
KTF Utbildning –Solfrukost 2019-02-06
Källa: Yougov

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. 
Under perioden 25-27 januari 2019 har sammanlagt 1010 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?
• Jämföra 2019 med 2018

• Notera: 
– frågorna i presentationen är av utrymmesskäl något 

beskurna
– Kommentarer i ”bubblor”: hämtade ur 

bakgrundsmaterialet
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SOLSKYDDSMEDEL FÖR EGET BRUK
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Har du vid något eller några tillfällen använt solskyddsmedel på dig själv (t.ex. 
solskyddskräm, -lotion, -stick, -sprej)? (ej exakt samma fråga 2018)
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34% (15 Använder ej, 16 
vet ej, 2018)

66%

Nej

Ja



Vilket av följande alternativ beskriver bäst när på dagen du brukar applicera 
solskyddsmedel första gången? (bas: 670)
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2%

18% (17)

6% (11)

35% (33)

39% (38, 2018)

När jag börjar känna mig varm i solen

När jag väl är ute i solen

ca 60 minuter innan jag lämnar hemmet för första gången

ca 30 minuter innan jag lämnar hemmet för första gången

Precis innan jag lämnar hemmet för första gången



Vilket av följande alternativ beskriver bäst hur ofta du applicerar solskyddsmedel?
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10% (19)

28% (29)

7% (9)

56% (42, 2018)

Vet ej

Varannan timme

Varje timme

En gång under hela dagen



Solskyddsmedel finns med olika styrkor. Vilken eller vilka av följande styrkor har du 
oftast använt? Du kan ange max 2 alternativ (flervalbåde 2018 och 2019)
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11% (10)

43% (31)

49%

15% (19, 2018)

Mycket högt skydd (SPF +50)

Högt skydd (SPF 30-50)

Medelhögt skydd (SPF 15-25)

Lågt skydd (SPF 6-10)



Vilken applikationsform/konsistens på solskyddsmedel föredrar du att använda till dig 
själv? (2018: enval, 2019: flerval)
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3%

0%

2%

2%

4%

5%

18%

26%

39%

Vet ej

Annan

Stick

Gel

Aerosolspray (trycksatt metall-behållare)

Mousse

Pumpspray

Kräm

Lotion



Använder du oftast ett kombinerat solskyddsmedel för ansikte/kropp, eller olika 
solskyddsmedel som är särskilt anpassade för ansikte eller kropp?
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31% (27)

69% (72, 2018)

Solskyddsmedel som är särskilt anpassat för ansikte eller kropp

Solskyddsmedel som kan användas för både ansikte och kropp



I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: När jag använder 
solskyddsmedel brukar jag vara ute längre i solenän när jag inte använder 
solskyddsmedel (ej exakt samma fråga 2018, 38% ”jag kan vara ute längre…”)

10

5%

15%

34%

23%

23%

Vet ej

Instämmer helt [4]

Instämmer i viss grad [3]

Instämmer i liten grad [2]

Instämmer inte alls [1]



SOLSKYDDSMEDEL PÅ DINA BARN
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Har du barn som är under 12 år?
(Samtliga frågor om barn: ”använt på ditt/dina barn under 12 år eller sett till att de själva använt 
solskyddsmedel? ”)
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81%

19%

Nej

Ja



Har du använt solskyddsmedel (t.ex. solskyddskräm, -lotion, -stick, -sprej) på ditt/dina 
barn? (bas: 193)
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12%

88%

Nej

Ja



Vilken typ av solskyddsmedel brukar du använda till dina barn? (bas: 171) (ej exakt 
samma frågor 2018)
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3%

14% (23)

83% (77, 2018)

Vet ej

Solskyddsmedel som inte är särskilt anpassat för barn

Solskyddsmedel som är särskilt anpassat för barn



11%

43%

49%

15%

Mycket högt skydd (SPF +50)

Högt skydd (SPF 30-50)

Medelhögt skydd (SPF 15-25)

Lågt skydd (SPF 6-10)

Vilken eller vilka av följande styrkor har du använt oftast på ditt/dina barn? Ange max 2 
svar (ej exakt samma fråga 2018, möjlighet att bara svara ”annan faktor…”)
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43%

45%

20%

5%

Mycket högt skydd (SPF +50)

Högt skydd (SPF 30-50)

Medelhögt skydd (SPF 15-25)

Lågt skydd (SPF 6-10)



Sammanfattning
• De flesta använder solskyddsmedel för att komplettera sitt 

personliga solskydd – men inte alla (män!, äldre!)
• De flesta applicerar innan eller precis efter det att de gått ut 

– och många applicerar bara en gång om dagen (!) (..En 
gång..: 2019>2018)

• De flesta använder ett kombinerat solskyddsmedel – lotion
och kräm är mest populära

• Medelhögt och Högt skydd är vanligast (Högt skydd 
2019>2018)
– Men på barn är Mycket högt skydd (SPF +50) vanligt

• De flesta använder solskyddsmedel avpassat för barn när de 
smörjer in sina barn (2019>2018)

• Tyvärr tror en del att de kan vara ute längre i solen när de 
smörjt in sig (unga!) 
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Jämför och läs mer!

• Seminariet 2018:

– https://www.kohf.se/nyheter2/2018/2/6/s-hr-
anvnder-svenskar-solskyddsmedel

• Seminariet 2019:

– kohf.se, startsidan
• Presentation

• Bakgrundsdata
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https://www.kohf.se/nyheter2/2018/2/6/s-hr-anvnder-svenskar-solskyddsmedel


TACK! FRÅGOR?
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