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Till solens försvar. 

Jag har jobbat en hel del med sol och solfrågor. Till att börja med vill jag säga att jag 

är part i målet; min uppdragsgivare är Solarieföreningen. Det är också något som 

skiljer mig från mina debattmotståndare som i praktiken företräder 

kosmetikaindustrin, men spelar neutrala. Ta del av mina argument och fakta. Ta del 

av deras argument och fakta. Tänk själv. Och bestäm dig sedan för vad du anser.  

En sak bara: Alla argument och citat kan beläggas; de flesta återfinns mer utvecklade 

i skriften ”Allt Strålsäkerhetsmyndigheten inte vill att du ska veta om solning”.  Du 

kan beställa den gratis som PDF från mig. 

Kul att du ville läsa detta förresten, hör gärna av dig om du vill veta mer. 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Börgesson 

Telefon: 0708 – 80 11 54, mail ulf.borgesson@ubik.se 
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Generella argument 

• Människan föddes på Afrikas slätter och är ämnad for ett liv solen. Evolutionen 

har sedan gett oss ljusare hud hur ju längre norrut vi bor; söderut behövs en mörk 

hud som skyddar mot för mycket UVB-strålning. Norrut behövs en ljus hud som 

låter oss ta tillvara så mycket som möjligt av UVB-strålningen.  

• Det är vi som lever nu som är grottmänniskorna; vi sitter inne framför datorn och 

TV:n. Den moderna människan har brutit mot naturens lagar sedan åtminstone 

1950-talet. TV, datorer och innesittande har gjort att vi saknar D-vitamin.  

• Det är ingen slump att influensor kommer under det mörka halvåret, då vår D-

vitaminbrist är som störst. I tropiska länder finns i stort sett ingen 

säsongsvariation av influensor. 

• Under den mörka delen av året är vi extra sårbara. Inte bara för sjukdomar som 

cancer, diabetes, blodpropp och benskörhet, utan även för vanlig influensa och 

pandemier som svininfluensan. 

• Att sola är bara nyttigt, så länge man inte bränner sig. Men man ska inte heller 

supa sig full, äta sig fet eller träna med infektion i kroppen. 

Myter om solarier 

• Att solarier, till skillnad från den riktiga solen, inte skulle ha någon hälsoeffekt 

avfärdar forskarna som en ren myt. Att påstå att moderna solrör inte genererar D-

vitamin är som att hävda att tåg drivs med kol. 

• En foton är en foton (solpartikel) och det finns många studier som visar att solarier 

ger UV-B i det våglängdsområde där D-vitamin genereras i kroppen.  

• Med var moderna livsstil med innesittande ar det både nyttigt och viktigt att sola i 

solarium under främst den mörka årstiden.  
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• 10 minuter i solariet per vecka ar tillrackligt for att fylla D-vitamin behovet. 

Charterturismen är ett stort problem vad gäller hudcancer. Två veckor i Thailand 

motsvarar 250 solningar i solarium. Vem solar 125 gånger i veckan? 

• Denna uppfattning att UV-ljus är en kvarleva från de halogenlampor som 

användes för mer än 30 år sedan, de alstrade endast UVA-ljus. 

• Statens Provningsanstalt och Radiumhospitalet i Oslo har bekräftat att moderna 

solarier med D-vitaminrör ger strålning som producerar D-vitamin.  

• Påståendet att ”användandet av solarier före 35 års ålder ökar risken att få 

hudcancer (melanom) med 75  %” är falskt. En internationell grupp med 15 

ledande forskare avfärdade underökningen som ”spurious” (enligt ordboken 

”falsk, oäkta, förfalskad, hycklad”). 

”Sol är som asbest och cigarretter” 

• När WHO påstår att solarier är att jämställa med cigaretter och asbest, stödjer de 

sig på en rapport gjord av IARC, betald av tillverkare av solskyddskräm och ett 

hopkok av gammal forskning.  

• Rapportern har totalt sågats av ett 15-tal kända forskare inom D-vitamin som 

beskriver den som ”spurious” (falsk, lögnaktig, hycklad). 

• Det finns idag ingen aktuell forskning som visar att det skulle vara en förhöjd risk 

for malignt melanom i solarier, utom rapporten ovan från IARC.  
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D-vitamin 

• Modern forskning visar att D-vitamin har en avgörande roll för att vi ska leva länge 

friska. 80 % av vårt D-vitamin kommer från solen. För att få i dig rätt mängd via 

kosten måste du dricka en kvarts liter tran eller äta två hela markillar om dagen. 

• D-vitamin är det enda näringsämne som spädbarn inte får via modersmjölken. 

Detta visar att det ska tas upp via huden. 

• Det går tio dödsfall i enbart prostatacancer på varje dödsfall på grund av 

hudcancer. 

• Varje år dör ca 400 svenskar på grund av hudcancer. Cirka 10 000 dör på grund av 

sjukdomar som motverkas eller mildras av D-vitamin. 

• Sjukvårdens kostnader för D-vitaminbrist beräknas till 34 miljarder kronor per år. 

