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Abstrakt 
 

Syfte - Studien syftar till att undersöka om det har skett en förändring angående solning 

i solarier från 2006/2007 fram till 2015/2016 hos individer i Sverige mellan 18-24 år. 

Samt att studera om det har någon betydelse till vilket kön, utbildningsnivå och hudtyp 

man tillhör i förhållandet till hur mycket Minimal Erythemal Dose (MED) man utsätter 

sig för under 2016. 

Metod – Metoden som användes var en kvantitativ mätmetod där en webbenkät 

användes som verktyg. Enkäten skickades ut på en social plattform.   

Resultat - 193 personer svarade varav 127 passade in i målgruppen, 99 var kvinnor och 

28 var män. 76 personer hade läst på universitet eller en högskola, 50 personer angav 

gymnasie som högsta utbildningsnivå och en person hade grund-/folk-/realskola eller 

liknande som svar. Vad det gäller hudtyp så var det 96 personer med hudtyp I, 27 

personer med hudtyp II, 3 personer med hudtyp III och en person med hudtyp IV. 

Det visade sig att det inte har skett en statistisk signifikant förändring mellan en studie 

som gjordes åren 2006/2007 och den här studien från 2015/2016 angående solning i 

solarium (χ2 (5) = 3.902, p < .05). Dock visade det sig att det finns en skillnad mellan 

könen i deras UV-exponering (p=0,033). Utbildningsnivåer (p= 0,896) och hudtyper 

(p= 0,117) skiljer sig inte signifikant från varandra. Det fanns heller inget signifikant 

samband mellan utbildningsnivå och MED (p=0,897) eller mellan hudtyp och MED 
(p=0,079). Medianvärdet av den totala UV-exponeringen är 61,18 MED där den undre 

kvartilen ligger på 29,37 MED och den övre kvartilen ligger på 105,54 MED. UV-

exponering i solarium har ett medianvärde av 0,0 MED  där den undre kvartilen ligger 

på 0,0 MED och den övre kvartilen ligger på 5,0 MED.  

Slutsats - Sveriges arbete för att motverka solarium kan utvecklas då det har visat sig 

att det inte har skett en förändring på 10 år. Framtida studier skulle kunna rikta sig mot 

varför det inte har förändrats och hur man ska utforma interventioner som människor 

faktiskt kan ta till sig.  
 
Nyckelord 
UV-exponering, solning i solarium, unga vuxna, Sverige 
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2 Bakgrund 
 
2.1 UV-strålning och cancer 

Hudcancer är ett hälsoproblem som har blivit större och större sedan 1970-talet (UICC 

2006; Lim et al. 2011; CDC 2012). Enligt International Agency for Research on Cancer 

(IARC) är UV-exponering carcinogen (Diehl, Bock, Breitbart, Greinert & Schneider 

2013; Bock, Diehl, Litaker, Breitbart, Greinert & Schneider 2013). Under 1970-talet 

upptäckte man att det fanns ett samband mellan hudcancer och UV-exponering. När 

människor fick möjlighet att sola i solarium blev sambandet ännu tydligare eftersom 

man exponerade sig för ännu mer UV-strålar (Chang, Muryaku, Penn, Abbasi, Davis, 

Berwick & Polsky 2014; Diffey 2013). De människor som har en högre risk att drabbas 

av hudcancer är de som börjar sola när de är unga och framförallt de som solar i 

solarium (Chang et al. 2014; CDC 2012; Diffey 2013; Lim et al. 2011). Det finns fler 

faktorer som påverkar risken av att drabbas av hudcancer, som till exempel vilken 

hudtyp man har (Boniol, Sallin & Doré 2002). 

 
2.2 Begreppsförklaring 
 
2.2.1 Minimal erythemal dose (MED) 
MED är en förkortning för Minimal Erythemal Dose, där 1 MED är den minsta dosen 

av energi i form av UV-strålar som kan orsaka en lätt rodnad på huden. Dosen energi 

som kroppen utsätts för när man solar räknas som energi per kvadratmeter kroppsyta 

och den anges förkortat som J/m2. Med andra ord så motsvarar 1 MED ett visst J/m2-

värde. Det finns till exempel ett värde som är standardiserat för 1 MED och det är 210 

J/m2 (Nylén, Bergqvist, Fischer, Glansholm, Hansson, Surakka, Söderberg & Wester 

2002). 210 J/m2 är alltså den dosen UV-strålar som kroppen kan utsättas för innan det 

orsakas en lätt rodnad på huden. Eftersom alla människor är olika känsliga när det gäller 

UV-strålar, borde man undvika det standardiserade värdet på 1 MED - 210 J/m2 och 

istället bestämma MED för varje individ och situation (Strålsäkerhetsmyndigheten 

2010). 
 

2.2.2 Olika hudtyper 
Det finns flera olika hudtyper och de är graderade från I till VI. Varje hudtyp har sina 

egna kännetecken och varierar mellan olika människor (Strålsäkerhetsmyndigheten 

2015). En persons hudtyp och hudkänslighet kan vara en bidragande faktor till varför 

den personen har drabbats av hudcancer (Veierød et al. 2010; Boniol et al. 2002). Enligt 
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Webb & Engelsen (2006) motsvarar 1 MED mellan 200-1000 J/m2 beroende på vilken 

hudtyp och kännetecken man har.  
 

Tabell 1. Tabellen visar de olika hudtyper som finns samt vad som kännetecknar dem 

enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2015). Information om MED (minimal erythemal 

dose) och J/m2 togs från Webb & Engelsen (2006). 

