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Forord 

Siden 2007 har Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne samarbejdet med frivillige om at 

begrænse antallet af danskere, der får konstateret kræft i huden. Desværre er Kræft i huden blevet den 

hyppigst forekommende kræftform i Danmark.  

Heldigvis ved vi, hvad der skal til for at bremse den triste udvikling. Med en sund soladfærd kan over 85 % 

af alle tilfælde af kræft i huden nemlig undgås. Det kræver dog, at danskerne har tilstrækkelig viden om sol 

og solarium og de mest hensigtsmæssige rammer til rådighed.  

De frivillige spillede også i 2011 en vigtig rolle i målet om at få skabt de rette rammer og bragt viden om 

forebyggelse af kræft i huden ud til danskerne. Frivillige har deltaget i mange forskelligartede aktiviteter. 

Hvad enten de har bemandet solstande i lokalmiljøet, besøgt børneinstitutioner, skrevet til lokalpressen, 

kontaktet politikere og lignende, har de frivillige givet Solkampagnen et lokalt og genkendeligt ansigt. 

Dermed har de frivillige i 2011 bidraget til, at flere institutioner, kommuner og danskere har beskæftiget sig 

med at forebygge kræft i huden.   

Denne rapport kortlægger resultater og oplevelser i forbindelse med aktiviteter, hvor frivillige har hjulpet 

Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne i 2011. Rapporten bidrager til at samle op på de 

frivilliges arbejde og kan også bruges som udgangspunkt for nye frivillige forebyggelsesindsatser. Der er 

nemlig behov for en vedvarende indsats, hvis kræftkurven skal knækkes gennem en sund soladfærd i 

danskernes hverdag og fritid.  

De frivillige skal have meget stor tak for, at de også i 2011 ville være en del af Solkampagnens arbejde for at 

nå de ambitiøse mål og dermed har bidraget til at forebygge kræft i huden i Danmark. 

København, marts 2012        

Anja Philip 

Projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne ”Skru ned for solen mellem 12 & 15”. 
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Sammenfatning 
Denne rapport kortlægger den indsats, som frivillige har ydet for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens 

Solkampagne i 2011. Rapporten følger ligeledes op på målopfyldelsen for Solkampagnens tre store 

frivilligindsatser; henholdsvis Den Lokale Soluge, Solstande og events og Den Lokale Solarieuge.  

Der deltog i alt 774 frivillige i Den Lokale Soluge, Solstande og events og Den Lokale Solarieuge i 2011. Det 

estimeres, at de frivillige i alt arbejdede 6063 timer for Solkampagnen svarende til over fem årsværk.  

Foruden ovenstående frivillige, har Solkampagnen også andre frivillige, som gennem året har bidraget til 

Solkampagnens forskellige aktiviteter. Det drejer sig eksempelvis om hudlæger, der arbejdede frivilligt for 

Solkampagnen og ambassadører som f.eks. DJ KATO, der spillede gratis og formidlede solbudskabet via sin 

hjemmeside m.v. Sidstnævnte frivilliges store arbejdsindsats er ikke beskrevet i denne rapport, men 

Solkampagnen er meget taknemmelig for deres indsats og bidrag.  

Den Lokale Soluge 
I Den Lokale Soluge i maj måned formidlede 289 frivillige sol og solbeskyttelse til 243 institutioner (205 

børnehaver og 38 SFO´er). Det var første gang, at Den Lokale Soluge også inkluderede besøg i SFO´er. 

Indsatsen blev værdsat af både frivillige og SFO´er. Ud over at sætte fokus på solbeskyttelse blandt børn og 

pædagoger er formålet med Den Lokale Soluge, at de frivilliges besøg skal motivere institutionerne til at 

vedtage en solpolitik. Indsatsen i 2011 levede op til målsætningen om, at min. 50 % af de besøgte 

institutioner, som ikke allerede havde en solpolitik, skulle vedtage eller have planer om at vedtage en 

solpolitik efter besøget. 

Solstande og events 
343 frivillige formidlede personligt sol og solbeskyttelse til ca. 18.000 danskere ved afholdelsen af 99 

solstande og lokale solevents over sommeren (byfester, på stranden m.v.). Ud over de solstande og events, 

som de frivillige selv arrangerede, havde Solkampagnen en række centralt organiserede events; heriblandt 

sollounges på fire festivaler, events i zoologiske haver og sommerlande og meget andet. Indsatsen levede 

ikke op til målsætningen om 150 afholdte solstande og events over sommeren arrangeret af de frivillige 

selv. Baggrunden for den lavere målopfyldelse skyldes formentlig, at der sammenlignet med tidligere år 

blev afholdt flere centralt organiserede events, og at flere frivillige valgte at deltage i disse events frem for 

selv at arrangere lokale solstande og lokale solevents. Herudover spiller det givetvis også ind, at Kræftens 

Bekæmpelses hovedkontor i København i juli 2011 blev ramt af store oversvømmelser i forbindelse med et 

stort regnvejr, hvormed it-systemet gik ned og de frivillige fik meget svært ved at bestille materialer til 

solstande og lokale events.   

Den Lokale Solarieuge 
Det oprindelige formål med Den Lokale Solarieuge var, at de frivillige skulle arbejde for, at kommunerne 

slukker de offentlige solarier. Eftersom kun 18 kommuner fortsat havde solarier i offentlige bygninger, blev 

frivilligindsatsen i 2011 udvidet til at rumme andet arbejde, der satte fokus på solariers sundhedsskadelige 

effekt. De frivillige havde eksempelvis mulighed for at aflevere breve til kommende konfirmanders 

forældre, der argumenterer for, hvorfor de unge ikke skal benytte solarium i forbindelse med 

konfirmationen/nonfirmationen. I alt 48 frivillige formidlede risikoen ved solariebrug ved 11 frivilligevents i 

forbindelse med Den Lokale Solarieuge, hvormed målsætningen om min. 10 frivilligevents i forbindelse med 

Den Lokale Solarieuge blev opfyldt. 
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Generelt 
I alt blev 16 ud af Solkampagnens 22 målsætninger for det frivillige arbejde opfyldt i 2011, mens tre 

målsætninger blev delvist opnået.  

Langt de fleste frivillige havde en god oplevelse med det frivillige arbejde og er villige til at lave en lignende 

indsats igen en anden gang. 97 % af de frivillige, som deltog i Den Lokale Soluge er f.eks. enige eller helt 

enige i udsagnet: ”Det var en overordnet positiv oplevelse at deltage i Den Lokale Soluge”, mens det 

tilsvarende tal for de frivillige som deltog i Den Lokale Solarieuge var 92 %.  

De frivilliges aktiviteter skabte generelt megen presseomtale. Der er f.eks. i forbindelse med Den Lokale 

Soluge optalt 93 presseklip, hvoraf 62 var fra lokale aviser, 26 fra nyhedshjemmeside, fire fra omtale i radio 

og én omtale fra lokal TV. Tallene illustrerer, at de frivillige er dygtige til at kontakte lokale medier og 

formidle en lokal vinkel på deres indsatser. Hermed supplerer de frivilliges presseindsats den presseindsats, 

som Solkampagnens Solkontor står for. Resultatet er flere pressehistorier, hvilket i høj grad gavner 

Solkampagnens sag. 

Mens de frivilliges arbejde i 2011 svarer til over fem årsværk, har Kræftens Bekæmpelse og Solkampagnens 

lønnede medarbejdere (herunder ansatte i Solkontoret, Kræftens Bekæmpelses områdekonsulenter ude i 

regionerne m.v.) til sammenligning brugt ca. 2,25 årsværk på udvikling, koordinering og evaluering af 

Solkampagnens frivilligindsats. De frivillige bidrager således med en stor og værdifuld (mer)indsats, og 

havde det ikke været for de frivillige kræfter, var Solkampagnen ikke nået så langt ud med sit budskab.  

En af de afgørende faktorer i frivilligindsatsens succes er frivillige, som udfylder en koordinerende rolle i 

forbindelse med en lokal indsats. Disse frivillige, kaldet kampagneledere, står for at koordinere en given 

lokal indsats og herunder for kontakten til andre deltagende frivillige og til Kræftens Bekæmpelse. Rollen 

som kampagneleder forudsætter gode organiseringsevner og selvstændighed. Hermed får 

kampagnelederne en anden rolle end den, der almindeligvis gives frivillige, som engagerer sig i 

frivilligorganisationers arbejde. Som det fremgår af rapporten, løfter Solkampagnens kampagneledere 

denne rolle flot og mange påtager sig rollen igen og igen. Det sætter Solkampagnen stor pris på.  
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1. Indledning 

Denne rapport kortlægger det frivillige arbejde, som frivillige har udført for Kræftens Bekæmpelse og 

TrygFondens Solkampagne i 2011. Kortlægningen er udarbejdet af Solkampagnes evalueringsenhed CEDS 

(Center of Excellence for evaluering og monitorering under den Danske Solkampagne). Bilag 1 giver et 

overblik over målsætninger og målopfyldelse for frivilligindsatsen 2011.   

 

1.1 Formål med rapporten 
Der er to overordnede formål med frivilligrapporten 2011: 

• En kortlægning og afdækning af, hvorvidt Solkampagnens målsætninger for de forskellige 

frivilligindsatser i 2011 er blevet indfriet. Målopfyldelsen vurderes ud fra parametrene ”ikke 

opfyldt”/”delvist opfyldt”/”opfyldt”. 

• En opsamling af væsentlige erfaringer fra det frivillige arbejde.  

Herudover har rapporten - ved at samle op på både resultater og involveredes erfaringer - som formål at 

bidrage til, at frivilligindsatsen til stadighed videreudvikles og optimeres.  

 

1.2 Rapportens målgruppe 
Rapporten henvender sig både internt til Solkampagnens medarbejdere og frivillige og eksternt til andre 

interessenter. Internt i Solkampagnen skal rapporten danne baggrund for projektudvikling, så erfaringerne 

fra det frivillige arbejde i 2011 inddrages i målsætningerne for - og arbejdet i - 2012. Eksternt tænkes 

rapporten læst af Kræftens Bekæmpelses frivillige, lokalforeninger og områdekonsulenter, men også af 

frivillige m.v. fra andre organisationer, offentligheden generelt og pressen, som med rapporten kan få et 

indblik i Kræftens Bekæmpelses frivilligindsats.   

 

1.3 Rapportens datagrundlag 
Solkampagnens frivilligrapport 2011 er baseret på såvel kvantitative som kvalitative data, hvor frivillige og 

øvrige interessenter er blevet bedt om at vurdere de forskellige gennemførte tiltag. En nøjere beskrivelse af 

datagrundlaget fremgår af kapitel 7 kaldet ”Metode”.   

 

1.4 Rapportens opbygning 

 I kapitel 2 beskrives baggrunden for Solkampagnens inddragelse af frivillige i indsatsen for at 

forebygge kræft i huden. Derudover præsenteres Solkampagnens organisatoriske opbygning og 

samspil med de frivillige. Endelig giver kapitlet et hurtigt overblik over antallet af frivillige i 

Solkampagnen samt forskellige typer af frivilligindsatser fra 2011. 
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 I kapitel 3 kortlægges frivilligindsatsen for Den Lokale Soluge 2011. Kapitlet gør rede for baggrund, 

formål og målgruppe for Den Lokale Soluge. Herefter gennemgås målopfyldelsen af frivilligindsatsen 

ud fra parametrene opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt. 
 

 I kapitel 4 kortlægges frivilligindsatsen for Solstande og events 2011. Kapitlet gør rede for baggrunden, 

formålet og målgrupperne for de frivilliges arbejde med solstande og events. Herefter går kapitlet 

igennem målopfyldelsen for frivilligindsatsen ud fra parametrene opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt. 
 

 I Kapitel 5 kortlægges frivilligindsatsen for Den Lokale Solarieuge 2011. Kapitlet gør rede for baggrund, 

formål og målgruppe for Den Lokale Solarieuge. Herefter går kapitlet igennem målopfyldelsen for 

frivilligindsatsen ud fra parametrene opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt. 

 

 I Kapitel 6 ridses rapportens konklusioner og anbefalinger op i forbindelse med det frivillige arbejde 

for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.  
 

 Kapitel 7 beskriver den anvendte metode i forbindelse med kortlægningen af frivilligindsatsen 2011. 
 

 Rapportens bilag 1 giver en samlet oversigt over målopfyldelsen for Den Lokale Soluge, Solstande og 

events samt Den Lokale Solarieuge. 
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2. Baggrund 
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne blev etableret i 2007 som en reaktion på, at Kræft i 

huden er blevet den hyppigst forekommende kræftform blandt danskerne. Kræft i huden dækker over to 

former for kræft, nemlig almindelig hudkræft og modermærkekræft. Danmark har nogle af de højeste 

forekomster af begge former for kræft i verden. Over de seneste 30 år er antallet af nye tilfælde af kræft i 

huden tredoblet for kvinder og fordoblet for mænd. 1 ud af 8 danskere udvikler kræft i huden, og ca. 

120.000 danskere lever i dag med sygdommen1.    

Langt de fleste tilfælde af kræft i huden skyldes for meget UV-stråling fra enten solen eller solarier. Derfor 

kan man i vidt omfang forebygge kræft i huden ved at beskytte sig mod for høje doser af UV-stråling.  

 

2.1 Solkampagnen og de frivillige 
Formålet med Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne er at forebygge kræft i huden og 

knække de stærkt stigende kræftkurver. Solkampagnens forebyggende arbejde omfatter både arbejde med 

at øge danskerne viden, og ændre holdning og adfærd i sol og solarium samt strukturelt og politisk 

forebyggelsesarbejde. De frivillige spiller en vigtig rolle for begge typer af arbejde.  

 

Solkampagnens organisatoriske opbygning i forhold til de frivillige er skitseret i figur 2.1. Som det fremgår, 

kan Solkampagnens frivillige have tre berøringsflader med Kræftens Bekæmpelse: 

1. Via Solkampagnen (kaldet ”Solkontoret”, der er beliggende i Kræftens Bekæmpelses hovedkontor 

på Strandboulevarden i København). Solkontoret er ansvarligt for, hvilke aktiviteter der i løbet af 

året skal involvere frivillige kræfter. De frivillige kan via hjemmesiden skrunedforsolen.dk tilmelde 

                                                           
1
 Specialberegning af kræft i huden: NORDCAN-data for 2005-2009 baseret på Det Danske Cancerregister. 

Definition: Solkampagnens frivillige 

I denne rapport defineres frivilligt arbejde som ”alt ulønnet arbejde, der udføres for Solkampagnen”.  

