
KTF Utbildning - Solvanor
Källa: Yougov, 23-25 januari 2018

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget 
YouGov. Under perioden 23-25 januari 2018 har sammanlagt 1014 intervjuer via 

internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.
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Publicering av resultat

• Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som 
källa.

• Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del 
av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av 
resultaten.

• Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi (Yougov) rent 
analystekniskt kan stå för användningen av resultaten.

• Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s
regler, varför följande text ska inkluderas:
– ”Undersökningen är genomförd av opinions- och 

marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 23-25 
januari 2018 har sammanlagt 1014 intervjuer via internet genomförts 
med män och kvinnor 18+ år i Sverige”.
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Vad ville vi veta?

• Solvanor när du vistas i solen i Sverige

• Vilka solskyddsfaktorer (SPF) använder du, om 

du använder solskyddsmedel

• Vilka applikationsformer tycker du om?

• Solskydd och barn?



-Tänk dig att du ska vistas ute i solen på en badstrand en stor 
del av dagen. Vilket av följande alternativ beskriver bäst när på 
dagendu applicerar solskyddsmedel första gången?
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• Svenskar förstår vikten av att smörja in sig innan 

de går ut i solen

• Det är oroande att relativt många (män!) inte 

använder solskyddsmedel – skyddar de sig med 

kläder, hatt istället?
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-Vilket av följande alternativ beskriver bäst hur ofta du 
applicerar solskyddsmedel när du vistas ute i solen en stor del 
av dagen?
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• Vi behöver upprepa rådet om att återapplicera

solskyddsmedel!
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-Solskyddsmedel finns med olika styrkor. När du vistas i solen i 
Sverige, vilken eller vilka av följande styrkor (SPF) brukar du 
använda?
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• De flesta använder SPF för ”svenska 

sommarförhållanden”
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- Vilken applikationsform/konsistens på 
solskyddsmedel föredrar du?
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-Använder du helst ett kombinerat solskyddsmedel för 
ansikte/kropp eller föredrar du produkter som är särskilt 
anpassade för ansikte eller kropp?
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• Svenskar väljer lotion/kräm och gärna en 

kombinationsprodukt
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- Ändrar du dina solvanor när du har smörjt 
in dig med solskyddsmedel?
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• Vissa (kvinnor) tror att de kan vara ute längre 

med solskyddsmedel – informationsbehov!
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-Om du har barn, använder du en barnanpassad produkt till 
barnet/barnen eller samma produkt som du själv använder?
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Bas: Har barn (351. ”Har barn” kan innebära allt ifrån ”har små barn hemma” till ”har utflugna barn”)



- Använder du samma solskyddsfaktor (SPF) 
till barnet/barnen som du själv använder?
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• Barn: svenskar väljer barnanpassad produkt till 

barn, och med hög faktor
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TACK! 

YTTERLIGARE FRÅGOR?
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