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Forord
__________________________________________________________________________________________

Forord
Modermærkekræft er den kræftform, der er i størst stigning i Danmark. Sygdommen er blevet den
hyppigste kræftform blandt unge mellem 15-34 år. Udviklingen har tilmed bragt unge danske kvinder
mellem 15-39 år på en 1. plads i verden over antal nye tilfælde af modermærkekræft – og det på
trods af vores relativt få årlige solskinstimer. En placering, ingen kan være stolte af, men som skyldes
danske unges uhensigtsmæssige sol- og solarievaner.
FNs verdenssundhedsorganisation, WHO, har fastslået, at der er en videnskabelig og
veldokumenteret sammenhæng mellem solariebrug og risikoen for at udvikle modermærkekræft.
Børn og unge er ekstra udsatte, når de eksponeres for kræftfremkaldende faktorer som fx solarium,
da deres kroppe stadig er i vækst og udvikling.
Danske børn og unge begynder deres solariebrug i en alarmerende tidlig alder, nogen helt ned til 8
år. Det er derfor glædeligt, at rapporten her viser, at der er sket et fald i antallet af unge
solariebrugere mellem 15-25 år. I 2009 brugte 32 % af denne aldersgruppe solarium, mens tallet i
2010 er faldet til 21 %. Unge dropper således i stigende grad solariet, og siden 2008 er andelen af de
15-25-årige, som bruger solarium halveret. Et fald i solarieforbruget blandt nogle grupper, skal dog
ikke blive en sovepude for at forsøge at forhindre, at alle unge uanset baggrund i fremtiden bruger
den kunstige sol.
96 % af de unge ved, at solarium øger risikoen for at udvikle hud- og modermærkekræft. Men hver
tredje (35 %) af de 15-25-årige mener, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for, at det
er sundhedsskadeligt. Det er specielt drenge og solariebrugere, der mener, at der skal et højt forbrug
til, for at det er sundhedsskadeligt. I virkeligheden øger de unge deres risiko 2-3 gange for at udvikle
modermærkekræft ved blot ét enkelt månedligt besøg.
93 % af de unge solariebrugere benytter ubetjente møntsolcentre, 13 % bruger solarium i
fitnesscentre og blot 2 % bruger solarium i svømmehaller/sportscentre. Det tyder på, at markedet for
offentlige solarier stort set er væk. At så mange af landets kommuner har valgt at slukke for de
offentligt tilgængelige solarier har derfor givet pote, idet den manglende tilgængelighed er med til at
nedsætte solarieforbruget. Så meget desto vigtigere er det at få vedtaget et dansk solarieforbud for
unge under 18 år for at forhindre adgangen til møntsolen.
Sundhedskampagner kan flytte nogle væk fra solarierne, men det kræver et vedvarende, massivt
informationstryk. Herudover ved vi også, at kampagner og information kun når visse grupper i
samfundet. Rapporten her viser fx, at unge i hovedstadsområdet går mindre i solarium end unge i
resten af landet. Desuden ses det, at næsten hver femte regner med at bruge solarium i fremtiden,
og at det især er de unge, der allerede bruger solarium, der forventer at bruge det fremover (68 %
sammenlignet med 5 % af ikke-solariebrugerne). Samtidig ses det, at der blandt de unge, der angiver,
at alle - eller næsten alle - deres venner går i solarium, er fire gange så mange solariebrugere i
forhold til unge, hvor kun få af deres venner går i solarium.
Derfor vil et solarieforbud for unge under 18 år være det sundhedstiltag, der er med til at beskytte
alle unge mod kræft, uanset sociale forhold, gruppepres, forældres evne til at sætte grænser, samt
den unges evne til at omsætte viden fra sundhedskampagner til sund adfærd. Et forbud vil have den
positive effekt, at det på sigt vil kunne være med til at fjerne danske unge fra de meget triste
verdensrekorder, vi i øjeblikket slår. Det er jo slet ikke er meningen, at så mange får kræft i huden –
slet ikke når det gælder vores unge.
København, december 2011
Anja Philip, Projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne
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Sammenfatning
Denne rapport kortlægger børn og unges solarievaner, foruden de 40-50-årige mødres holdninger til
solarier og til deres 12-18-årige børns solariebrug. Rapporten er baseret på data fra tre
spørgeskemaundersøgelser indsamlet ultimo 20101, hvor henholdsvis børn, unge og mødre til børn i
alderen 12-18 år bl.a. er blevet bedt om at redegøre for deres (og for mødrenes vedkommende også
for deres børns) brug af solarium, deres viden om risici herved samt deres holdning til solariebrug.
Kræftens Bekæmpelse kan ikke få oplyst, hvor mange solarier (private, offentlige og kommercielle)
der findes i Danmark. Den tidligere erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen anslog i foråret
2011 ifm. et samråd i sundhedsudvalget, at der findes ca. 4000 solarier i Danmark.

Solariebrug blandt børn og unge i 2010
Kortlægningen viser, at børn helt ned til 8-års alderen bruger solarium. Andelen af solariebrugere
stiger op gennem teenageårene og topper, når de unge er 19-20 år. Blandt 19-20-årige unge har 29 %
været i solarium inden for det seneste år. Flere piger end drenge bruger solarium, og de unge fra
Region Hovedstaden går mindre i solarium end unge i resten af landet (tal fremgår ikke af figur).
Andel solariebrugere fordelt på alder – 20102

1
2

For mere information om de tre spørgeskemaundersøgelser – se rapportens kapitel 9: Metode.
Datakilder: 8-14-årige: Børneindexundersøgelsen 2010,15-25-årige: Sluk Solariet undersøgelsen 2010.
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Udviklingen i børn og unges solarievaner 2008-2010
Mens solariebruget blandt de 8-14-årige ikke har ændret sig betydeligt i perioden 2008-2010, er
solariebruget blandt 15-25-årige unge halveret fra 40 % i 2008 til 21 % i 2010. Det er især blandt
pigerne og blandt de 15-20-årige, at solariebruget er faldet (tal fremgår ikke af figur).
Udviklingen i brug af solarium blandt 8-25-årige3

Unges viden og oplevelse af risici ved solariebrug
Næsten alle unge ved, at solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft, men hver fjerde
unge solariebruger mener ikke, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med deres eget
solariebrug. Det skyldes muligvis, at mange unge mener, at der skal et hyppigt solariebrug til, før det
er sundhedsskadeligt.
Blandt ikke-solariebrugere angiver syv ud af ti sundhedsrisikoen som årsag til, at de ikke bruger
solarium.

Påvirkning fra venner og familie
Unge, hvis venner og/eller familie går i solarium, har en større sandsynlighed for selv at være
solariebrugere end unge, der ikke omgås andre solariebrugere. Solariebrug er i høj grad en social
aktivitet, idet næsten to tredjedele af de unge solariebrugere angiver, at de følges med nogen, når de
går i solarium.

3

Datakilder: 8-14-årige: Børneindexundersøgelsen 2010,15-25-årige: Sluk Solariet undersøgelsen 2010.
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Mødres holdninger til solariebrug hos børn og unge
Godt halvdelen af de 40-50-årige mødre (48 %), hvis børn går i solarium, er imod, at deres barn
bruger solarium. Blandt de mødre, hvis børn ikke bruger solarium, mener to tredjedele (66 %), at
deres barn slet ikke må prøve at gå i solarium.
Tre ud af fire af alle de 40-50-årige mødre (76 %) støtter op om et solarieforbud for børn og unge
under 18 år.
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1. Indledning
Denne rapport er en kortlægning af børn og unges solarievaner i 20104. I rapporten præsenteres
andelen af danske børn og unge i alderen 8-25 år, der går i solarium og/eller forventer at gøre det i
fremtiden, samt udviklingen i børn og unges solariebrug gennem de seneste tre år (2008-2010).
Endvidere belyses mulige årsager til, at børn og unge vælger eller fravælger at gå i solarium. Disse
årsager kan både være ”Individuelle” - i form af de unges oplevelse af fordele og ulemper ved at
bruge solarium - og ”eksterne” – i form af påvirkning fra venner og familie. Rapporten indeholder
ligeledes et kapitel, der belyser holdninger blandt 40-50-årige mødre med børn i alderen 12-18 år til
solariebrug generelt, til deres børns solariebrug og til et eventuelt forbud mod solarier for unge
under 18 år.
Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed
CEDS (Center of Excellence for evaluering og monitorering under den Danske Solkampagne), og
offentliggøres i forbindelse med Sluk Solariet kampagnen 2011, der gennemføres i november 2011.
Sluk Solariet kampagnen, som finder sted i november måned hvert år, er primært målrettet de 1525-årige og i de seneste år 40-50-årige mødre med 12-18-årige børn. Formålet med kampagnen er at
reducere den mængde UV-stråling, som unge danskere får fra solariet, samt at oplyse mødre om
risikoen ved solariebrug, så de kan påvirke deres børn til at slukke solariet. Kampagnen har kørt hvert
år siden 2007.

1.1 Formål med rapporten
Formålet med denne rapport er at give offentligheden – herunder politikere og presse – et billede af,
hvor udbredt solariebrug blandt danske børn og unge var i 2010. Rapportens resultater anvendes
desuden af Solkampagnen til at vurdere, om Sluk Solariet kampagnen har haft den ønskede effekt, og
til at planlægge det kommende års kampagneindsats.

1.2 Baggrund
WHO slog i 2009 fast, at UV-stråling fra solarier er kræftfremkaldende5. Bare ét solariebesøg om
måneden øger risikoen for modermærkekræft, som er den mest alvorlige form for kræft i huden, op
til 3 gange6. Børn og unge er særligt udsatte, når de udsættes for UV-stråling fx i solariet, idet antallet
af hudceller – og dermed celledelingen, der påvirkes negativt af den kræftfremkaldende effekt af UVstråling – øges dramatisk i barndommen og ungdommen7.