Hudtyp Kännetecken 1 MED (J/m2) 

I 
Alltid röd - aldrig brun. Oftast blond- eller rödhårig, mycket 

ljus hy. Fräknar och blåa- eller gröna ögon.  
200 

II 
Alltid röd - ibland brun. Oftast mörkblond, ljus hy. Fräknar 

och blåa ögon. 
250 

III 
Ibland röd - alltid brun. Oftast mörkhårig, naturligt ljusbrun 

hy eller ljus hy. Bruna ögon. 
300 

IV 
Sällan röd - alltid brun. Oftast mörkhårig, naturligt ljusbrun 

hy. Bruna ögon. 
450 

V 
Aldrig röd - alltid brun. Oftast mörkhårig, naturligt 

mörkbrun hy. Bruna ögon. 
600 

VI 
Aldrig röd - alltid brun. Oftast mörkhårig, nästan helt svart 

hy.  
1000 

 

2.2.3 Former av hudcancer 
Det finns framförallt två olika sorters hudcancer som man skiljer på och dessa är 

malignt melanom (senare melanom) och non-melanoma hudcancer. Den sistnämnda 

cancerformen delas in i två olika typer: “Basal Cell Cercinoma” (BCC) och “Squamos 

Cell Carcinoma” (SCC). Skillnaden mellan melanoma och non-melanoma hudcancer är 

att de bildas i olika celler. Non-melanoma hudcancer är ofta synlig på kroppens ytliga 

delar och kan lättare opereras bort om den upptäcks i tidigt skede. Melanoma däremot, 

sprider sig i kroppen och kräver en annan behandlingsform (ASCO 2015).  
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2.3 Tidigare forskning 
 
2.3.1 UV-strålning 
Människan utsätts hela tiden, mer eller mindre, för olika former av strålning, bland 

annat ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålning kan vi människor inte se med 

blotta ögat.  

UV-strålar kommer från solen och når oss även om det är molnigt. Men solen är inte 

den enda källan av UV-strålar. Nuförtiden finns det artificiell UV-strålning som 

kommer ifrån lampor och dessa kan man bland annat hitta i solarier (Lim, James, Rigel, 

Maloney, Spencer & Bhushan 2011). UV-strålning delas in i tre olika 

våglängdsområden, UVA-, UVB-, och UVC-strålning. Det som skiljer dem tre åt är att 

de har olika våglängder och därmed påverkar vår hud på olika sätt. Den starkaste 

strålning som finns är UVC-strålning, men den utsätts vi aldrig för då den filtreras bort 

av ozonlagret som omger vår planet (SMHI, 2015). UVB-strålning stannar i överhuden 

och ökar kroppens D-vitaminproduktion. D-vitamin är nödvändig för människan för att 

den påverkar kroppens kalciumproduktion, som i sin tur är positiv för bland annat 

bentillväxten (Lim et al. 2011).  

För att kroppen ska kunna börja producera D-vitamin räcker det med att en fjärdedel av 

kroppsytan exponeras för 25% av en MED varannan dag. 1 MED motsvarar ungefär 

210 J/m2 - 25% är då alltså ungefär 50 J/m2 (Pagels, Wester, Söderström, Lindelöf & 

Boldemann 2016). Samtidigt som UVB-strålning kan vara bra för oss, är den också 

riskfylld och kan ge stora skador. Den kan förstöra vårt DNA vilket i sin tur kan leda till 

cancer (Lim et al. 2011; Strålsäkerhetsmyndigheten 2014). Den sista UV-strålningen, 

UVA, når djupt in i hudens skikt och gör pigmentet i huden mörkt 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2014). 
 

2.3.2 Solariets historia och dess inverkan 
I början av 1900-talet fram till 1910 förknippades en solbrun hud med arbetsklassen, 

vilket ansågs vara skamligt enligt överklassamhället. Klädtrenderna, de 

socioekonomiska faktorerna och konstverk från denna tid talade för att man skulle ha en 

ljus hy. Lite senare under 1900-talet ändrade folk sin inställning mot solbrun hy. Citatet 

av Coco Chanel, “The 1929 girl must be tanned”, tror man är startskottet av trenden att 

vara brun. En solbrun hy var något som förespråkades efter hon hade varit på semester 

på den Franska Rivieran (Diffey 2013). Sedan dess ansågs en solbrun hy vara något 

friskt och önskvärt som var accepterat av alla oavsett vilken samhällsklass man tillhörde  
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(Chang et al. 2014; Elwood & Gallagher 2010). Under de närmaste 50 åren kunde man 

bara få en solbrun hy av att sola under solens strålar, men som tidigare nämnt blev det 

under slutet av 1970-talet populärt att sola inomhus i ett solarium (Diffey 2013). 

I USA och Nordeuropa är det numera vanligt att använda sig av solarier och det är 

speciellt populärt i de skandinaviska länderna (UICC 2006). I Sverige under 1980-talet 

kom det nationella förordningar för solarium, men det dröjde ca 10 år innan dessa 

verkställdes. Förordningarna innehöll regler om att de tidigare UVB-lamporna skulle 

bytas ut och ersättas med UVA-lampor (Veierød, Adami, Lund, Armstrong & 

Weiderpass 2010). Kort därefter studerade Westerdahl, Olsson, Måsbäck, Ingvar, 

Jonsson, Brandt, Jönsson & Möller (1994) om solning i solarium och malignt melanom 

hängde samman, vilket visade sig att det gjorde. 
 

2.3.3 Vanligaste användarna  
De som huvudsakligen använder sig av solarier är kvinnor som har hudtypen III-VI 

(Bock et al. 2013). Det är kvinnor som har en hud som sällan blir röd och de tål solen 

väl. De har även mörkt hår, bruna ögon och har en ljus till nästan svart hy 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2015). Redan under 1986 kom det en artikel i British 

Journal of Dermatology som beskrev en studie där de kom fram till att det är framförallt  

många unga kvinnor mellan 18-25 år som solar solarium (Diffey 2013).  

Under 1990-talet var det mellan en tredjedel och hälften av alla vuxna i Skandinavien 

som solade i solarium. I Sverige under 1993 var det 70% av de unga kvinnorna som 

solade solarium medan 44% av männen solade solarium (Boldeman, Jansson, Dal & 

Ullén 2003). En enkätstudie från 2010, som genomfördes i USA, visade ett liknande 

resultat: unga kvinnor mellan 18-25 år är de som använder solarier mest (CDC 2012).  