Solkampagnens opererer med tre typer af frivillige: 

•  Kampagneledere som er frivillige, der påtager sig et koordineringsansvar og står for 

gennemførelsen af en given aktivitet lokalt. Kampagnelederens koordinering indebærer kontakt 

til de andre frivillige, som deltager i aktiviteten lokalt samt kontakt til Kræftens Bekæmpelses 

regionale områdekonsulent, som blandt andet har ansvaret for frivilligindsatsen i regionen. 

 Kampagnelederne kaldes i forbindelse med Den Lokale Soluge for solkampagneledere, i 

forbindelse med solstande og events for solstandsansvarlige og i forbindelse med Den Lokale 

Solarieuge for solariekampagneledere. 

•  Almindelige frivillige som er frivillige, der deltager i en given aktivitet lokalt. 

 Andre frivillige som er frivillige der f.eks. står for pakning af Solkampagnens materialer, eller 

frivillige der bidrager til filmproduktion som producere, skuespillere m.v. 
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sig diverse kampagneaktiviteter. Det er ligeledes Solkontoret, som stiller materialer m.v. til 

rådighed for de frivillige.        

2. Via Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger. Mange frivillige (men ikke nødvendigvis alle) er 

medlemmer af Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger, som er Kræftens Bekæmpelses lokale 

ansigt. Her kan de frivillige mødes, informeres om tiltag, planlægge årets aktiviteter eller hverve 

nye frivillige. Kræftens Bekæmpelse har i alt ca. 107 lokalforeninger. 

3. Via Kræftens Bekæmpelses områdekonsulenter, som koordinerer Kræftens Bekæmpelses 

frivilligtiltag lokalt. Kræftens Bekæmpelse har områdekonsulenter ansat, hvoraf fem 

områdekonsulenter – en i hver af de fem regioner – arbejder med Solkampagnens forebyggende 

budskab. De fem ’sol-områdekonsulenter’ har blandt andet til opgave at yde bistand til de frivillige, 

samt at gøre de frivillige opmærksomme på Solkampagnens frivilligindsatser.  

  

Figur 2.1. Oversigt over Solkampagnens organisatoriske opbygning i forhold til de frivillige 

 

2.2 Det frivillige arbejde for Solkampagnen 
Solkampagnens forbyggende indsats indeholder en stor del information til danskerne om hensigtsmæssig 

soladfærd. Til det formål har Solkampagnen udviklet sloganet ”Skru ned for solen mellem 12&15” med de 

fire solråd: ”Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk Solariet”. Følges solrådene særligt mellem 12 og 15, hvor UV-

strålingen er stærkest, ved at søge skygge, bruge solhat og solskærmende tøj, bruge solcreme (faktor 15), 

hvor tøjet ikke dækker samt helt at afstå fra solarier, mindskes den skadelige UV-eksponering. 

Solkampagnens frivillige spiller en stor rolle i at formidle dette budskab til danskerne, så solbeskyttelse 

bliver en naturlig del af danskernes hverdag og fritid. De frivillige kan være synlige ude i lokalområderne, så 

danskerne hen over året mindes om de fire solråd. Solkampagnen arbejder også strukturelt og politisk for 



 

11 

 

at forebygge kræft i huden ved at skabe mere solsikre rammer til hverdag og i fritiden - f.eks. ved at 

opfordre kommunerne til at slukke for solarierne i de offentlige bygninger. Også i denne sammenhæng 

bidrager de frivillige. Eksempelvis tager de frivillige kontakt til kommunerne, ligesom de skaber 

opmærksomhed om sagen ved at kontakte de lokale medier og politikere.         

Solkampagnen har tre store indsatser, som involverer frivillige: 

• Den Lokale Soluge, som afholdes i maj. I Den Lokale Soluge tager de frivillige på besøg 

i mange af landets børnehaver og SFO’er. Her formidler de frivillige solbeskyttelse i 

børnehøjde, ligesom de opfordrer og hjælper institutionerne til at vedtage en skriftlig 

solpolitik, der gør solbeskyttelse til en del af hverdagen. 

• Solstande og events, som er en samlet betegnelse for en lang række af aktiviteter hen 

over sommeren, hvor de frivillige er synlige i det danske sommerland. Blandt andet 

ved at bemande solstande rundt omkring på strande, til byfester, festivaler eller 

lignende. Med Solstande og events møder danskerne budskabet om solbeskyttelse og 

forebyggelse dér, hvor forebyggelsen skal sættes ind: Ude i solen. 

• Den Lokale Solarieuge afholdes hvert år i november. I Den Lokale Solarieuge bidrager 

de frivillige til at sætte fokus på den øgede risiko for kræft i huden ved solariebrug.          

 

2.3 Antal frivillige i Solkampagnens frivilligindsats  
Tabel 2.2. giver et overblik over det samlede antal frivillige, som udførte ulønnet frivilligt arbejde for 

Solkampagnen i 2011. Som det fremgår af tabellen, var der i alt 774 frivillige involveret i Solkampagnens 

arbejde2. Det estimeres, at frivillige i alt arbejdede 6063 timer for Solkampagnen i 2011, svarende til mere 

end fem hele årsværk3.  

  

                                                           
2
 Som det fremgår af noterne til tabel 2.1, har nogle frivillige deltaget i flere indsatser. Antallet af unikke frivillige er 

derfor 646. 
3
 Et årsværk beregnes som 1200 arbejdstimer. 
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Tabel 2.2. Solkampagnens arbejde med frivillige i 20114 

 Antal 

frivillige 

Anslåede antal timers 

arbejde i gennemsnit 

pr. frivillig* 

Anslået antal 

timers arbejde i alt 

Frivilligt arbejde af (KB frivillige)    

Den Lokale Soluge 289** 5 1445 

Solstande og Events  343** 8 2744 

Den Lokale Solarieuge 48*** 6 288 

    

Frivilligt arbejde af andre frivillige    

Lommefilm - Foredrag 12 3 36 

Lommefilm - filmproduktion 15 18 270 

Solferiekampagnen 4 5 20 

Festivals  53 20 1060 

Pakkearbejde 10 20 200 

I alt 774  6063 

*Det anslåede antal timers arbejde er baseret på selvrapportering fra Kræftens Bekæmpelses frivillige. Optælling af 

øvrige frivillige er et konservativt estimat fra Solkampagnen. 

**Der er 42 frivillige, som både har deltaget i Den Lokale Soluge og Solstande og events. Eftersom de frivillige har 

udfyldt en funktion begge steder, er de talt med begge steder. Skal antallet af enkeltpersoner, der har arbejdet frivilligt 

for Solkampagnen i 2011 optælles, skal de 42 således trækkes fra det samlede antal: 774-42 = 732.  

***Der var 12 tilmeldte solariekampagneledere til Den Lokale Solarieuge. Ikke alle har oplyst antallet af medfrivillige. 

Ud fra de tilgængelige data anslås det konservativt, at hver kampagneleder havde 3 medfrivillige. Det gennemsnitlige 

antal timer pr. frivillig baseres på tilbagemeldinger fra kvalitative interview med 12 frivillige fra Den Lokale Solarieuge. 

 

2.4 Samlet målsætning for lokalforeninger involveret i det frivillige arbejde 
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne havde en enkelt samlet målsætning for det frivillige 

arbejde i 2011: 

                                                           
4
 Det bemærkes, at for så vidt angår frivillige, som har været aktive i forbindelse med Lommefilm, pakkearbejde, på 

festivals m.v. som ambassadører m.v., er deres indsats ikke beskrevet i denne rapport. 
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Målsætning: At frivillige fra 80 af Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger har arbejdet med solsikkerhed i 

2011 (inkluderer Den Lokale Soluge, Solstande og Events og Den Lokale Solarieuge). 

Fra tilmeldingerne til Den Lokale Soluge, Solstande og Events samt Den Lokale Solarieuge fremgår det, at 

frivillige fra i alt 52 Lokalforeninger arbejdede med solsikkerhed i 2011.   

Resultat: Frivillige fra 52 Lokalforeninger arbejdede med solsikkerhed i 2011 → Hermed er målsætningen 

ikke opfyldt. 

At næsten halvdelen af alle Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger har arbejdet med solsikkerhed i 2011 er 

flot. Målsætningen om, at 80 ud af Kræftens Bekæmpelses ca. 107 Lokalforeninger skal arbejde med 

solsikkerhed, er meget ambitiøs. Det er en målsætning, som Solkampagnen kan arbejde frem mod i sit 

videre arbejde. 
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3. Den Lokale Soluge 

3.1. Om Den Lokale Soluge 
I maj 2011 gennemførte Solkampagnens frivillige for femte gang Den Lokale Soluge. Den Lokale Soluge 

indebar, at frivillige i uge 19 besøgte en række institutioner rundt omkring i Danmark og havde en direkte 

dialog med børnene og personalet om solbeskyttelse og solpolitikker. Mens Den Lokale Soluge de 

foregående år alene indebar besøg af frivillige i børnehaver, var fokus i 2011 udvidet, således at de frivillige 

besøgte både børnehaver og SFO’er (Skole Fritids Ordninger). 

I 2011 deltog 289 frivillige i Den Lokale Soluge. Det er en stigning i forhold til 2010, hvor der deltog 200 

frivillige, men et ubetydeligt fald i forhold til 2009, hvor der deltog 290. 65 % af de frivillige, som deltog i 

2011, havde tidligere deltaget i Den Lokale Soluge. De 289 frivillige, som deltog i Den Lokale Soluge i 2011, 

kommer fra ca. 39 forskellige lokalforeninger (ud af Kræftens Bekæmpelses i alt ca. 107 lokalforeninger). 

De frivillige blev rekrutteret gennem forskellige kanaler: Via mails til tidligere deltagere, via artikler i 

Kræftens Bekæmpelses frivilligblade (FrivilligNyt og Sløjfen) og via lokalforeningsformændene. Som det har 

været tilfældet de tidligere år, har hver lokalforening (når det har været muligt) haft en 

”Solkampagneleder”, der har stået for al kommunikation mellem Solkampagnen og lokalforeningens 

frivillige. 

Solkampagnen arbejder for, at så mange institutioner som muligt udarbejder og vedtager en skriftlig 

solpolitik. Derfor opfordredes de frivillige til at tage en snak med personalet i institutionerne om at indføre 

en skriftlig solpolitik5. 

For at ruste de frivillige til besøgene i institutionerne tilbød Solkampagnen de frivillige et gratis e-learning 

kursus om sol og solbeskyttelse. Herudover stillede Solkampagnen materialer til rådighed for de frivillige, 

som hjælp til at formidle sol og solbeskyttelse i børnehøjde (f.eks. foldere, plancher og UV-armbånd til 

børnene).       

 

3.2. Målgrupper 
Den Lokale Soluge har følgende målgrupper: 

Primær målgruppe: 

 Børn i børnehaver og SFO´er. 

 

Sekundære målgrupper: 

 Personale i børnehaver og SFO’er 

 Forældre til børn i børnehaver og SFO’er 

                                                           
5
 En solpolitik udstikker rammerne for, hvordan institutionen i hverdagen kan fremme solbeskyttelse af børnene – 

f.eks. ved at udstikke fælles retningslinjer til personale og forældre for indsmøring af solcreme og sommerpåklædning 
af børnene. Derudover kan en solpolitik indeholde bestemmelser om skygge på udendørsarealer.  Solkampagnen har 
udarbejdet en skabelon til en solpolitik, som institutionerne kan lade sig inspirere af/kopiere. 
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 Kommuner 

 Lokalpressen.  

  

 

Figur 3.1 Den Lokal Soluges målgrupper 

 

3.3. Formål  
Formålet med Den Lokale Soluge er at forebygge kræft i huden ved at sætte fokus på solbeskyttelse af børn 

i institutioner (børnehaver og SFO´er), så solskoldninger forebygges, og kurverne for nye tilfælde af kræft i 

huden knækkes. Til det formål bidrog de frivillige i 2011 ved at:  

 besøge institutioner og lave aktiviteter, som oplyste om solbeskyttelse i børnehøjde. 

 informere pædagoger og institutionsledere (eller de ansvarlige for solbeskyttelse) om, hvordan 

institutionerne kunne vedtage en solpolitik for at fremme solbeskyttelsen af børnene.  

 give institutionerne en skabelon for, hvordan en solpolitik kan se ud. 

 informere kommunen og lokalpressen om arrangementer, der afholdes i forbindelse med Den 

Lokale Soluge.   

 
Strategien bag Den Lokale Soluge for 2011 var således, at institutionerne skal blive mere opmærksomme på 

solbeskyttelse gennem dialogen med de frivillige og eventuelt gennem den omtale, som besøgene skaber i 

den lokale presse (sekundær målgruppe).  

Børnenes forældre (også en sekundær målgruppe) bliver gennem børnene og institutionens involvering i 

Den Lokale Soluge også oplyst om vigtigheden af at solbeskytte børnene. Hermed kan de være med til at 

stille krav til institutionerne om solsikre rammer for børnene.  
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Endelig havde indsatsen også til formål at få repræsentanter fra kommunerne og/eller lokalpolitikere til at 

bakke op om indsatsen – f.eks. ved at de deltager i besøgene i institutionerne, eller ved at de 

videreformidler budskaberne – således at flest mulige institutioner vedtager en sådan (for uddybende om 

kommunal opbakning - se afsnit 3.5).  

3.4. Målopfyldelse – Den Lokale Soluge  
Følgende målsætninger var opstillet:  

a) Frivillige og solkampagneledere 
o Rekruttering af 65 solkampagneledere til Den Lokale Soluge. 
o 80 % af solkampagnelederne skal gennemføre solformidlerkurset. 

 

b) Institutioner og solpolitik 
o 50 % af de institutioner, som ikke havde vedtaget en solpolitik forud for Den Lokale Soluge, 

har efter Solugen vedtaget en skriftlig solpolitik eller har planer om at gøre det. 
o 200 børnehaver og SFO’er skal have besøg af Solkampagnens frivillige. 
o 80 af de 200 besøg skal være SFO’er. 

