7. 
När pH-mätningar gjorde på rent pulver som blandats med destillerat vatten var 
resultatet på pHt ännu mer basiskt i jämförelse med försökspersonernas resultat (tabell 
8). Skillnaderna kan bero på att pH testerna gjordes på huden efter att pudret tagits bort 
och därmed inte representerar själva pH värdet i pudret, utan vilket pH värde huden har 
efter pudret applicerats och fått påverka huden lite.  
 
I pH testerna för uppslammat pulver visade sig rent hyaluronsyra ha lite lägre pH i 
jämförelse med när det är i en blandning i mineralpuder (tabell 8). Dock var det önskvärt 
att få pH mellan 4 - 5. Endast en person hade ett värde som var önskvärt, personen hade 
pH värdet 4,99 på den plats som puder med hyaluronsyra applicerats. Resten hade högre 
värde än detta. Därmed kan slutsatsen dras att pudret inte erhöll inte det önskade pH-
värdet som var optimalt för huden. Detta hade i vidareutveckling av pudret kunnat 
åtgärdas genom tillsats av ämnen som gör pudret mer surt. 
 
Fukthalt 
Önskvärda värden enligt teorin är att mineralpudret med hyaluronsyra skulle ge högre 
värden vid mätning av corneometer. Detta eftersom teorin beskriver att tillsats av 
hyaluronsyra ökar fukthalten i huden. När resultatet studeras (tabell 5) framgår det att 
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endast två personer hade högre fukthalten i huden på området där hyaluronsyrat 
applicerats jämfört med område där mineralpuder utan hyaluronsyra applicerats. De 
resterande fem personerna hade istället lägre värden där hyaluronsyrat applicerats 
jämfört med kontrollpudret. Samma sak när mätning gjordes på person som applicerat 
rent hyaluronsyra i tolv dagar, personen erhöll ett lägre värde med corneometern jämfört 
med arm som inte exponerats för rent hyaluronsyra (tabell 7). Resultatet stämmer 
därmed inte med teorin. Det var väldigt få mätningar som tidigare nämnt, därmed bevisar 
mätningarna inte hyaluronsyrats effekter. Men en anledning till det avvikande resultatet 
kan dock ändå vara att de studier som gjorts tidigare var med krämer. Dessa har redan 
fukt i sig och i och med hyaluronsyra drar åt sig fukt kan det innebära att man får bättre 
effekt från hyaluronsyrat i samband med detta. Pulver är väldigt torrt, vilket kan medför 
att hyaluronsyrat inte får en möjlighet att dra åt sig fukten.  
 
En annan möjlig förklaring är att hyaluronsyrat dragit åt sig vatten, men att det inte tagit 
sig in i huden. Ämnet kan ha dragit åt sig fukt som finns naturligt i huden så denna fukt 
kommer till ytan, sedan när pudret tas bort tas fukten bort också. Detta kan förklara 
varför områden där hyaluronsyra applicerats hade lägre fukthalt. Eftersom huden är 
tjockare på armarna jämfört med i ansiktet hade kanske ett annat resultat erhållits om 
pudret applicerats i ansiktet istället. Det kanske hade fått lättare att sig in i huden där. 
 
Elasticitet 
Gällande skillnad i tryck i ”upphöjningsfasen” vid test med Dermalab fick fyra personer 
lägre värden på tryck där hyaluronsyrat applicerats, vilket tyder på en mer elastisk hud 
(tabell 6). Person som applicerat ren hyaluronsyra i 12 dagar fick också ett lägre värde på 
trycket där hyaluronsyrat applicerats (tabell 7). Dock fick tre personer motsats resultat 
vilket gör det svårt att dra en mer generell slutsats. Samma gällde när retraktiosnfasen 
mättes (parameter R), vilket framgår i tabell 5 i resultat. Fyra personer fick en lägre 
retraktionsfas där hyaluronsyrat applicerats, vilket tyder på bättre elasticitet. Person som 
applicerat rent hyaluronsyra i 12 dagar hade också en lägre retraktionsfas där 
hyaluronsyra applicerats (tabell 7). Samtidigt fick tre lägre retraktionsfas där 
hyaluronsyra inte applicerats. Det hade behövt göras mätningar på fler personer för att få 
ett mer representativt resultat.  

