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1.Solstrålning 

 

F: Vad är solstrålning? 

S: Solstrålning består bl.a. av (kortvågig) ultraviolett B-strålning (”UVB-strålning”) och (långvågig) ultraviolett 

A-strålning (”UVA-strålning”). Dessa finns i olika delar av solens ultravioletta spektrum eller 

våglängdsområde, UVB: 280-315 nm, UVA: 315-400 nm. Andra våglängdsområden finns också, men i 

strålskyddssammanhang brukar man prata om dessa två områden. 

 

F: Hur påverkar UVB- och UVA-strålning huden? 

S: Inflammation i huden (”solbränna”) och den resulterande hudrodnaden (erytem) orsakas huvudsakligen 

av UVB-strålning. Störst cancerrisk utgår visserligen från UVB-strålning, men riskerna med UVA-strålning får 

inte heller ignoreras. UVA-strålning leder dessutom till att huden åldras i förtid. Forskningsresultat antyder 

också att kroppens immunsystem påverkas av alltför hög exponering för UVB- och UVA-strålning. 

 

F: Varför använda solskyddsprodukter? 

S. Solskyddsmedel kan skydda effektivt mot solbränna. Forskningsresultat antyder också att solskyddsmedel 

kan förebygga för tidigt åldrande av huden och skydda mot förändringar i immunsystemet som orsakas av 

för hög ljusexponering. Epidemiologiska undersökningar visar att användningen av solskyddsmedel kan 

förebygga vissa typer av hudcancer. 

 

2. Lagstiftning och Europakommissionens rekommendation  

 

F: Vilken myndighet ansvarar för lagstiftning om solskyddsprodukter samt produktsäkerhetsfrågor? 

S: Solskyddsprodukter är kosmetik och hygienprodukter och Läkemedelsverket är ansvarig myndighet. 
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F: Vilken myndighet ansvarar för lagstiftning om marknadsföring av solskyddsprodukter? 

S: Både Läkemedelsverket (kosmetikföreskrifterna inkl. frågor om marknadsföringspåståenden) och 

Konsumentverket (marknadsföringslagen) 

 

F: Vilken myndighet ansvarar för frågor om strålning, inkl. solstrålning och solariesolning? 

S: Strålsäkerhetsmyndigheten  

 

F: Varför har EU kommissionen tagit fram en rekommendation om solskyddsprodukter? 

S: Hudcancer orsakad av UV-ljus ökar snabbast av alla cancerformer och Europakommissionen ser därför 

solskyddsmedel som oerhört viktiga. Genom att använda solskydd kan man skydda huden och på så sätt 

undvika hudskador. Mot bakgrund av detta har EU förklarat solskyddsmedels effekt som en ”important 

public health issue” d.v.s. effekten hos solskyddsmedel är en viktig fråga för den allmänna folkhälsan. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF  

 

F: Vad innebär EU kommissionens rekommendation om solskyddsprodukter? 

S: EU kommissionens rekommendation tar upp ”solskyddsmedels effektivitet och påståenden om detta” om 

vilken märkning och testmetoder som ska användas. 

 

F: Vad betyder dessa symboler som man kan se vid badplatser o.s.v.? 

S: Europakommissionen har tagit fram en gemensam kampanj för att medborgarna i Europa ska skydda sig 

bättre mot solen. 

Läs mer: http://ec.europa.eu/health-eu/news/sun_uv_en.htm  

 

1. Bebisar och små barn ska inte vara i direkt solsken utan mår bäst i skuggan under ett parasoll – 

mycket sol i småbarnsåren ökar risken för hudcancer senare i livet!  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF
http://ec.europa.eu/health-eu/news/sun_uv_en.htm
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2. Skydda dig med kläder, hatt och solglasögon – extra viktigt för bebisar och små barn! 

3. Undvik solen under mellan 11 och 15 – då är den som starkast 

4. När solskyddsprodukter används ska man smörja på rikligt – och smörja på frekvent 

 

 

3. UV-Filter 

 

F: Vad är ett UV filter? 

