
 

Vattentålighet – solskydd 

Hur mycket solskydd sitter kvar efter bad? 

Victoria Wigenstam 

  

 
 
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp 

Rapporten godkänd: VT 2016 

Handledare: Eva Weidemann 

 Examinator: Sofia Mattsson



 
 

 

  



 
 

Abstrakt 

Introduktion 
UV (ultraviolett) -ljus kommer från solens strålar och kan både ge oss fördelar och nackdelar. 
UV-ljus delas upp som UVA, UVB och UVC. Det positiva är att bildningen av vitamin-D startas 
upp av UV-ljus. Negativt är risken för erytem (solbränna) och därefter den ökade risken för 
utveckling av hudcancer. För att slippa erytem kan åtgärder som heltäckande kläder och 
solskyddsmedel användas. Solskyddsmedel kommer i många former som t.ex. kräm, spray, 
och stift men även med olika SPF (sun protection factor). Lågt solskydd är SPF 6 och 10, 
medelhögt SPF 15, 20 och 25, högt skydd är SPF 30 och 50 och mycket högt skydd är SPF 50+. 
En metod för att mäta hur mycket skydd som sitter kvar efter exponering av vatten är att 
använda sig av en aktinometer KI (kaliumjodid) som reagerar vid exponering av solljus. 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur mycket av olika solskyddsmedel som sitter kvar efter exponering 
av vatten. 
 
Metod 
Denna studie är en laborativ undersökning och utgick från att mäta det kvarvarande skyddet 
av fyra olika solskyddsmedel efter vattenexponering. Detta gjordes med kaliumjodid som är en 
aktinometer och kunde ge ett värde på skillnaderna mellan de olika testen. I metoden för 
artikelsökningen användes sökord som kunde generera relevanta artiklar, varav tre 
originalartiklar till diskussionen hittades, samt två till inledningen. För att begränsa antal 
träffar på sökningarna användes filter. Sedan hittades fem källor till inledningen med hjälp av 
ledande sökord på google.se. 
 
Resultat 
Resultatet för den egna laborationen sammanställdes med diagram och det visades inte vara 
någon större skillnad mellan solskyddens absorption av solljus, förutom Sollotion SPF 50+ 
som klarade av vattenbadet sämst.  
 
Diskussion 
Resultatet visade skillnader mellan de olika solskydden gällande deras egenskaper att stå emot 
vatten. Det visade sig ett en del solskydd klarade av ett vattenbad bättre än andra. Vad detta 
kan bero på är att solskydden innehåller olika solskyddsämnen och vattenresistenta ämnen. 
Även metoden för utförandet av laborationerna både den egna och artiklarna skiljde sig åt, 
vilket kan ge olika resultat för solskyddsmedlen. 
 
Slutsats 
Beroende på vilket solskydd som testas visar solskydden olika bra egenskaper att behålla sitt 
solskydd efter vattenexponering. För att dra generella slutsatser om alla solskyddsmedel krävs 
en större mängd material och forskning. 
 
Nyckelord: Solskyddsmedel, kaliumjodid, UV-strålning, solskyddsfaktor, vattenresistens.  
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Introduktion 

Skydd och prevention mot solens strålar finns i många varianter. Kläder, solskyddsmedel, 
solglasögon och även försöka undvika solen vissa tider under dagen sommartid är bra 
strategier för att skydda sig mot solen. Solskyddsmedlen kommer i många varianter, med olika 
SPF (solskyddsfaktor, sun protection factor). (1) 
 
UV (ultraviolett) -ljus från solen delas in i UVA (315 – 400 nm), UVB (290 – 315 nm) och UVC 
(100 – 290 nm). De korta våglängderna i UVC absorberas 100 % i atmosfären och når inte 
jordens yta, vilket resulterar i att människor inte påverkas av den strålningstypen. En stor 
andel UVA, upp till 90 %, når jorden och är den strålningstyp som påverkar oss mest. UVB 
absorberas till stor del i atmosfären och ungefär 10 % når jordens yta beroende tid på dygnet 
och väderleken. (1) 
 
Huden, den del av kroppen som exponeras mest för UV-strålningen från solen, kan delas in i 
tre lager, epidermis (överhud), dermis (läderhud) och subcutis (underhud). De olika lagren 
påverkas olika av UV-strålningen: UVA tränger ner till dermis och orsakar pigmentering av 
huden vilket bidrar till åldrandet av huden och kan orsaka elastos, vilket innebär att huden blir 
rynkig, oelastisk och förgrovad. Även UVB, den strålning som krävs för att hudens celler ska 
kunna producera vitamin-D, tränger ner till epidermis och är en bidragande roll för 
pigmentering av huden. UVB får även det yttersta skiktet av epidermis (som heter stratum 
corneum) att förtjockas vilket medför ett bättre skydd mot solens strålar. (2) 
 
Positivt med solljus 
Det som är positivt med solens strålar är som det nämnts tidigare, en bidragande faktor till 
bildandet av vitamin-D. Två viktiga roller för vitamin-D är förebyggandet av många olika 
sjukdomar, genom att immunförsvaret förstärks av vitamin-D, och bibehållandet av funktioner 
i kroppen, t.ex. muskelfunktioner och upptaget av kalcium. Utöver det ger solen även värme 
och påverkar kroppens dygnsrytm. (3) Åkommor som rakit, eksem, gulsot och psoriasis kan 
behandlas med UV-strålning. (4) 
 
Negativt med solljus 
Utan någon form av skydd mot solen kan skador uppkomma på huden. Vid överexponering av 
solen utan tillräckligt skydd finns risken för erytem (solbränna). Symtomen för erytem är i 
första stadiet röd hud och kan smärta vid beröring på det brända området. Vid längre tid i solen 
kan även klåda uppkomma och i värsta fall brännblåsor. (2) Den viktigaste anledningen att 
undvika solbränna är att det medför en ökad risk för att utveckla icke-melanom hudcancer, 
som oftast är ofarlig till skillnad från malignt melanom som är en dödlig hudcancer form. (1) 
 
För att undvika solbränna bör ett bra solskydd och korrekt applicering användas. Viktigt att 
tänka på är att inte använda solskyddsmedel i syfte att förlänga tiden som personen vistas i 
solljuset. Detta skulle medföra att det blir en förlängd tid i solens UV-ljus, vilket skulle kunna 
orsaka solbränna trots användningen av ett solskydd. (1) 
 
