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Förord 
 
Det har gått fyra år sedan rapporten Finns solarierna kvar? publicerades och vi kan nu ta del av 
denna uppföljande rapport. I den undersökning som gjorts framkommer att det fortfarande 
bedrivs solarieverksamhet i ungefär var fjärde kommun i RCC Västs täckningsområde. Det 
vanligaste är att detta sker i privat regi, i lokaler som kommunen upplåter, men i flera fall sker det 
till och med i kommunens egen regi.  
 
Det är beklagligt att denna verksamhet inte stängts ner, trots att det gått 11 år sedan 
Strålsäkerhetssmyndigheten föreslog att kommunerna skulle upphöra med solarieverksamhet. 
Jämfört med mycket inom cancerprevention borde stängning av solarier vara en ganska enkel 
åtgärd att genomdriva. 
 
Få cancerformer har en huvudsakligt bidragande orsak i samma utsträckning som hudcancer. 
Både UVA och UVB har av WHO klassats som cancerogena och bedömts bidra till det ökande 
insjuknandet i de olika formerna av hudcancer, en ökning som i Sverige är större än för de flesta 
andra cancerformer. Skillnaden mellan UV-exponering och t.ex. rökning är dock att UV-
exponeringen ofta kan kopplas till sådant vi värderar eller som har andra positiva aspekter. Det 
kan röra sig om utomhusvistelse pga. ett aktivt liv, motion, fritidsintressen och resor. Detta gäller 
dock vara UV-bestrålning från det naturliga solljuset. När det gäller solariesolande saknas denna 
positiva koppling i princip helt och de negativa aspekterna överväger stort. 
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Solarier 

1.1 Sammanfattning 

1.1.1 Hudcancer 
Hudcancer är idag den näst vanligaste cancerdiagnosen i Sverige hos både män och kvinnor, och 
även den cancersjukdom som ökar mest (Socialstyrelsen, 2020). Majoriteten av alla diagnostiserad 
hudcancerfall delas upp i tre olika cancerformer; skivepitelcancer, basalcellscancer och den mest 
allvarliga, malign melanom. Den nationella cancerstrategins mål, att antalet hudcancerfall 
orsakade av UV-strålning ska minska från 2000’s nivå till år 2020 (SOU 2009:11) har inte 
uppnåtts. Enligt Socialstyrelsen (2020) fick 8,150 personer diagnosen hudcancer under 2019, en 
nästan 59 procent ökning på 10 år. För malignt melanom ökade antalet fall med 39 procent under 
samma period (Socialstyrelsen, 2020). 
 
 

1.1.2 UV-strålning 
Hudcancer orsakas i hög utsträckning av att huden utsätts för ohälsosamma nivåer av UV-
strålning, antingen från solen eller från artificiella källor, som solarier. UV-strålning går in i huden 
och kan där orsaka skador och förändringar i hudcellernas arvsmassa, vilket kan leda till cancer. 
Den största riskfaktorn för hudcancer (förutom malignt melanom) är den sammanlagda mängden 
UV-strålning som huden utsatts för under hela livstiden. Det är en anledning till att 90 procent av 
tumörerna diagnostiseras hos personer som är 65 år eller äldre. För den allvarligaste formen av 
hudcancer, malignt melanom, är den största riskfaktorn brännskador som orsakats av UV- 
strålning (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2018). Enligt en beräkning från Institutet för 
hälsoekonomi (Fridhammar, 2020) kan 90 procent av alla fall av malignt melanom härledas till 
ohälsosam UV-exponering, vilket alltså innebär att många fall hade kunnat förebyggas. UV-
strålning klassas också som cancerframkallande i den högsta kategorin (klass 1) enligt 
Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut, International Agency for the Research on 
Cancer (IARC). Att något återfinns i klass 1 indikerar att evidensen för dess cancerogenitet är 
mycket stark.  
 