S: UV-filter är ämnen som tillsatts produkten i avsikt att filtrera bort vissa UV-strålar och skydda huden. Det 

finns UV-filter som skyddar mot UVB- eller UVA strålning, men även UV-filter som skyddar mot båda.  

 

F: Vilka UV-filter får användas i solskyddsprodukter? 

S: Endast av EU godkända UV-filter. Det finns ett trettiotal godkända UV-filter i kosmetika-lagstiftningens 

UV-filterbilaga och det är bara dessa som får användas om man marknadsför en solskyddsprodukt1.  

 

F: Hur verkar ett UV-filter? 

S: Det finns dels UV-filter som verkar genom att reflektera UV-strålningen (inom EU mineralfiltret 

titandioxid), dels sådana som verkar genom att absorbera strålningen och skicka ut den som värme (t.ex. 

organiska filter som tex Drometrizole trisiloxane). Det finns även hybridfilter, Methylene bis-benzotriazolyl 

tetramethylbutylphenol, ett organiskt filter i partikelform som absorberar och sprider strålningen. 

 

 F: Vad innebär att ett UV-filter är fotostabilt? 
 
S: Det innebär att UV-filtret under viss tid inte bryts ned av solen, dess skyddande förmåga består. 
 
    

 

                                                           

1 EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter; bilaga VI. 
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4. Testmetoder 

 

F: Vad menas med SPF, Sun Protection Factor? 

S: SPF visar vilket UVB-skydd en produkt ger. SPF 15 innebär att man klarar 15 gånger mer UVB dos innan 
man får rodnad jämför med oskyddad hud. SPF säger inget om den tid man kan vistas i solen. Olika SPF är 
inbördes jämförbara, SPF 30 skyddar dubbelt så mycket som en produkt med SPF 15. 
 

F: Hur bestäms SPF? 

S: SPF bestäms med hjälp av den erkända, internationella standardiserade testmetoden International Sun 

Protection Factor Test Method (2006)2. Det är en in vivo metod, man testar effekten på människa. 

Produkten utvärderas på ryggen. Totalt 12 rutor av storleken 1 cm2 testrutor ritas upp och märks. På 6 av 

rutorna appliceras 2mg produkt och resterande 6 lämnas obehandlade. Rutor med och utan produkt belyses 

med standardiserat UVB-strålning vars initiala dos beror på förväntad SPF. UVB-strålningens dos ökar för 

varje ruta. Resultatet avläses efter 24 timmar då rodnad (erytem) har hunnit utvecklas. Man jämför minsta 

dos UVB-ljus som krävdes för att få en rodnad skyddad hud (MEDprodukt) i förhållande till minsta dos UVB-ljus 

som ger rodnad på den oskyddade huden hos samma person (MEDoskyddad).  

Definitionen av Sun Protection Factor: 

SPF = MEDprodukt / MEDoskyddad 

 

F: Hur bestäms SPF på ett stift eller spray? 

S: Det är samma metod som används oberoende av produkttyp. 

 
 

                                                           

2 http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-

association/guidelines.html?view=item&id=21%3Ainternational-sun-protection-factor-spf-test-method-2006-cd-rom-

included&catid=46%3Aguidelines  

http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=21%3Ainternational-sun-protection-factor-spf-test-method-2006-cd-rom-included&catid=46%3Aguidelines
http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=21%3Ainternational-sun-protection-factor-spf-test-method-2006-cd-rom-included&catid=46%3Aguidelines
http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=21%3Ainternational-sun-protection-factor-spf-test-method-2006-cd-rom-included&catid=46%3Aguidelines
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F: Vad innebär att ange SPF som absorption i %? 

S: Att ange SPF som absorption är som att jämföra äpplen och päron. SPF beräknat som absorption är 

enbart en teoretisk beräkning och tar inte hänsyn hudens biologi och hudtyp. SPF mäter hudens reaktion, 

rodnad. Absorption ger ingen uppgift om skyddsnivå för huden mot rodnad. 

Se bild på nästa sida. 

 

 
 
F: Vad är UVA-skyddsfaktorn? 
 