 

c) Frivillige og institutioners oplevelse af Den Lokale Soluge 
o Min. 90 % af de frivillige skal have haft en positiv oplevelse med at deltage i Den Lokale 

Soluge. 
o Min. 80 % af institutionerne skal opleve aktiviteterne i forbindelse med de frivilliges besøg 

som relevante i forhold til at formidle sol og solbeskyttelse i børnehøjde. 
 

d) Pressen 
o En lokal presseindsats, som gennemføres i forbindelse med Den Lokale Soluge, genererer 

min. 60 presseklip i uge 19 (Den Lokale Soluge). 

o I alt genereres 80 presseklip i forbindelse med Den Lokale Soluge. 
 

I det følgende gennemgås de fire elementer. Det beskrives under hvert element, hvad målsætningerne har 
været, og om målsætningerne blev opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt. Herudover beskrives andre 
relevante forhold, der vedrører det enkelte element (oversigt over alle målsætningernes målopfyldelse 
fremgår af bilag 1). 
 

Ad. a) Frivillige og solkampagneledere – målopfyldelse 

Målsætning: Rekruttering af 65 solkampagneledere til Den Lokale Soluge. 

Kortlægningen viser, at der i 2011 blev rekrutteret 75 frivillige til at være solkampagneledere – som er 

frivillige, der fungerer som bindeled mellem Solkampagnen og lokale frivillige - til Den Lokale Soluge i 2011.  

Resultat: 75 solkampagneledere → Hermed er målsætningen om mindst 65 solkampagneledere opfyldt.  

Sammenlignes med tidligere år, var der i 2010 68 solkampagneledere, der påtog sig ansvaret for at 

koordinere de øvrige frivillige i forbindelse med Den Lokale Soluge, mens der i 2009 var 78 

solkampagneledere. 
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Baggrunden for, at målsætningen er opfyldt, vurderes at være et resultat af den praktiserede 

rekrutteringsproces, hvor der bl.a. sendes hvervemails til tidligere solkampagneledere, til tidligere ”Sol-

frivillige” og til formændene fra lokalforeningerne (som så opfordrer lokale frivillige til at melde sig). Artikler 

om Solugen i Kræftens Bekæmpelses frivilligblade vurderes også at spille en rolle. Mange af de frivillige (65 

%) er således ”gengangere” fra tidligere års ”Lokale Soluger”.    

Frivilligledelse (det at nogle frivillige som kampagneledere påtager sig ansvar for at koordinere mellem 

Solkampagnen og de resterende frivillige) er en omkostningseffektiv arbejdsform, der frigiver ressourcer til 

Solkampagnens lønnede arbejde. Det er et ubetinget gode, at Solkampagnens er i stand til at tiltrække 

frivillige, som er villige til at påtage sig det koordinerende ansvar. Uden dem ville de forskellige 

frivilligindsatser blive så dyre, at de ikke ville kunne blive gennemført.     

 

Målsætning: 80 % af solkampagnelederne skal gennemføre solformidlerkurset. 

Kortlægningen viser, at 72 % af Solkampagnelederne fra Den Lokale Soluge 2011 havde gennemført 

solformidlerkurset – som er et elektronisk kursus, der ruster de frivillige til udfordringerne forbundet med 

at formidle sol og solbeskyttelse - i enten 2010, 2011 eller i begge år (dvs. at de havde gennemført kurset to 

gange). 

Resultat: 72 % har gennemført kurset → Hermed er målsætningen om 80 % kun delvist opfyldt.  

Blandt de solkampagneledere, som havde gennemført kurset, var tilfredsheden stor. Således svarede 19 ud 

af 20, at det var let at gennemføre kurset. 9 ud af 10 svarede, at de lærte noget nyt om Solkampagnens 

budskaber fra kurset. I det hele taget angiver 19 ud af 20, at solformidlerkurset gjorde, at de følte sig bedre 

rustet til at formidle Solkampagnens budskaber, mens næsten samme antal oplevede kurset som 

motiverende for deres indsats. Således synes kurset at have ramt balancen mellem at kunne bidrage med 

viden uden at blive for uoverkommeligt.            

Af de 28 % som ikke havde gennemført Solformidlerkurset, begrundede over halvdelen dette med, at de 

ikke manglede information om solformidling. Det antages, at mange af disse har deltaget i Solkampagnens 

solformidlende aktiviteter før, hvormed de har den nødvendige viden. Lidt over en femtedel angav 

endvidere, at de ikke havde tid, mens en anden femtedel svarede, at de ikke gennemførte kurset pga. 

tekniske vanskeligheder (f.eks. manglende lyd på deres egne computere). 

For Solkampagnen bliver det fremover vigtigt, at de forskellige barrierer overkommes og at 

nødvendigheden af at gennemføre Solformidlerkurset formidles til de frivillige, da det er en forudsætning 

for korrekt formidling af solbudskaberne. 

 

Ad. b) Institutioner og solpolitik - målopfyldelse 

Målsætning: 200 børnehaver og SFO´er skulle have besøg af Solkampagnens frivillige. 

Kortlægningen viser, at der i forbindelse med Den Lokale Soluge 2011 i alt blev besøgt 243 institutioner.  
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Resultat: 243 institutioner → Hermed er målsætningen om 200 børnehaver og SFO´er opfyldt.  

Der blev besøgt 243 institutioner i forbindelse med Den Lokale Soluge 2011. 38 var SFO’er og 205 

børnehaver. Til sammenligning blev der besøgt 369 og 239 institutioner i henholdsvis 2009 og 2010. Faldet i 

antallet af besøgte institutioner fra 2009 til 2010 er således bremset i 2011, og besøgsantallet har 

stabiliseret sig fra 2010 til 2011.   

Som noget nyt havde Den Lokale Soluge i 2011 foruden børnehaver også fokus på SFO´er. Tidligere 

evalueringer viste, at en del solkampagneledere følte behov for nye udfordringer, da de fleste børnehaver i 

deres områder allerede havde haft besøg. De frivillige pegede selv på, at SFO’erne var en oplagt mulighed 

for at udvide indsatsen. Solkampagnen valgte derfor at inkludere SFO´erne i indsatsen for 2011. SFO 

udvidelsen har virket efter hensigten og stabiliseret antallet af besøgte institutioner i forhold til 2010.      

Kortlægningen viser, at de frivillige fortrinsvis besøgte børnehaver, som ikke tidligere havde været besøgt i 

forbindelse med Den Lokale Soluge. Fra børnehaveledernes svar i en spørgeskemaundersøgelse ses det, at 

18 % af børnehaverne tidligere havde haft besøg af Solkampagnens frivillige, mens 76 % ikke tidligere har 

haft besøg (6 % svarer ”ved ikke”). De frivillige har altså i mere end 3 ud af 4 tilfælde besøgt børnehaver, 

som ikke tidligere har været en del af Den Lokale Soluge.   

 

Målsætning: 80 af de 200 besøgte institutioner skulle være SFO´er. 

Kortlægningen viser, at der kun blev besøgt 38 SFO’er. 

Resultat: 38 SFO´er → Hermed er målsætningen om 80 SFO´er ikke opfyldt.  

Spørgeskemaundersøgelsen til de frivillige viser, at de frivillige synes, det var en god idé at inkludere SFO 

besøg i Den Lokale Soluge 2011. 85 % af de frivillige syntes godt om SFO ideen, mens blot 3 % af de frivillige 

syntes, det var en dårlig ide. Alle frivillige som faktisk besøgte en eller flere SFO’er i 2011 syntes, at det var 

en god ide at inkludere SFO’er i Den Lokale Soluge. Blandt de frivillige som kun besøgte børnehaver, var der 

lidt større skepsis overfor ideen. Af disse svarede 23 % enten nej eller ved ikke til spørgsmålet om, hvorvidt 

SFO besøgene er en god ide. 

Gennemgang af svarene i spørgeskemaet til de frivillige viser, at der ikke er væsentlig forskel på, hvordan 

de frivillige, der har været i SFO’er, og de frivillige, der har været i børnehaver, vurderede indsatsen. En høj 

tilfredshed med både materialer og informationsniveau gjorde sig gældende for både SFO- og 

børnehavefrivillige. Ligeledes oplevede de frivillige, at både personalet i børnehaverne og SFO’erne havde 

interesse for besøget. 

Kortlægningen peger således på, at de frivillige generelt syntes, at det var en god ide at besøge SFO’erne. 

Det er kun frivillige, der ikke har været ude hos SFO’erne, som udtrykker skepsis overfor ideen. Når de 

frivillige først har været ude hos SFO’erne, lader det til, at de synes godt om initiativet. 
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Målsætning: 50 % af de institutioner, som ikke havde vedtaget en solpolitik forud for Den Lokale Soluge, har 

efter Solugen vedtaget en skriftlig solpolitik eller har planer om at gøre det. 

Kortlægningen viser, at 53 % af de 243 besøgte institutioner6 havde vedtaget en skriftlig solpolitik forud for 

de frivilliges besøg mens 46 %7 ikke havde vedtaget en skriftlig solpolitik forud for de frivilliges besøg. De 

fleste institutioner har ikke tidligere haft besøg af de frivillige (76 % af børnehaverne og ingen af SFO’erne). 

Det betyder, at mange institutioner på eget initiativ har udformet skriftlige solpolitikker. 

Blandt de 112 børnehaver og SFO’er (88 børnehaver og 24 SFO’er), som ikke havde en vedtaget solpolitik 

forud for Den Lokale Soluge, fik 17 % udarbejdet og vedtaget en sådan i forbindelse med eller efter de 

frivilliges besøg i Den Lokale Soluge. Derudover har 33 % af institutionerne – ifølge 

spørgeskemaundersøgelse blandt institutionernes ledere, planer om at vedtage en skriftlig solpolitik i 

nærmeste fremtid. Samlet betyder dette, at målsætningen på 50 % lige præcis er opfyldt.  

Resultat: 50 % → Hermed er målsætningen om 50 % opfyldt.  

De frivillige blev i spørgeskemaundersøgelsen spurgt, om de ville følge op på de børnehaver og/eller 

SFO´er, som manglede at få udarbejdet og vedtaget en solpolitik. Hertil svarede 46 % af de frivillige, at de 

ville gøre dette. Kun 16 % af de frivillige havde ikke tænkt sig at følge op på institutionernes videre arbejde. 

De frivillige bidrager således til, at de institutioner, som endnu ikke har vedtaget en skriftlig solpolitik, bliver 

mindet om vigtigheden heraf.  

For så vidt angår børnehaver som ikke forud for Solugen havde en skriftlig solpolitik (43 %), havde stort set 

alle (96 %) uskrevne regler om solbeskyttelse af børnene. Næsten alle besøgte børnehaver har således 

taget stilling til solbeskyttelse i et eller andet omfang. Langt de fleste børnehaver (86 %), som efter de 

frivilliges besøg stadig ikke mener, at de har behov for en skriftlig solpolitik, begrunder dette med, at 

”solbeskyttelse er en naturlig del af hverdagen på solrige dage”, hvilket jo er meget positivt. 

Mht. SFO´erne, hvor ca. 60 % af SFO´erne forud for de frivilliges besøg ikke havde vedtaget en skriftlig 

solpolitik, havde de fleste af disse (otte ud af 10, dvs. 80 %) uskrevne regler om at solbeskytte børnene8. 

Her ses således den samme tendens som hos børnehaverne, hvor næsten alle havde uskrevne regler om 

solbeskyttelse af børnene. Efter de frivilliges besøg svarer 5 ud af 10 af SFO’er uden forudgående skriftlige 

solpolitikker, at de har vedtaget eller har planer om at vedtage en skriftlig solpolitik.  

Af de få SFO’er, som hverken har vedtaget en skriftlig solpolitik eller har planer derom, lyder 

begrundelserne, at solbeskyttelse allerede er en naturlig del af hverdagen (hvorfor en skriftlig politik er 

unødvendig), samt at det er forældrenes ansvar at solbeskytte børnene.  

 

Ad. c) Frivillige og institutioners oplevelse af Den Lokale Soluge - målopfyldelse 

Målsætning: Min 90 % af de frivillige skal have haft en positiv oplevelse med at deltage i Den Lokale Soluge. 

                                                           
6
 55 % af børnehaverne svarende til 112 institutioner, og 37 % af SFOérne svarende til 14 institutioner. 

7
 43 % af børnehaverne svarende til 88 institutioner og 63 % af SFOérne svarende til 24 institutioner. 

8
 Tal for SFO’er er behæftet med usikkerhed pga. et lille datagrundlag (n=18).     
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Kortlægningen viser, at 97 % af de frivillige enten var enige eller helt enige i udsagnet ”Det var overordnet 

en positiv oplevelse at deltage i Den Lokale Soluge”. 

Resultat: 97 % → Hermed er målsætningen om min. 90 % opfyldt.  

De frivilliges oplevelse er vigtig. Dels giver en positiv oplevelse mulighed for fastholdelse af de frivillige, dels 

er en tilfreds frivillig efter al sandsynlighed også en bedre solformidler. At de frivillige overordnet har haft 

en positiv oplevelse af at deltage i Den Lokale Soluge underbygges af, at mange vil være med i Solugen igen. 

Hele 97 % svarede ja til, at de gerne vil være med til at sætte fokus på forebyggelse af kræft i huden med en 

lignende indsats en anden gang.  

Endvidere havde 97 % af de frivillige en oplevelse af, at personalet i institutionerne i høj eller i nogen grad 

var interesserede i emnet sol og solbeskyttelse af børn (Hele 82 % oplevede i høj grad, at dette var tilfældet 

– kun 1 % oplevede, at personalet i ringe grad var interesserede i sol og solbeskyttelse). 

 

Målsætning: Min 80 % af institutionerne skal opleve aktiviteterne i forbindelse med de frivilliges besøg som 

relevante i forhold til at formidle sol og solbeskyttelse i børnehøjde. 

Kortlægningen viser, at 94 % af børnehaverne og 94 % af SFO’erne var helt enige eller enige i udsagnet: 

”Aktiviteterne i forbindelse med de frivilliges besøg var relevante i forhold til at formidle sol og 

solbeskyttelse i børnehøjde”. 

Resultat: 94 % → Hermed er målsætningen om min. 80 % opfyldt.  

Institutionernes vurdering af besøgenes relevans er et vigtigt parameter for, hvorvidt indsatsen er effektivt 

afstemt i forhold til at formidle solbeskyttelse til børn. 