Bock et al. (2013) upptäckte dessutom att individer som hade en högre utbildning samt 

de som var mer medvetna om hudcancer använde sig mindre av solarium.  
 

2.3.4 Solarium farligare än vad man tror 
Både solning utomhus och solning i solarier ökar risken för hudcancer, men det är 

solning i solarier som är det mest riskfyllda. Detta beror på att UV-strålningen i 

solarium kan vara mycket högre än de UV-strålar som kommer från solen (Lim et al. 

2011; Elwood & Gallagher 2010).  

Lim et al. (2011) skriver även att de som använder sig av solarium har 2,5% större risk 

att deras celler bildar “Squamos Cell Carcinoma” (SCC), en icke-melanom 

hudcancerform.  
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Den UV-strålning som kommer från solen mitt under dagen i ett Medelhavsområde, 

består av 4-5% UVB- och 95-96% UVA-strålning. Denna uppsättning av UV-strålar har 

de flesta solarier, men det finns ändå många solarier som har en intensivare UV-

strålning (UICC 2006).  

En intensivare UV-strålning innebär att strålarna kommer tätare och träffar huden i en 

större mängd. Detta leder till att dosen av UVA-strålning är högre i solarier (UICC 

2006). 

Enligt Chang et al. (2014) är det extra farligt att börja sola solarium när man är ung. 

Man tänker oftast inte på konsekvenserna från solning och om vad som möjligtvis kan 

hända om 50 år, samtidigt som det kan dröja innan en eventuell cancer bryter ut. Med 

“ung” menar Chang et al. (2014) att åldern ligger mellan 18-25 år medan UICC (2006) 

påstår att “ung” - alltså tidpunkten där det är extra farligt att börja sola i solarier - borde 

innefatta åldern 18-35. UICC (2006) anser också att det är inom det åldersintervallet det 

är farligast att utsättas för solariets UV-strålar (Bock et al. 2013). De rekommendationer 

som finns i Sverige idag är att användare av solarier bör vara över 18 år och att ägare till 

kommersiella solarium måste informera kunderna om att denna åldersrekommendation 

finns (Strålsäkerhetsmyndigheten 2015). 
 

2.3.5 Kunskap om solarium hos befolkningen 
Enligt Elwood & Gallagher (2010) tror många människor att det är mindre farligt att 

sola i solarier än vad det är att sola i solen. Bränström (2007) visar däremot att 

kunskapen om att det är farligt att sola, speciellt i solarier, är hög hos många människor 

i Sverige. Ändå ligger det fortfarande i modet att vara brun (Chang et al. 2014; Elwood 

& Gallagher 2010). 
 

2.3.6 Åtgärder mot UV-exponering i solarium 
Det som redan görs i många länder för att motverka denna trend av solning i solarium är 

att följa World Health Organization’s rekommendationer om att sätta en åldersgräns på 

när man får börja sola solarium (Lim et al. 2011). I till exempel USA finns det många 

delstater som förbjuder solning i solarier för alla som är under 18 år (Diffey 2013). 

Samma lagar gäller även för Frankrike, Tyskland, Österrike och Storbritannien (Lim et 

al. 2011). 

I vissa länder, bland annat Sverige, är det sedan 1990-talet förbjudet att ha mer än 1,5% 

UVB-strålning i solarier (UICC 2006).  

År 2010 kom det rekommendationer från Strålsäkerhetsmyndigheten att kommuner inte 



  
 

10 

ska kunna erbjuda allmänheten möjlighet till att sola solarium i kommunens simhallar, 

fritids- gym- eller sportanläggningar. Strålsäkerhetsmyndigheten (2015) uppmanar att 

kommuner att inte bedriva verksamheter som påverkar allmänhetens hälsa. Idag jobbar 

man fortfarande på att införa en åldersgräns på 18 år i Sverige eftersom ungefär fyra av 

tio tonåringar och unga vuxna solar solarium (Strålsäkerhetsmyndigheten 2015).   
 

2.3.7 Statens Strålskyddsinstituts årliga undersökning 
Varje år gör Statens Strålskyddsinstitut (SSI) med hjälp av Statistiska Centralbyrån 

(SCB) en undersökning om svenskarnas solvanor för att redovisa trender, 

beteenderelaterad solexponering och sätta det i relation med diagnostiserade cancerfall. 

Den första undersökningen genomfördes 2005 och genom dessa årliga 

enkätundersökningar kan man redovisa hur och om trenden förändras från år till år. 

Undersökningen fokuserar både på UV-exponering från solen och solarium, samt 

svenskarnas beteenden och kunskaper. Författarna i den här studien valde att undersöka 

ifall det har skett en förändring i UV-exponering i solarium och jämföra resultatet med 

en av Statens Strålskyddsinstitut tidigare studier från 2006/2007, där Bränström (2007) 

var ansvarig författare, med deras resultat som visade bland annat att kvinnor oftare 

solar solarium än män och dessa skillnader var stora.  
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det skett någon förändring angående 

solning i solarier från 2006/2007 fram till 2015/2016 hos individer i Sverige mellan 18-

24 år.  

Syftet är även att studera om det har någon betydelse till vilket kön, utbildningsnivå och 

hudtyp man tillhör i förhållandet till hur mycket MED man utsätter sig för under 2016. 

 

3.1 Frågeställningar 

Har UV-exponeringen i form av mängden MED förändrats i åldersgruppen 18-24 

mellan åren 2006/2007 och 2015/2016? 

Finns det en skillnad och ett eventuellt samband mellan faktorerna kön, utbildningsnivå 

eller hudtyp och hur mycket MED man utsätts för? 
 

3.2 Hypoteser 

H1: 

UV-exponering i solarium har minskat från 2006/2007 fram tills 2015/2016 och det 

finns därmed en skillnad mellan båda grupperna. 

H2: 

Det finns en skillnad mellan könen om hur mycket MED respondenterna exponeras för i 

solarium. 