S: Den UVA-dos som minst krävs för att framkalla en kvarvarande pigmentering på hud som skyddas av ett 
solskyddsmedel i förhållande till den UVA-dos som minst krävs för att framkalla en minimal pigmentering på 
samma oskyddade hud. 
 

F: Hur bestäms UVA-faktorn? 

För att bedöma minimiskyddet mot UVA-strålning kan in-vivo (på människa) metod persistent-pigment 
darkening method (metod som avser kvarstående pigmentering) som används av den japanska industrin 
och som har modifierats av den franska hälsoskyddsmyndigheten Afssaps, användas tillsammans med testet 
avseende kritisk våglängd. 
 
Det finns även standardiserad in-vitro (utanför levande organism) metod för UVA som kan användas3. 
 

 

                                                           

3 http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=33  

http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=33
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5. Märkning 

F: Hur ska solskyddsprodukter märkas? 

S: Solskyddsprodukter är kosmetika och hygienprodukter och ska märkas enligt kosmetikalagstiftningens 

krav, d.v.s. visa fullständig information om innehåll, hållbarhet, och ansvarigt företag. 

Utöver dessa allmänna krav, rekommenderas att solskyddsprodukter är märkta så att det framgår vilket 

skydd de ger (se nedan och under testmetoder) avseende UVA- och UVB-strålning. Märkningen för solskydd 

kan anges t.ex. 

HÖGT SKYDD SPF 50   

 

F: Vilka solskyddsfaktorer (SPF) finns och vad betyder de? 

S: För att göras det tydligare för konsument har EU enats om 4 kategorier, lågt, medelhögt, högt och mycket 

högt skydd. Nedan är de SPF som kan användas vid märkning. Till exempel om den uppmätta SPF är 55 så 

kan produkten märkas med 50, om istället 49 mäts upp så ska märkningen vara 30.  

 

 

F: Vad betyder symbolen ? 

S: Den visar att produkten ska ge ett fullgott UVA-skydd i förhållande till UVB-skyddet (SPF)  
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Vetenskapliga undersökningar visar att vissa typer av biologiska skador på huden kan förebyggas och 

begränsas om förhållandet mellan den skyddsfaktor som mäts med ett test som avser kvarstående 

pigmentering (dvs. som avser främst UVA-strålning) och den faktor som mäts vid test som avser 

solskyddsfaktor (d.v.s. som avser främst UVB-strålning) är mer eller lika med 1:3. Därutöver rekommenderar 

dermatologer en kritisk våglängd på minst 370 nm för att ett omfattande skydd skall uppnås. Mer finns att 

läsa i EU:s rekommendation: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF 

 

 

6. Effektbevisning 

 

F: Vilka typer av effektbevisning krävs? 

S: Precis som för alla kosmetiska produkter krävs det dokumentation eller tester som kan visa produktens 

egenskaper.   

Läs mer om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter: http://ktf.se/vill-du-veta-

mer/marknadsforing-kosmetik/  

 

F: Vilka typer av dokumentation krävs enligt EU:s rekommendation? 

S: För att säkerställa reproducerbarhet och jämförbarhet när det gäller det rekommenderade 

minimiskyddet mot UVB-strålning bör International Sun Protection Factor Test Method (2006) användas. 

För att bedöma minimiskyddet mot UVA-strålning bör Persistent-Pigment Darkening method (metod som 

avser kvarstående pigmentering) som används av den japanska industrin, och som har modifierats av den 

franska hälsoskyddsmyndigheten– Afssaps användas tillsammans med testet avseende kritisk våglängd. 

 

 

7. Användning och applicering 

 

F: Hur mycket solskyddsprodukt ska jag använda? 

S: För att uppnå den skyddsnivå som anges med solskyddsfaktorn måste solskyddsmedlet användas i de 
mängder som används vid tester, dvs. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF
http://ktf.se/vill-du-veta-mer/marknadsforing-kosmetik/
http://ktf.se/vill-du-veta-mer/marknadsforing-kosmetik/
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2 mg/cm2, vilket motsvarar sex teskedar solkräm (ca. 36 gram) för en genomsnittlig vuxen person. Denna 
mängd är större än den mängd som konsumenterna i allmänhet använder. Om en mindre mängd används 
minskar solskyddet oproportionerligt, dvs. används bara halva mängden av ett solskyddsmedel kan 
solskyddet minska med upp till tre gånger. 
 