Børnehavelederne gav i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de oplevede, at de frivillige var godt 

rustede til opgaven. Hele 88 % enten enige eller helt enige i, at de frivillige var rustede til at formidle viden 

om solbeskyttelse og kræft i huden.  

Endvidere svarede 7 ud af 10 af børnehaverne, at besøget fik dem til at tænke mere over at solbeskytte 

børnene. Endelig er hele 93 % af børnehaverne interesserede i at få besøg af de frivillige igen næste år (blot 

2 % svarede direkte, at de ikke er interesserede i flere besøg). 

Blandt SFO-lederne var det ligeledes den generelle oplevelse, at de frivillige var godt klædt på til besøget. 

Hele 15 ud af 16 SFO’er erklærede sig enige eller helt enige i, at de frivillige var rustede til at formidle 

solbeskyttelse og kræft i huden. Ligeledes angav 15 ud af 16, at de enten er enige eller helt enige i, at de 

efter besøget har tænkt mere over solbeskyttelse. Endelig svarede det samme store flertal, 15 ud af 16, at 

de ville være interesserede i at få besøg af de frivillige igen næste år med en lignende indsats. 
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Ad. d) Pressen – målopfyldelse 

Målsætning: En lokal presseindsats, som gennemføres i forbindelse med Den Lokale Soluge, genererer min. 

60 presseklip (kun presseklip fra uge 19 - Den Lokale Soluge). 

Kortlægningen viser, at Den Lokale Soluge generede 52 presseklip i uge 19. 

Resultat: 52 presseklip → Hermed er målsætningen om 60 presseklip kun delvist opfyldt.  

Målsætningen om 60 presseklip i Den Lokale Soluge blev næsten indfriet. Nogle lokale medier har først 

bragt historien efterfølgende. Der har været produceret 93 historier om Den Lokale Soluge i de lokale 

medier, hvis ugerne umiddelbart efter Den Lokale Soluge tælles med (se næste målsætning herunder). 

Solkampagnen opfordrer de frivillige til at kontakte den lokale presse i forbindelse med Den Lokale Soluge. 

Til det formål vedlægges skabeloner for pressemeddelelser og læserbreve, som de frivillige kan benytte.  

Halvdelen af solkampagnelederne (51 %) har i spørgeskemaet svaret, at de sørgede for, at der blev sendt en 

pressemeddelelse til den lokale presse. Det er en stigning i forhold til 2010, hvor kun fire ud af ti (40 %) 

svarede ja til at have sendt pressemeddelelser ud. Ca. en tredjedel (35 %) af solkampagnelederne svarede i 

2011, at pressen deltog ved et eller flere af de frivilliges besøg, mens to tredjedele (67 %) svarede, at den 

lokale presse omtalte kampagnen. Også her er der tale om en stigning i forhold til 2010. Her angav kun en 

femtedel (21 %) af solkampagnelederne, at pressen deltog. Ligeledes var det kun mindre end halvdelen af 

solkampagnelederne i 2010 (44 %), som havde oplevet lokal presseomtale. 

Som det kan ses af det ovenstående, har de frivillige gjort en stor indsats for at informere pressen. Dette 

har spillet en afgørende rolle for, at Den Lokale Soluge har fået megen presseomtale i de lokale medier.         

 

Målsætning: 80 presseklip genereret i forbindelse med Den Lokale Soluge (alle presseklip om Den Lokale 

Soluge – også uden for uge 19). 

Kortlægningen viser, at der var 93 presseklip om Den Lokale Soluge (62 fra lokale aviser, 26 fra 

nyhedshjemmesider, 4 fra omtale i radioen, 1 fra omtale i lokal TV). 

Resultat: 93 presseklip → Hermed er målsætningen om 80 presseklip opfyldt.  

Presseomtalen er en vigtig del af at gøre kendskabet til Den Lokale Soluge så stort som muligt samt at 

bibeholde fokus på området for børnefamilier, institutioner og lokalpolitikere. Tæller man presseklip med 

fra en længere periode end blot Den Lokale Soluge (uge 19), blev Solugen omtalt 93 gange op til, under og 

efter uge 19. Dermed er målsætningen om en mediesynlighed på 80 presseklip opfyldt.  

Afholdelsen af Den Lokale Soluge var i 2011 (i lighed med tidligere år) således stadig interessant nok til at 

blive taget op som mediehistorie. Budskabet om solbeskyttelse samt inddragelsen af børn og frivillige 

passer tilsyneladende til lokalmediernes nyhedskriterier i perioden op til sommeren. Det er positivt, at 

medierne er interesserede i at bringe historien om Den Lokale Soluge.  
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3.5 Flere erfaringer fra Den Lokale Soluge 
 

Kommunal opbakning 
Det var en del af strategien for Den Lokale Soluge at informere interesserede kommunalt ansatte og 

politikere om indsatsen. På den måde kan kommunerne bidrage til at få institutionerne til at implementere 

en solpolitik. Solkampagnen opfordrede derfor de frivillige til at kontakte kommunen for 1) at informere 

om indsatsen og 2) at invitere kommunen til at deltage i større eller mindre omfang. Kommunen kunne 

deltage ved at sende en kommunal sundhedsrepræsentant med ud på institutionsbesøg eller ved at 

informere om indsatsen på en eller flere af kommunens kommunikative platforme (hjemmeside, 

nyhedsbreve m.v.).  

 

 Kortlægningen viser, at lidt over en tredjedel (37 %) af solkampagnelederne tog kontakt til 

kommunen i forbindelse med Den Lokale Soluge og informerede kommunen om initiativet. 

 

 Kommunerne var gode til at reagere, når de blev kontaktet af de frivillige. Af de 

solkampagneledere, som kontaktede kommunen (n=28), svarede 3 ud af 5, at kommunalt ansatte 

og/eller politikere efterfølgende deltog i institutionsbesøgene, mens 4 ud af 5 oplevede, at 

kommunen bakkede op om Den Lokale Soluge på anden vis (f.eks. ved at informere om indsatsen 

på deres hjemmeside eller i nyhedsmails).  

 
  



 

23 

 

4. Solstande og events 
 

4.1. Om solstande og events 
Solkampagnen og de tilknyttede frivillige afholdt i 2011 for sjette gang en række såkaldte solstande og 

events. Solstande og events er lokale arrangementer, som enten initieres og koordineres af Solkampagnen 

eller af de frivillige selv. Solstande og events gennemføres både i forbindelse med Solkampagnens 

sommerindsats i Danmark (i perioden maj til september) og i forbindelse med Solkampagnens Sluk Solariet 

indsats, der gennemføres i november måned. 

 

Det er strategien, at de forskellige solstande og events bidrager til at forebygge kræft i huden ved at møde 

danskerne ved større og mindre sommerarrangementer og -events, og gennem individuel dialog minde om 

vigtigheden af solbeskyttelse midt i risikozonen. Solstande og events kan f.eks. finde sted i forbindelse med 

festivaler, byfester, motionsløb, badestrande m.v.  

  

Solstande og events gennemføres i et samarbejde mellem Solkampagnen og Kræftens Bekæmpelses 

områdekonsulenter med ansvar for sol (sol-områdekonsulenter, jf. afsnit 2.1). Sol-områdekonsulenterne 

står klar til at bistå de frivillige og bidrager også til at hverve frivillige til Solkampagnens indsatser. Til de 

fleste solevents opsættes solstande. En solstand kan være alt fra en lille stand med informationsmaterialer 

til en sollounge med skygge til festivalgæster. Standens indhold og bemanding afhænger af arrangementets 

størrelse og beskaffenhed. Langt de fleste solstande bemandes udelukkende af frivillige, mens få stande 

også har lønnet personale fra Kræftens Bekæmpelse.  

 

Til mindre events (f.eks. solstande ved byfester, dyreskuer m.v.), som initieres og koordineres af de frivillige 

selv, får de frivillige som udgangspunkt udleveret en soleventpakke, som indeholder diverse solformidlende 

informationsmateriale, balloner, solcreme til udlevering, pynt til standen m.v. 

 

Til større events - som enten initieres og koordineres af de frivillige selv eller af Solkampagnens Solkontor – 

og hvor de frivillige vurderer, at der er mulighed for at komme i dialog med flere end 50 personer, stiller 

Solkampagnens Solkontor flere materialer til rådighed. F.eks.. oppustelige møbler, beachflag, telt, 

parasoller m.v. 

 

Optællinger viser, at der var 343 frivillige, som bemandede solstande i sommerindsatsen i 2011. Af disse var 

43 solstandansvarlige (stod for bestillingen og kontakten til Solkontoret). Endelig var der 53 frivillige, der 

hjalp til på festivaler. I alt var der således 396 deltagende frivillige til Solstande og Events i 2011.  

 

Der blev i 2011 afholdt 99 lokale solstande og events hen over sommeren, som de frivillige selv stod for i 

samarbejde med sol-områdekonsulenterne. De frivillige var også til stede på fire festivaler (Roskilde-, Vig-, 

Jellinge og Langelandsfestival). I alt var de frivillige involveret i 103 solstande og events i 2011.  
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4.2. Målgrupper 
Da solevents dækker over flere forskellige slags tiltag og arrangementer, har solevents også forskellige 

målgrupper. Hovedparten af tiltagene er målrettet børnefamilier, men der er også events målrettet unge  

samt sol- og solariebrugere. 

 

Figur 4.1 herunder giver et overblik over typer af solevents, hvem der initierer og koordinerer dem og 

hvilke målgrupper de har. 

 

 

 
Figur 4.1. Overblik over typer af solstande og events9 

 

 

 

                                                           
9
 Centralt koordinerede events er events initieret og koordineret fra centralt hold (dvs. af Solkampagnen) med 

deltagelse af frivillige. Frivilliges egne events er events initieret og koordineret af de frivillige selv i samarbejde med 
solkonsulenterne.  
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4.3. Formål  
Selvom der var mange forskellige former for solstande og events i 2011, havde de alle ét fælles formål. 

Nemlig at bidrage til Solkampagnens overordnede mål om at forebygge kræft i huden ved at gøre 

danskerne opmærksomme på en hensigtsmæssig soladfærd. De frivillige spillede en stor rolle her, fordi de 

gav Solkampagnen et personligt ansigt, når de mødte danskerne i deres hverdag og fritid. 

 

4.4. Målopfyldelse – Solstande og events 
Følgende målsætninger var opstillet:  

a) Events 

o Der afholdes 150 lokale frivilligevents henover sommeren (frivilliges egne stande ved 

events). 

o Mindst to festival/eventarrangører har fokus på solsikkerhed. 

 

b) Frivillige og deres oplevelse af at deltage 

o 80 % af alle solstandsfrivillige har gennemført solformidlerkurset (E-learning). 

o De frivillige føler sig rustede til at formidle solkampagnens budskaber. 

o De frivillige skal opleve materialerne i soleventpakken som velegnede til at sætte fokus på 

sol og solbeskyttelse. 

o De frivillige skal have en positiv oplevelse med at deltage i solevents. 

o De frivillige skal have lyst til at sætte fokus på forebyggelse af kræft i huden en anden gang 

med en lignende indsats. 

 

c) Pressen 

o 70 presseklip i forbindelse med solevents landet rundt. 

 

I det følgende gennemgås de tre elementer. Det beskrives under hvert element, hvad målsætningerne har 

været, om målsætningerne er opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt. Herudover beskrives andre relevante 

forhold, der vedrører det enkelte element (oversigt over alle målsætningernes målopfyldelse fremgår af 

bilag 1).  

 

 

Ad. a) Events – målopfyldelse 

Målsætning: Der afholdes 150 solstande og events over sommeren (frivilliges egne stande ved events). 

Kortlægningen viser, at der blev afholdt 99 lokale solstande og events over sommeren. I gennemsnit blev 

der afholdt 2,3 lokale solstande pr. solstandsansvarlig10. Der har sammenlignet med tidligere år været 

                                                           
10

 En solstandsansvarlig er en frivillig, der påtager sig et koordineringsansvar og står for gennemførelsen af en given 
aktivitet lokalt (jf. afsnit 2.1). Medianen for afholdte solstande og events pr. solstandsansvarlig er 1. Den typiske 
solstandsansvarlige bruger altså kun solstandspakken en enkelt gang.  
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afholdt flere centralt koordinerede events (jf. figur 3 ovenfor), hvor frivillige har deltaget i 2011 end i 

tidligere år. 

Resultat: 99 afholdte solstande til events over sommeren → Hermed er målsætningen om 150 ikke 

opfyldt.  

 

De frivillige var til stede med solstande ved mange forskellige former for events. 37 % var at finde til 

byfester, markedsdage eller andre by-events. 13 % var til stede på sundhedsmesser og andre 13 % ved 

sundhedsdage. Derudover var der solstande ved strande, i sommerlande, til lokale festivaler og lignende.     

 

43 % af standene havde også fokus på andre former for kræft og forebyggelse (f.eks. rygning, prostatakræft 

m.v.). Det samme gjorde sig i 2010 gældende for en tredjedel af standene.     

 

Der var frivillige tilstede ved mange slags events. Nogle få events var store og havde mange besøgende. Til 

de store events havde de frivillige kontakt til rigtig mange. På Vig Festivalen vurderer de frivillige 

eksempelvis, at de var i kontakt med 2000 personer. Til andre events, som eksempelvis mindre byfester, 

markedsdage og andre by-events, var antallet af besøgende meget lavere og lå ofte på cirka 50 personer, 

som de frivillige fik talt personligt med om sol og solbeskyttelse. I gennemsnit var de frivillige i kontakt med 

184 personer pr. stand.  

 

De fleste solstandsansvarlige vurderer selv, at de ikke fik kontakt til nogen specifik befolkningsgruppe ved 

de lokale events. Således svarer 47 %, at de enten havde kontakt til alle slags borgere eller at ingen bestemt 

gruppe skilte sig ud. 33 % af de solstandsansvarlige mener dog, at deres solstand særligt havde kontakt med 

børnefamilier. Børnefamilier var således ud fra de solstandsansvarliges vurderinger den største specifikke 

målgruppe for de frivilliges egne events.  

  

Der var i 2011 43 frivillige, som bestilte i alt 57 solstandspakker til brug til solstande hen over sommeren. 

Det er væsentligt færre end i både 2009 og 2010, hvor der henholdsvis blev bestilt 73 og 76 

solstandspakker11. I alt blev bestillinger fra 2011 brugt til at afholde 99 lokale solstande (nogle 

solstandspakker blev brugt flere gange). 