1.1.3 Solarium 
 
Solariets historia börjar i mitten av 1900-talet med kvartslampor eller bordssolarier som användes 
i medicinskt syfte. Kvartslampor ordinerades till gruvarbetare efter bristen på solljus och därmed 
D-vitamin brist. Det var först på 1960-talet som svenskar började matats med ett brunhetsideal 
då solresor blev modernt i varierad grad fram till idag (Pernemalm & Danielsson, 2020). Det 
solbrända idealet började då kompletteras på hemmaplan med bordssolarier. På 1980-talet slog 
solarier igenom internationellt (Prosun International, 2018) och svenskarnas solarieanvändning 
tog fart. 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

2 

 
Idag avråder IARC från att använda solarium. Slutsatserna av deras forskning är att risken för 
malignt melanom och skivepitelcancer ökar vid solarieanvändning i tonåren och tidig ungdom, att 
hudens immunförsvar försämras samt att det inte finns några positiva hälsoeffekter av 
solariesolning (IARC Working Group, 2007). 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är ansvarig myndighet för frågor som rör solarier. De 
uppmanande kommuner att överväga att sluta bedriva solarieverksamhet på grund den ökade 
risken för hudcancer 2010. Dom rekommenderar även landstingen (regionerna) att återuppta 
tidigare preventiva aktiviteter för att försöka minska incidens-  och dödlighetsökningen av 
malignt melanom (Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, 2010). 
 

Strålsäkerhetsmyndighetens roll i samhället 
Fem deluppdrag: 
• Normering 
• Tillståndsprövning 
• Tillsyn 
• Kunskapsförsörjning 
• Beredskap 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2021) 
 

 
 
SSM agerar även som stöd för kommunerna i deras tillsynsarbete och utfärdar föreskrifter om 
solarier. SSM förordning fastställer att det är kommunerna som har ansvar att utföra tillsyn över 
solarieverksamheterna (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018), vilket bland annat innebär att den som 
vill bedriva en yrkesmässig solarieverksamhet måste anmäla det till kommunen. 2018 infördes ett 
lagkrav om 18-årsgräns för upplåtelse av solarium i kommersiellt bruk, och solarieverksamheter 
uppmanades kontrollera åldern på sina kunder samt sätta upp affischen som syns nedan och i 
Bilaga 3. Andra åtgärder som myndigheten kräver samt resultat beskrivs i Figur 2. Den som vill 
starta en solarieverksamhet måste anmäla det till kommunen, vilka också alltså ansvarar för tillsyn 
av verksamheterna.  
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1.1.4 Tidigare kartläggning följs upp 
 

Regionala cancercentrum i samverkans roll i samhället 

RCC samarbetar med regionerna för att skapa en mer jämlik, tillgänglig och 
patientfokuserad cancervård. Arbetet är baserat på tio utvecklingsområden, där prevention 
och tidig upptäckt, kompetensförsörjning, forskning och innovation sammanfattas i denna 
kartläggning.  

(RCC i samverkan, 2021) 

 
 
En kartläggning som gjordes 2017 (RCC Väst, 2017) av de femtiofem kommuner som utgör 
Regionalt cancercentrum västs täckningsområde (Västra Götaland och norra Halland) visade att 
nästan en tredjedel av kommunerna på något sätt var involverade i solarieverksamhet. 
Kommunalt drivna solarier återfanns i sju kommuner och i nio andra kommuner förekom 
solarieverksamheten i lokaler som kommunen ägde och hyrde ut till privata näringsidkare. Från 1 
september 2018 infördes ett nytt lagkrav som innebär att det är olagligt att upplåta ett kosmetiskt 
solarium till personer under 18 år. Ansvaret för kontroll av ålder åligger den som bedriver 
verksamheten ("Strålskyddslagen (2018:396)," 2018). 
 
Syftet med denna rapport är att följa upp resultatet från 2017 och kartlägga antalet solarier i 
kommunal regi och i kommunalt ägda lokaler i Regional cancercentrum västs täckningsområde; 
Västra Götaland och norra Halland. Syftet är att kunna jämföra detta resultat med resultaten från 
kartläggningen som gjordes 2017 samt följa upp strålskyddslagen om 18-årsgräns för kosmetisk 
solariesolning och åtgärder som tillkommit för att bidra till en diskussion i samhället kring 
solarievanor, användning och kommunens roll i denna fråga. 