F: Hur ofta ska man applicera solskyddsprodukt? 

S: Det är särskilt viktigt att solskyddsmedlet appliceras på huden upprepade 
gånger. Om du är utomhus en hel dag återapplicera gärna varannan timme, speciell efter bad och torkning 
eller då man svettats mycket. 
 
 
F: Utsätts man för UV-strålning fast man sitter i skuggan? 

S: Skuggan kan minska UV-strålningen med 50% eller mer, så man får en halverad exponering. Bra att 

skydda sig fast man sitter i skuggan.  

 

F: Skyddar en brun-utan-sol produkt mot solens strålar? 

S: Nej. En brun utan sol-produkt färgar in proteiner i cellerna i det yttersta hudlagret. Denna färg ger inget 

skydd. 

F: Kan jag använda en solskyddsprodukt från förra året? 

S: Produkten angivna hållbarhet som öppnad produkt är oftast 12 månader. Om produkten från förra året är 

öppnad är rekommendationen att köpa nya produkter till den nya solsäsongen. 

 

 

8. Användningstips för en effektiv applicering av solskyddsprodukt samt ett sunt beteende 

i solen 

 

1. Applicera solskydd innan du går ut i solen för att vara skyddad från första stund. Låt torka innan du tar på 
kläder. 
 
2. Se till att du använder tillräckligt solskydd (minst 6 teskedar för att täcka hela kroppen). Minskning av 
mängden sänker nivån av skydd märkbart. Var särskilt noga med att fler känsliga områden, t.ex. öron, axlar, 
näsa och nacke. 
 
3. Var extra noga med områden som är lätt att glömma t.ex. öron, fötter och fotsulor och övre delen av 
ryggen. 
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4. Återapplicera solskyddsmedel varannan timme. Applicera oftare efter bad, svettning eller torkning 
 
5. Försök att undvika den intensiva solen mitt på dagen från 11:00 och 15:00 under sommarmånaderna eller 
i tropiska länder och på höga höjder. 
 
6. Om du tar medicin, kolla med din läkare eller apotekspersonal om det är OK att spendera tid i solen. Vissa 
läkemedel kan göra huden mer känslig för solens strålar. 
 
7. Överexponering för solen kan vara hälsofarligt, så undvik att vistas ute i solen för länge, även när du 
använder ett solskyddsmedel. 
 
8. Skydda barnen. Barn är särskilt utsatta för effekterna av UV-strålning och ofta tillbringar mer tid utomhus 
än vuxna. Föräldrar bör iaktta särskild försiktighet för att skydda dem mot solen med skyddskläder, hattar, 
solglasögon och solskyddsprodukt. Utsätt inte spädbarn och småbarn för direkt solljus. 
Kom ihåg: UV-strålning når oss inte bara direkt utan även indirekt via reflekterande yta, t.ex. vattenspegeln 
vid en badplats. 
 

 

 

 

9. Solskydd för barn 

 

F: Hur skyddar man bebisar och barn? 

S: Det nyfödda barnet ska inte vara i direkt solsken utan mår bäst i skuggan under ett parasoll. 

Även större barn bör undvika solen mitt på dagen mellan 11-15 då den är som starkast. Då passar det bra 
med en sovstund eller att leka i skuggan.  

Barnen skyddas bäst mot solen med en tröja och en solhatt med stort brätte, både på lekplatsen och på 
stranden och i vattnet. Det finns också heltäckande badkläder att använda.  

På de kroppsdelar som inte täcks av kläder bör man smörja in barnet rikligt med en solskyddsprodukt. För 
dagar på stranden är det bra med en vattenresistent produkt. Ett bra tips är att stryka på 2 gånger på de 
ställen som ska skyddas. Smörj in ditt barn flera gånger under dagen så att barnet är skyddat hela tiden, 
särskilt efter bad och torkning. 