 

Ud fra de solstandsansvarliges besvarelser var der 343 frivillige involveret i afholdelsen af solstande hen 

over sommeren 201112. I 2009 var dette tal 524, mens der i 2010 var 608 deltagende frivillige.   

 

Det færre antal afholdte lokale events, bestilte solstandspakker og deltagende frivillige i 2011 skal muligvis 

forklares med, at Solkampagnen i 2011 havde udvidet antallet af centralt koordinerede events (festivaler 

m.v., se figur 4.1.). Da der også var frivillige til nogle af disse nye tiltag, har dette muligvis tiltrukket nogle af 

de frivillige, som ellers ville have meldt sig til lokale frivilligevents.  

                                                           
11

 Der var i 2010 57 solstandsansvarlige, hvilket trods alt kun er 14 flere end i 2011. Der er desværre kun data på 
antallet af solstandspakkebestillinger for 2009 (73 stk.) og ikke på antal solstandsansvarlige (nogle bestiller flere 
pakker). 
12 De solstandsansvarlige svarer gennemsnitligt, at der deltog 6,13 frivillig pr. solstand (som bestilte materialer, 
bemandede og opstillede standen og transporterede materialer m.v.). 
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Herudover spiller det formentlig også ind, at Kræftens Bekæmpelses hovedkontor i København i juli 2011 

blev ramt af store oversvømmelser i forbindelse med et stort regnvejr, hvormed it-systemet gik ned og de 

frivillige fik meget svært ved at bestille materialer til solstande og lokale events.   

 

Målsætning: Mindst 2 festival/eventarrangører har fokus på solsikkerhed.  

Solkampagnen var sammen med 53 frivillige til stede på 4 festivaler; Roskilde festival, Vig festival, Jellinge 

Festival og Langelandsfestival, hvor der blev informeret om solsikkerhed.  

Resultat: 4 festivaler havde fokus på solsikkerhed → Hermed er målsætningen om 2 opfyldt. 

Solkampagnen og de frivillige var til stede på festivalerne med sollounges, som tilbød skygge, solcreme, 

vand og underholdning. Tilbagemeldinger fra festivalarrangørerne til Solkontoret lyder på, at man var glade 

for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnens tilstedeværelse. Med de frivilliges hjælp blev 

festivalgæsterne opmærksomme på risikoen ved høj UV-eksponering samtidigt med, at gæsterne fik 

redskaber til at solbeskytte sig. 

 

 

Ad. b) Frivillige og deres oplevelse af at deltage – målopfyldelse 

Målsætning: At 80 % af alle Solstandsfrivillige har gennemført solformidlerkurset (E-learning). 

Fra spørgeskemaundersøgelsen til de frivillige fremgår det, at 67 % af de frivillige havde gennemført 

solformidlerkurset (E-learning) i 2011, 2010 eller begge år. 17 % af de frivillige havde ikke hørt om kurset. 

Blandt de frivillige som ikke gennemførte kurset (men kendte til det), svarede 52 %, at de læste 

Solkampagnens skriftlige materiale i stedet. 

Resultat: 67 % af de frivillige havde gennemført solformidlerkurset → Hermed er målsætningen delvist 

opfyldt 

Hele 17 % af de frivillige svarede i spørgeskemaet, at de ikke kendte til solformidlerkurset. 

Spørgeskemaundersøgelsen til de frivillige viser, at de frivillige som kendte til solformidlerkurset, primært 

fik deres viden gennem Kræftens Bekæmpelses to frivilligblade13 (65 %), områdekonsulenten (36 %), andre 

frivillige (26 %) eller via mails (24 %)14.  

 

Solformidlerkurset har to formål:  

1) De frivillige skal kunne formidle de rigtige budskaber om sol og solbeskyttelse. 

2) De frivillige skal føle sig rustede til opgaven (vedrørende at ”føle sig rustet”, se 

næste målsætning).  

 

                                                           
13

 ”FrivilligNyt” eller ”Sløjfen” (henholdsvis 33 % og 32 %). 
14

 De frivillige havde mulighed for at krydse flere muligheder af, som kilde til deres viden om solformidlerkurset, 
hvorfor den samlede svarprocent akkumulerer sig til mere end 100. 
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Af de frivillige som kendte til solformidlerkurset, havde en tredjedel (33 %) ikke gennemført det. Det er der 

flere årsager til. 6 ud af 10 af disse frivillige anfører, at de enten ikke havde brug for yderligere information, 

eller at de læste Kræftens Bekæmpelses skriftlige materiale i stedet. Disse frivillige følte således selv, at de 

havde den relevante viden. Samtidigt var der en tredjedel (32 %), som ikke mente, at de havde tid til det15.   

 

Målsætning: At de frivillige føler sig rustede til at formidle Solkampagnens budskaber. 

Af spørgeskemaet til de frivillige fremgår det, at 86 % af de frivillige følte sig rustede til at formidle sol og 

solbeskyttelse, da de bemandede standene.   

Resultat: 86 % af de frivillige følte sig rustede til at formidle Solkampagnens budskaber → Hermed er 

målsætningen opfyldt. 

Mens de fleste frivillige (86 %) således følte sig rustede til at formidle sol og solbeskyttelse, viser 

spørgeskemaundersøgelsen dog også, at der var 9 % af de frivillige som ikke følte sig rustede.  

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at denne usikkerhed efter alt at dømme ikke stammede fra uvidenhed 

om sol og solbeskyttelse. Således havde hele 87 % af de, der ikke følte sig rustet til at formidle 

Solkampagnens budskaber, gennemført solformidlerkurset (og ifølge deres svar i 

spørgeskemaundersøgelsen følt sig både informerede og motiverede deraf). 

Når nogle frivillige ikke følte sig vidende nok, skal forklaringen nok snarere findes i, at man naturligt kan føle 

sig utilpas i en ny situation. Fra deres egne kommentarer fortæller et par frivillige blandt andet: ”Jeg er 

nybegynder, så det sidder endnu ikke på ’rygraden’” og ”Jeg var ikke alene, på noget tidspunkt, så der var 

altid en at læne sig opad, ellers var jeg heller ikke gået med”.           

 

Målsætning: At de frivillige skal opleve materialerne i soleventpakken som velegnede til at sætte fokus på 

sol og solbeskyttelse. 

89 % af de frivillige svarede i spørgeskemaundersøgelsen, at materialerne i solstandspakken enten var 

meget velegnede eller velegnede til at sætte fokus på sol og solbeskyttelse.  

Resultat: 89 % af de frivillige oplevede materialerne som velegnede til at sætte fokus på sol og 

solbeskyttelse → Hermed er målsætningen opfyldt. 

Rigtig mange af de frivillige oplevede således materialerne som velegnede til at sætte fokus på sol og 

solbeskyttelse. Fratrækkes de frivillige, som svarede ’ved ikke’16, syntes hele 99 % af de frivillige, at 

materialerne var velegnede. Ligeledes syntes 96 % af de frivillige (’ved ikke’ svar fratrukket), at materialerne 

                                                           
15

 De frivillige havde mulighed for at krydse flere muligheder af, hvorfor den samlede svarprocent akkumulerer sig til 
mere end 100. 
16

 Det er i denne sammenhæng relevant at fratrække’ ved ikke’ svar. Disse frivillige har antageligvis ikke haft berøring 
med materialerne. Nogle frivillige har eksempelvis hjulpet til med opsætning og transport uden at bruge materialerne.  
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var velegnede eller meget velegnede til at få kontakt til folk. Endelig syntes 91 % af de frivillige (når ’ved 

ikke’ svar fratrækkes), at materialerne var velegnede eller meget velegnede til at indrette en solstand om 

forebyggelse af kræft i huden.      

 

 

Målsætning: At de frivillige skal have en positiv oplevelse med at deltage i solstande og events. 

Hele 92 % af de frivillige svarede i spørgeskemaet, at de enten har haft en meget positiv eller en positiv 

oplevelse af at være frivillig for Solkampagnen i forbindelse med solstande og events. 

Resultat: 92 % af de frivillige havde en positiv oplevelse med at deltage i solstande og events → Hermed 

er målsætningen opfyldt. 

Den store tilfredshed med at deltage er afgørende for Solkampagnens frivilligindsats. Dels fordi tilfredse 

frivillige ofte indebærer, at de frivillige gerne vil deltage i Solkampagnens frivilligaktiviteter en anden gang, 

dels fordi tilfredse frivillige oftest er rigtig gode formidlere af solbudskaberne, da de brænder for sagen og 

er engagerede.  

 

Målsætning: At de frivillige skal have lyst til at sætte fokus på forebyggelse af kræft i huden en anden gang 

med en lignende indsats. 

93 % af de frivillige svarer, at de gerne vil være med til at sætte fokus på kræft i huden en anden gang med 

en lignende indsats. 

Resultat: 93 % af de frivillige fra solstande og events vil gerne gøre en lignende indsats igen → Hermed er 

målsætningen opfyldt. 

De frivilliges generelt positive oplevelse af at deltage i solstande og events afspejler sig i deres villighed til at 

deltage ved et lignende arrangement næste år. De 7 %, som ikke svarer direkte ja til at ville deltage næste 

år, svarer alle ’ved ikke’. Der er altså ingen frivillige, som efter at have deltaget, svarer, at de ikke vil være 

med til en lignende indsats en anden gang. At ingen frivillige blev skræmt væk efter at have deltaget 

underbygger, at frivilligindsatsen til solstande og events er veltilrettelagt i forhold til de frivilliges behov og 

kompetencer.     

 

 

Ad. c) Presse – målopfyldelse 

Målsætning: At der i alt offentliggøres 70 presseklip i forbindelse med solevents landet rundt. 

Solkontorets optælling viser, at lokale medier (aviser, radio, tv og nyhedshjemmesider) bragte historier om 

solevents 126 gange i perioden maj til og med september 2011. Alle presseklip vedrørende Den Lokale 

Soluge fra denne periode er ikke talt med i opgørelsen.  
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Resultat: Der var 126 presseklip fra Solevents i 2011 → Hermed er målsætningen opfyldt. 

De frivilliges mange aktiviteter hen over sommeren fik i 2011 plads i de lokale medier (aviser, radio, tv og 

nyhedshjemmesider). Dette gode resultat skal ses som en kombination af, at de frivillige har været gode til 

at informere pressen om solstande og events, samt at pressen har været lydhør overfor historien. Det er 

meget positivt, at de lokale medier i 2011 var villige til at bringe historier fra Solkampagnens frivilliges 

mange aktiviteter i sommerlandet. På den måde når de frivilliges anstrengelser og Solkampagnens budskab 

ud til et større publikum.   
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5. Den Lokale Solarieuge 
 

5.1 Om Den Lokale Solarieuge  
I november 2011 gennemførte Solkampagnens frivillige for fjerde gang Den Lokale Solarieuge. Med Den 

Lokale Solarieuge ønsker Solkampagnen at sætte fokus på solariers kræftfremkaldende effekt. 2011-

indsatsen har – som tidligere år – haft fokus på solarier i offentlige bygninger. Kommunerne har siden 

kommunalreformen trådte i kraft i 2007 haft ansvaret for den borgerrettede forebyggelse på 

sundhedsområdet. Solkampagnen ønsker derfor at gøre kommunerne opmærksomme på solbeskyttelse og 

hvordan de kan bidrage til at forebygge kræft i huden – blandt andet ved at slukke offentlige solarier. 

Solkampagnen opfordrer i den forbindelse de frivillige til at tage kontakt til kommunen, udsende en 

pressemeddelelse og/eller skrive læserbreve om sagen.  

 

Pr. 4. januar 2012 havde 80 ud af landets 98 kommuner slukket/ingen offentlige solarier, og fem kommuner 

havde indført forbud mod solarier for unge under 18 år i offentlige bygninger.  Otte kommuner var i dialog 

om at slukke solarierne, mens 5 havde offentlige solarier og ingen debat. (se oversigtskort, figur 5.1) 

 

Oversigtskort over solarier i kommunernes offentlige bygninger pr. 04.01.12. (NB: Oplysningerne stammer 

fra presseklip og information fra frivillige og kan derfor være uaktuelle i nogle kommuner).   
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 Antal kommuner pr. 18. 

september 2009 

Antal kommuner pr. 4. 

januar 2012 

Udvikling 

Forbud mod solarier for unge under 18 

i offentlige bygninger 
2 5 +3 

Slukket for solarier i offentlige 

bygninger 
4 49 +45 

Ingen solarier i offentlige bygninger 31 31 - 

Debat om at slukke solarier i offentlige 

bygninger 
16 8 -8 

Solarier i offentlige bygninger 45 5 -40 

Figur 5.1. Danmarkskort over kommunernes solariestatus i offentlige bygninger pr. 04.01.2012. Kortet viser, at 80 af 

landets 98 kommuner ingen solarier har – enten fordi de har slukket dem, eller fordi de ingen solarier har haft. 5 

kommuner har indført forbud mod brug af deres solarier for unge under 18 år. 8 kommuner debatterer, hvorvidt de 

skal slukke for solarierne. De sidste 5 kommuner har stadig solarier i deres offentlige bygninger. Udviklingen fra 18. 

september 2009 til 4. januar 2012 ser således ud: Yderligere 3 kommuner har indført forbud mod solarier for unge 

under 18 i offentlige bygninger. Yderligere 45 kommuner har slukket for solarier i offentlige bygninger. En halvering af 

kommuner der debatterer sagen, yderligere 40 kommuner har ikke længere solarier i deres offentlige bygninger. 

(Oplysningerne stammer fra presseklip og information fra frivillige og kan derfor være uaktuelle i nogle kommuner). 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Siden Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne foretog den første optælling i efteråret 2009 har 

45 kommuner slukket deres offentlige solarier. Yderligere tre kommuner har indført forbud mod solarier 

for unge under 18 år i offentlige bygninger. Det må betegnes som et meget flot resultat, som i høj grad 

skyldes den store indsats, som frivillige har bidraget med lokalt for at få slukket solarierne. 