1.2 Metod 
 
Regionalt cancercentrum västs geografiska täckningsområde inkluderar Västra Götaland och den 
norra delen av Halland. Denna kartläggning inkluderade samtliga av Hallands kommuner alltså är 
det totalt 55 kommuner som ingår i kartläggningen.  
 
För att få information om förekomsten av solarier i dessa kommuner kontaktades de 
tillsynsansvariga tjänstepersonerna för solarieverksamheter inom respektive kommun. 
Kommunernas organisatoriska uppbyggnad varierar beroende på storlek och resurser, men 
personen återfinns i regel på kommunernas miljö- eller hälsoskyddsenhet.  
 
Datainsamlingen pågick mellan 2021-06-07 och 2021-07-05. Semistrukturerade telefonintervjuer 
som inkluderade frågor som rörde eventuell förekomst av solarier i kommunal regi eller i 
kommunägda lokaler genomfördes. Frågeformuläret återfinns i sin helhet i Bilaga 2. Vid 
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förekomst av solarier i kommunal regi eller i kommunägda lokaler utforskades åtgärder för att 
möta det nya lagkravet samt långsiktig plan för verksamheten.  

1.3 Resultat 
Solarieverksamheter i kommunala lokaler eller i kommunal drift rapporterades i en fjärdedel av 
kommunerna som ingick i kartläggningen. Alla verksamheter uppfyllde lagkravet på 18 -årsgräns 
och vissa av kommunerna hade tillämpat ytterligare åtgärder för att möta detta lagkrav.  

1.3.1 Förekomst av solarier 
 
Av de femtiofem kommuner som omfattas av kartläggningen återfanns solarier i verksamheter i 
kommunala lokaler eller i kommunal drift i 14 av 55 kommuner. Kartläggningen visar att sex 
kommuner bedriver solarieverksamheter själva och åtta drivs av privata företag men hyr 
kommunens lokaler. Resultatet kan visualiseras på kartan i Figur 1, detaljerad information 
redovisas i Bilaga 1. Lokalerna rapporterades mestadels bestå av badhus eller simhallar, ett fåtal 
gym, lokaler för handel eller bostad och någon enstaka lokal endast för dropp-in solarier. 
Ansvariga för tillsyn av solarieverksamheten informerade om risken för ytterligare 
solarieverksamheter som inte är registrerade eller där tillsynsrapporterna inte är uppdaterade 
2021. Ofta görs tillsyn var tredje år. 
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Figur 1: Bilden visar vilka kommuner som driver egna solarium, vilka kommuner som hyr 
ut lokaler till solarieverksamheter och vilka kommuner som gör varken eller. 
 
Sju kommunalt drivna solarier som rapporterades 2017 har blivit sex 2021. Nio kommuner som 
upplåter lokaler till solarieverksamheter 2017 har blivit åtta 2021. 
 
Nio av solarieverksamheterna bedrevs på simhallar som under det senaste 1,5 året varit 
nedstängda för att minska smittspridningen av Covid-19. Alltså är inte solarieverksamheterna i 
bruk så som miljöinspektörerna som varit på plats under 2020 och 2021 beskriver det. Dom är 
dock inkluderade i kartläggningen då dom rapporteras vara i bruk när badhusen är öppna. 
 
Dom som lagt ner sina verksamheter till idag har gjort detta i samband med ombyggnation. 
Några av kommunerna har valt att agera för att motverka nya hyreskontrakt när verksamheterna 
avvecklas efter hyreskontraktets utgång. Detta gäller bland annat Göteborgs kommun. 
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1.3.2 Åtgärder för att möta lagkravet - 18-årsgräns 
 
Då kartläggningen även syftade till att följa upp lagkravet på 18-årsgräns för kosmetisk solning 
efterfrågades en beskrivning av åtgärder för att möta detta lagkrav. Förutom att uppfylla SSM 
krav på till exempel skyltar som informerar om åldersgräns, tidsintervall för solning och 
information om säker solning (Bilaga 3) hade många verksamheter även slutat sälja så kallade 
”Solkort” eller stämpelkort för solariesolning som gör det möjligt att förbetala samt introducerat 
verifiering av ålder via BankID. 
 