Slutsats 
Generellt var de flesta försökspersonerna nöjda med pudret med hyaluronsyra. 
Majoriteten tyckte att pudret var lätt att applicera, satt bra efter applicering och behagligt 
att bära. Därmed kan slutsatsen dras att det är möjligt att utveckla ett mineralpuder med 
hyaluronsyra i som ger ett bra resultat gällande den aspekten. En förbättring kan dock 
vara att pudret inte höll sig kvar på applicerat område hela dagen, vilket 
försökspersonerna tog upp.  
 
Om hyaluronsyra påverkade hudens fukthalt och elasticitet är svårt att dra slutsats kring 
på grund av få antal försökspersoner. Majoriteten hade dock en lägre fukthalt där ämnet 
applicerats i jämförelse med kontrollpudret. Det var svårt att dra slutsats om 
hyaluronsyras påverkan på elasticiteten också av samma anledning. Värdena vid 
mätningar av elasticiteten var väldigt varierande och det hade behövt göras studier på fler 
för att få ett mer representativt resultat. 
 
Eftersom nästan alla mätningar gav ett pH som var större än 5 kan slutsatsen dras att 
mineralpudret som framställdes inte erhöll det önskade pH värdet. 
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Bilaga 1. Information till försökspersoner samt samtycke. 

Hälsodeklaration för deltagande i studie av huden  
Anser du dig för närvarande vara tillräckligt frisk för att  
kunna vara med i en studie av huden?   JA □
 NEJ □  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Brukar du lida av eksem eller har överkänslighet  
mot ingredienser i hudvårdsprodukter?   JA □
 NEJ □ 
 
 
Ev kommentar? 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Är du gravid?     JA □
 NEJ □ 
 
   …… 
Härmed intygar jag att jag vill delta i studien av ett mineralpuders effekt på huden 
efter att ha fått muntlig och skriftlig information om studien.  
Information har också getts om att jag har rätt att när som helst och utan 
motivering att avbryta studien och att detta inte medför någon framtida nackdel 
för mig i relation till försöksledaren. 
Genom att underteckna denna information ger jag mitt samtycke till att resultaten 
från studien får databearbetas och redovisas på gruppnivå. 
 