Åtgärder 
En överdriven mängd UV-strålning på huden kan undvikas genom att inte vistas ute mellan 
klockslagen 11:00 till 15:00 under sommartid, då solens strålning är som intensivast. En 
solhatt och täckande kläder ger bra skydd, samt solglasögon för att skydda ögonen. Vid 
stranden kan ett parasoll eller annan källa till skugga användas. Det är viktigt att inte utsättas 
under en längre tid för UV-ljus, speciellt vid en strand då reflektion av solljusets sker både på 
vattnet och sanden. (1, 2) 
 
Förutom ovanstående åtgärder mot solens strålning finns det en mängd varianter av 
solskyddsmedel med lite olika egenskaper och skyddsgrad. Solskyddsmedlen kan användas av 
vuxna som barn och ger huden en extra barriär mot solens UV-strålning. Det är viktigt att 
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smörja in ansikte och händer med solskyddsmedel vid vistelse i solen då kläder oftast inte 
täcker de områdena. (5) 
 
Solskyddsmedel 
Kräm, mousse, spray och stift är exempel på olika former av solskyddsmedel. De innehåller 
olika solskyddsämnen beroende på vilket sorts filter de har. Solskyddet mot UVA och UVB kan 
variera mellan produkter där t.ex. ena produkten skyddar mer mot UVA strålning och en annan 
mer mot UVB strålning. I regel finns skydd mot både UVA och UVB i solskyddsmedlen, det 
anges på förpackningen med en symbol med texten UVA som är inringat. Denna symbol 
innebär att det är minst en tredjedel av solskyddet som skyddar mot UVB, vilket innebär att 
UVB inte behöver märkas ut på produkten. (5)  
 
Solskyddsmedel kan delas in som oorganiska (fysikalisk filter) eller organiska (kemiskt filter) 
produkter. (2) De fysikaliska filtren har egenskaperna att reflektera bort och sprida ut UV-
strålningen. På detta sätt skyddas huden mot både UVA och UVB. Fysikaliska filter innehåller 
ämnet titandioxid som är det enda nuvarande godkända fysikaliska filtret i Sverige. Förut fick 
även zinkoxid användas men förbjöds på grund av bristande information angående 
säkerheten. Zinkoxid var i form av nano partiklar och avråds i nuläget att användas i 
solskyddsmedel för att säkerheten inte har fastställts. (6, 2) Nackdelen med solskydd 
innehållande fysikaliskt filter är risken för fläckar på kläderna. (1) 
 
Kemiskt filter innehåller olika ämnen som kan delas in i grupper, där de vanligaste är 
cinnamatderivat, PABA (paraaminobensoesyra)-derivat, bensofenoderivat, salicylatderivat, 
kamferderivat, dibensoylmetanderivat och antranilatderivat. Dessa kemiska filter fungerar 
genom att absorbera UVA och UVB, eller enskilt absorbera antingen UVA eller UVB. När UV-
strålningen absorberas i det kemiska filtret omvandlas strålningen till värme och avges från 
huden. Hudens celler har då ett skyddande lager solskyddsmedel som eliminerar strålningen. 
(2) 
 
Många solskyddsmedel idag är märkta som vattenresistenta. Innan en ny produkt kommer ut 
på marknaden för försäljning måste den testas att den har vattenresistenta egenskaper. Efter 
testen ska solskyddsmedlen visa ett kvarvarande solskydd mot UV-strålning, annars blir de 
inte godkända som vattenresistenta solskyddsmedel. Trots egenskapen att bibehålla 
solskyddet bättre efter vattenexponering, jämfört med ett vanligt solskyddsmedel, 
rekommenderas en ny applicering av solskyddet varannan eller var tredje timme. För att 
undvika erytem är det viktigt att applicera nytt solskydd efter någon timme på grund av 
nötning, svettning och bad vilket minskar solskyddet allt eftersom. (1) 
 
SPF (Sun protection factor) 
Varje solskyddsprodukt har ett angivet SPF värde vilket visar på hur stort skydd produkten har 
mot erytem. För att bedöma SPF faktorn för en produkt utförs ett test där testpersoner delas 
in i två grupper, där ena gruppen får applicerat solskydd på huden och den andra har inget 
solskydd. Kvoten mellan medelvärdena från grupperna blir sedan produktens SPF värde. (2) 
 
En mängd olika SPF finns, och delas då in i fyra grupper för att underlätta för konsumenter. 
Solskyddsmedel med SPF 6 och 10 räknas som lågt skydd. Medelhögt skydd är SPF 15, 20 och 
25. Högt skydd räknas produkter in med en SPF på 30 och 50. Sista gruppen består av SPF 
50+ och är mycket högt skydd. (2) 
 
Rekommendationer för mängd solskyddsmedel som ska appliceras på kroppen är 2 mg/cm2. 
Detta innebär en ungefärlig mängd på 35 ml för att täcka den genomsnittliga hudytan 1.73 m2 
hos en vuxen människa. I verkligheten används solskyddet i mindre mängder och appliceras i 
genomsnitt 0,5 mg/cm2 till 1,3 mg/cm2. Detta innebär att solskyddet på huden inte ger lika bra 
effekt som kan uppnås vid korrekt applicering. Vid halvering av den korrekta mängden 
applicering sker också en halvering av SPF, men detta har endast observerats vid användning 
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av solskyddsmedel med högt SPF värde från 29 och uppåt. För att uppnå ett bra solskydd för 
huden bör rekommendationer följas för att undvika erytem. (1) 
 
Gällande barn bör heltäckande kläder användas och en solhatt. Barn under 1 år ska helst 
undvika solljuset helt och därav vara i skugga när de är utomhus. Annars för barn 1 år och äldre 
rekommenderas ett solskydd med minst SPF 30. En ny applicering bör ske varje timme om 
barnet badar mycket under dagen. (3) 
 
Test av solskydd i litteraturen 
I studien av Bodekær, et al. (2008) deltog 24 volontärer med ljus hy, med ålder 19-36, i 
experimentet. Syftet var att undersöka uthållighet av en applicering av solskydd under en dag 
med aktiviteter och badning. Deltagarna fick applicerat antingen ett oorganiskt solskydd 
(Matas sun lotion SPF 8) eller ett organiskt solskydd (Cliniderm sun lotion SPF 8). Båda 
solskydden var vattenresistenta. Appliceringen 2 mg/cm2 gjordes på sju områden på 
deltagarna rygg med en area på 35 cm2. Efter det fick deltagarna utföra fysisk aktivitet, bada i 
vatten och belysas med UV-strålning. (7) 
 