4

Rapporten ”Børn og unges solarievaner” er blevet udgivet to gange før: Børn og unges solarievaner 2008 (Solkampagnen,
2009), og Børn og unges solarievaner 2009 (Solkampagnen, 2010).
5
IARC, 2010.
6
Veierød et al., 2010.
7 Autier and Boyle, 2008.
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Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark, og størstedelen af alle tilfælde af kræft i huden
skyldes for store doser af UV-stråling fra den naturlige sol eller fra solarier. Gennem de seneste 30 år
er antallet af nye tilfælde af kræft i huden tredoblet blandt kvinder og mere end fordoblet blandt
mænd, og kurverne stiger fortsat stejlt8. I dag lever mere end 100.000 danskere med en forudgående
diagnose af kræft i huden. Når det kommer til modermærkekræft, ligger Danmark på en international
fjerdeplads i forhold til antallet af nye tilfælde pr. år. Ses der udelukkende på unge danske kvinder i
alderen 15-39 år, indtager Danmark en international 1. plads9. I Danmark er modermærkekræft
desuden den hyppigste af alle kræftformer blandt unge danske kvinder i alderen 15-34 år og den
næsthyppigste blandt unge danske mænd i samme aldersgruppe10.
De fleste mennesker, der får konstateret almindelig hudkræft, overlever, mens dødeligheden af
modermærkekræft er noget højere. Den relative femårsoverlevelse11 for modermærkekræft er 82 %
for mænd og 91 % for kvinder12.
Uanset hvilken form for kræft i huden man får, har sygdommen konsekvenser både for individet i
form af (behandlingsrelateret) tab af livskvalitet, og for samfundet som en betydelig økonomisk
byrde13.

1.3 Datagrundlag
Denne rapport er baseret på data fra tre forskellige spørgeskemaundersøgelser, der vedrører
henholdsvis 8-14-årige børn (n=1.093), 15-25-årige unge (n=1.002) og 40-50-årige mødre med børn i
alderen 12-18 år (n=1.010)14. Alle spørgeskemaundersøgelser er gennemført hvert år i perioden
2008-2010. I denne rapport er de nyeste data fra 2010 anvendt. I kapitel 5 ”Udvikling over tid”
anvendes data fra alle tre år (2008-2010).

1.4 Definitioner
Respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er kategoriseret som
solariebrugere, mens respondenter, der ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder
eller aldrig har brugt solarium, er kategoriseret som ikke-solariebrugere.

8

Engholm et al., 2011.
Ferlay et al., 2010.
10
Engholm et al., 2011.
11
Den relative femårsoverlevelse er et skøn over, hvor mange, der overlever en bestemt kræftsygdom i fem år efter
diagnosen. Tallet tager højde for, at man kan dø af andet end den pågældende kræftsygdom, fx hjertetilfælde eller
trafikudheld. Den ”relative overlevelse” svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform
(Kræftens Bekæmpelse 2011).
12
Storm et al., 2010.
13
Autier and Boyle, 2008.
14
En mere grundig gennemgang af de tre spørgeskemaundersøgelser findes i rapportens kapitel 9: Metode.
9
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1.5 Rapportens opbygning


I kapitel 2-4 præsenteres børn og unges solarievaner. Kapitel 2 har fokus på solariebruget
hos de 8-14-årige, mens kapitel 3 har fokus på solariebruget hos de 15-25-årige. I kapitel 4
undersøges intentionen om et fremtidigt solariebrug hos de 15-25-årige.



I kapitel 5 præsenteres udviklingen i børn og unges solarievaner fra 2008-2010.



I kapitel 6 fokuseres der på de ”individuelle” årsager til og begrundelser for, at 15-25-årige
vælger eller fravælger at bruge solarium, og herunder deres vurdering af risici ved
solariebrug.



I kapitel 7 fokuseres der på de ”eksterne” årsager til, at de 15-25-årige vælger eller fravælger
at bruge solarium, og herunder betydningen af, at venner og/eller familie bruger solarium.



I kapitel 8 undersøges mødres holdninger til solariebrug generelt og til deres børns brug af
solarium.



I kapitel 9 præsenteres de tre undersøgelser, der ligger til grund for de data, der er anvendt i
denne rapport. Derudover præsenteres de statistiske metoder, der har været anvendt i
rapporten.
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2. Brug af solarium blandt børn 8-14 år
I dette kapitel undersøges 8-14-årige børns solarievaner. Brug af solarium, risikoopfattelse og
intention om fremtidigt brug undersøges først blandt de 8-12-årige og efterfølgende blandt de 13-14årige15.

Resumé


Knap 2 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år.



To ud af tre (65 %) af de 8-12-årige vurderer, at det er farligt eller meget farligt at gå i
solarium.



3 % af de 8-12-årige angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden.



Hver tiende af de 13-14-årige har brugt solarium inden for det seneste år, heraf flest piger
(17 %).



Fire ud af fem (79 %) af de 13-14-årige mener, at det er farligt eller meget farligt at gå i
solarium.



8 % af de 13-14-årige forventer at bruge solarium i fremtiden, heraf flest piger (13 %) og
nuværende solariebrugere (49 %).

2.1 Brug af solarium blandt de 8-12-årige
Børn bruger solarium
Kortlægningen viser, at 2 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år. I alt har 3 %
af de 8-12-årige prøvet at bruge solarium på et tidspunkt i deres liv. Vi finder ingen kønsforskel i brug
af solarium, og der er lige mange 8-9-årige og 10-12-årige, der angiver at have prøvet at bruge
solarium (tal fremgår ikke af tabel). Hovedparten af de 8-12-årige (90 %) angiver dog, at de aldrig har
brugt solarium (7 % har svaret ”ved ikke”).

15

Data til dette kapitel kommer fra Børneindexundersøgelsen 2010. Her er data opdelt på 8-12-årige og 13-18-årige. Derfor
præsenteres resultaterne for de 13-14-årige separat fra de 8-12-årige.
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Tabel 2.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt 8-12-årige.

Flere gange om ugen

Andel
(%)
0,8 %

Ugentligt

0,1 %

Flere gange om måneden

0,2 %

Månedligt

0,3 %

Fire gange om året eller mindre

0,6 %

Solariebrugere totalt

2,0 %

Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt
1,0 %
solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
90,3 %
Ved ikke/ubesvaret

6,6 %
100,0 %
(n=800)

Total

2.2 Risikoopfattelse blandt de 8-12-årige
De fleste børn ved godt, at det er farligt at gå i solarium
Kortlægningen viser, at størstedelen af de 8-12-årige respondenter vurderer, at det er farligt eller
meget farligt at gå i solarium (65 %), og at det især er de "ældre" aldersgrupper, der angiver dette; 70
% af de 10-12-årige mod 56 % af de 8-9-årige. Dog ses det også, at hver fjerde af de 8-12-årige
respondenter ikke ved, om solarium er farligt (26 %). Det er specielt de 8-9-årige respondenter (36
%), der svarer, at de ikke ved, om det er farligt at gå i solarium, sammenlignet med 19 % af de 10-12årige respondenter. Kun en meget lille andel angiver, at solarium slet ikke er farligt (1 %).
Tabel 2.2 Hvor farligt tror du det er at gå i solarium? Blandt 8-12-årige, opdelt på 8-9-årige og 10-12årige16.
Alle

8-9-årige

10-12årige

Meget farligt

32,9 %

30,2 %

34,8 %

Farligt

31,8 %

25,8 %

35,6 %

Mindre farligt

8,6 %

6,6 %

9,9 %

Slet ikke farligt

0,9 %

1,3 %

0,8 %

Ved ikke

25,7 %
100,0 %
(n=800)

36,2 %
100,0 %
(n=318)

18,8 %
100,0 %
(n=483)

Total

16

Når tabellen opdeles på 8-9-årige og 10-12-årige summerer antallet af respondenter til 801 og ikke til 800, som er det
reelle antal respondenter. Dette skyldes, at data fra Børneindexundersøgelsen blandt andet er vægtet på alder.
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Flere piger end drenge vurderer at solariebrug er meget farligt
Der er flere piger (37 %) end drenge (29 %), der vurderer, at det er meget farligt at gå i solarium.
Tabel 2.3 Hvor farligt tror du det er at gå i solarium? Blandt 8-12-årige. Fordelt på køn17.
Piger
Drenge
Alle
Meget farligt

32,9 %

36,7 %

29,4 %

Farligt

31,8 %

30,8 %

32,8 %

Mindre farligt

8,6 %

7,7 %

9,3 %

Slet ikke farligt

0,9 %

0,3 %

1,7 %

Ved ikke

25,7 %
100,0 %
(n=800)

24,6 %
100 %
(n=390)

26,7 %
100,0 %
(n=408)

Total

2.3 Intention om at bruge solarium i fremtiden blandt de 8-12-årige
3 % af de 8-12-årige respondenter angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden. Der er en
fjerdedel (24 %), der har svaret ”ved ikke” eller slet ikke har svaret på, om de vil bruge solarium i
fremtiden, heraf flere piger (29 %) end drenge (18 %).
Tabel 2.4 Forventer du at gå i solarium i fremtiden? Blandt 8-12-årige. Fordelt på køn18.
Alle
Piger
Drenge
Ja
Nej
Ved ikke/ubesvaret
Total

3,0 %
73,4 %
23,6 %
100,0 %
(n=800)

4,4 %
66,4 %
29,2 %
100,0 %
(n=390)

1,7 %
80,2 %
18,1 %
100,0 %
(n=409)

Blandt de 8-9-årige og de 10-12-årige er der ingen forskel på andelen, der angiver, at de forventer at
gå i solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af tabel).

2.4 Brug af solarium blandt de 13-14-årige
En tiendedel af de 13-14-årige har brugt solarium inden for det seneste år
Kortlægningen viser, at hver tiende unge mellem 13-14 år (11 %) har været i solarium inden for det
seneste år. Det er imidlertid kun ca. 1 % af de unge, der har været i solarium ugentligt eller
hyppigere. Fire ud af fem af de 13-14-årige (81 %) angiver, at de aldrig har brugt solarium.

17

Når tabellen opdeles på køn summerer antallet af respondenter til 798 og ikke til 800, som er det reelle antal
respondenter. Dette skyldes, at data fra Børneindexundersøgelsen blandt andet er vægtet på køn.
18
Når tabellen opdeles på køn summerer antallet af respondenter til 799 og ikke til 800, som er det reelle antal
respondenter. Dette skyldes, at data fra Børneindexundersøgelsen blandt andet er vægtet på køn.
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Tabel 2.5 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt 13-14-årige.
Andel
(%)
Flere gange om ugen
0,2 %
Ugentligt

0,6 %

Flere gange om måneden

2,0 %

Månedligt

2,6 %

Fire gange om året eller mindre

5,5 %

Solariebrugere totalt

10,9 %

Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt
4,2 %
solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
81,0 %
Ved ikke og ubesvaret

4,1 %
100,0 %
(n=293)

Total

Der er betydeligt flere 13-14-årige piger end drenge, der bruger solarium. Blandt pigerne har 17 %
været i solarium inden for det seneste år sammenlignet med 6 % af drengene (tal fremgår ikke af
tabel).