För obemannade solarieverksamheter kan olika tekniska system ersätta människlig kontroll för att 
säkerställa att bestämmelserna om åldersgräns uppfylls. Miljöinspektörerna återberättar att några 
av solarierna på friskvårdsanläggningar så som gym och badhus inte ligger i anslutning till någon 
reception och att det därför finns svårigheter att säkerställa att åldersgränsen följs av 
solariekunder. Det visar sig även vara ett orosmoment för miljöinspektörerna som diskuterar hur 
pålitliga och effektiva dessa tekniska metoder är. Ett fåtal har även efterfrågat ett samarbete 
mellan kommunerna för att komma fram till det bästa och säkraste alternativet.  
 
Figur 2. Åtgärder för att möta lagkravet 18-årsgräns 
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1.4 Diskussion 

1.4.1 Hållbarhet 
 
I Regeringskansliets strategi för hållbar utveckling beskrivs god hälsa som en av framtidens 
viktigaste resurser (Regeringsklansliet, 2004). Där beskrivs vikten av ett effektivt folkhälsoarbete 
som innehåller både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att uppnå 
samhällelig hållbarhet. Arbetet förutsätter helhetssyn och helhetstänkande. Detta kan vara 
förmågan att se samband, konsekvenser av val och handlingar på både nationell och lokal nivå. 
Offentlig sektor har inga krav att rapportera eller följa upp hållbarhet i sina verksamheter på 
något systematiskt sätt i dagsläget (2016:947). Kontroversiellt, då människor ska kunna lita på 
skolundervisning, sjukvård eller insatser inom socialtjänsten precis lika mycket som att 
kommunen gör hållbara val för hantering av resurser, energi och råvaror. 

 
Ur hållbarhetssynpunkt kan solarieverksamheter i friskvårdsanläggningar diskuteras. Att bedriva 
sjukdomsframkallande verksamhet i friskvårdslokaler är högst opassande. Det kan också leda till 
ett kryphål för användning av friskvårdsbidrag till sjukdomsframkallande aktiviteter. Risken att 
obemannade verksamheter möjliggör användandet av friskvårdsbidrag till solariesolning eller 
solariesolning i ung ålder är också beklämmande. Resultatet av rundringningen visar att de 
befintliga solarieverksamheterna inte planerar att lägga ner då det finns ett behov av inkomst från 
solariekunder för att kunna driva andra delar av friskvårdsanläggningen. Dock svarade de flesta 
av de ansvariga för tillsyn med full medvetenhet om strålsäkerhetmyndighetens rekommendation 
att sluta bedriva solarieverksamheter i kommunal regi.  Dom beklagar utvecklingens takt men 
uppger även att det sällan öppnas nya solarieverksamheter i kommunens lokaler. 
 
Trots att flera aktörer under de senaste åren verkat för att påverka allmänheten, regering och 
kommuner (Cancerfonden (2019) Strålsäkerhetsmyndigheten (2020) har kommunerna inte gjort 
några aktiva ändringar sedan förra kartläggningen. Enligt kartläggningen (Regionalt 
cancercentrum Väst, 2017) var nästan en tredjedel av kommunerna involverade i 
solarieverksamhet 2017 som kan jämföras med en fjärdedel fyra år senare, 2021. 
 

1.4.2 Normer 
 
I rapporten Solvanor (2020) sammanställd av SSM framgår det att andelen svenskar som uppger 
att de solat solarium under det senaste året minskat från 6 procent till 3 procent mellan 2017 och 
2020. Rapporten redovisar att svenskar prioriterar sin hälsa över att vara brun. Normen att vara 
solbrun verkar ha blivit mindre eftersträvansvärd sedan 2016 (Pernemalm & Danielsson, 2020). 
En mindre solpositiv attityd styrks även i rapportens kartläggning av solattitydspåståenden. 
Attitydsskiftet visas också den minskade solarieanvändningen. Dock är det fortfarande tydligt att 
unga i åldern 18-24 har belöningsmaximerande attityder och är mer solpositiva än övriga 
ålderskategorier. Kvinnor har riskminimerande attityder men mer solpositiva attityder än män.  
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1.4.3 Pandemins effekter på solvanor 
Hur coronapandemin har påverkat svenskarnas solvanor eller hudcancerincidens/mortalitet är 
för tidigt att säga men ett antal faktorer har ändrats under det senaste året. Solbeteende, 
hemarbete, reserestriktioner och minskad benägenhet att söka sjukvård kan komma att ge effekt 
över tid (Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, 2021) 
 