H3: 

Det finns en skillnad mellan utbildningsnivåerna i hur mycket MED respondenterna 

från varje utbildningsnivå exponeras för i solarium och om det finns ett samband mellan 

dessa. 

H4: 

Det finns en skillnad mellan hudtyperna i hur mycket MED respondenterna från varje 

hudtyp exponeras för i solarium och om det finns ett samband mellan dessa.
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4 Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Studien är en retrospektiv tvärsnittsstudie där författarna använde sig av ett 

slumpmässigt urval. Verktyget man använde sig av var en validerad enkät från 

Statistiska Centralbyrån (SCB).  

4.2 Urvalstrategi 

Enligt Gunnarsson (2005) var urvalstrategin slumpmässig med underkategorin 

systematiskt urval. Detta baseras på att medlemmar på Facebook som kunde se länken 

fick möjligheten att delta. Dock var det bara de första 193 respondenterna som blev 

utvalda eftersom tidsramen gjorde att inga fler kunde svara.  

4.3 Urval 

I denna studie ville författarna undersöka individer ur en viss del av populationen. I 

detta fall var det individer som var folkbokförda i Sverige i åldrarna mellan 18-24 år.  

4.4 Respondenter 

Totalt deltog det 193 personer som var födda mellan 1959 och 1997, varav 127 personer 

var inom det önskvärda åldersintervallet 18-24 år och är folkbokförda i Sverige. 

4.4.1 Bortfall 
Författarna ville bara ha personer av båda könen i åldersgruppen 18-24, som innebar 

födelseåren 1991-1997, och endast folkbokförda personer i Sverige. Det var 130 

personer av alla 193 som ingick i den önskvärda åldersgruppen och 127 av dessa var 

folkbokförda i Sverige. På grund av nämnda inklusionskriterier uppstod det ett bortfall 

på totalt 67 personer.  

4.5 Enkät och etiskt förhållningssätt 

Det ansågs vara lämpligt att använda sig av den delen i Statens Strålskyddsinstituts 

enkät som innehåller frågor om bland annat UV-exponering (se bilaga 2) eftersom 

jämförelsen mellan båda studierna blir mer trovärdig.  

Innan själva enkäten började, fanns det en kort text som innehöll författarnas namn, 

vilket program och på vilket universitet de läser. Texten innehöll även information om 

vad undersökningen skulle handla om samt att det förklarades för deltagarna vad 

enkäten kommer handla om, vilken åldersgruppen de ville undersöka, och att deltagarna 

skulle vara folkbokförda i Sverige. 
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Vetenskapsrådets (2007) fyra etiska forskningsprinciper har uppfyllts i den här studien. 

Det innebär följande krav: informationskrav, nyttjandekrav, samtyckeskrav samt 

konfidentialitetskrav. Författarna påpekar i texten innan enkäten om att anonymiteten av 

alla respondenter säkerställs eftersom varken namn eller personnummer behövde anges, 

likaså att deras svar bara ska användas i forskningssyfte. Deltagarna uppmärksammades 

om de villkor som gäller för deras deltagande, vilken roll de har, att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Ingen tvingades att 

vara med i studien utan alla fick bestämma själva om de ville delta eller inte. Alla 

uppgifter behandlades med högsta sekretess, det vill säga att författarna inte anger 

någon information om individerna så att de kunde identifieras. Uppgifterna om 

respondenterna användes alltså bara i forskningssyfte. 

Enkäten som användes bestod av två delar. Den första delen innehöll sociodemografiska 

frågor såsom kön, år respondenterna föddes, om de var folkbokförda i Sverige, deras 

huvudsakliga sysselsättning samt deras högsta utbildningsnivå. 

Andra delen bestod av samma enkät som SCB använder sig av varje år när de ska 

undersöka vilka solvanor den svenska befolkning har (Yuen Lasson & Bränström 2006) 

(se bilaga 2).  

För att kunna jämföra denna studies resultat med rapporten “Solvanor i Sverige 2006” 

var det viktigt att inget ändrades i andra delen i enkäten, det vill säga att inga frågor togs 

bort eller lades till.   

4.6 Validitet och Reliabilitet  
Validiteten i den här studien är hög eftersom författarna använde sig av en redan 

validerad enkät, en enkät som Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av årligen. 

Skulle studien göras om ett år senare med samma personer, skulle det troligtvis inte bli 

exakt samma resultat. Däremot är sannolikheten stor att man får samma resultat om gör 

om studien med samma åldersgrupp. Därför anser författarna att reliabiliteten är relativt 

hög. 

4.7 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i denna studie anses vara hög eftersom populationen i studien 

består av 127 respondenter, medan studien från 2006/2007 hade ett respondentantal på 
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118 st i åldrarna 18-24 år. Författarna anser att man skulle kunna generalisera resultatet 

för alla som bor i Sverige och som ingår i studiens undersökta åldersintervall.  

4.8 Genomförande 
 
4.8.1 Pilotstudie 
Informationen som författarna behövde var det exakta antalet av personer som var med i 

Bränströms rapport (2007). Under undersökningens förlopp uppstod det mer oklarheter 

på grund av flera uppgifter saknades såsom medelvärde, spridningsmått och antal 

personer i olika åldersgrupper. Dessa uppgifter gick inte heller att få fram med hjälp av 

Bränströms rapport från 2007. Tack vare pilotstudien som en av författarna utförde 

under hösten 2015 (Nilsson 2015) fick författarna viss information som inte går att 

utläsa från Bränströms rapport från 2007. Denna information behövde författarna för att 

kunna genomföra uträkningar och redovisa trovärdiga resultat. 

4.8.2 Enkätprocedur 
Den enkät som användes i studien skickades ut den 8 Januari 2016 via en länk på den 

sociala plattformen Facebook tillsammans med en kortare text som förklarade syftet 

med studien. Författarna delade denna länk på sin egna Facebooksida, på flera olika 

offentliga sidor och grupper samt att de uppmuntrade vänner att dela länken vidare. 