2.5 Risikoopfattelse blandt de 13-14-årige
Piger oplever i højere grad end drenge, at det er meget farligt at gå i solarium
Fire ud af fem af de 13-14-årige respondenter (79 %) vurderer, at det er farligt eller meget farligt at
gå i solarium. Det er især de 13-14-årige piger, der oplever, at det er meget farligt at gå i solarium (45
% mod 34 % af drengene).
Tabel 2.6 Hvor farligt tror du, det er at gå i solarium? Blandt 13-14-årige, fordelt på køn.
Alle

Piger

Drenge

Meget farligt

38,9 %

44,9 %

33,8 %

Farligt

39,6 %

37,5 %

41,4 %

Mindre farligt

12,3 %

8,1 %

15,9 %

Slet ikke farligt

0,7 %

0,7 %

0,6 %

Ved ikke/ubesvaret

8,6
100,0 %
(n=293)

8,8 %
100,0 %
(n=136)

8,3 %
100,0 %
(n=157)

Total

Det er desuden især de 13-14-årige, der ikke går i solarium, som vurderer, at det er meget farligt at
gå i solarium (41 % mod 28 % af solariebrugerne) (tal fremgår ikke af tabel).
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2.6 Intention om at bruge solarium i fremtiden blandt de 13-14-årige
Især piger og nuværende solariebrugere forventer at bruge solarium i fremtiden
I kortlægningen har vi spurgt de 13-14-årige unge, om de forventer at gå i solarium i fremtiden. 8 %
svarer ”ja”, mens hver fjerde ikke har taget stilling til det, eller har undladt at besvare spørgsmålet
(24 %). En langt højere andel af pigerne (13 %) end drengene (3 %) svarer, at de forventer at bruge
solarium i fremtiden.
Tabel 2.7 Forventer du at gå i solarium i fremtiden? Blandt 13-14-årige. Fordelt på køn19
Alle
Piger
Drenge
Ja
Nej
Ved ikke/ubesvaret
Total

7,7 %
68,7 %
23,6 %
100,0 %
(n=293)

13,1 %
59,9 %
27,0 %
100,0 %
(n=137)

3,2 %
75,8 %
21,0 %
100,0 %
(n=157)

Halvdelen af de solariebrugende 13-14-årige unge (49 %) forventer at bruge solarium i fremtiden
sammenlignet med kun 3 % af ikke-solariebrugerne (tal fremgår ikke af tabel).

19

Når tabellen opdeles på køn summerer antallet af respondenter til 294 og ikke til 293, som er det reelle antal
respondenter. Dette skyldes, at data fra Børneindexundersøgelsen blandt andet er vægtet på køn.
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3. Brug af solarium blandt unge 15-25 år
I dette kapitel kortlægges de 15-25-åriges solariebrug. Det undersøges, hvor mange 15-25-årige der
går i solarium, hvor ofte de gør det og hvorvidt solariebruget er forskelligt blandt drenge og piger, i
forskellige aldersklasser og i forskellige dele af landet. Efterfølgende undersøges det, hvor de unge
solariebrugere går i solarium henne.

Resumé


21 % af de unge mellem 15-25-årige har været i solarium inden for det seneste år. Det er især
de unge piger, der går i solarium (25 %).



De unge fra Region Hovedstaden går mindre i solarium end i resten af Danmark.



93 % af de unge solariebrugere går typisk i møntsolcentre uden personlig betjening.

3.1 Solariebrug blandt 15-25-årige
Solarium er populært blandt unge, men de bruger det ikke så ofte
Kortlægningen viser, at de unge har et højt forbrug af solarium. Hver femte af de unge mellem 15 og
25 år (21 %) svarer, at de har brugt solarium indenfor de seneste 12 måneder. De fleste unge
solariebrugere angiver, at de bruger solarium fire gange om året eller mindre (14 %), mens kun 0,3 %
af de 15-25-årige har brugt solarium flere gange om ugen eller ugentligt.
Tabel 3.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt de 15-25-årige.
Andel
(%)
Flere gange om ugen
0,1 %
Ugentligt

0,2 %

Flere gange om måneden

1,6 %

Månedligt

5,0 %

Fire gange om året eller mindre

13,7 %

Solariebrugere totalt

20,6 %

Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt
30,0 %
solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
49,3 %
Ved ikke20
Total

0,1 %
100,0 %
(n=1002)

20

Kun én respondent har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet: ”Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12
måneder”. Denne ene respondent ekskluderes i de videre analyser, hvorfor antallet af respondenter vil falde til 1001 hver
gang, de unge solariebrugere indgår som gruppe i en analyse.
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De unge, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder (21 %), er efterfølgende blevet
spurgt om, hvor mange gange, de cirka har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder. Over
halvdelen (61 %) af de unge svarer, at de har været i solarium mellem en og seks gange, mens ca.
hver femte har været i solarium hhv. 7-12 gange (21 %) og mere end 12 gange (19 %).
Tabel 3.2 Hvor mange gange har du været i solarium i de seneste 12 måneder? Blandt de 15-25-årige
solariebrugere.
Andel
(%)
1-6 gange
60,7 %
7-12 gange

20,4 %

Mere end 12 gange

18,4 %

Ubesvaret

0,5 %
100,0 %
(n=206)

Total

Piger går mere i solarium end drenge
Der er en betydelig kønsforskel i brugen af solarium blandt de 15-25-årige, idet 25 % af pigerne har
været i solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 16 % af drengene.
Tabel 3.3 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt de 15-25-årige fordelt på køn.
Alle
Piger
Drenge
Ja
Nej

20,6 %
79,3 %
100,0 %
(n=1001)

Total

24,9 %
75,1 %
100 %
(n=493)

16,3 %
83,7 %
100,0 %
(n=508)

I kortlægningen er der ikke fundet nogen forskel på solariebruget hos de 15-20-årige og de 21-25årige – hverken blandt piger eller drenge (tal fremgår ikke af tabel).
Der er færre solariebrugere i Region Hovedstaden sammenlignet med de andre regioner
Sammenlignes andelen af solariebrugere på tværs af landets fem regioner fremgår det, at der er
markant færre unge i Region Hovedstaden (13 %), der kan karakteriseres som solariebrugere. Den
største andel af solariebrugere finder vi i Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvor hhv. 30 %
og 26 % af de 15-25-årige har brugt solarium mindst én gang inden for de seneste 12 måneder.
Tabel 3.4 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på landets fem regioner.
Blandt de 15-25-årige.
Hovedstaden Sjælland
Syddanmark Midtjylland Nordjylland
Ja

13,4 %

24,0 %

19,3 %

26,0 %

29,5 %

Nej

86,6 %
100,0 %
(n=335)

76,0 %
100,0 %
(n=104)

80,7 %
100,0 %
(n=197)

74,0 %
100,0 %
(n=277)

70,5 %
100,0 %
(n=88)

Total
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Der er færrest solariebrugere i Storkøbenhavn
På tværs af bystørrelse er der ligeledes forskelle i brugen af solarium. Der er færrest solariebrugere i
Storkøbenhavn (12 %), mens andelen er markant højere i mindre og store byer (26 %).
Tabel 3.5 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt de 15-25-årige fordelt på
bystørrelse.
Storkøbenhavn I en stor by I en mindre by I en provinsby På
(>100.000
(20.000(500-20.000
landet/ikke
indbyggere) 100.000
indbyggere)
i en by
indbyggere)
Ja

11,5 %

25,7 %

26,4 %

22,1 %

13,8 %

Nej

88,5 %
100,0 %
(n=253)

74,3 %
100,0 %
(n=280)

73,6 %
100,0 %
(n=197)

77,9 %
100,0 %
(n=204)

86,2 %
100,0 %
(n=58)

Total

3.2 Hvor går de unge i solarium?
De fleste unge går i møntsolcentre uden personlig betjening
Langt de fleste af de unge solariebrugere tager solarium i møntsolcenter uden personlig betjening.
Det gælder for 93 % af de 15-25-årige, der bruger solarium, mens 13 % går i solarium i fitnesscentre.
Få af de unge går i solarium i solcentre med personlig betjening og i svømmehaller/sportshaller (4 %
og 2 %). Ingen af de unge har angivet, at de går i solarium på arbejdet eller derhjemme (0 %).
Tabel 3.6 Hvor går du i solarium? Blandt de 15-25-årige solariebrugere (n= 206).
Andel (%)21
Møntsolcenter (center uden personlig betjening, hvor man betaler med mønter
92,7 %
eller poletter)
Fitnesscenter
12,6 %
Solcenter med personlig betjening
4,4 %
Svømmehal/sportshal

2,4 %

På skønhedsklinik

0,5 %

Hjemme

0,0 %

På mit arbejde

0,0 %

Andet

0,0 %

21

Tabellen summer ikke til 100 %, idet det er muligt for respondenterne at afgive flere svar på spørgsmålet.
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4. 15-25-åriges forventninger til fremtidigt solariebrug
I dette kapitel undersøges hvor mange unge, der forventer at bruge solarium i fremtiden, og om de
vil bruge solarium oftere eller sjældnere end i dag. Derudover undersøges nogle af de faktorer, der
kan være relateret til fremtidigt solariebrug blandt de unge. Det belyses blandt andet, hvad der –
ifølge de unge selv – kan få dem til at bruge mindre solarium eller holde helt op med at bruge
solarium.

Resumé


18 % af de 15-25-årige forventer at bruge solarium i fremtiden, heraf flere piger end drenge.



68 % af de 15-25-årige solariebrugere forventer at bruge solarium i fremtiden.



Godt fire ud af ti (37 %) af de solariebrugere, der forventer at bruge solarium i fremtiden,
forventer at bruge mindre solarium fremover.



Vurderingen af, hvor ofte man skal gå i solarium, før det er sundhedsskadeligt, har betydning
for de unges intention om fremtidigt solariebrug.



De mest nævnte årsager til, hvad der kunne få de unge til at bruge mindre solarium eller
stoppe med at bruge solarium i fremtiden er:
o

Kræft i huden eller anden relateret sygdom hos dem selv eller deres nærmeste.

o

Bedre alternativer til at blive brun/moderne at være bleg.