 

Som følge af at de fleste kommuner nu enten har slukket for solarierne eller debatterer sagen, har Den 

Lokale Solarieuge de seneste år øget fokus på den direkte borgerkontakt. I den forbindelse kan de frivillige 

få udleveret en solariestandspakke med diverse materialer, som særligt fokuserer på unge og kræftrisikoen 

forbundet med solariebrug. ”Solariestanden” kan sættes op i lokalområdet, hvor de frivillige vurderer, at 

der kan skabes kontakt med de unge. Som noget nyt blev der i 2011 også lanceret et konfirmationskoncept, 

hvor de frivillige i samarbejde med landets folkeskoler kunne uddele information om sammenhængen 

mellem solarier og kræft i huden til unge i konfirmationsalderen (om konfirmationskonceptet, se nedenfor).  

I 2011 deltog der mindst 48 frivillige i Den Lokale Solarieuge17. Af disse frivillige var 12 

solariekampagneledere, der repræsenterede 9 af Kræftens Bekæmpelses 107 lokalforeninger. En 

solariekampagneleder er en frivillig, som står for lokalforeningens tilmelding og koordinering af lokale 

aktiviteter i forbindelse med Den Lokale Solarieuge. I 2009 og 2010 var der hhv. 35 og 28 

                                                           
17

 Der er 27 frivillige, som vi ved deltog fra tilmeldingerne til Den Lokale Soluge. Af nogle tilmeldinger fremgår der dog 
ikke det fulde antal af medfrivillige. Ud fra et estimat af, at der er 3 medfrivillige pr. Solariekampagneleder, deltog i alt 
48 frivillige Den Lokale Solarieuge.  
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solariekampagneledere i Den Lokale Solarieuge. Det totale antal frivillige i forbindelse med Den Lokale 

Solarieuge for årene 2009 og 2010 er ikke gjort op. Men det må antages, at være højere end de 48 fra 2011, 

da der var flere solariekampagnelederne i 2009 og 2010. Det dalende antal solariekampagneledere, 

frivillige og lokalforeninger skyldes givetvis, at de frivilliges indsats for at få slukket de kommunale solarier 

har været så stor en succes. 2011 indsatsen minder således ikke om tidligere års, da de frivillige i 2011 mest 

har arbejdet med solariestande og det nye konfirmationskoncept.   

På baggrund af en kvalitativ kortlægning (foretaget som telefoninterview med 12 af de frivillige)18 tyder det 

på, at de fleste frivillige, som deltog i Den Lokale Solarieuge, tidligere har lavet frivilligt arbejde for Kræftens 

Bekæmpelse (f.eks. i forbindelse med landsindsamlingen eller Lyserød Lørdag)19. Enkelte har også før været 

frivillige for Solkampagnen. Deres indgang til det frivillige arbejde med Den Lokale Solarieuge bygger 

således på eksisterende tilknytning til Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger.     

De frivillige, som blev interviewet fra Den Lokale Solarieuge, har en nogenlunde ensartet profil. De er typisk 

kvinder (selvom et par mænd også hjalp til) i alderen 52-66 år. Ca. halvdelen af de frivillige er i 

beskæftigelse, mens den anden halvdel er fratrådt arbejdsmarkedet. Deres senest afsluttede uddannelse er 

typisk mellemlang som f.eks. folkeskolelærer20.  

 

5.2 Målgruppe 
Målgruppen for Den Lokale Solarieuge var i 2011: 

 

 Kommuner, som endnu ikke har slukket solarierne i de offentlige bygninger – her blev de frivillige 

opfordret til at ”skubbe” på udviklingen ved at tage direkte kontakt til kommunerne samt ved at 

udsende lokale læserbreve og pressemeddelelser (Jf. ovenfor drejer det sig - pr. 4. januar 2012 - om 

13 kommuner, hvoraf 8 debatterer at slukke solarierne).   

 Offentligheden/borgerne i de byer, hvor de offentlige solarier ikke er slukket – via læserbreve og 

pressemeddelelser til den lokale presse. 

 Unge i byer med og uden solarier i offentlige bygninger – via solariestande og 

konfirmationskonceptet i skoler. 

 

5.3 Formål 
Formålet med Den Lokale Solarieuge er at øge opmærksomheden på solariernes skadelige effekt, så kræft i 

huden forebygges ved at undlade al brug af solarium. Fokus er særligt på de unge, da solarier i særlig høj 

grad benyttes af unge. Ligeledes er det et formål at få de sidste kommuner til at slukke solariet i de 

offentlige bygninger.    

                                                           
18

 For yderligere information om den kvalitative evaluering, se kapitel 7 ”Metode”. 
19

 Lyserød Lørdag er arrangement under Kræftens Bekæmpelses Støt Brysterne kampagne, hvor frivillige i samarbejde 
med lokale erhvervsdrivende sætter fokus på kampen mod brystkræft.  
20

 Profilen af de frivillige som deltager i Den Lokale Solarieuge bygger på data fra de kvalitative interviews, som er 
gennemført med frivillige, der har deltaget i Den Lokale Solarieuge, jf. information herom nedenfor. Da der ikke er 
gennemført kvalitative interviews med frivillige fra Den Lokale Soluge og Solstande og events er det desværre ikke 
muligt at udarbejde en tilsvarende profil for frivillige, som deltager i disse indsatser.  
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5.4 Målopfyldelse – Den Lokale Solarieuge 
Da Den Lokale Solarieuge er en mindre indsats, hvad angår antallet af frivillige deltagere, er evalueringen 

for 2011 gennemført kvalitativt. Solkampagnens evalueringsenhed, CEDS, har ringet 12 frivillige op (både 

solariekampagneledere og medfrivillige) og gennemført kvalitative telefoninterviews. 

(Solariekampagneledere er frivillige, der står for tilmelding og kontakt til Kræftens Bekæmpelse, jf afsnit 

2.1). Interviews har haft en varighed på 20 til 30 minutter. 

Følgende målsætninger var opstillet:  

a) Antal frivillige og solarievents 

o Minimum 15 Solariekampagneledere arbejder med Den Lokale Solarieuge. 

o Mindst 10 frivilligevents i forbindelse med Den Lokale Solarieuge, der bl.a. benytter sig af 

udviklet og testet solariestandspakke. 

 

b) De frivilliges oplevelse med at deltage  

o De frivillige skal have en positiv oplevelse med at deltage i Den Lokale Solarieuge. 

 

c) De frivilliges lyst til deltagelse igen - målopfyldelse  

o De frivillige skal have lyst til at sætte fokus på lokalpolitiske indsatser og forebyggelse af 

kræft i huden en anden gang med en lignende indsats. 

 

d) Pressen 

o 15 presseklip om solarielukning eller solbeskyttelse på kommunalt plan. 

 

I det følgende gennemgås de fire elementer. Det beskrives under hvert element, hvad målsætningerne har 

været, om målsætningerne er opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt. Herudover beskrives andre relevante 

forhold, der vedrører det enkelte element (oversigt over alle målsætningernes målopfyldelse fremgår af 

bilag 1). 

 

ad a) Antal frivillige - målopfyldelse 

Målsætning: Minimum 15 Solariekampagneledere arbejder med Solarieugen. 

Solkontorets optælling viser, at der var 12 solariekampagneledere, som i 2011 meldte sig til Den Lokale 

Solarieuge. De 12 solariekampagneledere repræsenterer ni lokalforeninger ud af Kræftens Bekæmpelses  

107 lokalforeninger. Interviews med de frivillige peger på, at Solariekampagnelederne oftest har været 

frivillige for Kræftens Bekæmpelse i andre sammenhænge ved tidligere års arrangementer (som f.eks. 

Lyserød Lørdag eller Landsindsamlingen).   

Resultat: I 2011 var der 12 solariekampagneledere som arbejdede med Solarieugen → Hermed er 

målsætningen ikke opfyldt. 
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Der kan være flere grunde til, at antallet af solariekampagneledere ikke nåede målsætningen om 15. Det 

har uden tvivl betydning, at så mange kommuner de seneste år har slukket for de offentlige solarier, 

hvormed Sluk Solariet indsatsen givetvis har appelleret til færre i 2011 – særligt hvad angår frivillige 

bosiddende i kommuner med slukkede offentlige solarier. 

Herudover kan en årsag til antallet af solariekampagneledere også være, at nogle frivillige hellere så 

konfirmationsindsatsen lagt tættere på foråret, hvorfor de ikke har meldt sig til Den Lokale Solarieuge. 

Solkampagnens Solkontor har fået tilbagemeldinger fra frivillige, som ikke meldte sig til Den Lokale 

Solarieuges konfirmationskoncept, fordi de hellere ville lave en konfirmationsindsats tættere på 

konfirmationstidspunktet.  

 

Målsætning: Mindst 10 frivilligevents i forbindelse med Den Lokale Solarieuge, der bl.a. benytter sig af 

udviklet og testet solariestandspakke. 

Der blev i alt afholdt 11 frivillige events i forbindelse med Den Lokale Solarieuge. Fra de frivilliges 

bestillinger fremgår det, at der blev afholdt syv frivilligevents med det nye konfirmandkoncept og fire 

frivilligevents med solariestande.   

Resultat: Der blev afholdt 11 frivilligevents i forbindelse med Den Lokale Solarieuge → Hermed er 

målsætningen om 10 opfyldt. 

Optællingen af antal frivilligevents i forbindelse med Den Lokale Solarieuge er foretaget på baggrund af de 

frivilliges bestillinger af materiale. På baggrund af kvalitative interviews med 12 af de deltagende frivillige 

fra Den Lokale Solarieuge, kortlægges i det følgende de frivilliges erfaringer herfra.   

       

Ad b) De frivilliges oplevelse med at deltage - målopfyldelse  

Målsætning: De frivillige skal have en positiv oplevelse med at deltage i Solarieugen. 

Interviews med de 12 frivillige/solkampagneledere viser, at der har været stor tilfredshed med deltagelsen i 

Den Lokale Solarieuge. Ikke én frivillig har givet udtryk for, at de har haft en dårlig oplevelse.  

Resultat: Interviewene har kun afdækket positive tilbagemeldinger → Hermed er målsætningen opfyldt. 

De frivillige er i kortlægningen blevet spurgt, om de synes, det var en positiv oplevelse at deltage som 

frivillig. Som skrevet, har alle frivillige svaret bekræftende herpå. En frivillig siger:  

”HELT sikkert! Det har jeg fra os alle sammen. Det var positivt at være synlig. Vi fik en masse gode snakke 

med folk.”  

En anden siger: 

 ”Ja da! Helt bestemt. Det er positivt, at så mange mennesker bliver tvunget til at tage stilling til, at det er 

en farlig leg med solarier.” 
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De frivillige blev også spurgt, om de kunne komme i tanke om eksempler på situationer, hvor det var en 

dårlig oplevelse at deltage som frivillig. Heller ikke her var der nogle tilkendegivelser om særligt dårlige 

oplevelser (ud over enkelte praktiske forbehold som f.eks. kampagne t-shirtens dårlige kvalitet). Som en 

frivillig udtrykker det:   

”Nej. Ikke sådan så det har gjort indtryk. Hvis vi mærker, at folk tager afstand, så er det jo bare det. Det 

overskygger ikke de gode oplevelser.” 

  

De frivilliges motivation 
Interviewene viser, at de frivillige bliver motiveret af en general lyst til at gøre en indsats – men at det for 

nogen ofte er lidt tilfældigt, at de deltog i netop Den Lokale Solarieuge (i forhold til andre af Kræftens 

Bekæmpelses frivilligaktiviteter). Således svarer fem af de 12 frivillige, at deres deltagelse i Den Lokale 

Solarieuge slet og ret skyldes, at muligheden bød sig. Frivillige fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening i 

Slagelse meldte sig f.eks. til Den Lokale Solarieuge, fordi kommunen havde taget initiativ til en lokal 

sundhedsuge, hvor diverse patientforeninger blev indbudt og bedt om at byde ind med sundhedsaktiviteter 

i den pågældende uge. Her valgte frivillige at deltage med en solariestand i kommunens lokale 

sundhedsuge. 

Andre frivillige giver udtryk for, at de ville have sagt ja til en hvilken som helst opgave, som Kræftens 

Bekæmpelse havde bedt dem om på det tidspunkt, fordi de mener, at det bør man, når man er frivillig i 

Kræftens Bekæmpelse. Det være sig opgaver fra Solkampagnen eller andre af Kræftens Bekæmpelses 

afdelinger. En frivillig udtrykker det således: 

”Jamen det gør vi jo bare. Jeg havde nært sagt, at det var lige meget hvad, der var kommet så, havde vi 

gjort det. Og så er det jo rimeligt vigtigt at informere de unge mennesker.”   

På det mere personlige plan giver nogle frivillige udtryk for, at det generelt er personlige erfaringer med 

kræftsygdom, som har motiveret dem omkring det frivillige arbejde med netop Kræftens Bekæmpelse. 

Andre hæfter sig ved det fællesskab, som det frivillige arbejde kan levere efter et endt arbejdsliv. En nyligt 

pensioneret frivillig svarer således på spørgsmålet, om det var en positiv oplevelse at deltage i Den Lokale 

Solarieuge: 

”Det var det. Man kan godt komme til at savne kontakt med mennesker efter endt arbejdsliv. Dejligt at få 

mulighed for at tale med folk i løbet af dagen. Men jeg skal spørges om deltagelse. (…) Jeg havde aldrig 

drømt at man skulle stå på et apotek som frivillig [den pågældende frivillig bemandede en solariestand 

opsat på et apotek].” 

 

Ad c) De frivilliges lyst til deltagelse igen - målopfyldelse 

Målsætning: De frivillige skal have lyst til at sætte fokus på lokalpolitiske indsatser og forebyggelse af kræft 

i huden en anden gang med en lignende indsats. 
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Alle tilbagemeldinger fra kortlægningen har været positive omkring at deltage igen med en lignende 

indsats.  

Resultat: Interviewene har kun afdækket positive tilbagemeldinger → Hermed er målsætningen opfyldt. 

Alle de frivillige tilkendegav i kortlægningen, at de godt kunne forestille sig at lave en lignende indsats 

næste år. De mest positivt stemte kunne allerede melde ud, at de med sikkerhed vil deltage igen næste år. 

Selvom de også tilkendegiver en lyst til at deltage igen, fortalte andre frivillige, at det godt kan virke 

stressende at tænke på en lignende indsats. Disse frivillige har haft en positiv oplevelse, men oplever, at 

den samlede arbejdsmængde kan blive for meget, når de har deltaget som frivillige i flere forskellige 

arrangementer hen over året. Som en frivillig svarer til spørgsmålet, om hun vil deltage igen: 

”Vi prøver jo at leve op til det, som bliver krævet af os ikke? Så det bliver jeg nødt til at sige ja til, for det gør 

vi jo nok igen. Men vi har mange oplevelser med for meget arbejde og det kan føles som en stor belastning, 

men vi gør det jo igen. Man tænker nej – ikke igen. Men det handler om lige at slikke sårene og så er man 

klar igen.” 

