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Undersökningen visar att närmare hälften, 42 
procent, av de intervjuade ungdomarna har 
solat solarium någon gång under de senaste två 
åren. Flickor uppger i högre grad än pojkar att 
de har solat solarium. 

En knapp tredjedel av de ungdomar som solar 
solarium var 14 år eller yngre första gången de 
solade solarium. Pojkar börjar sola solarium 
senare än vad flickor gör. 

En knapp tredjedel uppger att de har solat 
solarium sex gånger eller fler under den senaste 
tolvmånadsperioden. 

Tre av fyra unga i undersökningen har 

kompisar som solar solarium. Flickor känner fler 
som solar solarium än vad pojkar gör. 

Att se fräsch och solbränd ut är det främsta 
skälet till att man solar. De flesta menar också 
att man solar solarium under den tid på året då 
man inte kan sola utomhus. 

Kunskapen om att solning i solarium är farligt 
är relativt hög. Tre av fyra unga håller helt eller 
delvis med om påståendet ”Jag tror att det är 
farligt att sola i solarium”. Kunskapen är högre 
bland flickor än bland pojkar och högre bland 
dem som själva solar solarium.

Sammanfattning
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 Inledning
Bakgrund 
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat 
ansvar inom områdena strålskydd och kärnsä-
kerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och 
förebyggande för att skydda människor och 
miljö från oönskade effekter av strålning, nu 
och i framtiden. Ett av de områden som 
myndigheten särskilt fokuserar på rör de 
skadeverkningar som solning ger. 

I dag har myndigheten kunskap om hur 
personer över 18 år ser på solning i solarier 
samt hur ofta de solar. Man har dock saknat 
aktuell kunskap om hur yngre personer 
använder solarier samt deras inställning till 
solning i solarier. 

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 
har Gullers Grupp, i samarbete med undersök-

ningsföretaget Novus, genomfört en undersök-
ning bland ungdomar mellan 16 och 17 år 
kring dessa frågeställningar. 

Mål och syfte 
Målet med undersökningen är att ge en bild av 
ungas solariesolande. Syftet är att ge Strålsä-
kerhetsmyndigheten ett underlag som kan 
användas i arbetet med att belysa och infor-
mera om ungdomars solariesolande. 

Metod 
Undersökningen har genomförts med hjälp av 
telefonintervjuer. 500 ungdomar, 16 eller 17 år 
gamla, har valts ut slumpmässigt. I urvalet 
ingår unga i hela Sverige. Intervjuerna genom-
fördes under perioden 6–11 december 2010 av 
företaget Novus.  
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 Resultat
Användning av solarier  

Fyra av tio unga i åldern 16–17 år har solat 
solarium någon gång under de senaste två åren. 
Merparten av dessa har också solat det senaste 
året. 

Skillnaden mellan flickor och pojkar är 
påtaglig. En av fyra pojkar har solat, jämfört 
med mer än varannan flicka. Solandet är något 
mindre vanligt i storstäder, men annars är de 
regionala skillnaderna små.

Flickor börjar sola tidigare än pojkar. En 
tredjedel av flickorna var 14 år eller yngre när de 
solade solarium första gången, jämfört med en 

femtedel av pojkarna.
Även om pojkar börjar sola solarium senare än 

vad flickor gör så solar de ungefär lika mycket 
när de är 16–17 år. Ungefär tre av tio har solat 
solarium sex gånger eller fler under det senaste 
året. Endast nio procent av dem som någon gång 
har solat solarium har inte solat under det 
senaste året.

Bilden av att sola solarium 
Samtliga ungdomar i undersökningen, d.v.s. 
både de som solade och de som inte solade 
solarium, fick ta ställning till ett antal påståen-
den om solning i solarium. 



April 2011

Sida 6
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority 

Det första påståendet löd: Jag har kompisar 
som solar i solarium. 

Flickor har betydligt fler kompisar som solar 
solarium, jämfört med pojkarna. En stor andel 
av flickorna, 85 procent, håller helt eller delvis 
med om detta. Motsvarande andel för pojkarna 
är 65 procent. 

Det är också så att de som själva solar i 
solarium i betydligt högre grad uppger att de 
har kompisar som också solar. Nio av tio av 
solariesolarna har kompisar som gör det. 

 Det andra påståendet löd: De flesta solar för 
att de vill se fräscha och solbrända ut. 

Detta påstående håller totalt 89 procent med 
om. Något fler av de som själva solar håller helt 
med om detta, men samsynen är stor. 

Det tredje påståendet löd: De flesta som solar 
gör det under den tid på året då man inte kan 
sola utomhus. 

Det är uppenbart att solarier ersätter soltillfäl-
len utomhus. Hela 85 procent håller helt eller 
delvis med om påståendet. Skillnaden är liten 
mellan flickor och pojkar liksom mellan dem som 
solar i solarium och de som inte gör det. 

Det fjärde påståendet löd: Jag tror att det är 
farligt att sola i solarium. 
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Det är totalt 75 procent som helt eller delvis 
håller med om detta påstående. Fyra av tio 
håller helt med om att det är farligt. 

Flickor är den grupp som solar mest. Det är 
också fler flickor än pojkar som tror att det är 
farligt att sola i solarium. Hälften av alla flickor 
håller helt med om att det är farligt att sola i 
solarier. 

Insikten om att det är farligt att sola i solarier 
tycks vara större bland dem som är 16 år än 

bland 17-åringarna. 87 procent av 16-åring-
arna menar att det är farligt, jämfört med 72 
procent av 17-åringarna. 

De som har solat i solarier är mer medvetna 
om att solariesolning är farligt. Hälften av dem 
som har solat solarium håller helt med om att 
det är farligt. En av åtta, 16 procent, av solarie-
solarna menar att det inte är farligt att sola i 
solarium. 
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