Länken gjordes offentlig så att alla, teoretiskt sett, som är medlemmar på Facebook 

kunde se och dela enkätlänken ytterligare. Den 28 Januari, 20 dagar senare, 

uppmärksammades enkätlänken på Facebook av författarna för att kunna nå ut till 

ytterligare möjliga respondenter. Enkäten stängdes ned den 31 Januari då antalet 

respondenter uppnåtts till en önskad mängd. 

4.8.3 Statistisk analys  
För att kunna räkna ut resultaten, användes dataprogrammet IBM SPSS version 23 och 

även Microsoft Excel version 14.6.2.  

4.8.3.1 Uträkning av Minimal Erythemal Dose (MED) 
För att kunna redovisa den totala UV-exponeringen samt UV-exponering i solarium från 

den här studien, räknade författarna ut den totala UV-exponeringen med följande formel 

(1), där resultatet redovisas i minimal erythemal dose (MED): 

Expårligindivid = (Solasolarium * Exp1ggsolarium) + 

(1- Arbskydd) * Exp1h,sv * ((17,5 – Semsv,sb – Semsv,an) * 5 * Hsv,arb) * Väderreduktion + 

(1 - Skydd) * Exp1h,sv * ((35+(Semsv,sb + Semsv,an) * 5) * Hsv,led) * Väderreduktion + 
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(1 – Skydd) * Exp1h,ut * ((Semut,sb + Semut,an) * 7 * Hut) 

där 

Skydd = Hatt * Skhatt + Glas * Skglas + Kräm * Skkräm + Kläd * Skkläd + Skugg * Skskugg 

ArbSkydd = Hatt * Skhatt + Glas * Skglas + Kräm * Skkräm + ArbKläd * Skkläd + 

ArbSkugg * Skskugg 

Väderreduktion = 0,5; Exp1ggsolarium = 2,5; Exp1h,sv = 1; Exp1h,ut = 2 

eller i ord:  

Personlig exponering = (solarietillfällen*exponering per gång) +  

(1-arbetstidssolskydd)*exponeringsvärde för Sverige*arbetstid ute i 

Sverige*väderreduktion+ 

(1-solskydd)*exponeringsvärde för Sverige*ledig tid ute i Sverige*väderreduktion+ 

(1-solskydd)*exponeringsvärde utomlands*ledig tid ute utomlands 

 

För att kunna räkna ut UV-exponering i solarium gjordes följande process: Med hjälp av 

den “rådata” från fråga 14C som tillhör Bränströms rapport (2007) kunde författarna 

avläsa hur fördelningen av svarsalternativen i alla åldersgrupper såg ut. I sin rapport 

redovisar Bränström det i procent (se bilaga 3). Frågan handlar om exponering i 

solarium och hur många gånger respondenterna solat solarium under de senaste 12 

månaderna.  

Bränström delade in dessa svar i ännu fler grupper, där varje grupp stod för ett 

svarsalternativ. Författarna i den här studien gjorde samma indelning som den tidigare 

studien. 

Den procentandel som redovisas i Bränströms rådata behövde räknas om till antal 

personer för att senare kunna jämföra båda studiers resultat. Då det bara fanns 

åldersgruppen 18-24 i den här studien, räckte det med att räkna om procentandelen i 

Bränströms studie till antal personer för den aktuella åldersgruppen. Vidare kodades 

varje svarsalternativ om (se bilaga 4) för att kunna redovisa hur många det var som 

angav respektive svarsalternativ.  
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Nivån av MED man utsätts för i solarium räknades ut ur den här studiens data och 

Bäckströms data genom att multiplicera solarietillfällen med solarieexponeringsvärdet 

2,5. Exponeringsvärdet 2,5 förklaras med att under ett solarietillfälle utsätts hela huden 

för exponering och det uppskattas motsvara 2-3 MED på hela kroppsytan (Yeun Lasson 

& Bränström, 2006).  

 

UV-exponering i solarium räknades ut med formeln (2): 

(Solasolarium * Exp1ggsolarium) 

eller i ord: 

(solarietillfällen*exponering per gång) 

 

4.8.3.2 Hypotesprövning  
Den beroende variabeln i alla tester är MED och den tillhör intervalldata. De oberoende 

variablerna är kön vilket tillhör nominaldata, samt utbildningsnivå och hudtyp som 

tillhör ordinaldata.  

Hypotesprövning - Kön och MED 
Det visade sig att det inte var normalfördelat och det ledde till att författarna använde 

sig av ett Mann Whitney U-test. Det gjordes för att undersöka om det finns en statistisk 

signifikant skillnad mellan könen i hur mycket de utsätter sig för UV-strålar. 

Hypotesprövning & sambandsanalys - Utbildningsnivå och MED 
Författarna använde sig av ett Kruskal-Wallis test för att kunna undersöka om det finns 

en statistiskt signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna i kontext till mängden UV-

strålning man utsätter sig för.  

För att studera korrelationen mellan utbildningsnivån och MED användes ett 

Spearman’s korrelationstest.  

Hypotesprövning & sambandsanalys - Hudtyp och MED 
När man ska använda sig av ett Kruskal-Wallis test måste antalet personer per 

testvariabel överstiga ett. Respondenterna som tillhörde hudtyp III och IV 

sammanställdes till en grupp, då hudtyp IV endast representerades av endast en person. 

Hypotestestet Kruskal-Wallis användes för att studera om de olika hudtyperna skiljer 

sig från varandra i sammanhang med mängden MED de utsätter sig för.  
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För att kunna studera om det förelåg ett statistiskt signifikant samband använde 

författarna sig av Spearman’s korrelationstest.  

4.8.3.3 Jämförelse av fördelning och UV-exponering 
Ett Spearman Chi2-test utfördes för att kunna jämföra frekvenser av svar från åren 

2006/2007 och den här studiens frekvensen av svar.  

Medianvärden som redovisas i Tabell 3 räknades ut med hjälp av MED-värdena som 

författarna fick fram med formeln (1) som redovisas längre upp i texten.  

