
Solens ultravioletta strålar är en viktig orsak till  
hudcancer. Närmare 10 000 personer i Sverige  
drabbas av någon av de två hudcancerformerna  
malignt melanom och skivepitelcancer varje år.  
Dessutom får 30 000 – 35 000 personer om året  
den mer lindriga formen av hudcancer, basalcells-
cancer.

Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt de senaste 50 
åren. Det kan framför allt förklaras med två faktorer: 
befolkningen har blivit äldre och hinner utveckla 
hudcancer och människor har förändrat sina solvanor.

Ozonskiktet i atmosfären har förtunnats på grund 
av utsläpp av vissa klor-fluorföreningar. Det gör att 
en större andel av solens ultravioletta strålar kan nå 
jorden, men på svenska breddgrader är effekten av 
det förtunnade ozonskiktet troligen försumbar (1,2). 
 
Mer avgörande för ökningen av hudcancerfallen 
är våra förändrade solvanor. Det finns ett mycket 
tydligt samband mellan hur många som åker på 
semesterresor till sydliga länder och hur många som 
några årtionden senare drabbas av malignt melanom 
– den hudcancerform som över 500 personer avlider 
av varje år (3).
 
Även solning i solarier ökar risken för hudcancer. 
Det är väl belagt i många studier, och WHO:s organ 
för cancerforskning, Iarc, har sedan 2009 klassat 
strålning från solarier som klart cancerframkallande 
för människor. Riskökningen är särskilt påtaglig för 
personer som solar i solarium i unga år (4). Många 
länder har därför förbjudit solarier för barn under  
18 år, vilket även Sverige är på väg att göra.  
 
UV-strålning
Forskare brukar skilja på ackumulerad UV- 
strålning, alltså den totala mängden sol som en  
människa har utsatts för under livets gång, och  
intermittent UV-strålning, det vill säga plötsliga 
doser av stark sol. Ett exempel på intermittent  
UV-strålning är när ljushyade personer, som  
annars tillbringar merparten av sin tid inomhus,  
åker på solsemestrar till sydliga länder.
 
Både ackumulerad UV-strålning och intermittent 
strålning från solen ökar risken för hudcancer, men 
den mest dödliga formen, malignt melanom, har 
starkast samband med intermittent solande. 

De mest effektiva sätten att undvika alltför stark 
UV-strålning från solen är att hålla sig inomhus eller 

i skuggan när solen är som starkast mitt på dagen, 
att ha solglasögon, täckande kläder och att bära hatt 
med brätten. Ett annat sätt att skydda sig, för den 
som måste vistas i stark sol, är att använda solskydds-
medel som ett komplement till kläder.

Solskyddsmedel kan minska de ultravioletta strålarnas 
inverkan. Men då krävs att solskyddsfaktorn är hög, 
att man använder tillräckligt stor mängd och att man 
smörjer in sig tillräckligt ofta. Enligt flera studier 
löper människor som använder solskyddsmedel lägre 
risk att drabbas av malignt melanom (5). 

Många solskyddsmedel, även sådana som är god-
kända i Sverige, innehåller substanser som kan vara 
skadliga för miljön, särskilt för kräftdjur, koraller 
och andra vattenlevande organismer (6).

Solande som leder till hudrodnad bör undvikas, men 
att helt avstå från sol och utomhusvistelse är knappast 
önskvärt. Samma ultravioletta strålar som orsakar 
hudcancer gör också att huden kan bilda D-vitamin. 
 
D-vitamin
Alltför låga halter av D-vitamin leder till engelska 
sjukan hos barn och benskörhet hos vuxna. Det finns 
också misstankar om att vissa former av cancer skulle 
kunna påverkas av otillräckliga halter av D-vitamin. 
Här saknas dock entydiga belägg (7). 

Under sommarhalvåret, mitt på dagen mellan 
klockan 11 och 15, anses en ljushyad person med  
god marginal kunna tillgodose sitt dagsbehov av 
D-vitamin genom att vistas i solen i 15 minuter, om 
ansikte, händer och armar är bara. Under vintern i 
Sverige, och under morgnar och kvällar när solen 
står lägre än 30 grader, bildas dock inget D-vitamin 
alls i huden (8,9). En person med mörk hud behöver  
vistas i solen sex gånger längre tid än en person 
med ljus hud för att komma upp i samma halter av 
D-vitamin. Andra faktorer som minskar kroppens 
förmåga att bilda D-vitamin och ökar risken för 
D-vitaminbrist är täckande kläder, inomhusvistelse, 
ålder och övervikt (9). 

Två nya studier från Umeå och Göteborg visar att 
minst var femte person i Sverige har otillräckliga 
halter av D-vitamin i blodet. Nivåer som klassas som 
brist är mer ovanligt, men förekommer (10,11). 
 
Det finns inte någon ”säker” nivå när det gäller UV-
exponering och hudcancer (3).
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