Folkhälsomyndigheten har fått ett ökat förtroende i pandemin (Pernemalm & Danielsson, 2020) 
vilket kan komma att påverka svenskarnas hälsomedvetna beteende framöver. 

1.5 Slutord 
Denna kartläggning visar att 25 procent av kommunerna i Västra Götaland och Halland är 
involverade i solarieverksamheter. Många av solarierna i simhallar och badhus har under det 
senaste månaderna varit stängda på grund av coronapandemin och solariesolning i kommunal 
drift har sannolikt inte skett under denna period. Verksamheterna planerar dock att återupptas så 
fort smittspridningen är under kontroll och restriktionerna hävs. Hållbarhet diskuteras som ett 
kollektivt ansvar speciellt om solarieverksamheter drivs på friskvårdsanläggningar. Vi vet att 
svenskarna prioriterar sin hälsa i allt högre grad och har en ökad hälsomedvetenhet. Detta visas i 
både attitydskiftet i solbrunidealet samt att svenskarna solar för att få ett tillskott av D-vitamin. 
Det är också fler som anger att de tittar på sin hud för att upptäcka förändringar. Men ändå 
erbjuds och används denna riskfyllda aktivitet i kosmetiskt syfte. 
 
Regionala cancercentrum i samverkan, Cancerfonden, Socialstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten är några av organisationerna som arbetar för ökad medvetenhet kring 
riskbeteenden och levnadsvanor för att minska risken för cancer. Minst var tredje person som 
lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. En hälsosam livsstil kan 
minska risken att drabbas (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2018). Att öka medvetenheten om 
riskerna med solariesolning precis som med rökning är ett viktigt arbete. 
 
Regionalt cancercentrum väst anser att det är fortsatt olämpligt att kommuner upplåter lokaler till 
solarier och att de själva bedriver dom. Den minimala minskningen av solarieverksamheter i 
kommunal regi visar att vi är på väg åt rätt håll men att det saknas aktiva åtgärder för att minska 
befolkningens exponering för UV-strålning från solarier.  
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1.7 Bilaga 1- Sammanställning av solarieverksamheter 
 

Kommuner Solarier i 
kommunens regi 

Solarier i 
kommunens lokaler 
med privat drift 

Ale Nej Nej 

Alingsås Nej Nej 

Bengtsfors Nej Nej 

Bollebygd Nej Nej 

Borås Nej Nej 

Dals-Ed Nej Nej 

Essunga Nej Nej 

Falköping Nej Nej 

Färgelanda Nej Nej 

Grästorp Nej Nej 

Gullspång Nej Nej 

Göteborg 
Nej Ja, lokaler för handel 

eller bostadshus 

Götene Nej Nej 

Herrljunga Nej Ja, Gym 

Hjo Nej Nej 

Härryda Nej Nej 

Karlsborg Nej Nej 

Kungälv Nej Nej 

Lerum Nej Ja, Simhall 

Lidköping Nej Nej 

Lilla Edet Nej Nej 

Lysekil Nej Nej 

Mariestad Nej Nej 

Mark Nej Nej 

Mellerud Ja, Simhall Nej 

Munkedal Nej Nej 

Mölndal Nej Nej 

Orust Nej Nej 

Partille Nej Nej 
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Skara Nej Nej 