Efter 22-26 timmar beräknades SPF med formeln SPF = MED (minimal erythema dose) – p 
(skyddad)/ MED – u (oskyddad hud). Resultatet efter experimentet blev det nya beräknade 
SPF, där en reduktion på 38 % efter 4h och 55 % efter 8h blev för det oorganiska solskyddet. 
SPF för det organiska solskyddet reducerades 41% efter 4h och 58 % efter 8h. (7) 
 
I artikeln av Puccetti och Fares (2014) testades fem solskyddsmedel (Neurogena Clear Face 
SPF 55 lotion, Neurogena Wet skin SPF 45 lotion, Neurogena Beach Defense SPF 70 och två 
ihopblandade solskyddsmedel) med avseende på sin vattenresistens genom att applicera 2 
mg/cm2 solskydd på 10 deltagares underarmar på en area 2 x 2 cm. Deltagarna skulle bada 
sina underarmar i vatten (27,2°C) i 10 minuter. Sedan togs UVA fotografier med en VISIA-CR 
(Facial Imaging System for Clinical Research) för att värdera vattenresistensen hos det 
kvarvarande solskyddet på deltagarna. Resultatet visade en skillnad mellan de olika 
solskyddens vattenresistens egenskaper. Solskydden visade ungefär 60-70 % kvarvarande 
vattenresistens efter vattenbadet. (8) 
 
Artikeln av Puccetti (2015) utfördes experimentet på sex deltagare (vit hud) som fick applicerat 
2 mg/cm2, med solskyddsmedlen Blue Lizard lotion SPF 30, Coppertone Kids SPF 50, 
Neutrogena Wet Skin Kids lotion SPF 50, Bullfrog Water Armor gel SPF 50 och två 
egenblandade V0 och V1, på en area 4 x 4 cm på underarmen. Deltagarnas armar fick sedan 
ligga i ett vattenbad (23°C) 20 minuter. Efter vattenbadet togs tejpremsor och klistrades på 
hudområdet där solskyddet sitter. Det kvarvarande solskyddet följde med tejpremsan och 
sedan analyserades med UVA och UVB fotografier och in vitro SPF absorptionsspektra. 
Resultatet visade att solskyddsmedlen hade generellt bra vattenresistenta egenskaper. (9) 
 
Resultatet visade att Blue Lizard lotion SPF 30 fick en sänkning av vattenresistensen på 87,3 
% med UVA och 96.6 % med UVB. Coppertone Kids SPF 50 fick 90,1 % vid mätning med UVA 
och 96 % med UVB. Neutrogena Wet Skin Kids lotion SPF 50 gav UVA mätning på 82,6 % och 
UVB 90 %. Bullfrog Water Armor gel SPF 50 gav UVA 95,1 % och UVB 96,6 %. V0 gav UVA 
81,9% och UVB 88,4 %. V1 fick resultaten för kvarvarande vattenresistens UVA 93 % och UVB 
96,5 %. (9) 
 
Kaliumjodid, kemisk aktinometer 
En metod som kan användas för att utvärdera hur mycket solskydd som sitter kvar efter 
exponering av vatten är med en kemiskt aktinometer. En aktinometer är ett mått som kan 
används till att mäta intensiteten av solstrålning. Kaliumjodid, KI, är en aktinometer och 
reagerar vid exponering av solstrålning. Reaktionen som sker omvandlar KI till trijodid, I3. 
Detta sker enligt: 3𝐼−  +  𝑁2𝑂 +  𝐻2𝑂 +  ℎ𝑣 (hydroxivalerat, reaktionen sker i närvaro av 
ljus) = 𝐼3

− + 𝑁2 +  2𝑂𝐻−. (10) 
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För att få ett värde på hur mycket solskydd som sitter kvar efter ett bad, appliceras 
solskyddsmedlet på en yta som släpper igenom UV-strålning, t.ex. en borosilikatskiva. Skivan 
med det kvarvarande solskyddet efter vattenbad får ligga ovanför en bägare med KI-lösningen. 
UV-strålning får lysa genom glasskivan och desto mer solskydd som finns kvar efter 
vattenbadet ju mindre absorberar KI UV-strålningen, som startar upp reaktionen som leder 
till bildning av I3. Mätning kan ske med en spektrofotometer som mäter absorptionen provet 
fick, alltså hur mycket I3 som bildades. Om spektrofotometern visar ett högt värde, hög 
absorbans, betyder detta att solskyddsmedlet som applicerade på skivan och exponerades av 
vatten har förlorat en del av sitt skydd i vattnet. (10) 
 
Om spektrofotometer ger ett utslag med låga värden från KI provet finns det lite I3 närvarande. 
Detta sker på grund av att det sitter mycket solskydd på skivan som blockerar UV-ljuset från 
att nå KI-lösningen och starta en reaktion. Höga värden visar på höga mängder av I3. En fördel 
med KI är att den inte reagerar så lätt med vanligt ljus från lampor som andra aktinometrar 
kan göra. (10) 
 
Från spektrofotometern visas en kurva, ett exempel kan ses i figur 1. En hög kurva tyder på en 
hög absorption av UV-ljus. Solskyddet har alltså släppt igenom mycket UV-ljus, vilket innebär 
att den tiden solskyddet ligger i vatten löstes solskyddet till en viss del upp och har då inte lika 
effektivt skydd längre mot UV-strålning. I kurvan kan värden vid våglängd 350 plockas ut och 
jämföras med andra solskyddsmedels värde vid våglängd 350. Detta för att I3 lättast kan 
övervakas vid 350. Med denna metod kan ett solskyddsmedel testas med olika tider i vatten 
och utvärderas hur länge solskyddet fortfarande har ett skydd kvar mot solen. (10) 
 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur mycket av olika solskyddsmedel som sitter kvar efter exponering 
av vatten. 
 
Frågeställningar: 

 Hur bra är solskydden efter exponering av vatten? 

 Är det någon skillnad mellan olika solskydd i jämförelse? 

 Hur lång tid sitter solskydden kvar? 