 

F: Vilken solskyddsfaktor (UVB) ska jag välja; till mitt barn; till min bebis? 
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S: Val av solskyddsfaktor till en vuxen person är beroende av hudtyp, breddgrad, under hur lång tid du har 

vant huden (utvecklat pigmentering) o.s.v. För barn rekommenderar branschen ett högt skydd, d.v.s. 

solskyddsfaktor (SPF) 30 eller högre. Bebisar bör skyddas med kläder och solhatt samt vara i skuggan i 

möjligaste mån. 

Se även KTF:s information om solskydd för barn: 

http://www.ktf.se/Hygienprodukter_for_barn/Produktblad_Solskyddskräm_2010final.pdf   

 

 

10. Nanomaterial och solskyddsprodukter  

 

10.1 Definition 

F: Vad är nanomaterial (i kosmetika och hygienprodukter)? 

S: Bara för att ingredienser är mycket små betyder det inte att de är nanomaterial. Det flesta ämnen (oftast 

molekyler) vi får i oss via t.ex. födan är i nanostorlek, men är inte nanomaterial för det. 

Definitionen för nanomaterial i kosmetika och hygienprodukter är: ”ett olösligt eller biopersistent material 

som är avsiktligt tillverkat, med en eller flera yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på 

mellan 1 och 100 nm” (nanometer)4. Enkelt uttryckt småsten, mycket små partiklar - nanopartiklar. 

 

F: Är nanoemulsioner, nanosomer, liposomer o.s.v. i kosmetika och hygienprodukter nanomaterial? 

S: Nej. Nanosomer och andra små fettstrukturer, med eller utan innehåll av andra ingredienser, är INTE 

nanomaterial eftersom de är lösliga och icke-biopersistenta (se frågan ovan). 

 

10.2 Lagstiftning och säkerhet  

F: Får kosmetiska produkter innehålla nanomaterial? Är de säkra? 

S: Ja, om de är antagna i förordning 1223/2009 och registrerade hos EU-kommissionen. Kosmetiska 

produkter som erbjuds konsumenten (och den som hanterar dessa produkter yrkesmässigt) ska vara säkra 

                                                           

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:SV:PDF (sid. 65) 

http://www.ktf.se/Hygienprodukter_for_barn/Produktblad_Solskyddskräm_2010final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:SV:PDF
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vid normal användning, oavsett storlek på ingredienserna. Det är alltså säkerheten, inte storleken som avgör 

innehållet. 

 

F: Är nano-formerna av UV-filtren titandioxid (titanium dioxide) och zinkoxid (zinc oxide) säkra? 

S: Titandioxid (nano)5 och zinkoxid (nano)6 är utvärderade som säkra av EU:s oberoende vetenskapliga 

kommitté, SCCS.  

Titandioxid (nano) är antaget (beslut om riskhantering) av EU:s ansvariga myndigheter och ska under 2016 

införas i bilaga VI till EU:s förordning 1223/2009. 

Zinkoxid (zinc oxide och zinc oxide (nano)) är antaget och får användas som UV-filter inom EU. 

 

F: Måste företag som tillverkar kosmetika och hygienprodukter som innehåller nanomaterial anmäla sina 

produkter till någon instans innan de får sälja dem? 

S: I och med att den nya kosmetikaförordningens regler om nanomaterial träder ikraft så måste tillverkaren 

föranmäla nanomaterial (säkerhetsuppgifter, toxikologisk profil, mängd, förutsebar exponering o.s.v.) till 

Europakommissionen och detta sex månader innan produkten släpps ut på marknaden (anmälan enligt 

andra villkor om produkten redan finns på marknaden). 

 

 

 

10.3 Märkning  

F: Finns det märkning av nanomaterial av konsumentprodukter idag? 

S: Fr.o.m. juli 2013 införs krav på att kosmetika och hygienprodukter som innehåller nanomaterial (se 

definition) ska märkas. Produktområdet kosmetika och hygienprodukter blir det första bland 

konsumentprodukter där sådana krav införs.  

 

                                                           

5 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf 

6 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf  

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf
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F: Hur ska nanomaterial i kosmetika och hygienprodukter märkas? 

