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Till: Louise Ungerth, KfS 
 
Svar på skrivningen: ”Kosmetika med solskyddsfaktor kan leda till D-vitaminbrist” 
 
Livsmedelsverkets nya nationella matvaneundersökning bland vuxna i Sverige (publicerad 
2012) visade att många får i sig mindre än vad som rekommenderas av D-vitamin [1]. 
 
Under den mörka perioden på året är solens vinkel sådan att all UVB-strålning från solen, 
som gör det möjligt för kroppen att syntetisera D-vitamin, fångas upp av atmosfären, varför 
födan då blir den enda källan till D-vitamin. 
 
Under den ljusa perioden på året tar sig en del UVB-strålar igenom atmosfären och då krävs 
väldigt lite sol för att tillgodose behovet av D-vitamin. Det rör sig om några minuter några 
gånger i veckan för att kroppen ska bli ”mättad” och därpå stänga av syntesen, då inget mer 
D-vitamin behövs. 
 
I det fall man har D-vitaminbrist bör det hanteras, enligt både Strålskyddsmyndigheten och 
Livsmedelsverket uppmaningar, via kost och tillskott, inte via solning [2, 3]. 
 
KTF anser att det inte finns någon anledning till oro med att vissa kosmetiska produkter 
innehåller solskyddsfilter då problem med D-vitaminbrist i första hand beror av vilka födoval 
som görs under den mörka perioden på året.  
Vi vill också vara tydliga med att vi svenskar generellt exponerar oss oskyddat för sol i allt för 
stor utsträckning och att det ökar risken för hudcancer. 
 
KfS skriver bland annat rörande solskyddsfilter i kosmetika att ”Detta aviseras oftast med 
mycket liten text på förpackningen och vi har orsak att tro att många som använder 
ansiktskrämer inte är varse detta”. Det tror vi inte stämmer, och skulle det göra det i något fall 
är det förstås ett misslyckande då de solskyddande egenskaperna är en viktig produktegenskap 
som tillverkaren har all anledning att göra konsumenten varse om. 
 
Vad gäller solskyddsfilters eventuella negativa verkan på vattenlevande organismer och 
eventuella allergirisker så måste dessa risker vägas mot behovet av solskydd. 
 
Fakta: 
Varje år drabbas 40 000 personer av hudcancer, varav omkring 2 800 av den allvarligaste 
formen malignt melanom. Knappt 500 personer dör av hudcancer varje år. [2] 
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