4.1 Intention om at bruge solarium i fremtiden
18 % af de 15-25-årige angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden. Knap tre ud af fire (73
%) af de unge svarer, at de ikke forventer at bruge solarium i fremtiden.
Tabel 4.1 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på køn.
Alle
Piger
Drenge
Ja
Nej
Ved ikke
Total

18,2 %
73,0 %
8,8 %
100 %
(n=1001)

22,5 %
69,0 %
5,5 %
100 %
(n=493)

14,0 %
77,0 %
9,1 %
100 %
(n=508)

Flere 15-25-årige piger (23 %) end drenge (14 %) forventer at bruge solarium i fremtiden. Der er
ingen forskel på andelen af 15-20-årige og 21-25-årige, der forventer at bruge solarium i fremtiden
(tal fremgår ikke af tabel).
Der er endvidere en sammenhæng mellem hyppigheden af ens nuværende brug af solarium og ens
intention om at bruge solarium i fremtiden. De 15-25-årige, der går i solarium flere gange om
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måneden eller oftere, angiver i højere grad (84 %), end de unge som går i solarium fire gange om året
eller sjældnere (61 %), at de forventer at bruge solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af tabel).
Knap en femtedel af solariebrugerne overvejer at droppe solariet
Over to tredjedele (68 %) af solariebrugerne forventer at blive ved med at bruge solarium. Knap en
femtedel af de 15-25-årige respondenter (18 %), der har brugt solarium inden for det seneste år,
angiver, at de ikke har intentioner om, at bruge solarium i fremtiden.
Figur 4.1 Solariebrugeres intention om at bruge solarium i fremtiden
37 % forventer at bruge
mindre solarium i
fremtiden

68 % af solariebrugerne
forventer at bruge
solarium i fremtiden

49 % forventer ikke at
bruge mindre solarium i

18 % af solariebrugerne
forventer ikke at bruge
solarium i fremtiden

14 % ved ikke, om de vil
bruge mindre solarium i
fremtiden

fremtiden

15 % af solariebrugerne
ved ikke, om de vil
bruge solarium i
fremtiden
Blandt solariebrugerne er der lige mange piger og drenge, der forventer at bruge solarium i
fremtiden (68 % for begge). Til gengæld er flere drenge end piger i tvivl om, hvorvidt de vil bruge
solarium i fremtiden eller ej: Hver femte dreng har svaret ”ved ikke” (20 %) sammenlignet med 10 %
af pigerne (tal fremgår ikke af figur).
Fire ud af ti fremtidige solariebrugere forventer at bruge mindre solarium i fremtiden
De solariebrugere, som har angivet, at de forventer at bruge solarium i fremtiden, er efterfølgende
blevet spurgt om, hvorvidt de forventer at bruge mindre solarium i fremtiden. Knap fire ud af ti af de
15-25-årige solariebrugere (37 %), der har intentioner om et solarieforbrug i fremtiden, forventer at
bruge mindre solarium fremover (jf. figur 4.1). Der er ingen betydeligt køns- eller aldersforskel (tal
fremgår ikke af figur).
Ikke-solariebrugere vil ikke gå i solarium i fremtiden
Langt størstedelen af de 15-25-årige (87 %), der ikke har brugt solarium inden for det seneste år,
forventer ikke at gå i solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af figur). Der er dog 5 %, der har angivet,
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at de forventer at bruge solarium i fremtiden på trods af, at de ikke er solariebrugere på det
tidspunkt, hvor spørgsmålet blev stillet; heraf dobbelt så mange piger som drenge (8 % mod 4 %) (tal
fremgår ikke af figur). Der er ingen forskel på aldersgrupperne 15-20 år og 21-25 år (tal fremgår ikke
af figur).

4.2 Faktorer relateret til fremtidigt brug
Unges vurdering af sundhedsmæssig risiko ved eget solariebrug har betydning for, hvorvidt de vil
nedsætte deres solariebrug i fremtiden
De 15-25-årige solariebrugere er blevet spurgt til, i hvor høj grad de vurderer, at der er en
sundhedsmæssig risiko forbundet med deres solariebrug22. Blandt de solariebrugere, der i høj grad
vurderer, at deres eget solariebrug er forbundet med en sundhedsmæssig risiko, og som samtidig
forventer at bruge solarium i fremtiden23, er der 60 %, der forventer at bruge mindre solarium i
fremtiden. Til sammenligning er der kun 15 % af de solariebrugere, der slet ikke mener, at deres
solariebrug er forbundet med en sundhedsmæssig risiko, som forventer at bruge mindre solarium i
fremtiden (tal fremgår ikke af tabel).
Unges opfattelse af, hvor ofte man skal gå i solarium, før det er sundhedsskadeligt, har betydning
for intentionen om at bruge solarium i fremtiden
De unge som vurderer, at man skal tage solarium hyppigt (flere gange om ugen) for at det er
sundhedsskadeligt, er også dem som i højeste grad forventer selv at bruge solarium i fremtiden (37
%)24. Jo hyppigere de unge vurderer, at man skal gå i solarium for at det er sundhedsskadeligt, des
større er sandsynligheden for, at de angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden.
Tabel 4.2 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på hvor ofte de
unge mener, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt.
Flere gange En gang
En gang om Et par gange En gang i
om ugen
om ugen
måneden
om året
livet
Ja
37,0 %
23,0 %
19,8 %
9,3 %
11,1 %
Nej

54,6 %

66,7 %

72,1 %

82,5 %

82,2 %

Ved ikke

8,3 %
100 %
(n=108)

10,3 %
100 %
(n=243)

8,1 %
100,0 %
(n=247)

8,2 %
100,0 %
(n=97)

6,7 %
100,0 %
(n=180)

Total

Denne sammenhæng genfindes både blandt solariebrugere og ikke solariebrugere (tal fremgår ikke
af tabel).

22

Der kan læses mere om de unges vurdering af sundhedsmæssig risiko ved eget solariebrug i rapportens kapitel 6:
”Oplevelse af risici ved solariebrug blandt unge 15-25 år”.
23
Der er ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem vurdering af sundhedsmæssig risiko ved solariebrug og
intentionen om at bruge solarium i fremtiden.
24
Der kan læses mere om de unges opfattelse af, hvor ofte man skal gå i solarium, før det er sundhedsskadeligt, i
rapportens kapitel 6: ”Oplevelse af risici ved solariebrug blandt unge 15-25 år”.
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Hvad kan få de unge til at bruge mindre solarium eller stoppe med at bruge solarium?
I kortlægningen blev de 15-25-årige solariebrugere, der har angivet en intention om et fremtidigt
brug af solarium, spurgt om, hvad der kunne få dem til at bruge mindre solarium eller helt stoppe
med at bruge solarium. Spørgsmålet var åbent; dvs. at de unge kunne svare, hvad de ville (131 ud af
139 angav en grund). Efterfølgende er de unges svar grupperet.
Tabel 4.3 Hvad kan få dig til at bruge mindre solarium eller holde helt op med at bruge solarium?
Blandt de 15-25-årige solariebrugere, der har angivet en intention om at bruge solarium i fremtiden.
Andel (%)
Kræft i huden eller anden relateret sygdom
16,5 %
hos en selv eller hos ens nærmeste
Bedre alternativer til at blive brun/moderne
11,3 %
at være bleg
Mindsket tilgængelighed (ulovligt at bruge,
10,5 %
prisstigning, mv.)
Ingenting
9,8 %
Mere naturlig sol og bedre vejr i Danmark
8,3 %
Anden måde at behandle hudsygdomme
7,5 %
(akne, eksem, allergi) på
Bedre evidens og flere (skræmme)6,8 %
kampagner
Andre måder at behandle vinterdepression
1,5 %
på
Vurderer ikke, at det nuværende forbrug er
så problematisk, at en adfærdsændring er
15,0 %
nødvendig
Ved ikke
10,5 %
Andet
2,3 %
100 %
Total
(n=131)
Ca. en sjettedel af de 15-25-årige solariebrugere (17 %) angiver, at de selv eller en af deres nærmeste
skal have kræft i huden eller en anden alvorlig sygdom relateret til solariebrug, før de mindsker eller
stopper deres solariebrug. Samtidig efterspørger mere end hver tiende (11 %) bedre alternativer til
at blive brun, hvis det da ikke kan blive moderne at være bleg.
Desuden angiver knap en sjettedel af de unge solariebrugere (15 %), at en adfærdsændring hverken
er mulig eller nødvendig, idet de i forvejen bruger meget lidt solarium. Blandt de unge, der kommer
med dette svar, er der 90 %, der går i solarium fire gange årligt eller mindre, og 10 %, der angiver, at
de går i solarium månedligt (tal fremgår ikke af tabel).
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Der er 11 % af de unge som angiver, at hvis der var nogle gode og lette alternativer til at blive brun
ville de nedsætte eller stoppe deres brug af solarium. Nogle af de unger nævner bl.a., at selvbruner
er besværligt at smøre på, at det kun holder nogle få dage, og at det lugter grimt.
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5. Udviklingen i børn og unges solariebrug 2008-2010
I dette kapitel præsenteres udviklingen i andelen af børn og unge, der bruger solarium, gældende for
perioden 2008-2010. Først belyses udviklingen hos de 8-14-årige, og derefter belyses udviklingen hos
de 15-25-årige. Afslutningsvis ses der på udviklingen i de 15-25-åriges intention om at bruge solarium
i fremtiden.

Resumé


Andelen af 8-14-årige solariebrugere har ikke ændret sig betydeligt fra 2008 til 2010.



Der er sket en halvering i andelen af de 15-25-årige, der har brugt solarium inden for de
seneste år. I 2008 angav 40 % at have brugt solarium mod 21 % i 2010. Faldet er især sket
blandt pigerne og i aldersgruppen 15-20 år.



Andelen af 15-25-årige, der har brugt solarium månedligt eller hyppigere, er halveret fra 14
% i 2009 til 7 % i 2010.



Der er sket et betydeligt fald i andelen af de 15-25-årige, der forventer at bruge solarium i
fremtiden: Fra 41 % i 2008 til 18 % i 2010.