Selvom de fleste frivillige virker ivrige for at være med igen, oplever nogle frivillige altså også, at det 

frivillige arbejde kan virke krævende.    

  

Ad d) Presse – målopfyldelse 

15 presseklip om solarielukning eller solbeskyttelse på kommunalt plan. 

Mindst 25 gange genererede de frivilliges indsatser i forbindelse med Den Lokale Solarieuge 2011 omtale i 

de lokale medier.   

Resultat: 25 gange omtaltes de frivilliges indsats i lokale medier → Hermed ar målsætningen opfyldt. 

Optællingen af presseklip stammer fra indberetninger fra frivillige, og er således behæftet med en vis 

usikkerhed. Der kan derfor have været flere presseklip end de her nævnte. 

Især de frivillige, som afviklede konfirmationskonceptet, sendte pressemeddelelser ud i forbindelse med 

Den Lokale Solarieuge 2011. Her oplevede de frivillige også, at enkelte skoler selv sendte 

pressemeddelelser ud.  

Kræftens Bekæmpelse uddelte en skabelon til de frivillige, som de kunne bruge til at formulere en 

pressemeddelelse. Der var stor tilfredshed med skabelonen blandt de frivillige, som deltog i Den Lokale 

Solarieuge 2011, og som benyttede sig af denne. Især var de frivillige glade for de vedlagte fakta ark, som 

kunne bruges til at konkretisere problemet med solariebrug ved hjælp af tal. De frivillige oplevede, at 

Kræftens Bekæmpelses skabelon gav deres pressemeddelelse troværdighed. De frivillige fortalte dog i 

interviewene, at det ofte var nødvendigt at rette skabelonen til efter de lokale forhold. En frivillig fra 

konfirmationsindsatsen vurderede, at skabelonens sproglige udtryk ville virke fremmedgørende for 

lokalbefolkningen, hvis ikke det blev rettet til:      
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”Det var rart at tage udgangspunkt i skabelonen, så vi ved, at vi gør, som KB vil have det, og at vi har 

rygdækning for vores tal. Men hvis vi bare fyrede den af, som den var, ville den være malplaceret. Som om 

den kom fra København og ikke fra os.”  

En anden frivillige vurderede, at tonen i skabelonen skulle laves om, så tonen ikke blev for belærende: 

”Vi skrev bredt om det [solarier], og vi er lidt bange for, at vi bliver for meget med løftede pegefingre – så vi 

prøvede også at skrive om ferier osv. For at gøre det bredere også til andre end solariebrugere.” 

Alle frivillige på nær én (både dem som sendte og ikke sendte en pressemeddelelse ud) fortalte i 

interviewene, at de gerne vil sende pressemeddelelser ud. For disse frivillige virker denne form for frivillig 

deltagelse ikke afskrækkende, når de kan læne sig op ad et udkast fra Kræftens Bekæmpelse.  

 

5.5 Yderligere viden fra kvalitative interviews – Den Lokale Solarieuge  
 

Om Konfirmationsindsatsen 
Som ovenfor skrevet indeholdt Den Lokale Solarieuge i 2011 et nyt tiltag i form af et såkaldt 

konfirmationskoncept målrettet unge, som står over for at skulle konfirmeres. Konfirmationskonceptet 

indebærer, at de frivillige i samarbejde med folkeskolerne udleverer et brev til forældre til unge i 

konfirmationsalderen. Brevet – som er udarbejdet af Solkampagnens Solkontor - gør forældrene 

opmærksomme på risici forbundet med solariebrug, fordi mange unge gerne vil se solbrændte ud, når de 

skal konfirmeres. Samtidigt kan brevuddelingen fungere som anledning til at komme i direkte kontakt med 

de unge ude i skoleklasserne.   

Interviewene med de frivillige viser, at ingen af de frivillige har fulgt Kræftens Bekæmpelses forslag om selv 

at tale med konfirmanderne på skolerne. De frivillige argumenterer for, at det må være skolernes opgave at 

tage den slags pædagogiske opgaver på sig. En frivillig siger: 

”Jamen de fleste af os er stadig på arbejdsmarkedet og så var det lidt bøvlet at tage ud i skoletiden. Og så 

synes vi egentlig heller ikke, at det var vores pligt at tage ud at snakke med børnene. Jeg ved, at flere 

sundhedsplejersker [fra skolerne] stod for at tale med eleverne.” 

Andre bestemte sig på egen hånd for at lave helt om på konceptet, så de gik uden om skolerne og 

afleverede konfirmationsbrevet direkte til konfirmandens bopæl. En frivillig foreslår, at man burde få 

elevrådene til at formidle budskabet, da de unge lytter mere til deres jævnaldrende. I det hele taget tyder 

de frivilliges tilgang til konfirmationsindsatsen på, at de synes godt om konceptet – men ikke selv har lyst til 

at være ude i klasserne.  

Frivillige (som havde kontakt til skolerne) melder, at der var overordentligt positiv respons fra skolerne, 

som meget gerne vil have inspiration til deres sundhedsundervisning. Selvom der ikke har været en 

systematisk opfølgning, har en enkelt frivillig fået denne respons fra en skoleleder: 
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”Efterfølgende har en skoleleder sagt, at det [materialet] var så nemt og overskueligt. Vi talte om brevet til 

forældrene – det synes han var lige voldsomt nok, og havde for meget information – lidt simplere brev 

næste gang.”   

 

 

  

 

 

  



 

40 

 

6. Konklusioner og anbefalinger 
 

6.1 Konklusioner 
Kortlægningen viser, at langt de fleste af målsætningerne for Den Lokale Soluge 2011, solstande og events 

2011 samt Den Lokale Solarieuge 2011 er opnået (se oversigt over målopfyldelse i bilag 1 herunder). 

Samlet set kan det konkluderes, at: 

 Hovedparten af målsætningerne for Solkampagnens frivilligindsats (86 %) er opfyldt eller 

delvist opfyldt. Ud af 22 målsætninger blev 16 helt opfyldt, 3 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. 

 Det er en imponerende indsats, som de frivillige har bidraget med ved at informere om sol og 

solbeskyttelse ved Den Lokale Soluge, Solstande & Events og Den Lokale Solarieuge. 

 774 frivillige har i alt deltaget i Solkampagnens arbejde og har anslået bidraget med over fem 

årsværk. 

 De frivillige er meget glade for at deltage og hovedparten (97 % fra Den Lokale Soluge, 93 % 

fra Solstande og Events og alle interviewede fra Den Lokale Solarieuge) tilkendegiver, at de 

gerne vil deltage igen. 

 De frivillige oplever, at Solkampagnens materialer er anvendelige og relevante til at formidle 

solbeskyttelse til de forskellige frivillig aktiviteter. 

 Nogle få målsætninger er ikke opfyldt. For en del målsætningers vedkommende skyldes det, 

at de praktiske omstændigheder omkring frivilligindsatsen havde ændret sig, siden 

målsætningerne blev formuleret, hvormed den lavere målopfyldelse må betegnes som 

værende acceptabel. For andre målsætninger, som ikke er opfyldt, hænger det sammen 

med, at der er behov for (små)justeringer i forhold til nogle af indsatserne. Det drejer sig bl.a. 

om den i 2011 nye SFO-indsats, antal lokalforeninger der arbejder med sol samt antal 

frivillige til Den Lokale Solarieuge (jf. anbefalingerne nedenfor). Herudover må nævnes 

oversvømmelserne hos Kræftens Bekæmpelses hovedkontor i juli 2011, som gjorde online 

materialebestillinger til frivilliginitiativer umulige i en længere periode og dermed 

besværliggjorde frivilligindsatsen.  

 

6.2 Anbefalinger 
På baggrund af kortlægningens resultater og konklusioner anbefales følgende: 

Den Lokale Soluge 

På baggrund af nogle frivilliges ønske om nye udfordringer fra 2010, valgte Solkampagnen at inkludere 

SFO’er i Den Lokale Soluge 2011. Der blev sat en ambitiøs målsætning om at besøge 80 SFO’er. De frivillige 

besøgte 38 SFO’er i Den Lokale Soluge 2011.  
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 Hvis andelen af besøgte SFO’er skal være højere i 2012, peger kortlægningen på én ting: De gode 

erfaringer fra de frivilliges SFO besøg skal formidles til alle frivillige. Frivillige, som har besøgt 

SFO’er, oplever SFO besøget lige så positivt og relevant som børnehavebesøget. Ligeledes oplever 

personalet i SFO’erne i lige så høj grad som personalet i børnehaverne, at de frivilliges besøg er 

relevant for dem. Såfremt man gerne vil have flere frivillige til også at besøge SFO’er, skal denne 

erfaring formidles til frivillige, som ikke selv har besøgt SFO’er. 

 

 Man kan evt. tale lokalt om, hvordan flere SFO’er i lokalområdet besøges. Det er muligt, at 

lokalforeningerne skal hverve nogle nye typer frivillige til SFO besøg, f.eks. seminar- eller 

pædagogstuderende, så flere SFO´er kan besøges fremover.  

Et af formålene med Den Lokale Soluge er at få institutionerne til at vedtage en skriftlig solpolitik. 53 % af 

de besøgte institutioner i Den Lokale Soluge 2011 havde forud for de frivilliges besøg allerede vedtaget en 

skriftlig solpolitik. Endvidere havde 18 % af børnehaverne tidligere år haft besøg af frivillige i forbindelse 

Den Lokale Soluge. 

 Man kan lokalt overveje, om man skal planlægge institutionsbesøg efter, hvorvidt institutionerne 

tidligere er blevet besøgt i forbindelse med Den Lokale Soluge, således at så mange nye 

institutioner som muligt bliver besøgt i forbindelse med Den Lokale Soluge. Ligeledes kan man ved 

at kontakte institutionerne på forhånd spørge, om de i forvejen har en skriftlig solpolitik. På denne 

måde kan de frivillige (om muligt) prioritere at besøge institutioner, der ikke i forvejen har en 

skriftlig solpolitik. 

 

 Det er også værd at drøfte lokalt, hvordan frivillige i Den Lokale Soluge kan besøge så mange 

forskellige typer institutioner som muligt, så børn fra alle sociale lag inkluderes i Den Lokale Soluge.      

Frivilliges kontakt til presse og kommuner  

Solkampagnen opfordrer de frivillige til ved hjælp af skabeloner fra Solkampagnen at kontakte pressen og 

kommuner i forbindelse med frivilligaktiviteter. De frivilliges opsøgende arbejde i forhold til pressen og 

kommunerne er en vigtig del af at gøre opmærksom på de frivilliges aktiviteter.   

 De frivillige er gode til at inddrage pressen. Frivillige, som kontaktede pressen, oplevede god 

respons. Pressen har generelt vist sig villig til at bringe pressemeddelelser om de frivilliges 

aktiviteter. Denne erfaring bør deles med de frivillige, så motivationen til at skrive 

pressemeddelelser fastholdes. 

 

 De frivillige har også været gode til at kontakte kommunen. I forbindelse med Den Lokale Soluge 

kontaktede hele 37 % af solkampagnelederne kommunen. Når kommunerne blev kontaktet, var de 

oftest enten villige til at informere om Den Lokale Soluge på hjemmesider eller til at sende en 

repræsentant ud på besøg til institutionerne. Solkampagnelederne bør gøres opmærksomme på, at 

kommunerne faktisk er interesserede i at bakke op om Den Lokale Soluge, når de først bliver 

informeret om de frivilliges aktiviteter. Erfaringer om den kommunale velvillighed bør deles, så de 

kan motivere solkampagneledere til at kontakte kommunen i forbindelse med de frivilliges 

aktiviteter.     
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Den Lokale Solarieuge 

Et af Den Lokale Solarieuges formål har været, at få kommunerne til at slukke for solarierne i offentlige 

bygninger. Det har gennemgående været en stor succes, og mange kommuner har ikke længere solarier i 

offentlige bygninger. 

 Da de fleste kommuner har slukket for solariet i offentlige bygninger, bør det overvejes, om der kan 

inkluderes flere nye tiltag for frivillige i forbindelse med Den Lokale Solarieuge. 

  

 Der har generelt været god feedback på det nye konfirmandkoncept fra de frivillige samt enkelte 

forslag til forbedringer. Nogle frivillige har foreslået, at konfirmandkonceptet lægges tættere på 

konfirmationssæsonen, da de unge måske finder det mere relevant i foråret før konfirmationen. 

Andre frivillige har foreslået, at man kan få elevrådene til at stå for formidlingen i klasserne, da de 

unge måske lytter mere til andre unge.  

 

 Ingen af de frivillige som deltog i konfirmandkonceptet har selv været ude i klasserne og flere 

tilkendegav i interviewene, at de følte den undervisende rolle hørte skolen eller forældre til. Man 

kan lokalt overveje, om man kan hverve nye frivillige til denne indsats, som f.eks. lærer- eller 

pædagogstuderende.      
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7. Metode  
Solkampagnens frivilligrapport 2011 er baseret på fire spørgeskemaundersøgelser, interviews med 12 

frivillige samt Solkontorets presseoptællinger.  

7.1 Spørgeskemaundersøgelser 
Alle oplysninger om de frivillige stammer fra Solkontorets optællinger af tilmeldinger til de forskellige 

frivilligaktiviteter. De frivillige, som stod for tilmeldingen, blev opfordret til at give kontaktoplysninger på 

deres medfrivillige. Tabel 7.1 nedenfor giver et overblik over spørgeskemaundersøgelsernes datagrundlag 

og svarprocenter. 