S: Fr.o.m. juli 2013 ska nanomaterial i kosmetika och hygienprodukter (se definition) märkas med 

ingrediensnamnet enligt det internationellt vedertagna märkningsspråket INCI eller motsvarande (som idag) 

följt av ordet ”nano” inom parentes, t.ex. ”titanium dioxide (nano)”.  

 

 

 

10.4 Användning och funktion  

F: Vilka nanomaterial får används i solskyddsprodukter? 

S: Se punkten 10.2 

 

F: Kan man göra en solskyddsprodukt med bara ett nanopartikel-UV-filter? 

S: Rent teoretisk så fungerar det, men EU-kommissionens rekommendationer om solskyddsmedels 

effektivitet och påståenden om detta säger att en solskyddsprodukt ska ha en UVA-skyddande nivå 

(långvågiga UV-strålar) som är minst en tredjedel av det på förpackningen angivna UVB-skyddet (SPF, anger 

skydd mot mer kortvågiga UV-strålar). Den faktorn menar man är omöjlig att uppnå med bara titandioxid i 

nanoform (eller icke-nanoform) 

 

 

F: Skyddar UV-filtret i nano-form mot både solens UVA- och UVB-strålar? 

S: Ja, men olika bra beroende på aktuell våglängd hos UV-ljuset. Notera att nano-formerna generellt visar en 

skyddsfunktion i ett bredare spektrum än icke nano-formerna. 

 

 

10.5 Forskning 

F: Vad säger forskningsresultaten om nanomaterial i kosmetika och hygienprodukter? 

S: Det bedrivs idag, naturligt nog, mycket forskning om säkerhet hos nanomaterial. EU tog ett samlat grepp 

när man lät oberoende experter bedöma säkerheten hos en av de ingredienser i nanoform som oftast 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:265:0039:0043:SV:PDF
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används i kosmetika och hygienprodukter, titandioxid Den samlande EU-rapport som redovisade resultatet, 

NANODERM-rapporten7 visade att titandioxid INTE kan gå igenom huden och INTE kan skada underliggande 

vävnad eller kroppens funktioner. 

 

11. Övrigt 

 

F: Många har frågor om konserveringsmedlen parabener. Vad anser KTF om parabener? 

S: Läs om KTF:s hållning om parabener: http://ktf.se/vill-du-veta-mer/konservering/parabener/   

 

F: Det så kallade kemikaliesekretarietet, Chemsec, presenterar en lista med föreslagna ämnen att byta ut 

(substituera), SIN-list. I den förekommer några UV-filter som används i solskyddsprodukter. Varför tar man 

inte bort dessa UV-filter ur solskyddsprodukter? 

S: De UV-filter som används i solskyddsprodukter är av oberoende experter (EU:s vetenskapliga kommitté 

SCCS) granskade och bedömda som säkra avseende hälsoegenskaper. Utifrån dessa säkerhetsbedömningar 

har medlemsländerna i EU godkänt UV-filtren. De godkända UV-filtren finns i kosmetikalagstiftningens 

bilaga för UV-filter och bara dessa ämnen får användas om man marknadsför en solskyddsprodukt.  

UV-filter används för sina UV-skyddande egenskaper med avseende på hälsa och måste vara hållbara för att 

inte brytas ner av solljus, i vatten o.s.v. Hållbarhets- och funktionskrav ställs här mot miljörelaterade krav på 

nedbrytbarhetsegenskaper. 

Samtidigt går utvecklingen hela tiden mot UV-filter med bättre miljöegenskaper, men som ändå klarar 

säkerhetskraven. 

 

Läs mer 

Strålsäkerhetsmyndigheten: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Sol-och-solarier/ 

Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Kosmetika-och-

hygienprodukter/Solskyddsmedel/ 

För mer information om solskyddsprodukter, kontakta KTF: 

info@ktf.se, 08-783 82 40 

                                                           

7 http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/Downloads/downloads.html  

http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/index.html
http://ktf.se/vill-du-veta-mer/konservering/parabener/
mailto:info@ktf.se
http://www.uni-leipzig.de/~nanoderm/Downloads/downloads.html
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