5.1 Udviklingen i de 8-14-åriges solariebrug
Ingen betydelig udvikling i andelen af 8-14-årige solariebrugere
Kortlægningen viser, at andelen af solariebrugere blandt de 8-12-årige børn ikke har ændret sig
betydeligt fra 2008 til 2010 – heller ikke når der ses separat på drenge og piger (tal fremgår ikke af
figur).
For de 13-14-årige ses et lille fald i andelen af solariebrugere fra 2009 til 2010. Når der kigges separat
på drenge og piger, ser det ud til, at det er de 13-14-årige piger, der går mindre i solarium.
Udviklingen er dog ikke statistisk signifikant.
Figur 5.1 Udviklingen i brug af solarium blandt 8-14-årige (2008-2010)
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5.2 Udviklingen i de 15-25-åriges solariebrug
Færre 15-25-årige solariebrugere
Andelen af solariebrugere blandt de 15-25-årige er faldet markant fra 2008-2010. I 2008 havde 40 %
af de 15-25-årige været i solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 32 % i 2009
og kun 21 % i 2010. Andelen af 15-25-årige, der har brugt solarium månedligt eller hyppigere, er
endvidere halveret fra 14 % i 2009 til 7 % i 2010 (tal fremgår ikke af figur).
Figur 5.2 Udviklingen i brug af solarium blandt 15-25-årige (2008-2010)

Udviklingen er tydeligst blandt piger
Andelen af solariebrugere er faldet blandt både drenge og piger; dog er faldet størst blandt pigerne. I
2008 angav over halvdelen af de 15-25-årige piger (52 %), at de havde brugt solarium inden for det
seneste år sammenlignet med kun 25 % af pigerne i 2010. For de 15-25-årige drenge ses et fald fra 29
% i 2008 til 16 % i 2010.
Specielt de yngste bruger mindre solarium
Kortlægningen viser, at andelen af solariebrugere især er faldet i aldersgruppen med de 15-20-årige,
idet knap halvdelen (46 %) i 2008 angav, at de havde brugt solarium inden for det seneste år
sammenlignet med en tredjedel (33 %) i 2009 og kun en femtedel i 2010 (21 %). Desuden ses det, at
der ikke længere er forskel på solariebruget blandt de 15-20-årige og 21-25-årige i 2010 (21 % af de
15-20-årige brugte solarium i 2010 sammenlignet med 20 % af de 21-25-årige).
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De unge piger dropper solariet
Det er især de 15-20-årige piger, som ikke bruger solarium længere. I 2008 havde over halvdelen af
de 15-20-årige piger (55 %) været i solarium inden for det seneste år sammenlignet med en fjerdedel
af pigerne (25 %) i 2010. Desuden ses et markant fald i brugen af solarium blandt de 20-25-årige
piger fra 2008-2010 (46 % i 2008 og 24 % i 2010).
Figur 5.3 Udviklingen i brug af solarium blandt 15-25-årige piger, fordelt på alder (2008-2010)

5.3 Udviklingen i de 15-25-åriges intention om at bruge solarium i fremtiden
Betydeligt færre unge forventer at bruge solarium i fremtiden
I 2008 angav fire ud af ti af de 15-25-årige (41 %), at de forventede at bruge solarium i fremtiden
sammenlignet med en fjerdedel (26 %) i 2009 og en femtedel (18 %) i 2010. Der er således sket et
betydeligt fald i forventet brug af solarium blandt de 15-25-årige.
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Figur 5.4 Udviklingen i andelen af fremtidige solariebrugere 2008-2010

Både færre piger og drenge forventer at bruge solarium i fremtiden
For både pigernes og drengenes vedkommende er andelen, der forventer at bruge solarium i
fremtiden, mere end halveret fra 2008 til 2010. Blandt de 15-25-årige piger forventede knap
halvdelen (48 %) i 2008 at bruge solarium i fremtiden sammenlignet med en tredjedel (32 %) i 2009
og under en fjerdedel (23 %) i 2010. Samme tendens ses blandt de jævnaldrende drenge, hvor en
tredjedel (33 %) i 2008 havde intentioner om et fremtidigt solariebrug sammenlignet med 20 % i
2009 og 14 % i 2010.
Både færre 15-20-årige og 21-25-årige forventer at bruge solarium i fremtiden
Kortlægningen viser, at der er sket et fald i andelen af de 15-25-årige, der har intentioner om at
bruge solarium – både blandt de yngste og ældste i aldersgruppen. Dog er faldet en del større blandt
de 15-20-årige. I 2008 angav 44 % af de 15-20-årige, at de forventede at bruge solarium i fremtiden,
sammenlignet med 18 % i 2010. Blandt de 21-25-årige var det 36 %, der i 2008 angav at have
intentioner om at bruge solarium i fremtiden, sammenlignet med 18 % i 2010.
Flere solariebrugere og ikke-solariebrugere overvejer at droppe solariet i fremtiden
I 2008 forventede 85 % af de 15-25-årige solariebrugere at bruge solarium i fremtiden sammenlignet
med 73 % i 2009 og 67 % i 2010. Blandt de 15-25-årige respondenter, der ikke har været i solarium
det seneste år, eller aldrig har været i solarium, havde 11 % i 2008 intentioner om at bruge solarium i
fremtiden, mens det kun gjorde sig gældende for 5 % i hhv. 2009 og 2010.
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6. Oplevelse af risici ved solariebrug blandt unge 15-25 år
De fem forrige kapitler har kortlagt hvor mange af de unge, som går i solarium, hvor ofte de går i
solarium, hvad der karakteriserer dem, som går i solarium, samt hvordan solariebruget har udviklet
sig de seneste år. De tre kommende kapitler fokuserer på, hvilke faktorer, der har betydning for, at
de unge vælger eller fravælger at gå i solarium.
I dette kapitel kortlægges de individuelle faktorer, der knytter sig til de unges solariebrug, mens de
to kommende kapitler vil have fokus på eksterne faktorer.
Individuelle faktorer er de faktorer, som knytter sig til de unges egne tanker, viden og holdning til
solariebrug. Nedenfor er listet fire eksempler på individuelle faktorer, som har betydning for, om den
unge vælger at gå i solarium eller ej. Jo, flere af disse faktorer, der karakteriserer den unge, des
mindre er sandsynligheden for, at den unge går i solarium.
1) Opfatter sig selv som sårbar for at få kræft i huden.
2) Opfatter kræft i huden som en alvorlig sygdom.
3) Tror på, at man nedsætter sin risiko for at få kræft i huden ved at undlade at gå i solarium.
4) Ikke mener, at fordelene ved at gå i solarium (brun hud mm.) overgår ulemperne25.
Kapitlet indledes med de unges vurdering af fordele og ulemper ved solariebrug. Herefter ses der på,
hvor ofte de unge mener, man skal gå i solarium, før det er sundhedsskadeligt, og i hvor høj grad
solariebrugerne oplever en sundhedsmæssig risiko forbundet med deres eget solariebrug.
Afslutningsvis beskrives, hvilke årsager de unge solariebrugere angiver for at bruge solarium samt
hvilke årsager ikke-solariebrugere angiver til, hvorfor de ikke bruger solarium.

Resumé


Næsten alle unge ved, at solarium øger risikoen for hud- og modermærkekræft.



Over halvdelen af de unge mener, at der er én eller flere fordele ved at bruge solarium.



35 % af de unge 15-25-årige mener, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for, at
det er sundhedsskadeligt. Specielt drenge og solariebrugere mener, at der skal et højt
solariebrug til, før det er sundhedsskadeligt.



24 % af de 15-25-årige solariebrugere oplever slet ikke, at der er en sundhedsmæssig risiko
forbundet med deres eget solariebrug.



De mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er, for at blive brun (72 %) og for at
føle sig pænere (41 %)



De mest almindelige begrundelser for ikke at bruge solarium er, at det er sundhedsskadeligt
(70 %) og at det ikke er den unges stil (60 %).

25

Janz et al., 2002.
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6.1 Unges opfattelse af sundhedsmæssige fordele og ulemper ved solariebrug
Næsten alle unge ved, at solariebrug er sundhedsskadeligt
Næsten alle de unge ved, at det at gå i solarium er behæftet med en sundhedsmæssig risiko, idet kun
1 % af de 15-25-årige angiver, at de ikke mener, at der er nogle sundhedsmæssige ulemper ved at
bruge solarium. Næsten alle de unge (96 %) angiver, at brug af solarium øger risikoen for at hud- og
modermærkekræft.
Tabel 6.1 Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der er ved at bruge solarium? (angiv gerne
flere svar). Blandt de 15-25-årige.
Andel
(%)26
Det øger risikoen for hud- og modermærkekræft
95,7 %
Det øger risikoen for kræft

80,2 %

Det øger risikoen for pigmentpletter

53,4 %

Det øger risikoen for solskoldninger

43,1 %

Det øger risikoen for øjenskader

40,1 %

Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium

1,2 %

Total

(n=1001)

Over halvdelen af de unge mener, at der er en eller flere sundhedsmæssige fordele ved at bruge
solarium
De unge mellem 15-25 år er blevet spurgt om, hvilke sundhedsmæssige fordele de mener, der er ved
at bruge solarium. Knap halvdelen af respondenterne (47 %) angiver, at de ikke mener, at der er
nogle sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium. Dermed mener over halvdelen af de unge, at
der er én eller flere sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium. En fjerdedel af de unge angiver,
at solarium giver bedre humør og velvære (25 %), mens en femtedel angiver, at det forebygger
depression (21 %) og mangel på D-vitamin (21 %).

26

Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summerer til 100 %.
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Tabel 6.2 Hvilke sundhedsmæssige fordele mener du, at der er ved at bruge solarium? (angiv gerne
flere svar). Blandt de 15-25-årige.
Andel
(%)27
Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium
47,4 %
Det giver bedre humør og velvære

25,1 %

Det forebygger depression

21,1 %

Det forebygger mangel på D-vitamin

21,1 %

Det forbereder huden til stærk naturlig sol

19,2 %

Det forebygger uren hud

15,4 %

Det forebygger solskoldninger

8,3 %

Det forebygger stress

8,0 %

Det forebygger hudsygdomme

4,0 %

Total

(n=1001)

Der er flere ikke-solariebrugere (52 %) end solariebrugere (31 %), der angiver, at der ikke er nogen
sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium (tal fremgår ikke af tabel).