”Solskyddskrämer” 

• Den solnegativa forskning som presenteras är generellt finansierad av 

kosmetikabranschen som tjänar stora pengar på mer eller – oftast mindre – 

verkningsfulla solskyddskrämer. 

• Solskyddskrämer tillåter oss att vara ute för länge i solen – kroppens naturliga 

varningssystem slås ut. 

• Äldre typer av solskyddskrämer ger inget skyddande UVB (som ger D-vitamin) 

utan bara UVA (som gör oss bruna). Många forskare anser idag att UVA är den 

viktigaste källan till malignt melanom (farlig hudcancer). 

• Nyare typer av solskyddskrämer innehåller nanopartiklar som tränger in genom 

huden, och har helt okända hälsorisker. 
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Forskningsresultat 

Anmärkning: Alla dessa resultat är belagda, och jag har källorna. 

Solning och cancer 

• Dödligheten i cancer skulle minska med 30 % om kroppen fick tillräckligt med D-

vitamin.  

• Människor som under lång tid exponerats för solens ultravioletta strålar löper 

kraftigt minskad risk för många svåra cancersjukdomar.  

• Det gäller framför allt cancer i mage, ändtarm, prostata, bröst, njurar, lever, gall- 

och urinblåsa, lungor och bukspottskörtel.  

• Män som får lite sol löper dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män 

som regelbundet exponerades för mycket sol. Det dör tio gånger fler män i 

prostatacancer än i hudcancer. 

• Bukspottkörtelcancer, en av de farligaste cancerformerna som finns, är som mest 

utbredd i Norden. Däremot är den mycket ovanlig i Afrika och Indien. 

• En svensk/dansk forskargrupp försökte visa att solning bidrar till utvecklandet av 

lymfkörtelcancer. Resultatet: De som hade solat riktigt mycket visade 30 – 40 % 

mindre risk att utveckla lymfkörtelcancer. 

Solning och hjärta/kärl 

• Sjukdomar i hjärta och kärl (kardio-vaskulära sjukdomar) motverkas av solning. 

• När det gäller hjärtinfarkt och hjärnblödning finns det studier som visar på att 

solning minskar kolesterolhalten och att blodtrycket sänks. 

• Kvinnor som solar mycket löper 30 % lägre risk att drabbas av blodpropp, jämfört 

med dem som undviker solen. Under den mörka årstiden ökar risken att få 

blodpropp med 50 %. 
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Solning och psykisk hälsa 

• När man solar utsöndrar kroppen endorfiner som gör att vi mår bättre. 

• Läkaren och psykiatern Mats Humble menar att de korta sommarmånaderna inte 

erbjuder oss tillräckligt med sol. Konsekvenserna blir bland annat ökad risk för 

autism.  

• Detta gäller särskilt mörkhyade som behöver mer sol för att tillgodose kroppens 

behov av D-vitamin. Till exempel kallar somalier autism för ”svenska sjukan”.  

Sol och immunförsvar – från snuva till svininfluensa 

• Tvärt emot vad många tror, finns det inga bevis för att vitamin C motverkar 

förkylning.  

• En amerikansk studie med 19 000 deltagare pekar på att vitamin D stärker 

immunförsvaret. 

• Bland dem med lägst halter av vitamin D var det 40 % fler som nyligen haft en 

luftvägsinfektion, jämfört med dem med högst halter.  

• När det gällde personer som redan hade kroniska luftvägssjukdomar som astma 

eller KOL, var sambandet ännu starkare.  
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Citat och uttalanden 

• ”D-vitamin kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av 

hudcancer.” Edward Giovannucci, professor i nutrition och epidemiologi vid 

Harvard och en ledande cancerforskare. 

• ”Det finns nu bevis på att D-vitamin både kan förhindra att cancer uppstår och 

användas vid behandling av redan utvecklad cancer”. Amerikanska 

Cancersällskapets (ACS) chefsepidemiolog, Michael Thun, 

• ”Dagens D-vitaminpreparat är för lågt doserade och dessutom får man i sig för 

mycket A-vitamin som är giftigt. Det finns bara ett effektivt sätt att få D-

vitamin. Man får sola, endera ute i solen eller sola solarium”. Docent Pelle 

Lindqvist, som tillsammans med professor Håkan Olofsson ledde en studie om 

blodpropp och solning. 

• ”Det är dags att ifrågasätta de råd som i dag är helt inriktade på att förhindra 

hudcancer. Synen har ju varit fixerad på den dubblerade risken av malignt 

melanom, det finns ju flera kända fördelar på till exempel hjärtinfarktsidan, 

strokesidan och även på olika typer av cancer som bröstcancer och 

prostatacancer”. Docent Pelle Lindqvist, se ovan. 

• ”Chansen att överleva vid hudcancer är större om man solar än om man inte 

gör det”.  Professor Johan Moan, verksam vid Radiumhospitalet och Fysiska 

Instititutet vid Universitetet i Oslo och medlem av Kungliga Norska 

Vetenskapsakademien. Känd för en metod att bota hudcancer utan operation. 

• ”Sol i måttliga doser är varken farligt eller cancerframkallande, tvärt om.” 

Professor Johan Moan, se ovan.  