Resultatet av den totala UV-exponeringen från Bäckströms studie går inte att redovisa 

eftersom författarna inte hade de värden som krävdes för att få fram det. 
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5 Resultat 
 
5.1 Beskrivande statistik 
 
5.1.1 Sociodemografiska faktorer 
Tabell 2. Tabell 2 visar antal respondenter och deras kön samt antal personer i de olika 

sociodemografiska faktorerna ålder, sysselsättning, utbildningsnivå och hudtyp. Åldern 

blev indelad i födelseåren 1991-1997, sysselsättning blev indelad i student, tjänstledig, 

arbetssökande och anställt, som utbildningsnivåer finns det grund-/folk-/realskola och 

indelning av hudtyper består av hudtyp I - V. Tabellen visar dessutom antal personer i 

varje sociodemografisk faktor från respektive kön. 

   Total 
     
Kön Kvinnor 99   
 Män 28   
     
  Antal 

kvinnor 
Antal 
män 

 

     
Ålder 1991 21 7 28 

1992 16 9 25 
1993 28 4 32 
1994 14 4 18 
1995 13 2 15 
1996 6 2 8 
1997 1 0 1 

     
Sysselsättning Student 75 21 96 

Tjänstledig 2 0 2 
Arbetssökande 3 1 4 
Anställd 19 6 25 

     
     
     
Utbildning Grund-/ folk-/ 

realskola 
1 0 1 

Gymnasie 39 11 50 
Universitet/högskola 59 17 76 

     
Hudtyp I 74 22 96 
 II 22 5 27 
 III 3 0 3 
 IV 0 1 1 
 V 0 0 0 
     
n    127 
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5.2 Jämförelse av åren 2006/2007 och 2015/2016 
 
5.2.1 Pearson’s Chi2-test  
Det finns ingen signifikant skillnad mellan åren 2006/2007 och 2015/2016 vad det 

gäller MED, då  

χ2 (5) = 3.902, p < 0.05.  

Resultatet från Pearson’s Chi2-test gav ett p-värde på 0,272, en frihetsgrad på 3 och 

testvärde på 3,902. Då författarna valde signifikansnivån 0,05 och p-värdet överstiger 

den nivån, kan nollhypotesen inte förkastas. Med andra ord så har UV-exponering i 

solarium inte minskat från 2006/2007 fram tills 2015/2016. 

5.2.2 Antal personer och solarietillfällen 
I tabell 3 redovisas resultatet av antal solarietillfällen under åren 2006/2007 och 

2015/2016 hos 18-24 åringar. Solarietillfällen anges både i antal n samt motsvarande 

MED. Antalet solarietillfällen 0 gånger motsvarar 0 MED, 1-3 gånger motsvarar 5 

MED, 4-10 gånger motsvarar 17,5 MED och 11 + gånger motsvarar 50 MED eller mer. 

De antal respondenter som solade 0-3 gånger under 12 månader har ökat sedan 

2006/2007. Antal soltillfällen som ligger mellan 4 gånger och mer har minskat från 

2006/2007 fram till 2015/2016. Detta visas i form av pilar som pekar uppåt (=ökat) och 

neråt (=minskat). 
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Tabell 3. Tabellen visar antal solarietillfällen under de senaste 12 månaderna från 

respektive år samt hur mycket MED (minimal erythemal dose) det representerar. 

Resultaten från båda åren gäller åldersgruppen 18-24 år och redovisar antalet 

personer i procent och n samt deras uppskattade antal solarietillfällen.  

 

Antal 

solarietillfällen 

 n  Trend 

År 
  

06/07 2015/2016 
  

 

0 ggr (0 MED)  64 % 

(n=77) 

72 %  

(n= 91) 

 ↑ 

 

1-3 ggr (5 MED)  12 % 

(n=14) 

15 %  

(n=19) 

 ↑ 

 

4-10 ggr (17,5 

MED) 

 18 % 

(n=20) 

10 %  

(n=13) 

 ↓ 

 

11 ggr + (50 + 

MED) 

 6 %  

(n=7) 

3 %  

(n=4) 

 ↓ 

Totalt 
  

n=127     n=118 
  

 

5.3 Hypotesprövning & sambandsanalyser 
 
5.3.1 Kön och MED  
Mann Whitney U-testet visar att könen skiljer sig statistiskt signifikant från varandra 

när det gäller UV-exponering (p=0.033). Testet resulterade i ett U-värde på 1095,00, 

samt medel range av 53,61 för alla deltagande män och 66,94 för alla deltagande 

kvinnor.  

5.3.2 Utbildningsnivå och MED  
Kruskal-Wallis-testet visade att utbildningsnivåer inte skiljer sig signifikant från 

varandra vad det gäller MED (p=0,896). Testet gav frihetsgraden 1 och ett H-värde på 

0,017.  



  
 

21 

5.3.3 Utbildningsnivå och MED - Sambandsanalys 
Spearman’s korrelationstest visade att det inte finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan utbildningsnivå och mängden MED (r2=0,012; p=0,897).  

5.3.4 Hudtyp och MED  
Enligt ett Kruskal-Wallis test finns det ingen statistik signifikant skillnad mellan de 

olika hudtyperna i förhållandet med hur mycket MED man utsätts för (p=0,117). Mean 

rank för hudtyp I var 61,28; för hudtyp II 74,30 och för hudtyp III 59,75. 

5.3.5 Hudtyp och MED - Sambandsanalys  
Spearman’s rangkorrelation visade att det inte finns ett linjärt samband mellan 

hudtyperna och MED (r2=0,156; p=0,079).  

 

5.4 Total UV-exponering och UV-exponering i solarium 

Av den totala UV-exponeringen under 2015/2016 uppnår medianvärdet 61,18 MED där 

den undre kvartilen (25%) ligger på 29,37 MED och den övre kvartilen (75%) ligger på 

105,54 MED. Medianvärdet för UV-exponering i solarium under 2015/2016 uppmättes 

till 0,0 MED med en undre kvartil (25%) på 0,0 MED och en övre kvartil (75%) på 5,0 

MED (se tabell 4). 