Namn:……………………………………………………...Ålder:…………………………
………………………… 
 
Tel:…………………………………   
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Information till forskningspersoner 
Du tillfrågas om att delta i en studie om ett mineralpuder och dess effekt på 
huden. 
Bakgrund och syfte 
Hyaluronsyra är ett ämne som marknadsförs för sina egenskaper att motverka 
rynkor och ger en ökad fukthalt i huden.  
Syftet med denna studie är att undersöka hur hyaluronsyra, i ett mineralpuder, 
kommer påverkar huden. Detta kommer undersökas med hjälp av 4 instrument.  
Instrumenten är godkända för att användas på huden och mätningen påverkar 
inte huden på något sätt. 
Förfrågan om deltagande 
Vi vet sen tidigare att du kan vara intresserad av att vara med i studier eller har 
fått kännedom om detta via vårt kontaktnät (vänner, släktingar).  
Hur går studien till? 
Ni kommer få 2 puder, ett med hyaluronsyra och ett utan. Varje puder ska 
appliceras under en tid på 4 dagar på varsin underarm. Efter 4 dagar är ni 
välkomna in till ett labb för mätningar på huden. 
Alla mätningar är helt besvärsfria och innebär att man lägger ett instrument mot 
ytan under någon minut för att fånga upp ett mätvärde.  
De fyra instrument som kommer att användas är standardinstrument för mätning 
av hudens vattenavgivning (AquaFlux), kapacitans (Corneometer), konduktans 
(Dermalab), pH med pH mätare. Pudret tas bort på labb med tejp, processen är 
väldigt mild. Vi kommer att mäta huden på underarmen. Mätytan är mindre än 10 
cm i diameter. Mätningen tar maximalt 30 min i anspråk.  
Innan mätningen vill vi att din hud kommer i balans med omgivningen på labbet. 
Det innebär att du får vänta ungefär 20 min innan det är din tur.  
Ni kommer även få ett frågeformulär som handlar om er upplevelse av de 2 
pudren som ni får testa. Ni får denna enkät samtidigt som pudren lämnas till er. 
Ni kan besvara frågorna när som helst innan testdagen.  
Dessutom vill vi att du ska undvika att använda andra produkter på armarna 
under testperioden. Inga andra restriktioner. 
Vilka är riskerna? 
Vi ser inga risker med försöket. Du har möjlighet att avbryta din medverkan när 
som helst under studien utan att det påverkar din framtida kontakt med labbet. 
Finns det några fördelar? 
Ni får en biobiljett som tack för att ni vill medverka till att öka våra kunskaper om 
produkten.  
Hantering av data och sekretess 
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 gäller för denna studie. 
Forskningshuvudmannen Eviderm Institute är ansvarig för att hantera de 
personuppgifter som lämnas av dig och som framkommer som resultat av 
undersökningen. Marie Lodén är kontaktperson för dessa uppgifter. Som 
forskningsperson har du rätt att få registerutdrag och rättelse av eventuellt 
felaktiga uppgifter.   
Uppgifterna om dig är strikt konfidentiella. Dina svar och dina resultat kommer 
att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna arkiveras i 5 år. 
De data som lämnas vid rapportering av studien kommer att vara anonyma, så att 
de enskilda personerna ej kan identifieras. Resultaten kommer att presenteras på 
gruppnivå. 
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Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultat från forskningen kan komma att leda till vetenskapliga rapporter som 
kommer att offentliggörs på DIVA-portal.org. 
Försäkring, ersättning 
Som tack för din medverkan får du en biobiljett. 
Tidpunkter för besök på kliniken 
Om du har möjlighet att vara med i studien vill vi att du kommer till Eviderms 
laboratorium vid den tidpunkt vi kommer överens om.  
Tänk på detta: 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta.  
Undvik att använda andra produkter på armarna under de dagar mineralpudret 
testas. Inga andra restriktioner gäller. 
Information om studien och kontaktperson: 

• Ansvarig försöksledare och personuppgiftsansvarig: Nadia 
Kragenskjöld, tel 0720306990, e-post: nadia.k@hotmail.se 
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Bilaga 2. Användarinstruktioner som getts till försökspersoner. 

Användarinstruktioner 
Ni har 2 puder, ett som heter ”höger” och ett som heter ”vänster”. 
 
Puder ”vänster” appliceras på underarmens mittendel som på bild nedan, puder 
”höger” på motsvarande plats fast på höger arm. 
 
Applicera pudret under 3 dagar både morgon och kväll och ta så mycket puder att 
ni upplever det ger en lagom täckning. 
 
4e dagen appliceras pudret på armarna en sista gång. Sedan får ni komma in till 
labbet där pudret tas bort och testerna görs. 
 
Undvik att använda andra produkter på den behandlade huden under 
testperioden.  
 
 
 

 
Bild 1. Plats för applicering av puder 

 
 
 

 
Bild 2. Exempel på applicering 
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Bilaga 3. Enkät till försökspersoner 
 
 

Vad anser du vara viktiga egenskaper i ett 
puder? 
 

 

Hur lätt tyckte du det var att applicera pudret? 
 
 
 

 

Hur upplevde du att pudret satt på huden efter 
applikation?  
 
 
 
 

 

Var pudret behagligt att använda? 
 
 
 
 
 

 

Hur upplevde du täckningen? 
 
 
 
 
 

 

Hur är produkten i jämförelse med andra 
produkter du tidigare använt? 
 
 
 
 

 

Upplever du att du fått några hudreaktioner 
från produkten? 
 
 
 
 

 

Upplevde du någon skillnad mellan de 2 
pudren gällande effekt på huden? Och vad i så 
fall? T.ex mjukhet, fuktigare, slätare eller 
liknande. 
 
 
 

 

Övrig synpunkt/något som kunnat förbättras?  
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