Figur 1, Denna figur visar två exempel på hur kurvorna visas från 
spektrofotometern. Den röda kurvan visar en hög absorbans, alltså 
en större mängs I3 fanns i provet. Solskyddet har då släpp igenom 
solstrålning. Den blåa kurvan visar en lägre absorbans och har då 
klarat av vattenbadet bättre än testet med den röda kurvan. 
Solskyddet har högre skyddsgrad för den blåa än den röda. 
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Metod 

Denna studie utgick från en egen laboration som grundades på artikeln Use of potassium 
iodide as a chemical actinometer. (10) Sedan kan resultatet från laboration jämföras med 
andra resultat från originalartiklar som söks upp via databasen PubMed. 
 
Material 
Till laborationen användes sex stycken borosilikatskivor (urglas), sex stycken bägare 500 ml 
och sex stycken små bägare 50-60 ml. Laborationen krävde även ett stort antal 
engångspipetter och små provrör med kork. I övrigt behövdes folie och en pincett. 
 
Kemikalier 
Kaliumjodid p.a. (Fisher Chemicals, USA) 1,00 M, 167 g/l. 
 
Testprodukterna för denna laboration var Apoteket Sollotion SPF 20, Apoteket Sollotion SPF 
50+, Apoteket Solstift SPF 30 och Apoteket Solspray SPF 20. De köptes från Apoteket AB i 
Sverige. 
 
Instrument 
Instrumenten som använd i laborationen var en UV-spektrofotometer (Shimadzu UV-2100, 
Japan) och en UV-lampa från märket Philips TLK 40W/09N med våglängdsområdet 300 – 
400 nm. 
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Tabell 1. Innehållsförteckning för solskyddsmedlen Sollotion SPF 50, Sollotion SPF 20, Stift SPF 30 och Spray SPF 
20. 

Sollotion SPF 50 Sollotion SPF 20 Stift SPF 30 Spray SPF 20 

Aqua Aqua 
Ricinus communis Seed 
oil Alcohol Denat 

Etylhexyl Methoxycinnamate C12-15 Alkyl Benzoate Microcristallina Cera C12-15 Alkyl Benzoate 

Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate Caprylic Octocrylene 

Etylhexyl 
Methoxycinnamate 

C12-15 Alkyl Benzoate Capric Triglyceride Cera Alba 

Diethylamino 
hydroxybenzoyl Hexyl 
Benzoate 

Titanium Dioxide (Nano) 
Titanium Dioxide 
(Nano) Dibutyl Adipate Etylhexyl Salicylate 

Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine 

Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl 
Benzoate Lanolin Dimethyl Capramid 

Glycerin 
Polyglyceryl-3 Methyl 
Glucose Distearate 

Butyrospermum Parkii 
Butter 

Bis-
Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl 
Triazine 

Potassium Cetyl Phosphate Isopropyl Isostearate 
Caprylic/Capric 
Triglyceride 

Acrylates/Octylacrylam
ide Copolymer 

Etylhexyl Triazone Glycerin 

Butyl 
Methoxydibenzoylmetha
ne Tocopheryl Acetate 

Dibutyl Adipate Etylhexyl Triazone 

Diethylamino 
hydroxybenzoyl Hexyl 
Benzoate Tocopherol 

Polyisobutene Polyisobutene Ethylhexyl Triazone Bisabolol 

Sorbitan Stearate Sterayl Alcohol Zinc Stearate Denatonium Benzoate 

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryldimethyl Taurate 
Copolymer Cetyl Alcohol Tocopherol t-Butyl Alcohol 

Phenoxy-ethanol Phenoxy-ethanol 

Plyglyceryl-4 
Diisostearate/Polyhydro
xyatearate/Sebacate  

Glyceryl Stearate Caprylyl Glycol   

PEG-100 Stearate 
Polyhydroxystearic 
Acid   

Oleth-10 Tocopheryl Acetate   

Aluminium Stearate Aluminium Stearate   

Isodeceth-6 Alumina   

Caprylyl Glycol Xanthan Gum   

Tocopheryl Acetate    

Magnesium Aluminum Silicate    

Xanthan Gum    

Alumina    

Simethicone    
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Utförande av laboration 
Laborationen inleddes med att göra en 0,5 L spädning av kaliumjodid med 83 g kaliumjodid 
och avjoniserat vatten. Sedan sattes en kork på mätkolven och spädningen skakades tills 
kaliumjodid var upplöst i vattnet. Därefter förbereddes alla bägare och skivor genom att de 
rengjordes noggrant med detergent (tvål) och etanol för att inga orenheter skulle finnas på 
glasen.  
 
Ca 0,5 g solskydd applicerades på urglasen och ströks ut jämt som möjligt. 40 ml 
kaliumjodidlösning tillsattes i små bägare som lindats med folie för att hindra insläpp av 
ströljus. Urglasen lades på de folieinlindade bägarna och ställdes under UV-lampan. UV-
lampan var täckt med svarta sopsäckar för att minimera risken att proverna skulle påverkas av 
annat ljus än UV-ljuset. Proverna fick stå under UV-lampan i en timme och under den tiden 
förbereddes provrör med kork genom att lindas in folie. När urglasen belysts en timme under 
UV-lampan togs de försiktigt ut och avlägsnades från bägarna. Ett prov från varje bägare med 
kaliumjodidlösningen togs med engångspipetter och överfördes till varsitt provrör. Provrören 
förslöts med korkar och togs till spektrofotometern. Där överfördes ett prov i taget till en kyvett 
och sattes in i spektrofotometern. På en dator visades data som sedan kunde överföras till ett 
USB-minne.  
 
Till att börja med användes tre urglas till Sollotion SPF 20 och tre urglas till Sollotion SPF 50+. 
Ca 0,5 g solskydd applicerades på urglasen och ströks ut jämt som möjligt. Dessa första test 
utfördes utan någon exponering av vatten Detta försök upprepades sedan med triplikat av 
Sollotion SPF 20 och triplikat av Sollotion SPF 50+, med skillnad att efter solskydden (0,5 g) 
hade applicerats på urglasen förbereddes sex stora bägare med 200 ml kranvatten i varje 
bägare. Där lades urglasen försiktigt ned och fick ligga där i 10 minuter. Sedan genomfördes 
samma process som i första försöket. 
 
Spray SPF 20 och Stift SPF 30 utfördes enligt samma process som i det första försöket med 
Sollotion SPF 20 och Sollotion SPF 50+, med exponering av vatten 0 min, respektive 10 min. 
Testet med 10 min gjordes för att testa en kort period av vattenexponering. Sedan gjordes även 
ett test med triplikat av Sollotion SPF 20 och Stift SPF 30 och en exponering av vatten 30 min, 
för att testa en långtidsexponering av vatten. Antal replikat för försöken kan ses i tabell 2. 
 