Tabell 4. Tabellen redovisar medianvärdena samt respektive undre och övre kvartiler 

från den totala UV-exponeringen och UV-exponering i solarium i MED under åren 

2015/2016. 

 Total UV-exponering i MED UV-exponering i solarium i 
MED 

Medianvärde  61,18   0,0  

Undre kvartil  29,75 0,0 

Övre kvartil 105,54 5,0 
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6 Diskussion 
 
6.1 Resultatsdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om det har skett någon förändring 

angående solning i solarier från 2006/2007 fram tills 2015/2016 hos individer i Sverige 

mellan 18-24 år, samt att studera om det har någon betydelse till vilket kön, 

utbildningsnivå och hudtyp man tillhör i förhållande till hur mycket MED man utsätter 

sig för under 2016. Hypoteser som ställdes upp var följande:  

H1: 

UV-exponering i solarium har minskat från 2006/2007 fram tills 2015/2016 och det 

finns därmed en skillnad mellan båda grupperna. 

H2: 

Det finns en skillnad mellan könen om hur mycket MED respondenterna exponeras för i 

solarium. 

H3: 

Det finns en skillnad mellan utbildningsnivåerna i hur mycket MED respondenterna 

från varje utbildningsnivå exponeras för i solarium och om det finns ett samband mellan 

dessa. 

H4: 

Det finns en skillnad mellan hudtyperna i hur mycket MED respondenterna från varje 

hudtyp exponeras för i solarium och om det finns ett samband mellan dessa.  

 

Resultaten visade att författarna kann förkasta alla hypoteser (H1 – H4). I Tabell 4 

redogörs bland annat antalet personer som utsätter sig mellan 0-3 gånger i solarium per 

år och antalet individer i denna grupp har ökat sedan 2006/2007. Detta är något positivt 

eftersom de utsätter sig för en mindre dos av UV-exponering. Den andra gruppen som 

solade 4 gånger eller mer har däremot minskat sen 2006/2007 och detta är också något 

positivt. Dock har det inte skett en statistisk signifikant förändring i UV-exponering 

sedan 2006/2007.  

Varken utbildningsnivå eller hudtyp visade ett statistiskt signifikant samband med 

MED. Det fanns heller ingen statistisk signifikant skillnad mellan de olika 

utbildningsnivåerna och hudtyperna. Däremot skiljer det sig mellan män och kvinnor i 

hur mycket UV-exponering de utsätter sig för.  
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Enligt Bock et al. (2013) så är det huvudsakligen kvinnor med hudtypen III-VI som 

använder sig av solarium. I studien från 2006/2007 visade resultatet att dubbelt så 

många kvinnor än män solade solarium (Bäckström 2007). Under 2016 finns det en 

statistisk signifikant skillnad mellan könen. I studierad åldersgrupp (18-24 år) kan 

författarna till skillnad från Diffey (2013) varken påstå att det är fler kvinnor än män 

som solar i solarium eller att det är fler män än kvinnor som solar i solarium. Diffey 

(2013) nämner även att det är framförallt unga kvinnor mellan 18-25 år som solar 

solarium dock har författarna bara undersökt åldersgruppen mellan 18-24 och kan 

därmed inte påstå samma sak då de inte vet hur det ser ut i andra åldersgrupper. 

Chang et al. (2014) och Bock et al, .(2013) menar att det är extra farligt att börja sola i 

solarier när man är ung, det vill säga mellan 18 och 25 år. Trots rekommendationerna 

som finns i Sverige idag har UV-exponeringen i just den åldersgruppen enligt den här 

studien inte minskats.   

 

Angående hudtyp så var det huvudsakligen ljushyade personer som deltog i studien och 

Kruskal-Wallis testet visade att det inte finns en signifikant skillnad mellan 

hudtypsgrupperna och MED. Detta resultat innebär att författarna inte kan fastslå vilken 

hudtyp som exponeras mest. Dock fanns det bara en person i gruppen IV (mörkbrun 

hud) och fåtal i gruppen III (ljust brun), vilket gör att författarna inte kan dra en 

definitiv slutsats angående just de grupperna. Hade antalet personer i de två grupperna 

varit fler, så kanske testet hade gett ett annat resultat. Författarna kan alltså varken 

bekräfta eller förneka Bock et al.’s (2013) påstående om att det framförallt är 

respondenter med vissa hudtyper solar i solarium. 

Samma sak gäller Veierød et al.’s (2010) och Boniol et al.’s (2002) påstående om att 

hudtyp och hudkänslighet kan vara en bidragande faktor till varför en person drabbas av 

hudcancer. Påståendet kan varken bekräftas eller förnekas av författarna eftersom den 

här studien visar att UV-exponeringen inte har förändrats (oberoende av hudtyp) och 

enligt Bergman, Fredholm, Jacobson, Jaresand & Johansson (2016) är 

cancerdiagnoserna fortfarande många och har till och med ökat om man studerar åren 

mellan varandra. Då det är väldigt många respondenter med hudtyp I, kännetecknas av 

att de blir snabbt och enkelt röda, hade man kunnat förvänta sig ett resultat som visar att 

de exponeras mindre. Skulle man istället ha studerat hur många människor med hudtyp 

I som får cancerdiagnoser skulle man då ha kunnat dra slutsatsen om att hudtyp inte är 

en bidragande faktor. 
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I Bock et al.’s studie (2013) påstås det att individer som har en högre utbildning är mer 

medvetna om hudcancer och därmed använder sig mindre av solarium (Bock et al. 

2013). I denna studien från 2016 fick författarna fram ett resultat som visade på att det 

inte fanns en statistisk signifikant samband mellan utbildningsnivå och MED. Det 

verkar inte spela någon roll vilken utbildningsnivå man har när man studerar hur mycket 

UV-strålar man exponeras för. 