De fire spørgeskemaundersøgelser - som alle tager udgangspunkt i de tilsvarende 

spørgeskemaundersøgelser fra tidligere år - har haft følgende karakteristika: 

• Spørgeskemaundersøgelse til frivillige i forbindelse med Den Lokale Soluge 2011: Undersøgelsen blev 

gennemført i umiddelbar forlængelse af afholdelsen af Den Lokale Soluge i maj 2011. Spørgeskemaet 

blev sendt pr. e-mail eller post til de registrerede frivillige. Der blev sendt rykkermails til 

respondenter, som ikke svarede i første omgang. Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt til 164 ud af 

i alt 289 deltagende frivillige. Når spørgeskemaundersøgelsen ikke er sendt til alle deltagende 

frivillige, skyldes det, at nogle solkampagneledere ikke sendte oplysninger på deres medfrivillige, og 

heller ikke reagerede på forespørgsler herom. Alle solkampagneledere fra Den Lokale Soluge har dog 

modtaget spørgeskemaet. Der var en samlet svarprocent på 74 % (hel eller delvis gennemførelse), 

hvilket er tilfredsstillende. Der er ikke gennemført en frafaldundersøgelse, men der er ingen grund til 

at antage, at de manglende respondenter skulle have særlige karakteristika. 

• Spørgeskemaundersøgelse til børnehaveledere i forbindelse med Den Lokale Soluge: Den anden 

spørgeskemaundersøgelse blev sendt ud til børnehavelederne fra de besøgte børnehaver fra Den 

Lokale Soluge 2011, som de frivillige havde oplyst om, dvs. 205 børnehaveledere. Spørgeskemaet 

blev sendt pr. e-mail, og respondenter, som ikke svarede i førte omgang, modtog rykkermails. Af de 

205 besøgte børnehaveledere svarede 52 % helt eller delvist på spørgeskemaet. 

Gennemførselsprocenten er lavere, end man kunne have ønsket sig, men vurderes at være 

acceptabel i lyset af institutionsledernes travle hverdag.    

• Spørgeskemaundersøgelse til SFO-ledere i forbindelse med Den Lokale Soluge: Den tredje 

spørgeskemaundersøgelse blev distribueret til alle SFO-lederne fra de besøgte SFO’er fra Den Lokale 

Soluge 2011. Spørgeskemaet blev sendt pr. e-mail, og der blev sendt rykkermails til respondenter, 

som ikke svarede ved første henvendelse. Af de 38 SFO-ledere svarede 47 % helt eller delvist på 

spørgeskemaet. Det er en forholdsvis lav svarprocent, som kun lige kan regnes for acceptabel. Den 

lave svarprocent skal nok forklares ud fra institutionsledernes travle hverdag. Dog bliver 

datagrundlaget så småt (n=18), at tal fra SFO-lederne er behæftet med usikkerhed). 

• Spørgeskemaundersøgelse til frivillige i forbindelse med ”Solstande og events”: Den fjerde 

spørgeskemaundersøgelse blev sendt til de frivillige, som var aktive i sommerens solstande og 

events. Respondenterne er de frivillige, som har bestilt såkaldte ”solstandspakker. Spørgeskemaerne 

blev løbende sendt ud i sommeren/efteråret, efterhånden som de forskellige solstande og events 

blev afholdt. Spørgeskemaerne blev sendt pr. mail til de frivillige, og rykkermails blev sendt til 
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respondenter, som ikke svarede i første omgang. Skemaet blev sendt til 174 ud af 343 deltagende 

frivillige på solstande og events. Nå skemaet ikke blev sendt til alle, skyldes det manglende 

kontaktoplysninger på de medfrivillige fra solkampagnelederne. Alle solkampagneledere fra 

solstande og events har dog modtaget skemaet. Der var en samlet svarprocent på 57 % (hel eller 

delvis gennemførelse). Det vurderes at være en acceptabel svarprocent.        

Spørgeskemaundersøgelse datagrundlag Svarprocent 

  
Gennemført 

Gennemført + nogen 
svar21 

Den Lokale Soluge - frivillige (n=122) 68,9 % 74,4 % 

Den Lokale Soluge - 
Børnehaveledere 

 (n=107) 
47,3 % 52,2 % 

Den Lokale Soluge - SFO 
ledere 

 (n=18) 
39,5 % 47,4 % 

Solstande og events - 
frivillige 

 (n=99) 
48,9 % 56,9 % 

Tabel 7.1. Datagrundlag og svarprocenter for spørgeskemaundersøgelser fra Frivilligkortlægningen 2011.  

 

7.2 Interviews med 12 frivillige  
Som det fremgår af afsnittet ovenfor, er der ikke gennemført en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse 

med frivilligindsatsen i Den Lokale Solarieuge. Baggrunden herfor er, at der – som tidligere år - kun var få 

frivillige, der deltog i denne indsats. Der blev derfor gennemført en kvalitativ undersøgelse i form af 

telefoninterview med 12 deltagende frivillige. Fem af respondenterne havde bemandet en solariestand, 

mens de syv andre havde meldt sig til det nye konfirmandkoncept (for yderligere se afsnit 5.5). 

Interviewene er således foretaget med frivillige fra begge typer af frivilligevents i Den Lokale Solarieuge.  

Interviewene havde en varighed af 20-30 minutter, hvor de frivillige bl.a. blev spurgt om deres oplevelser 

fra Den Lokale Solarieuge. Undersøgelsen blev fortaget i december 2011 efter Den Lokale Solarieuge var 

afholdt i uge 46.  

 

7.3 Presseoptællinger 
Alle data om presseklip i rapporten stammer fra Solkontorets egne optællinger og frivilliges 

indrapporteringer af presseomtale i forbindelse med frivilligindsatserne. 

 
 

                                                           
21

 ”Nogen svar” betyder, at respondenterne ikke har udfyldt hele spørgeskemaet, men kun en del af det. 
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BILAG 1: Oversigt over målopfyldelse for frivilligindsatsen 
 

Tabel 1: Solkampagnens målsætninger for Den Lokale Soluge 2011 

Solkampagne-

ledere og frivillige 

Mål for  

Den Lokale Soluge 2011 

 

Kortlægning af  

Den Lokale Soluge 2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

op-

nået 

Del-vist 

op-

nået 

Helt 

op-

nået 

Antal 65 solkampagneledere 75 solkampagneledere   X 

E-learning 

(solformidler-

kursus) 

80 % af 

solkampagnelederne har 

gennemført 

solformidlerkurset 

72 % af solkampagnelederne 

har gennemført 

solformidlerkurset enten i 

2011, i 2010 eller begge år 

       X  

Oplevelse af Den 

Lokale Soluge 

Min. 90 % af de frivillige 

skal have en positiv 

oplevelse med at deltage 

i Den Lokale Soluge 

97 % af de frivillige var enige 

eller helt enige i udsagnet: 

”Det var en overordnet positiv 

oplevelse at deltage i Den 

Lokale Soluge” 

  X 

Børnehaver og 

SFO’er 

Mål for  

Den Lokale Soluge 2011 

Kortlægning af  

Den Lokale Soluge 2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

 

Antal besøgte 

børnehaver og 

SFO´er 

200 besøgte børnehaver 

og SFO’er inkl. 

243 besøgte børnehaver og 

SFO’er inkl. 
  X 

80 SFO’er 38 SFO’er X   

50 % af de institutioner, 

som ikke havde vedtaget 

en solpolitik forud for 

Den Lokale Soluge, har 

vedtaget en skriftlig 

solpolitik eller har planer 

om at gøre det 

50 % af de børnehaver og 50 

% af de SFO’er, som ikke 

havde vedtaget en solpolitik 

forud for Den Lokale Soluge, 

har vedtaget en skriftlig 

solpolitik eller har planer om 

at gøre det. 

  X 

80 % af institutionerne 

skal opleve aktiviteterne 

i forbindelse med de 

frivilliges besøg som 

relevante i forhold til at 

formidle sol og 

solbeskyttelse i 

94 % af børnehaverne og 94 % 

af SFO’erne var helt enige 

eller enige i udsagnet: 

”Aktiviteterne i forbindelse 

med de frivilliges besøg var 

relevante i forhold til at 

formidle sol og solbeskyttelse 

  X 
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Tabel 1: Solkampagnens målsætninger for Den Lokale Soluge 2011 

børnehøjde i børnehøjde” 

Presse Mål for  

Den Lokale Soluge 2011 

Kortlægning af  

Den Lokale Soluge 2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

Antal presseklip i 

uge 19 (Den Lokale 

Soluge) 

En lokal presseindsats 

gennemføres i 

forbindelse med Den 

Lokale Soluge, som 

genererer min. 60 

presseklip 

52 presseklip i uge 19 (Den 

Lokale Soluge)  

 X  

Generel presse på 

Den Lokale Soluge 

80 presseklip i 

forbindelse med Den 

Lokale Soluge 

93 presseklip om Den Lokale 

Soluge (62 fra lokale aviser, 26 

fra nyhedshjemmesider, 4 fra 

omtale i radioen, 1 fra omtale 

i lokal TV) 

  X 
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Tabel 2: Solkampagnens målsætninger for solstande og events 2011 

Frivillige Mål for Solstande og events  

2011 

Kortlægning af Solstande 

og events 2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

E-learning 

(solformidlerkurset) 

80 % af alle frivillige har 

gennemført E-learning 

(solformidlerkurset) 

67,1 % af de frivillige har 

gennemført solformidler-

kurset i år, sidste år eller 

begge år. 

 X  

Oplevelse 

De frivillige skal føle sig rustede 

til at formidle solkampagnens 

budskaber 

86,2 % af de frivillige følte 

sig rustede til at formidle 

solbeskyttelse og fore- 

byggelse af kræft i huden, 

da de bemandede standen. 

  X 

De frivillige skal opleve 

materialerne i soleventpakken 

som velegnede til at sætte 

fokus på sol og solbeskyttelse 

88,8 % af de frivillige svarer 

at materialerne er enten 

velegnede eller meget 

velegnede til at sætte fokus 

på sol og solbeskyttelse. 

Fratrukket de frivillige som 

svarer ’ved ikke’, synes hele 

98,75 % at materialerne er 

velegnede. 

  X 

De frivillige skal have en positiv 

oplevelse med at deltage i 

solevents 

91,9 % af de frivillige svarer, 

at deres oplevelse som 

frivillig i forbindelse med 

solstande og events har 

været enten positiv eller 

meget positiv. 

  X 

De frivillige skal have lyst til at 

sætte fokus på forebyggelse af 

kræft i huden en anden gang 

med en lignende indsats 

93 % af de frivillige vil gerne 

være med til en lignende 

indsats en anden gang. (De 

resterende 7 % svarer alle 

ved ikke). 

  X 
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Tabel 2 (fortsat): Solkampagnens målsætninger for Solstande og events 2011 

Events Mål for Solstande og events 

2011 

Kortlægning af Solevents 

2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

Antal 

150 lokale frivilligevents Der blev i 2011 gennemført 

99 lokale frivilligevents. 
X   

Mindst 2 eller festival/event-

arrangører har fokus på 

solsikkerhed 

4 Festivaler havde fokus på 

solsikkerhed (Roskilde-, Vig, 

Langelands- og 

Jellingefestival)  

  X 

Presse Mål for Solevents 

2011 

Kortlægning af Solevents 

2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

Antal 
70 presseklip fra solevents 

landet rundt 

Solkontorets optælling 

viser, at der blev genereret 

126 presseklip om solevents 

i perioden maj til og med 

september. (Presse fra Den 

Lokale Soluge ikke talt 

med). 

  X 

 

 

 

 

Tabel 3. Solkampagnens målsætninger for Den Lokale  Solarieuge 2011 

Frivillige Mål for Den Lokale 

Solarieuge 2011 

Kortlægning af 

Solarieugen 2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

Antal 

Minimum 15 

Solkampagneledere  

arbejdede med Den 

Lokale Solarieuge 

12 Solkampagneledere 

arbejdede med Den  

Lokale Solarieuge 
X   

 

Mindst 10 frivilligevents i 

forbindelse med Den 

Lokale Solarieuge, der 

bl.a. benytter sig af 

udviklet og testet 

solariestandspakke 

Der blev afholdt 11 

events i forbindelse med 

Den Lokale Solarieuge. 

(Solariestande og 

Konfirmandkoncept)   

  X 

Oplevelse 
De frivillige skal have en 

positiv oplevelse med at 

Den kvalitative 

kortlægning afdækkede 
  X 
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Tabel 3. Solkampagnens målsætninger for Den Lokale  Solarieuge 2011 

deltage i Solarieugen kun positive oplevelser 

fra de frivillige 

De frivillige skal have lyst 

til at sætte fokus på 

lokalpolitiske indsatser 

og forebyggelse af kræft i 

huden en anden gang 

med en lignende indsats 

Alle interviewede 

frivillige tilkendegav lyst 

til at deltage en anden 

gang med en lignende 

indsats 

  X 

Presse Mål for Solarieugen 

2011 

Kortlægning af 

Solarieugen 2011 

Mål opfyldt? 

Ikke 

opnået 

Delvist 

opnået 

Helt 

opnået 

antal 

15 presseklip om 

solarielukning eller 

solbeskyttelse på 

kommunalt plan 

Der var 25 presseklip i 

forbindelse med Den 

Lokale Solarieuge 
  X 

 

 



 

   

 

 
 

 

 

 

Denne rapport kortlægger det frivillige arbejde, som frivillige har udført for Kræftens Bekæmpelse og 

TrygFondens Solkampagne i 2011. 

Solkampagnen har hvert år tre hovedindsatser, der involverer frivillige: 

• Den Lokale Soluge, som hvert år afholdes i maj. I Den Lokale Soluge tager de frivillige på besøg i 

mange af landets børnehaver og SFO’er. Her formidler de frivillige solbeskyttelse i børnehøjde, 

ligesom de opfordrer og hjælper institutionerne til at vedtage en skriftlig solpolitik, der gør 

solbeskyttelse til en del af hverdagen. 

• Solstande og Events, som er en samlet betegnelse for en lang række af aktiviteter hen over 

sommeren, hvor de frivillige er synlige i det danske sommerlandskab. Blandt andet ved at bemande 

solstande rundt omkring på strande, til byfester, festivaler eller lignende. Med Solstande og Events 

møder danskerne budskabet om solbeskyttelse og forebyggelse dér, hvor forebyggelsen skal sættes 

ind: ude i solen. 

• Den Lokale Solarieuge, som afholdes hvert år i november. I Den Lokale Solarieuge bidrager de 

frivillige til at sætte fokus på den øgede risiko for kræft i huden ved solariebrug. 

Kortlægningen belyser de frivilliges erfaringer med de tre indsatser og følger op på, om Solkampagnens 

målsætninger for indsatserne er blevet opfyldt. 

Kortlægningen er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed 

CEDS (Center of Excellence for evaluering og monitorering under den Danske Solkampagne). 
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