Tabell 2. Denna tabell visar en sammanställning av hur många försök som gjordes under laborationen. 
Tidpunkterna visar hur många försök som exponerades av vatten i 0, 10, och 30 minuter. 

  0 min 10 min 30 min 
Sollotion SPF 
20 3 3 3 
Sollotion SPF 
50 3 2*   

Spray SPF 20 3 3  

Stift SPF 30 3 3  3 
*Tre replikat gjordes för Sollotion SPF 50, men replikat 1 valdes bort då det blev något fel med mätvärdena från 

spektrometern. Se figur V, replikat 1 i appendix. 
 
Då alla test hade genomförts hämtades all data från spektrofotometern och överfördes till 
Excel där diagram och stapeldiagram kunde framställas. 
 
Avbrutet test 
Den ursprungliga idén för denna laboration var att lägga de solskyddsapplicerade urglasen i 
var sin bägare med 200 ml vatten på ett skakbord med exponering av vattnet 20, 40 och 60 
min. Detta för att simulera rörelse när man badar. Efter testen med 20 min i vatten hade i 
princip all Sollotion SPF 20 och Sollotion SPF 50+ skakats av från urglasen. Sollotion SPF 50+ 
avbröts för inget solskydd fanns kvar på urglaset. Sollotion SPF 20 hade ett lite solskydd kvar, 
den fick därför genomgå hela laborationsprocessen.  
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Kaliumjodiden från testen med Sollotion SPF 20, exponering av vatten 20 min, gav utslag i 
spektrofotometern. Det visade att laborationen kunde genomföras med nya försök men utan 
skakbordet, för att solskyddet inte ska lösas upp i vattnet och inga mätvärden kan ses från 
spektrofotometern. Detta test med Sollotion SPF 20 som legat 20 min i vatten ströks därför 
från resultatet eftersom ny metod utvecklades utifrån detta avbrutna test. Inga försök gjordes 
med Spray SPF 20 eller Stift SPF 30 utan testades med metoden utan skakbordet istället. 
 
Metod för artikelsökning 
Metoden för artikelsökningen var att söka på databasen PubMed. Filter som användes var att 
endas söka på originalartiklar, begränsa till endas 10 år gamla artiklar, samt filter människor. 
Sökord på pubmed var "Sunscreening Agents"[Mesh] waterresistance", ”water resistant 
sunscreen” och ”sunscreen spf”. Detta genererade tre valda originalartiklar då inga andra 
passade in för denna studies syfte. Sökningar efter fler artiklar gjordes även i databasen Web 
of science, men ingen ny användbar artikel hittades.  
 
Metodsökning för inledningskällorna söktes fram både i databasen PubMed och på Google.se. 
Sökorden i PubMed var chemical sunscreen efficacy, filter review användes för att begränsa 
antal träffar. Detta gav en artikel med information om solskyddsmedel. En till artikel om KI 
hittade i tidskriften Photochemistry and Photobiology. På Google.se användes sökorden 
”internetmedicin solskydd”, ”1177 solskydd”, ”WHO sunscreen”, ”Solskydd UVA UVB” och 
”läkemedelsverket zinkoxid”. Detta gav fem källor att använda. 
 

Resultat 

Sollotion SPF 50+ 
Resultaten från den egna laborationen har sammanställts i form av diagram utifrån de värden 
som har tagits fram från laborationen. I figur 2 visas resultatet för Sollotion SPF 50+. Där ses 
skillnaden mellan två olika försök, 10 min i vatten respektive utan vatten, i form av hur stor 
absorbans av UV-ljus kaliumjodiden hade i försöken. Absorbansen hade blivit högre för provet 
med sollotion SPF 50+ exponering 10 minuter i vatten än provet utan vatten, som fick en 
väldigt liten absorbans, alltså lite I3 hade bildats ur kaliumjodiden. 
 
Ett annat diagram hade tagits fram för Sollotion SPF 50+ för att visa skillnaderna mellan testen 
med 0 min och 10 min i vatten, i avseende på medelvärdena från replikaten vid våglängd 350, 
samt att märka ut standardavvikelsen som hade räknats ut av replikaten vid våglängd 350. 
Detta kan ses i figur 3. Stapeln ”Sollotion SPF 50+ vatten 10 min” visade en mycket högre 
absorbans än ”Sollotion SPF 50+ utan vatten” vid våglängd 350. Detta visade som i figur 1 att 
solskyddet är mycket bättre för testet utan vatten än testet med 10 min i vatten. 
 
Felstaplar är utmärkta för att visa standardavvikelsen mellan testen i figur 3. 
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Figur 2, Diagrammet visar medelvärdena av replikaten för Sollotion SPF 50+ vid exponering av vatten 10 min 
och 0 min. Medelvärdet för replikaten vid 10 min består endas utav två av tre replikat, detta för att replikat 1 blev 
misslyckat. Se figur V i appendix.  

 
Figur 3, Detta diagram visar två test med Sollotion SPF 50+ därav ett test exponerades 10 min av vatten och det 
andra av inget vatten. De värden i staplarna är från medelvärdet av replikaten i de båda testen vid våglängd 
350. Felstaplar blev tillagda för att visa standardavvikelsen mellan värden på replikaten vid våglängd 350. Men 
för stapel med ”Sollotion SPF 50+ vatten 10 min” så finns ingen standardavvikelse för att värden är tagna från 
endas två replikat, standardavvikelsen kan då inte räknas ut. Detta gjordes för att replikat 1 blev misslyckat. Se 
figur V i appendix. 

Sollotion SPF 20 
Resultatet för Sollotion SPF 20 kan ses i figur 4. Tre kurvor togs fram med hjälp av 
medelvärdena från triplikaten av de tre olika testen med vatten eller utan vatten. Värdena i 
figur 4 visade att kurvorna för testen med Sollotion SPF 20, vatten exponering 0 min och 10 
min, blev väldigt lika varandra samtidigt som kurvan för vattenexponering 30 min blev högre 
än de andra. Testen med 30 min i vatten fick högre mätvärden än de andra två testen och visar 
då en högre absorption av UV-ljus. Mer UV-ljus har lyst igenom 30 minuters testet och 
solskyddet har minskat jämfört med de andra två testen med Sollotion SPF 20.   
 