6.2 De unges vurdering af solariers sundhedsskadelige effekt
En stor del af de unge betragter kun et meget højt solariebrug som sundhedsskadeligt
UV-stråling fra solarier er kræftfremkaldende28, og bare ét solariebesøg om måneden øger risikoen
for at udvikle modermærkekræft op til tre gange29. En tredjedel af de 15-25-årige respondenter (35
%) mener imidlertid, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for, at det er
sundhedsskadeligt.
Tabel 6.3 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de
15-25-årige.
Alle
Piger
Drenge
Flere gange om ugen

10,8 %

6,7 %

14,8 %

En gang om ugen

24,3 %

23,1 %

25,4 %

En gang om måneden

24,8 %

28,0 %

21,5 %

Et par gange om året

9,7 %

12,6 %

6,9 %

En gang i livet

18,0 %

20,5 %

15,6 %

Ved ikke

12,6 %
9,1 %
100 %
100 %
(n=1001) (n=493)

Total

15,9 %
100 %
(n=508)
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Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summerer til 100 %.
IARC, 2010.
29
Veierød et al., 2010.
28
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Specielt drengene mener, at man skal tage solarium hyppigt for, at det er sundhedsskadeligt. Fire ud
af ti af drengene (40 %) mener, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for at det er
sundhedsskadeligt sammenlignet med knap en tredjedel af pigerne (30 %).
Især solariebrugere mener, at der skal et højt solariebrug til, før det er sundhedsskadeligt
Knap halvdelen af de 15-25-årige (45 %), der har brugt solarium inden for det seneste år, mener, at
man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere, for at det er sundhedsskadeligt, sammenlignet med
en tredjedel af de unge (33 %), som ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder.
Desuden er der flere ikke-solariebrugere end solariebrugere, der angiver, at de ikke ved, hvor ofte
man skal tage solarium, før det er sundhedsskadeligt (15 % mod 4 % af solariebrugerne).
Tabel 6.4 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de
15-25-årige fordelt på om man har taget solarium inden for de sidste 12 måneder.
Ikke
Solariebrugere
solariebrugere
Flere gange om ugen
18,0 %
8,9 %
En gang om ugen
26,7 %
23,6 %
En gang om måneden
30,1 %
23,3 %
Et par gange om året
7,3 %
10,3 %
En gang i livet
14,1 %
19,0 %
Ved ikke
3,9 %
14,8 %
100 %
100 %
Total
(n=206)
(n=795)
Hver fjerde unge solariebruger vurderer eget solariebrug som ufarligt
På trods af, at 99 % af de unge solariebrugere angiver, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet
med at bruge solarium (tal fremgår ikke af tabel), angiver en fjerdedel af de 15-25-årige
solariebrugere (24 %), at de slet ikke oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med
deres eget solariebrug. Kun en sjettedel (17 %) af de unge mener, at deres solariebrug i høj grad er
forbundet med en sundhedsmæssig risiko30. Dette kan hænge sammen med, at man oftere vurderer,
at der er en mindre risiko behæftet med ens eget sundhedsadfærd, sammenlignet med andres
sundhedsadfærd31.

30
31

I denne analyse er der ikke taget højde for, hvor ofte de unge rent faktisk går i solarium.
Weinstein, 1980.
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Tabel 6.5 I hvor høj grad oplever du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit
solariebrug? Blandt de 15-25-årige solariebrugere.
Andel
(%)
I høj grad
16,5 %
I nogen grad

23,3 %

I mindre grad

36,4 %

Slet ikke

23,8 %
100 %
(n=206)

Total

Der er ingen betydelig forskel på køn og alder i oplevelsen af eget solarieforbrug som
sundhedsskadeligt. Der ses heller ingen entydig sammenhæng mellem hvor ofte, de unge går i
solarium, og i hvor høj grad de unge oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med eget
solariebrug (tal fremgår ikke af tabel).

6.3 Årsager til solariebrug blandt de unge
De 15-25-årige respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er
efterfølgende blevet spurgt om deres typiske begrundelse for at bruge solarium. Svarene fremgår af
nedenstående tabel.
Tabel 6.6 Hvad er typisk din begrundelse for at bruge solarium? Blandt de 15-25-årige (n=206).
Andel (%)32
For at blive brun
72,3 %
Jeg føler mig pænere

41,3 %

For at forberede huden på stærk sol inden ferie

29,6 %

På grund af uren hud

26,2 %

Det er afslappende

25,2 %

Jeg får ofte at vide, at jeg er bleg

18,4 %

Jeg vil gerne se sund ud

16,0 %

For at få D-vitamin

10,7 %

Andet

1,9 %

De mest almindelige begrundelser er ”For at blive brun” (72 %) og ”Jeg føler mig pænere” (41 %). Det
lader således til, at de unge solariebrugere sætter lighedstegn mellem det at være solbrun og det at
være pæn. Hver tredje af de 15-25-årige solariebrugere (30 %) svarer desuden, at de går i solarium
for at forberede huden på stærk sol inden ferien.

32

Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summerer til 100 %.

31
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6.4 Årsager til ikke-solariebrug blandt de unge
De unge ikke-solariebrugere bruger ikke solarium, da de bekymrer sig om deres sundhed
Syv ud af ti af de 15-25-årige (70 %), der ikke har været i solarium inden for de seneste 12 måneder,
angiver, at de er bekymrede for, at det skader deres sundhed. Derudover angiver de unge, at det ikke
er deres stil (60 %), og at de er tilfredse med deres naturlige kulør (47 %).
Tabel 6.7 Hvorfor bruger du ikke solarium? Blandt de 15-25-årige, der ikke har været i solarium inden
for de seneste 12 måneder.
Andel
(%)33
Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed
69,8 %
Det er ikke min stil

59,5 %

Jeg er tilfreds med min naturlige kulør

46,9 %

Det er for dyrt

23,1 %

Jeg bliver nemt skoldet

17,1 %

Jeg er bange for at få rynker

14,8 %

Det er ubehageligt

11,2 %

Det tager for lang tid

9,3 %

Jeg må ikke for mine forældre

5,3 %

Andet

9,7 %

Total

(n=795)

Hver tiende respondent har i den åbne ”andet”-kategori angivet andre årsager til, at de fravælger at
bruge solarium. Af andre årsager fremgår det for det første, at en del af de unge kender den
sundhedsrisiko, der er forbundet med at bruge solarium. Flere respondenter fremhæver, at de ikke
bruger solarium pga. risikoen for kræft i huden: ”Man risikerer at få hudkræft”, ”Øget chance for
modermærkekræft”, ”Vil ikke udsætte mig for større risiko for hudkræft, end man i forvejen har”.
Der er også flere unge, der angiver, at de opfatter solariebrug som direkte dumt: ”Jeg opfatter det
som en dum ide/dille og totalt unødvendigt”, ”Det er dumt”. Flere af de unge mener desuden, at den
solariebrune kulør ikke er efterstræbelsesværdig: ”Unaturlig kulør”, ”Man bliver jo orange”. Andre
”bivirkninger” ved solariebrug nævnes også: ”Man lugter af brændt gris bagefter”, ”Klaustrofobisk”,
”Min hud begyndte at klø rigtig meget flere steder på kroppen”.
De unge ikke-solariebrugere er især bekymrede for at få hudkræft eller modermærkekræft
De ikke-solariebrugere, som svarede, at de ikke brugte solarium, fordi de var bekymrede for, at det
skader deres sundhed (n=555), er efterfølgende blevet spurgt om, hvordan de er bekymrede for, at
solariebrug kan skade deres sundhed. Næsten alle respondenter har angivet, at de er bekymrede for

33

Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summer til 100 %.
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at få hudkræft eller modermærkekræft (100 %), mens ca. hver fjerde er bekymrede for at få hhv.
pigmentpletter (28 %) og forbrændinger (25 %).
Tabel 6.8 Hvordan er du bekymret for, at solarium skader din sundhed? Blandt de 15-25-årige, der
ikke har været i solarium inden for de seneste 12 måneder, og som har angivet, at de ikke bruger
solarium fordi de er bekymrede for, at solarium skader deres sundhed.
Andel
(%)34
Jeg er bekymret for at få hudkræft eller modermærkekræft
99,6 %
Jeg er bekymret for at få pigmentpletter

27,6 %

Jeg er bekymret for at få forbrændinger

25,4 %

Jeg er bekymret for at få øjenskader

19,8 %

Andet

1,8 %

Total

(n=555)

34

Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summer til 100 %.
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7. Påvirkning fra venner og familie (Unge 15-25 år)
Mens foregående kapitel 6 fokuserede på de unges individuelle opfattelser af risiko ved solariebrug,
vil dette kapitel se på eksterne faktorer, som påvirker de unge. Unges holdning til, om solariebrug er
farligt eller ej, er således ikke noget, der kun kommer ”indefra”. Unges holdning til solariebrug er i
høj grad påvirket af deres omgivelser. Forældrenes viden, holdninger og adfærd har især betydning
for de mindre børn, mens omgangskredsens holdning og vaner får større og større betydning op
gennem teenageårene35.
I dette kapitel lægges der vægt på, hvilken betydning vennernes og forældrenes adfærd har for de
15-25-åriges egne vaner. Det undersøges desuden, hvor mange unge solariebrugere, der følges med
nogen, når de går i solarium. Herunder undersøges det, hvem de følges med, og hvorfor de følges
med nogen.

Resumé


Jo større en andel af de 15-25-åriges venner, der bruger solarium, des større er
sandsynligheden for, at de unge selv har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder.



Solariebrug er ”arveligt”: Børn af forældre, der bruger solarium, har større sandsynlighed for
selv at bruge solarium, end børn af forældre, der ikke bruger solarium.



Seks ud af ti (62 %) af de 15-25-årige angiver, at de følges med nogen, når de går i solarium.
Det er især de 15-20-årige piger, der følges med nogen (83 %).



De unge, der bruger solarium og følges med nogen til solariet, følges primært med deres
venner og kæreste.



De unge følges især med nogen til solariet, fordi det er hyggeligt, og fordi det er utrygt at gå
alene.

7.1 Venners solariebrug
Knap hver tredje af de 15-25-årige (31 %) angiver, at nogle af deres venner bruger solarium, mens 4
% angiver, at alle eller næsten alle deres venner bruger solarium.

35

Mewse et al. 2011.
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Tabel 7.1 Hvor mange af dine venner bruger solarium? Blandt de 15-25-årige.

