
 
 

Gymnasieskolan  

 

Striden om solstrålar maj 2016 
 1 (4)  

 

 

Lärportalen för 

naturvetenskap och teknik 

Modul: Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 
Del 3: Kritisk granskning 

Striden om solstrålar: reklamkritik 
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Reklam är inte skapad för att bli kritiskt granskad, utan för att främja vår konsumtionslust. 

Nationalencyklopedin (NE) definierar reklam som ”ett av de konkurrensmedel som ett 

företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.” I 

vidare mening inbegriper reklam även spridning av idéer och värderingar och därför tange-

rar begreppet propaganda. Enligt NE betyder propaganda ”mer eller mindre systematiskt 

bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler på-

verka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.” I den här 

artikeln ska vi analysera ett till synes fyndigt reklamtrick från Lufthansa, vars syfte är att öka 

försäljningen av solresor från Skandinavien under vinterårstiden (Lufthansa, 2016). Rekla-

men som kallas ”UNSCREEN” lanserades i olika medier i februari 2016. Den åberopar 

vetenskapliga forskningsresultat och använder olika naturvetenskapliga begrepp i reklamtex-

ten och kan därför vara lämplig för analys i SNI-baserad undervisning. Först ska vi presen-

tera reklamens innehåll hämtat och översatt till svenska från Lufthansa (2016). Där kan du 

också se reklambilderna och en kort reklamfilm. Sedan går vi över till analysen. 

Reklaminnehåll 

UNSCREEN: den första solkrämen utan "skydd" speciellt utvecklad för Skandinavien av 

Lufthansa.  

Det är bevisat att solljus har stora fördelar. Men i vissa delar av världen finns det inte myck-

et solsken vid den här tiden på året: Med detta i åtanke har vi utvecklat "UNSCREEN". Till 

skillnad från alla andra solskyddkrämer erbjuder UNSCREEN inget som helst skydd mot 

solen, vilket gör den idealisk för den mörkaste tiden på året! En resa till Cancún, Maldiver-

na, Mauritius, Nairobi, Panama eller Tampa är naturligtvis ett bättre alternativ för att få 

värme och tillskott av energi! 

Upplev hur UNSCREEN inte ger något som helst motstånd mot solens ultravioletta strålar 

så att du kan maximera ditt D-vitaminupptag. Applicera UNSCREEN och känn hur det gör 

absolut ingenting för att stoppa solljuset från att tränga in huden och vitalisera varje tum av 

din kropp. 

Solljus är bra för dig. Studier har visat det. Men det finns inte mycket solsken i Skandina-

vien vid den här tiden på året. Med detta i åtanke har vi utvecklat och producerat en unik 

typ av solkräm särskilt för icke-resande skandinaver! 

UNSCREEN – din nollskydd mot solljus. Varning! Den är inte lämplig för resor till paradi-

siska destinationer som Panama, Maldiverna, Miami, Kapstaden, Cancún eller Singapore. 
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Om du planerar att njuta av en soldränkt semester, då är UNSCREEN definitivt inte för 

dig!  

Förbehåll: UNSCREEN rekommenderas inte att användas i miljöer med starkt solljus eller i 

temperaturer över 9°C. Den är bara till för icke-resande skandinaver!  

Nedan presenteras några besökares kommentarer på hemsidan: 

 "Älskar den. Kopplar perfekt till flygprodukterna och är mitt i prick vad gäller vår 

rikliga konsumtion av värdelösa produkter." 

 "Förresten, ingen kräm alls ger exakt noll skydd." 

 "Gör ingenting för att stoppa solen från att tränga in din hud ... låter säkert " 

 "Äntligen! En produkt som fungerar perfekt med mina dagliga vitamin D tabletter. 

Jag visste inte ens att jag hade saknat den här produkten." 

Fakta och analys 

Det är sant att människor behöver solljus för att må bra. Från solen kommer energi till oss i 

form av ljus (synlig strålning), värme (infraröd strålning) och ultraviolett strålning (UV-

strålning). UV-strålningen gör att kroppen kan bilda D-vitamin. Under sommaren räcker 

det att en ljushyad person får sol på armar och ansikte drygt en kvart om dagen för att täcka 

behovet av D-vitamin. Mer sol ger inte mer D-vitamin, eftersom produktionen stängs av 

när behovet fyllts. Mörkhyade personer behöver mer UV-strålning för att bilda D-vitamin.  

Däremot kan för mycket sol vara farligt. Den snabba ökningen av hudcancer hos vuxna 

svenskar anses bero på att många utsätter sig för skadliga mängder av solens ultravioletta 

strålning. För varje gång man bränner sig så ökar risken att i framtiden drabbas av den all-

varligaste hudcancerformen malignt melanom. Barn är extra utsatta eftersom de har tunnare 

hud än vuxna. Medan dödstalen minskar för andra typer av cancer, så ökar antalet fall och 

dödsfall av hudcancer. Bästa sättet att skydda sig är att sola i skuggan och även där under 

lagom lång tid.  