Skillnaden blev väldigt liten mellan testen med 10 min i vatten och utan vatten, detta visades 
tydligare i figur 5. Felstaplarna som visar standardavvikelsen mellan replikaten för varje test 
vid våglängd 350. 
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Figur 4, Diagrammet visar medelvärdena av replikaten för Sollotion SPF 20 vid exponering av vatten 30 min, 10 
min och 0 min av vatten.  

 
Figur 5, Diagrammet visar tre test med Sollotion SPF 20, och de medelvärden av replikaten vid våglängd 350 
som vid tre olika test exponerades 30, 10 och 0 min av vatten. Felstaplar blev tillagda för att visa 
standardavvikelsen mellan värdena på replikaten vid våglängd 350. 

 
Spray SPF 20 
I figur 6 sammanställdes medelvärdena av replikaten för de två experimenten med solskyddet 
Spray SPF 20, där ett test gjordes utan vatten och det andra testet med 10 minuters exponering 
av vatten. Både testet utan vatten och 10 min i vatten med Spray SPF 20 fick två kurvor som 
inte skiljer sig mycket från varandra, detta för att triplikaten för Spray SPF 20 utan vatten och 
med 10 min i vatten skiljdes inte mycket åt vilket gav liknande kurvor i figur 6. Ungefär lika 
mycket UV-ljus hade lyst igenom solskyddet och absorberats av KI i både testet med 10 min i 
vatten och utan vatten. 
 
I figur 7 syns resultatet tydligare med uträknade medelvärden för våglängd 350. Likheterna 
mellan staplarna visade ingen stor skillnad. Standardavvikelserna som lades till i figur 7 blev 
olika från varandra för att värdena vid våglängd 350 från replikaten för testet med 10 min 
exponering av vatten skiljdes inte mycket åt, medan testet utan vatten fick en större spridning 
mellan värdena på replikaten. Replikaten kan ses i figur VI och VII i appendix. 
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Figur 6, Diagrammet visar medelvärdena av replikaten för Spray SPF 20 vid exponering av vatten 10 min och 0 
min. 

 
Figur 7 Diagrammet visar medelvärdena av replikaten vid våglängd 350 för Spray SPF 20 vid exponering av 
vatten 10 min och 0 min. Felstaplar är utmärkta som visar standardavvikelsen mellan replikaten vid våglängd 
350. 

Stift SPF 30 
Det fjärde solskyddet Stift SPF 30 kan resultatet ses i figur 8 där tre kurvor framställdes från 
medelvärdena av replikaten för test med vattenexponering 30 min, 10 min och utan vatten. 
Kurvorna visade ingen stor skillnad mellan dem gällande absorbansen. Testet med 30 min i 
vatten fick lägst absorption, testet med 10 min gav en högre absorption och högst blev det i 
testet utan vatten.  
 
Figur 9 visar en absorbans av Stift SPF 30 för de tre testen 30 min, 10 min och utan vatten vid 
våglängd 350. Där kan en tydligare bild av skillnaderna mellan dem, även om skillnaderna inte 
är stora. Standardavvikelserna i figur 9 visade en varierande spridning mellan replikatens 
medelvärden vid våglängd 350.  
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Figur 8, Diagrammet visar medelvärdena av replikaten för Stift SPF 30 vid exponering av vatten 30 min, 10 min 
och 0 min.  

 
Figur 9, Diagrammet visar medelvärdena från replikaten vid våglängd 350 för Stift SPF 30. Felstaplar har märkt 
ut för att visa standardavvikelsen mellan replikaten vid våglängd 350. 

Sammanställning av resultat från laboration 
En sammanställning av resultaten från laborationen ses i figur 10 där alla testen med de olika 
solskydden kunde jämförs med varandra. Testen med Sollotion SPF 20, Sollotion SPF 50+, 
Spray SPF 20 och Stift SPF 30 som inte hade någon exponering av vatten blev resultaten att 
Spray SPF 20 fick den minsta absorptionen på 0,065, tätt efter låg Sollotion SPF 50+ på 0,067, 
sedan Sollotion SPF 20 på 0,078. Störst absorbans hade Stift SPF 30 på 0,088.  
 
Exponering av vatten 10 min för varje solskydd visade i figur 10 en variation av absorptionen 
hos de olika solskydden. Utmärkande blev Sollotion SPF 50+ som hade en hög absorption och 
då haft ett dåligt skydd mot UV-ljuset efter exponeringen av vatten i 10 min. Sollotion SPF 50+ 
fick ett värde på 1,346 vid våglängd 350. Både Stift SPF 30 och Sollotion SPF 20 fick ett värde 
på 0,081 och Spray SPF 20 hade en absorption på 0,060 och hade bäst solskydd efter 10 min i 
vatten. 
 
Vid exponering av 30 min i vatten fick Sollotion SPF 20 en absorption på 0,140 och Stift SPF 
30 en på 0,074.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna laborativa studie vars syfte var att undersöka hur mycket av olika solskyddsmedel som 
sitter kvar efter exponering av vatten, passar bra som just en laborativ studie då det inte finns 
mycket studier om detta område. Fler solskyddsmedel som har testats oberoende från 
tillverkarna kan ge en större bild på hur pass bra vattenegenskaper många olika 
solskyddsmedel har. 
 
Den egenutförda laborationen som gick ut på att testa fyra olika solskyddsmedels egenskaper 
att klara av vattenexponering gjordes med hjälp av en aktinometer KI. Fördelen med att 
använda KI för denna laboration är att den inte påverkas mycket av utomstående ljus än från 
UV-lampan. Detta gör att när bägarna togs bort från UV-lampan bör KI inte hunnit reagera 
mycket av inomhusbelysningen. Denna felkälla elimineras även genom att både bägare och 
provrören med korkar inlindades med folie, för att KI inte skulle reagera och bilda mer I3 än 
timmen under UV-lampan. En fördel med denna metod är även att ingen människa behöver 
utsätta sig för UV-strålning under laborationen, utan solskyddsmedlen applicerades på urglas 
istället. Men detta medför även nackdelen att i jämförelse med applicering på människohud 
finns ingen absorption i glaset. Detta kan medföra att solskyddsmedlen får en tendens att lösas 
upp lättare än från en hud. I artiklarna från inledningen testades solskydden på hud och kan 
då ge ett mer korrekt resultat än min laboration. 
 