Ingen af mine venner

Andel
(%)
12,3 %

Få af mine venner

43,8 %

Nogle af mine venner

30,5 %

Næsten alle mine venner

4,0 %

Alle mine venner

0,2 %

Ved ikke

9,2 %
100 %
(n=1002)

Total

Betydning af venners solariebrug for eget solariebrug
Venners brug af solarium ser ud til at have stor betydning for de 15-25-åriges eget brug af solarium.
Fx er der fire gange så mange solariebrugere blandt de 15-25-årige (63 %), hvis venner næsten alle er
solariebrugere sammenlignet med dem, hvor kun få af deres venner bruger solarium (15 %). Blandt
de unge, hvor ingen af deres venner bruger solarium, har kun 4 % været i solarium inden for de
seneste 12 måneder. Jo større andel af de unges venner, der bruger solarium, des større er
sandsynligheden for, at de unge selv har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder.
Tabel 7.2 Har selv taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på ’Hvor mange af dine
venner bruger solarium’?
Ingen af mine Få af mine
Nogle af
Næsten
Ved ikke
venner
venner
mine
alle/alle
venner
mine venner
8,7 %
Ja
4,1 %
15,0 %
33,1 %
61,9 %
91,3 %
Nej
95,9 %
85,0 %
66,9 %
38,1 %
Total

100 %
(n=123)

100 %
(n=439)

100 %
(n=305)

100 %
(n=42)

100 %
(n=92)

7.3 Forældres brug af solarium
Knap hver syvende af de 15-25-årige har mindst én forælder, der er solariebruger
Knap en ud af syv af de 15-25-årige (14 %) angiver, at mindst én af deres forældre har brugt solarium
inden for de seneste 12 måneder.
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Tabel 7.3 Har en eller begge af dine forældre været i solarium inden for de seneste 12
Andel
måneder?
(%)
Ja

13,9 %

Nej

79,3 %

Ved ikke

6,8 %
100 %
(n=1002)

Total

Forældres solariebrug har betydning for deres børns solariebrug
Forældres brug af solarium ser ud til at have betydning for de unges eget brug af solarium. Halvdelen
af de 15-25-årige (50 %), som har angivet, at en eller begge forældre har været i solarium inden for
det seneste år, har selv brugt solarium inden for det seneste år, sammenlignet med en sjettedel (16
%) af de unge, hvis forældre ikke brugt solarium.
Tabel 7.4 Har selv taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på hvorvidt en eller begge
forældre har været i solarium inden for de seneste 12 måneder.
En eller begge
Forældre har ikke Ved ikke
forældre har
været i solarium
været i solarium inden for det
inden for det
seneste år
seneste år
Ja
49,6, %
15,7 %
17,6 %
Nej
50,4 %
84,3 %
82,4 %
Total

100 %
(n=139)

100 %
(n=794)

100 %
(n=68)

7.4 Solarium som en social aktivitet
Især de 15-20-årige følges med nogen i solarium
Solarium er for mange af de unge solariebrugere en social aktivitet. Knap to ud af tre af de 15-25årige (62 %) svarer, at de følges med nogen, når de går i solarium. Der er stor aldersforskel i andelen,
der følges med nogen i solariet. Blandt de 15-20-årige følges 75 % med nogen sammenlignet med 44
% af de 21-25-årige.

Tabel 7.5 Følges du med nogen, når du går i solarium? Fordelt på alder blandt solariebrugere.
Alle
15-20-årige
21-25-årige
Ja36
Nej
Total

62,1 %
37,9 %
100 %
(n=206)

75,0 %
25,0 %
100 %
(n=120)

44,2 %
55,8 %
100 %
(n=86)
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I spørgeskemaet kunne respondenterne både svare ”ja” og ”af og til” til spørgsmålet om, hvor vidt de følges med nogen,
når de går i solarium. De to kategorier er efterfølgende blevet slået sammen.
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Især pigerne følges med nogen i solarium
To ud af tre (67 %) af de 15-25-årige piger følges med nogen, når de går i solarium sammenlignet
med 56 % af de 15-25-årige drenge.
Tabel 7.6 Følges du med nogen, når du går i solarium? Blandt de 15-25-årige solariebrugere fordelt
på køn.
Piger
Drenge
Ja
Nej
Total

66,7 %
33,3 %
100 %
(n=123)

55,5 %
44,0 %
100 %
(n=83)

Det er især de 15-20-årige piger (83 %), der følges med nogen, når de går i solarium, sammenlignet
med 63 % af de 15-20-årige drenge (tal fremgår ikke af tabel).

De 15-25-årige følges primært med venner
De solariebrugere, der har angivet, at de følges med nogen, når de går i solarium, er efterfølgende
blevet spurgt, hvem de følges med. De 15-25-årige følges især med deres venner (76 %) og kæreste
(35 %). Knap en femtedel af de 15-25-årige angiver, at de følges med deres søskende (19 %) eller
deres mor (16 %).
Tabel 7.7 Hvem følges du med? Blandt de 15-25-årige solariebrugere (n =128).
Andel (%)37
Venner

75,8 %

Kæreste

34,4 %

Søskende

18,8 %

Mor

15,6 %

Far

3,9 %

Andre

0,8 %

Især de 15-20-årige følges med deres venner, søskende og mor
Blandt de 15-20-årige solariebrugere er der næsten dobbelt så mange, der følges med venner
sammenlignet med de 21-25-årige (88 % sammenlignet med 48 %). Der er derudover flere i gruppen
af de 15-20-årige, som følges med deres søskende (23 % sammenlignet med 8 %). I den ældre
aldersgruppe er der til gengæld over dobbelt så mange, der følges med deres kæreste, idet 58 % af
de 21-25-årige angiver, at de følges med deres kæreste sammenlignet med 25 % af de 15-20-årige.

37

Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summer til 100 %.
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Tabel 7.8 Hvem følges du med? Fordelt på alder blandt solariebrugere.
15-20-årige
(n=90)
Venner
87,5 %
Kæreste
24,4 %
Søskende
23,3 %
Mor
17,8 %
Far
4,4 %
Andre
1,1 %

21-25-årige
(n=38)
47,4 %
57,9 %
7,9 %
10,5 %
2,6 %
0%

Der er en lidt større andel af de 15-25-årige drenge end piger, der angiver, at de følges med deres
kæreste (41 % mod 31 %), men derudover findes der ingen betydelige forskelle i, hvem drenge og
piger følges med, når de går i solarium.
Det er hyggeligt og trygt at følges med nogen, når man går i solarium
De unge, der følges med nogen i solarium, er efterfølgende blevet spurgt om, hvorfor de følges med
nogen. Spørgsmålet blev stillet som et åbent spørgsmål, så de unge kunne skrive, hvad de ville og i
tabel 7.9 er de mest gennemgående svar blevet kategoriseret. Næsten fire ud af ti (38 %) angiver, at
de følges med nogen, fordi det er hyggeligt, mens hver sjette angiver, at de følges med nogen, fordi
de andre også skal i solarium. Næsten hver tiende respondent (9 %) angiver desuden, at de følges
med nogen, fordi det er utrygt at gå alene i solarium.
Tabel 7.9 Hvorfor følges du med nogen, når du går i solarium? Blandt de 15-25-årige solariebrugere,
som følges med nogen.
Andel (%)
Fordi det er hyggeligt

38,2 %

Fordi han/hun/de også skal i solarium

16,3 %

Fordi det er utrygt at gå alene
8,9 %
Fordi det falder sammen med andre ting, man laver sammen – fx fitness eller
8,1 %
shopping
Fordi han/hun/de betaler
2,4 %
Andet
Total

26,0 %
100 %
(n=123)
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8. Mødres holdning til solariebrug generelt og hos deres børn
I kapitel 7 blev det nævnt, at forældres viden, holdninger og adfærd har betydning for deres børns
brug af solarium. Der blev således fundet en sammenhæng mellem de unges solarieadfærd og deres
forældres solarieadfærd. Denne sammenhæng kan forklares ved hjælp af begrebet ”modeling” 38.
Modeling indebærer, at mennesket observerer andres adfærd, for derefter at kopiere den og gøre
den til sin egen. Forældre er som primære omsorgspersoner for deres børn afgørende ”modeller” for
børnenes adfærd. Det er derfor rimeligt at antage, at forældres solariebrug er en adfærd, som barnet
orienterer sig mod og imiterer i sin egen adfærd.
I dette kapitel ser vi nærmere på mødres holdning til deres børns enten nuværende eller evt.
fremtidige solariebrug, mødrenes egne solarievaner, deres viden om solariets sundhedsskadelige
effekt, samt deres holdning til et nationalt forbud mod brug af solarier for unge under 18 år
undersøges.

Resumé


Næsten alle de 40-50-årige mødre ved, at der er en sammenhæng mellem brug af solarium
og hud- og modermærkekræft (95 %).



Hver tredje af de 40-50-årige mødre mener, at der er en eller flere sundhedsmæssige fordele
ved at bruge solarium. Det er især de solariebrugende mødre, der angiver dette (69 %).



36 % af de 40-50-årige mødre mener, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for,
at det er sundhedsskadeligt. Specielt mødre, der selv bruger solarium, mener, at man skal gå
hyppigt i solarium, for at det er sundhedsskadeligt.



Halvdelen af de 40-50-årige mødre, hvis børn går i solarium, er imod, at deres barn bruger
solarium.



Tre ud af fire af de 40-50-årige mødre (76 %) mener, at det skal være forbudt for børn og
unge under 18 år at gå i solarium. Specielt mødre, som ikke selv bruger solarium, og som har
børn, der ikke bruger solarium, støtter op om et forbud.

8.1 De sundhedsmæssige fordele og ulemper ved at bruge solarium
Sammenhængen mellem brug af solarium og kræft i huden er velkendt
De 40-50-årige mødre er blevet spurgt til, hvilke ulemper, de mener, der er ved at bruge solarium. De
havde mulighed for at angive flere svar. Hovedparten af de 40-50-årige mødre (95 %) ved, at
solarium øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Kun 1 % af mødrene mener ikke, at der er
nogle sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium.

38

Bandura, 1986.
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Tabel 8.1 Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der er ved at bruge solarium? Blandt de 4050-årige mødre.
Andel (%)39
Det øger risikoen for hud- og modermærkekræft
Det øger risikoen for kræft
Det øger risikoen for pigmentpletter
Det øger risikoen for solskoldninger
Det øger risikoen for øjenskader
Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium

94,5 %
58,6 %
50,4 %
27,8 %
27,6 %
1,2 %

Total

(n=1010)

Også de solariebrugende mødre kender til de sundhedsmæssige ulemper ved solariebrug, i det 93 %
angiver, at solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Kun 3 % mener ikke, at der er
nogen sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium (tal fremgår ikke af tabel).