UV-exponering i solarium har i denna studie ett medianvärde på 0,0 MED, vilket 

innebär att UV-exponering i solen utgör en majoritet av den årliga mängden UV-strålar 

man utsätts för. Som tidigare nämnt räcker det med att 25% av kroppsytan exponeras 

för ¼ MED (=50-60 J/m2) varannan dag så att kroppen kan producera D-vitamin 

(Pagels et al. 2016). Deltagarna i den här studien uppnår en nivå av genomsnittlig 61 

MED i total UV-exponering, vilket motsvarar ungefär 0,17 MED/dag under ett år. Detta 

blir 35,7 J/m2 per dag under ett år, vilket alltså är mindre än den fjärdedelen J/m2  som 

behövs för att kunna producera D-vitamin.  

Dock ska man inte glömma att J/m2 ska vara individanpassat och att denna tolkning 

baseras på ett standardiserat värde på 210 J/m2.  

Som tidigare nämnt är det väldigt vanligt att använda sig av solarier i USA och 

Nordeuropa, speciellt de Skandinaviska länderna enligt UICC (2006). Då UV-

exponeringen inte har minskat enligt den här studien, kan man anta att det fortfarande är 

populärt, i alla fall i åldersgruppen 18-24 år.  

  
 

6.2 Metoddiskussion  
Den urvalsstrategi som användes i studien från 2006/2007 var en stratifierad 

urvalstrategi eftersom Statistiska Centralbyrån (SCB) skapade en urvalsram som 

urskiljde deras önskade individer från resten av Sveriges befolkning. Genom deras 

urvalsram kunde man identifiera vilka individer man kunde skicka ut enkäten till och 

det resulterade i att man skickade enkäten till 2000 slumpmässiga individer mellan 18-

74 år. 

Författarna till studien från 2015/2016 valde en annan urvalsstrategi än studien från 

2006/2007. De använde sig av en slumpmässig systematiskt urvalsstrategi (Gunnarsson 

2005). Ändamålet var att göra studien på exakt samma sätt som SSI, men på grund av 

begränsad tid och behov av ett stort antal respondenter fick författarna anpassa studien 
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till detta. Enkäten skickades ut som en webbenkät via den sociala plattformen Facebook 

för att uppnå önskat antal respondenter under en begränsad tidsperiod. 

Det kan vara svårt att generalisera dessa respondenter på resten av Sveriges befolkning 

då de bara representerar medlemmar på Facebook i ett visst åldersintervall. Dock anser 

författarna ändå att det går att generalisera resultatet i just den åldersgruppen eftersom 

antalet respondenter från 2015/2016 överstiger det antal respondenter som var med i 

studien från 2006/2007 samt att det är 95 % av Sveriges 16-25 åringar som använder sig 

av den sociala plattformen Facebook (Ilbring 2015).  

Bränströms rapport från 2006/2007 (2007) innehöll begränsad information som ansågs 

vara nödvändig. Författarna gjorde det bästa av situationen för att ändå kunna jämföra 

de båda studierna med varandra. De värden som var nödvändiga för en jämförelse fick 

uppskattas ur Bränströms rapport av författarna och detta kan ha lett till eventuella 

mätfel.  

Rubriken till enkäten kan ha lockat eller skrämt vissa personer mer än andra eftersom 

den heter “Solvanor i Sverige”. Författarna valde ändå att behålla rubriken eftersom de 

ansåg att den var intressant och informativ, vilket också stämde då antalet respondenter 

blev högt. 

I enkäten fanns det en fråga som frågade om respondentens kön, där svarsalternativen 

var “man” eller “kvinna”. Under tiden som enkäten fanns tillgänglig fick författarna en 

upplysning om att ett ytterligare svarsalternativ, “ingen könstillhörighet”, borde finnas. 

Man valde ändå att behålla de redan befintliga svarsalternativen just för att inte ändra på 

enkäten och dess innehåll eftersom den redan var tillgänglig (Bränström 2007).  



  
 

26 
 

7 Slutsats 

Det visar sig enligt denna studie att det inte har skett en förändring angående solvanor i 

Sverige sedan 2006/2007 när man talar om UV-exponering i solarium. Till vidare 

forskning kan man till exempel titta på vad orsaken till det oförändrade läget är samt hur 

man bättre kan påverka svenskarnas solvanor. 

I en tidigare studie av Bränström (2007) var resultatet att människor utsatte sig för UV-

strålar även om deras riskmedvetenhet var väldigt hög. Tack vare den här studiens 

resultat, kan man dra slutsatsen att människors riskmedvetenhet inte har förändrats sen 

2006/2007. Vidare forskning kan undersöka varför det är så för att sedan hitta lösningar 

som förbättrar den nuvarande situationen. 

Diehl et al. (2013) anser att medvetandet om att det är riskfyllt att sola solarium är en 

viktig faktor för att kunna ändra beteendet och, i det här fallet, solvanor hos människor. 

De rekommenderar att genomföra interventioner på just de som inte anser att sola i 

solarium är riskfyllt. Dessutom finner de att man borde göra kampanjer som når hela 

befolkningen som till exempel poster eller TV-reklam. Man vill att folk ska bli mer 

medvetna om möjliga konsekvenser. Dock finns det inte sådana interventioner i Sverige 

än vilket kan har anledningen till att den här studien fick fram det resultat den fick fram. 

Författarna tror att antalet kan minska om man uppmärksammar befolkningen 

ytterligare om den skaderisk som finns. Det är viktigt att fokusera på solariesalongerna 

och exponering, men man får inte glömma att även solen är en stor riskfaktor för att 

drabbas av hudcancer.  
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1 - Solvanor i Sverige-enkät 
 

 



  
 

II 



  
 

III 



  
 

IV 



  
 

V 



  
 

VI 



  
 

VII 



  
 

VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IX 

9.2 Bilaga 2 - SCB’s enkät 
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9.3 Bilaga 3 - Svar från 2006/2007 till fråga 14C  
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9.4 Bilaga 4 - Koderingstabell från SSI Rapport  
 
Koefficienter för solskydd 
 

 