Vid applicering av solskyddsmedel på urglasen kunde inte heller den rekommenderade 
mängden solskydd appliceras (2 mg/cm2), då det blir för tjock lager av solkrämen vilket 
innebär att upplösningen i vattnet riskerar att öka. För solskyddsmedlen Spray SPF 20 och 
Stift SPF 30 kunde endas en viss mängd appliceras då endast den mängden ville fästa på 
urglaset. Men eftersom att solskyddsmedlen jämförs med tester utan vattenexponering först, 
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Figur 10, Detta diagram visar alla solskydden i laborationen. Staplarna visar medelvärdet av de individuella 
replikaten för varje solskydd vid våglängd 350. Y-axeln visar absorbansen testen fick under laborationen och 
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spelar appliceringsmängden inte lika roll då lika mycket kan appliceras för testen med 
vattenexponering efteråt. 
 
En felkälla från laborationen som upptäcktes under laborationens gång var när urglasen skulle 
plockas upp ur vattenbadet var det svårt att få upp dem. Detta kan ha medfört att en lite mängt 
solskydd från urglasen skakats av. Dock gjordes detta med försiktighet för att inte skaka av mer 
solskydd än vad vattnet hade löst upp redan. En till felkälla från metoden som kan avspeglas i 
resultatet är att ingen friktion på solskyddsmedlen kunde genomföras under laborationen. 
Försöket som avbröts visade att när de solskyddsapplicerade urglasen stod på ett skakbord 
gjorde rörelsen  i vattnet att i princip all solskydd skakades av. Detta medförde då en ändring 
av laborationen och urglasen fick ligga stilla i vatten istället.  
 
Gällande metodsökningen för artiklarna användes filter som sökning efter originalartiklar, 
inom 10 år och människor, för att inte artiklar gjorda på djur ska komma fram. Varför filtret, 
inom 10 år, valdes är för att solskydd utvecklas och förändra genom åren, för att då kunna 
jämföra solskydden åt är det fördelaktigt om solskydden även finns idag att köpa. Annars är 
resultaten irrelevanta i dagsläget.  
 
Tre artiklar hittades då efter sökningen i PubMed och detta gav en klar bild av den begränsning 
det fanns över studier på detta ämne. Sökningar gjordes även på databasen Web of science 
men inga nya artiklar hittades. Resultaten för de tre artiklarna kan jämföras med resultatet 
från denna studie. Detta ger mer underlag att dra en slutsats utifrån den egna laborationen, 
men även se hur stor skillnad det finns mellan olika solskyddsmedlens egenskaper att stå emot 
vatten. 
 
Resultatdiskussion 
Frågeställningarna till denna studie var, hur bra är solskydden efter exponering av vatten? Är 
det någon skillnad mellan olika solskydd i jämförelse? Hur lång tid sitter solskydden kvar? 
Dessa frågor kan besvaras med resultatet från den egna laborationen och resultatet från 
artiklarna. Då det gäller hur bra solskydden var efter vattenexponeringen går det se en 
variation mellan solskydden. Alla solskyddsmedel visade på ett kvarvarande skydd efter 
vattenexponering. Det enda solskyddet som stack ut var solskyddsmedel Sollotion SPF 50+ 
från den egna laborationen, Sollotion SFP 50+ inte av att behålla speciellt mycket av solskyddet 
utan mycket löstes upp i vattnet. Annars utifrån artikeln av Puccetti (2015) visade solskydden 
där ett väldigt bra resterande solskydd efter 20 min i vatten. Solskydden hade kvar 80-90 % av 
sina vattenresistenta egenskaper. Men även de andra två artiklarna visade på ett kvarvarande 
solskydd till ungefär 60-70 % vattenresistens i artikeln av Puccetti och Fares (2014) och en 
resterande SPF på 40-60 % i artikeln av Bodekær et al. (2008).  
 
I artikeln av Puccetti och Fares (2014) tas även upp jämförelser med exponering av olika 
vatten, till skillnad från denna studie som gjorts med kranvatten. Artikeln jämförde 
kranvatten, saltvatten och klorvatten med resultaten att solskydden exponerat av saltvatten 
hade den högsta kvarvarande vattenresistens i %. Sedan blev resultatet ganska lika för 
exponeringen av kran- och klorvatten, men för de flesta solskydden blev den kvarvarande 
vattenresistensen lägst vid exponering av kranvatten.  
 
Skillnaderna då mellan resultaten? Första jämförelsen kan göras mellan den egna 
laborationens resultat beskrivna i figur 10 och artikeln av Puccetti och Fares (2014). Båda 
testar solskyddsmedlen med en exponeringstid av vatten i 10 minuter. Skillnaden var att enligt 
resultaten i figur 10 visades inget förlorat solskydd efter tio minuter. Medan i artikeln av 
Puccetti och Fares (2014) visades en sänkning av vattenresistensen på ungefär 30-40 % för de 
fyra solskyddsmedlen. Men mer anmärkningsvärt är att i artikeln av Puccetti (2015) utsattes 
solskyddsmedlen för 20 minuter av vatten, trots det fick de en högre beräknad vattenresistens 
än i artikeln av Puccetti och Fares (2014). Vad detta kan bero på är att solskydden i de båda 
artiklarna skiljer sig åt, vilket innebär att den kan innehålla olika ämnen som ger olika effektiva 
solskydd, samt olika effektiva vattenrepellerade egenskaper. 
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I artikeln av Bodekær et al. (2008) var den sammanlagda exponeringstiden av vatten 40 
minuter. Denna visade då en ca halvering av SPF hos solskydden som testades. Jämförelse med 
den egna laborationen i figur 10 där två solskydd testades med 30 minuter i vatten, visade inte 
en lika stor skillnad i förlorad effekt av solskydden som solskydden i artikeln. Sollotion SPF 20 
fick en höjd absorption med 0,062 och Stift SPF 30 ett liknade resultat som testet utan vatten. 
Absorptionen för Stift SPF 30 visade egentligen en sänkning av absorptionen med 0,014. 
 
I tabell 1 står det att Sollotion SPF 20 och Sollotion SPF 50+ innehåller ämnet titandioxid som 
är ett fysikaliskt filter. Resultaten för dessa som det nämns tidigare fick en försämring av 
solskyddsegenskapen. Till skillnad från Stift SPF 30 med UV-filter som Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, och Spray SPF 20 med UV-filter Etylhexyl Salicylate, som är 
kemiska filter, visades ingen förändring. Detta skulle kunna visa på att de solskyddsmedlen 
med kemiska filter har en bättre förmåga att inte lösas upp i vattnet. Men mer underlag krävs 
för att fastslå den slutsatsen. I artikeln av Bodekær et al. (2008) jämför ett fysikaliskt och ett 
kemiskt solskydd och resultatet där pekar på att skillnaden inte är stor. Den fysikaliska fick lite 
bättre resultat, 45 % SPF, än den kemiska med ett värde på 41,6 % SPF.  
 