Vid stranden utsätts man för mer intensiv UV-strålning än i staden. Där utsätts man nämli-

gen både för den direkta solstrålningen och för den spridda strålningen som kommer från 

himlen och som reflekteras från vattnet och sanden. Detsamma gäller i ännu högre grad för 

fjällen under vårvintern eftersom snön är en ännu bättre reflektor av solstrålningen. Solens 

UV-strålar kan också nå in i skuggiga platser och tränga igenom moln, dock i mindre grad. 

Därför kan man bli solbränd även under molniga dagar och när man ligger under en solpa-

rasoll. 

Den genomsnittliga årliga ökningen av hudcancer under det senaste decenniet ligger på 5-6 

% för både män och kvinnor. Varje år drabbas cirka 55 000 personer i Sverige av hudcan-

cer. Närmare 90 % av all hudcancer orsakas av för mycket UV-strålning. Totalkostnaden 

för hudcancer i Sverige var cirka 1,69 miljarder kr år 2011. Detta innebär en ökning med 27 

% sedan 2005 (SSM, 2015). Bland Sveriges 16 miljökvalitetsmål uppsatta till år 2020 finns 
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det bara ett område där situationen ständigt försämras – det som gäller hudcancer. År 1999 

definierade Riksdagen kvalitetsmål för säker strålmiljö som tydligt uttrycktes i preciseringen 

om UV-strålning: ”Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre 

än år 2000”. Man konstaterar nu att situationen blir värre för varje år som går.   

Svenska folket är generellt soldyrkare. Därför värmer säkert Lufthansas reklamploj 

”UNSCREEN” hjärtat hos många sol- och reseälskade människor. Under vår solfattiga 

vinter reser många svenskar på solsemester utomlands. Men på vintern är huden som blek-

ast och risken att bränna sig som störst. Undersökningar gjorda på uppdrag av Strålsäker-

hetsmyndigheten visar att närmare varannan person i åldern 18-24 år har bränt sig en eller 

flera gånger på en badstrand utomlands (SSM, 2015). Ju yngre man är när man bränner sig 

desto större risk är det att senare i livet drabbas av hudcancer.  

Många solresenärer ligger på stranden mellan klockan 11 och 15 när solskenet är som stark-

ast. De har en övertro på effekterna av solskyddsmedel. Undersökningar gjorda av Strålsä-

kerhetsmyndigheten visar att de flesta människor använder mindre än hälften av den re-

kommenderade mängden av solskyddsmedel, använder medel med en lägre solskyddsfaktor 

än som behövs och dessutom vistas längre tid i solen än vad huden tål även med sol-

skyddsmedel. Solskyddande verkan av krämer kan också vara mindre effektiv än vad som 

anges på förpackningen, särskilt de man köper på turistorterna. 

Varför solar man så mycket i Sverige trots riskerna? Har det något att göra med de moderna 

skönhetsidealen? Kan det vara uppfattningen att det är hälsosamt att sola och att en solbrun 

kropp ger intryck av sundhet? Det finns många exempel i historien på sådant som uppfat-

tats som hälsobringande, men som senare visat sig vara allt annat än hälsosamt. Det kan 

vara en liknande situation idag med solandet som det var för hundra år sedan när radium 

och radon upptäcktes och blev mycket populära. Det påstods då att radioaktivitet kunde 

bota nästan alla sjukdomar och göra människor strålande attraktiva. Krämen Tho-Radia var 

även rekommenderad för att läka solbrännskador! 

Man kan fundera på om Lufthansas reklam för salvan ”UNSCREEN”, eller snarare rekla-

men för deras solresor, kanske liknar reklamen för Tho-Radia-krämen (Musée Curie, 2016) 

som skapades i Frankrike av en charlatandoktor vid namn Alfred Curie (inte släkt med fysi-

kerna Marie och Pierre Curie) för drygt åttio år sedan. Du kan se reklambilder för Tho-

Radia-produkter på muséets webbplats (Musée Curie, 2016). 

Det är inget fel på radioaktivitet och solstrålar i sig, men det blir problem när de börjar 

brukas på fel sätt och ännu värre när reklamen sprider budskap om livsfarliga produkter 

och vanor i kommersiellt syfte.  

Slutsats 

Under vintern har svenskarna redan förlorat det mesta av hudens naturliga skydd som 

byggs upp under sommaren. Om de reser till ett område med starkare sol än vad man bru-

kar utsättas för i Sverige finns det en stor risk för att man överexponerar huden för en in-

tensiv UV-strålning. Det är alltså väldokumenterat att UV-strålning betydligt ökar risken att 
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få hudcancer hos människor med känslig hud, vilket de flesta nordbor har. Solskyddsmedel 

ger oftast inte tillräckligt skydd.  

När Lufthansas reklam riktas till målgruppen som redan har överexponering och uppvisar 

tydliga mönster av ett riskbeteende i solen, då blir det problem. Det kan liknas med narko-

tikareklam för drogmissbrukare.  

Kommentarer på reklamens websida visar att en del av besökare har reagerar kritiskt på 

reklamkampanjen, men mest på detaljnivå och på den valda presentationsformen. För dju-

pare granskning behövs det, utöver kritisk medvetenhet, en del naturvetenskapliga kun-

skaper och kännedom om kontexten för att reagera kritiskt på innehållet i sådana här för-

säljningstricks.  
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