Skövde Nej Ja, Gym 

Sotenäs Nej Ja, Rehabcenter 

Stenungsund Nej Nej 

Strömstad Nej Ja, Studio 

Svenljunga Ja, Badhus Nej 

Tanum Nej Nej 

Tibro Nej Nej 

Tidaholm Nej Ja, dropp-in solarium 

Tjörn Nej Nej 

Tranemo Nej Nej 

Trollhättan Ja, Simhall Nej 

Töreboda Nej Nej 

Uddevalla Nej Nej 

Ulricehamn Ja, Badhus Nej 

Vara Nej Nej 

Vårgårda Nej Nej 

Vänersborg Ja, Badhus Nej 

Åmål Nej Ja, Simhall 

Öckerö Nej Nej 

Falkenberg Ja, Simhall Nej 

Halmstad Nej Nej 

Hylte Nej Nej 

Kungsbacka Nej Nej 

Laholm Nej Nej 

Varberg Nej Nej 
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1.8 Bilaga 2- Frågeformulär 
Frågeformuläret användes som ett stöd till intervjuerna med de tillsynsansvariga i 
kommunerna. 
 
 
 

Frågeformulär Svar 
Finns det solarier i någon lokal som kommunen äger?  Ja/nej  

Om så är fallet, hur många bäddar finns det i lokaler som kommunen äger?  

Nr  

Hur många av solarierna drivs av kommunen?  Nr  

I vilken typ av lokaler finns solarierna (simhall, gym osv.)?  Fritext (som sedan 
kodas)  

Implementeras någon åldersgräns för bruk av solariet? I      så fall, viken är 
åldersgränsen? 

Ja/nej  

Hur stor andel av de solarier som finns i kommunens lokaler är bemannade?  % 

Med lagstiftningen som kom 2018 med åldersgräns på 18 för kosmetisk 
användning, implementerades några åtgärder för att möta detta krav? 

Ja/nej/vet ej 

I de fall då kommunen bedriver solarieverksamhet och man tar del av den 
totala andelen som nyttjat solarier, bedömer ni att någon ändå lyckats sola 
trots åldersgräns? 

Ja/nej/vet ej 

I de fall då kommunen bedriver solarieverksamhet, drivs solarierna används i 
friskvårdsanläggningar?   

Fritext  

Har ni någon långsiktig plan för om/hur ni ska bedriva solarieverksamhet i 
kommunen?  
 

Fritext  
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1.9 Bilaga 3- SSM information 
 

 
 
 

Råd för att skydda din hälsa

Användning av solarier är cancerframkallande.  
Myndigheten avråder från att använda solarier för att bli brun.

Solarier kan orsaka bestående skador på 
ögon och hud, göra att huden åldras i förtid 
samt orsaka hudcancer.

Risken ökar för den som börjar sola i tonåren 
eller i tjugoårsåldern. Ju mer solariesol, desto 
högre risk.

Varning!

Sola inte i solarium om ...
● du är under 18 år
● din hud 
   … är ljus eller fräknig 

… lätt blir röd och svider vid solning 
… redan är röd och öm 
… har många födelsemärken eller pigmentfläckar

   … har missfärgade partier
● du brände dig allvarligt som barn
● du eller någon nära släkting har haft hudcancer
● du tar medicin som ökar känsligheten för sol

Solinstruktioner
● Vänta alltid minst 48 timmar mellan två solpass
● Dubblera inte solpass
●  Sola aldrig i både solarium och ute i solen samma  

dag
●  Använd inte hudkrämer, smink eller medel som  

förstärker eller påskyndar solbränna
●  Använd skyddsglasögon
●  Täck ömtåliga hudpartier, tatueringar och sår 

Är du känslig för sol? Blir du lätt brun?

Använd inte solariet! Max tio solningar tre gånger per år
Solpass 1: max 5 minuter. Solpass 2: 10 minuter. 

Solpass 3–10: max 15 minuter.

Alltid röd
Aldrig brun

Alltid röd
Sällan brun

Sällan röd
Alltid brun

Aldrig röd
Alltid brun

Solkänslighet & pigmenteringsförmåga

Rådfråga läkare om ...
● du är osäker på om din medicin ökar din känslighet för sol

● ett födelsemärke ändrar sig eller börjar klia, eller om du får oväntade hudförändringar

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.cancercentrum.se/vast 
 