Enligt resultaten i denna studie visar detta att det kan vara svårt att säga generellt hur bra 
vattenegenskaper solskydd har då de är individuellt hur de är uppbyggda. Exempel på detta är 
från den egna laborationen då Sollotion SPF 20 och Sollotion SPF 50+ som var från samma 
märke Apoteket visade en märkbar skillnad gällande hur bra de klarade av vattenbadet. 
Konsistensen var väldigt olika mellan dem då Sollotion SPF 20 kändes mer som en jämn len 
kräm och Sollotion SPF 50+ var en ganska fet och tjock kräm. Eftersom att båda innehåller ett 
fysikaliskt filter med titandioxid kan skillnaden inne bero på filtret utan det måste vara andra 
ingredienser som påverkar vattenegenskaperna hos krämerna.  
 
Temperaturen skiljde sig också vid de två metoderna. Solskydden i artikeln av Puccetti och 
Fares (2014) utsattes för 27,2°C vatten medan solskydden i Puccetti (2015) badade i 23°C 
vatten. Men gällande temperaturen skulle det då visa att solskydden löser sig bättre i kallare 
vatten. Eftersom jämförelsen endas kan göras mellan två laborationer kan ingen slutgiltig 
slutsats dras utifrån temperaturen. 
 
Vad går att säga hur lång tid solskydd sitter kvar vid exponering av vatten? Svaret är att 
beroende på vilket solskydd som testas blir svaret väldigt olika. Generellt går slutsatsen dra att 
även om solskydden har vattenresistenta egenskaper kommer solskydden börja förlora sin 
effekt vid vattenbad. Detta då olika snabbt då vissa solskydd klarar av en längre period i vatten 
och andra förlorar ganska mycket skydd efter redan tio minuter som t.ex. i artikeln av Puccetti 
och Fares (2014). I inledningen där det poängteras att det är viktigt att smörja in sig ordentligt, 
är det även viktigt att efter bad och mycket rörelse applicera ett nytt lager för att bevara ett bra 
solskydd.  
 
En intressant aspekt runt den egna laborationen då resultatet observeras individuellt blev till 
exempel resultatet för Sollotion SPF 20 figur 4 som förväntat, liten eller ingen skillnad mellan 
testen utan vatten och 10 min i vatten, samt en märkbar skillnad efter 30 min i vatten. Även 
resultatet för Sollotion SPF 50+, figur 2, blev som förväntat. En låg kurva för test utan vatten 
och skillnad på kurvan för test med vatten. Nu blev denna skillnad väldigt stor vilket förvånade 
lite eftersom testet endas gjordes med 10 minuter i vatten. Anmärkningsvärt dock för 
resultaten från Spray SPF 20 och Stift SPF 30. Spray SPF 20, i figur 6, fick en lägre 
absorptionskurva för testet med vattenexponering 10 min än testet utan vatten. Som 
inledningen beskriver i figur 1 borde resultatet för Spray SPF 20 blivit tvärt om. Även för Stift 
SPF 30, figur 8, som testades utan vatten, 10 min och 30 min i vatten blev kurvorna tvärtom 
än vad de skulle ha blivit i teorin. Kurvan för 30 min i vatten borde ha blivit högst och kurvan 
utan vatten lägst. Men även här blev skillnaderna små och liknade till varandra. Vad detta kan 
bero på är oklart, men en liten skillnad av applicering kan ha gett den lilla skillnad som blev i 
resultatet. Detta kan vara en felkälla, men eftersom den inte var speciellt stora skillnader ska 
resultatet inte påverkats mycket. 
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En felkälla som artiklarna kan ha är att människor har olika hudtyper vilket innebär att 
solskyddet kan passa bättre för vissa och sämre för andra. (2) Det kan påverka hur resultaten 
blir. Endas en av artiklarna angav ålder på deltagarna och de var 19-36 år.  
 
Vad som skulle vara intressant att undersöka vidare om är hur stora skillnaderna är mellan 
unga och gamla människor hur bra solskydden sitter kvar. Även jämföra en stor mängd olika 
solskyddsmedel för att se hur pass stor spridning det finns mellan dem gällande 
vattenresistensegenskaperna. Att dra en slutsats om alla solskyddsmedel går inte göra med 
enskilda laborationer, utan endast se och jämföra just de man testar. 
 

Slutsats 

Slutsatsen för denna studie är att beroende på vilket solskyddsmedel som testas hur mycket av 
solskyddet som sitter kvar efter vattenexponering, blir resultaten olika. I de allra flesta fall sker 
en minskning av solskyddet efter exponering av vatten. Men en del solskydd visade ett fortsatt 
bra skydd efter 10 minuter i vatten. Att dra en generell slutsats gällande alla solskyddsmedel 
går inte göra pga. olika uppsättningar innehållsämnen i solskyddsmedlen. Detta arbete kan ses 
som en början på ett större projekt där väldigt många solskyddsmedel kan testas och mer 
generella slutsatser kan dra gällande alla solskyddsmedel. 
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Appendix  

Mätvärden av replikaten för de olika solskydden och olika tider av exponering av vatten. 
 

 
Figur I, Diagram för triplikaten för test med Sollotion SPF 20, utan vatten. 

 

 
Figur II, Diagram för triplikaten för test med Sollotion SPF 20, 10 min i vatten. 

 

 
Figur III, Diagram för triplikaten för test med Sollotion SPF 20, 30 min i vatten. 
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Figur IV, Diagram för triplikaten för test med Sollotion SPF 50+, utan vatten. 

 

 
Figur V, Diagram för triplikaten för test med Sollotion SPF 50+, 10 min i vatten. 

 

 
Figur VI, Diagram för triplikaten för test med Spray SPF 20, utan vatten. 
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Figur VII, Diagram för triplikaten för test med Spray SPF 20, 10 min i vatten. 

 

 
Figur VIII, Diagram för triplikaten för test med Stift SPF 30, utan vatten. 

 

 
Figur IX, Diagram för triplikaten för test med Stift SPF 30, 10 min i vatten. 
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Figur X, Diagram för triplikaten för test med Stift SPF 30, 30 min i vatten. 
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