To ud af tre mødre mener ikke, at der er nogen sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium
De 40-50-årige mødre er blevet spurgt til, hvilke fordele, de mener, der er ved at bruge solarium. De
havde mulighed for at angive flere svar. To ud af tre af de adspurgte mødre mener ikke, at der er
nogen sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium (66 %). Dog er der næsten en fjerdedel af
mødrene, der mener, at solariebrug giver bedre humør og velvære (23 %), og hver tiende mener, at
solariebrug forebygger depression (10 %).
Tabel 8.2 Hvilke sundhedsmæssige fordele mener du, at der er ved at bruge solarium? Blandt de 4050-årige mødre.
Andel (%)40
Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige fordele ved at bruge
66,3 %
solarium
Det giver bedre humør og velvære
23,4 %
Det forebygger depression
9,7 %
Det forbereder huden til stærk naturlig sol

8,1 %

Det forebygger solskoldninger
Det forebygger uren hud
Det forebygger mangel på D-vitamin

6,5 %
5,6 %
5,0 %

Det forebygger stress

3,8 %

Det forebygger hudsygdomme

2,7 %

Total

(n=1010)

39
40

Tabellen summer ikke til 100 %, idet det er muligt for respondenterne at afgive flere svar på spørgsmålet.
Tabellen summer ikke til 100 %, idet det er muligt for respondenterne at afgive flere svar på spørgsmålet.
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Især de solariebrugende mødre ser sundhedsmæssige fordele ved et solariebrug
Billedet er et andet, hvis der fokuseres på de 40-50-årige mødre, der har brugt solarium inden for det
seneste år. Blandt de solariebrugende mødre, mener kun 31 %, at der ikke er nogen
sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium sammenlignet med 75 % af de mødre, der ikke har
brugt solarium inden for det seneste år (tal fremgår ikke af tabel).
Halvdelen af de solariebrugende mødre mener, at brug af solarium giver øget humør og velvære (50
%) mod 17 % af ikke-solariebrugerne. Hver femte solariebruger mener desuden, at solariebrug
forebygger depression og forbereder huden til stærk, naturlig sol (21 % og 20 %) mod hhv. 7 % og 5 %
blandt ikke-solariebrugerne (tal fremgår ikke af tabel).

8.2 Hvor ofte skal man tage solarium, før det er sundhedsskadeligt?
Mange mødre mener ikke at et månedligt solariebrug er skadeligt
Næsten fire ud af ti af de 40-50-årige mødre (36 %) mener, at man skal tage solarium ugentligt eller
hyppigere, for at det er sundhedsskadeligt. Der ser således ud til, at der er mange mødre, der ikke
ved, at én gang solarium om måneden øger risikoen for at udvikle modermærkekræft tre gange41.
Tabel 8.3 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium, for at det er sundhedsskadeligt? Blandt de
40-50-årige mødre, fordelt på solariebrugere/ikke-solariebrugere42
IkkeAlle
Solariebrugere
solariebrugere
Flere gange om ugen
11,0 %
26,5 %
7,3 %
En gang om ugen
25,4 %
32,1 %
23,8 %
En gang om måneden
23,0 %
17,9 %
24,3 %
Et par gange om året
9,5 %
6, 1 %
10,3 %
En gang i livet
8,4 %
6,1 %
8,9 %
Ved ikke
22,7 %
11,2 %
25,5 %
100 %
100 %
100 %
Total
(n=1010)
(n=196)
(n=812)
Særligt de 40-50-årige mødre, der har brugt solarium inden for det seneste år, mener, at man skal
tage solarium hyppigt for, at det er sundhedsskadeligt. Seks ud af ti af de solariebrugende mødre (59
%) angiver, at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere for, at det er sundhedsskadeligt
sammenlignet med en tredjedel (31 %) af de respondenter, der ikke har brugt solarium indenfor det
seneste år.

41

Veierød et al., 2010.
Når tabellen opdeles på solariebrugere og ikke-solariebrugere summerer antallet af respondenter til 1008 og ikke til
1010, som er det reelle antal respondenter. Dette skyldes, at to respondenter har svaret ”ved ikke” på spørgsmålet om,
hvor tit de har været i solarium inden for de seneste år. De er således hverken klassificerede som solariebrugere eller om
ikke-solariebrugere.
42
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Det tyder altså på, at de 40-50-årige mødre har viden om, at der er en sammenhæng mellem brug af
solarium og kræft i huden – men ikke viden om, hvor ofte man skal tage solarium før det er
sundhedsskadeligt.

8.3 Mødrenes holdning til eget barns solariebrug
Hver anden mor er imod sit barns solariebrug
De 40-50-årige mødre, der har angivet, at deres barn har brugt solarium inden for det seneste år, er
efterfølgende blevet spurgt, hvad de synes om, at deres barn bruger solarium. Omkring halvdelen af
mødrene accepterer deres barns solariebrug (48 %), mens den anden halvdel er imod det (52 %).
Tabel 8.4 Hvad synes du om, at dit barn bruger solarium? Blandt de 40-50-årige mødre, hvis børn er
solariebrugere; fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere
IkkeAlle
Solariebrugere
solariebrugere
Det er i orden, at han/hun bruger solarium
2,2 %
3,1 %
1,4 %
Jeg synes, at det er acceptabelt, at han/hun bruger
45,9 %
64,6 %
28,6 %
lidt solarium – men ikke for meget
Jeg er imod det
51,9 %
32,3 %
70,0 %
100 %
100 %
100 %
Total
(n=135)
(n= 65)
(n=70)
Mødre, der selv bruger solarium, accepterer i højere grad, at deres børn bruger solarium (68 %),
sammenlignet med mødre, som ikke har brugt solarium inden for det seneste år (30 %).
Hver tredje mor vil give sit barn lov til at prøve at gå i solarium
De 40-50-årige mødre, der har angivet, at deres børn ikke har brugt solarium inden for det seneste
år, er efterfølgende blevet spurgt, hvad deres holdning vil være, hvis deres barn gerne vil prøve at
bruge solarium. To ud af tre af de adspurgte mødre (66 %) angiver, at deres barn slet ikke må prøve
at bruge solarium, mens næsten en tredjedel af de adspurgte (30 %) svarer, at barnet gerne må
prøve det – men ikke for meget. Kun 4 % af de adspurgte mener, at barnet gerne må prøve det.
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Tabel 8.5 Hvad ville din holdning være, hvis dit barn gerne vil prøve at bruge solarium? Blandt de 4050-årige mødre, hvis børn ikke er solariebrugere; fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere43.
IkkeAlle
Solariebrugere
solariebrugere
Han/hun må gerne prøve det
4,0 %
3,8 %
4,0 %
Han/hun må gerne prøve det, men ikke bruge for
30,4 %
40,5 %
28,6 %
meget
Han/hun må slet ikke prøve det
65,6 %
55,7 %
67,4 %
100 %
100 %
100 %
Total
(n=875)
(n=131)
(n=742)
De 40-50-årige mødre, der ikke har brugt solarium inden for det seneste år, angiver i højere grad, at
deres barn ikke må gå i solarium (67 %), sammenlignet med de mødre, der selv har brugt solarium
inden for det seneste år (56 %).

8.4 Mødres holdning til solarieforbud
Stor forældreopbakning til solarieforbud
Hovedparten af de adspurgte mødre går ind for et solarieforbud. Tre ud af fire af de 40-50-årige
mødre (76 %) mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium. Kun
14 % angiver, at de ikke synes, at der skal være et forbud.
Tabel 8.6 Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium? Blandt
de 40-50-årige mødre, fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere44.
IkkeAlle
Solariebrugere
solariebrugere
Ja
76,3 %
55,1 %
81,5 %
Nej
14,1 %
29,1 %
10,3 %
Ved ikke
9,6 %
15,8 %
8,1 %
100,0 %
100 %
100,0 %
Total
(n=1010) (n=196)
(n=812)

Specielt mødre, der ikke bruger solarium, bakker op om et forbud
Otte ud af ti af de 40-50-årige mødre (82 %), der ikke har brugt solarium inden for det seneste år,
mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium, sammenlignet med
godt halvdelen af de solariebrugende mødre (55 %).

43

Når tabellen opdeles på solariebrugere og ikke-solariebrugere summerer antallet af respondenter til 873 og ikke til 875,
som er det reelle antal respondenter, hvis børn ikke er solariebrugere. Dette skyldes, at to respondenter har svaret ”ved
ikke” på spørgsmålet om, hvor tit de har været i solarium inden for de seneste år. De er således hverken klassificerede som
solariebrugere eller som ikke-solariebrugere.
44
Når tabellen opdeles på solariebrugere og ikke-solariebrugere summerer antallet af respondenter til 1008 og ikke til
1010, som er det reelle antal respondenter. Dette skyldes, at to respondenter har svaret ”ved ikke” på spørgsmålet om,
hvor tit de har været i solarium inden for de seneste år. De er således hverken klassificerede som solariebrugere eller om
ikke-solariebrugere.
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9. Metode
Denne rapport bygger på tre dataindsamlinger:


Den første dataindsamling er foretaget af Gallup som del af Gallups Børneindexundersøgelse
og omfatter 1093 respondenter i alderen 8-14 år. I Børneindexundersøgelsen har
Solkampagnen

tilkøbt

sig

flere

spørgsmål

om

børns

sol-

og

solarievaner.

Børneindexundersøgelsen blev gennemført i august 2010.


Den anden dataindsamling er foretaget i december 2010 af Userneeds som en webbaseret
spørgeskemaundersøgelse

blandt

1002

respondenter

i

alderen

15-25

år,

hvor

respondenterne er udtrukket fra Userneeds’ Danmarkspanel.


Den tredje dataindsamling er ligeledes foretaget i december 2010 af Userneeds som en
webbaseret spørgeskemaundersøgelser blandt 1010 kvindelige respondenter i alderen 4050 år med hjemmeboende børn i alderen 12-18 år. Respondenterne i den tredje
dataindsamling er også udtrukket fra Userneeds’ Danmarkspanel. Af bilag fremgår
spørgeskemaerne til de tre undersøgelser.

De tre ovennævnte undersøgelser er alle blevet gennemført hvert år siden 2008. I kapitel 5
”Udviklingen i børn og unges solariebrug 2008-2010” anvendes der også data fra undersøgelserne i
2008 og 2009.
Alle dataindsamlinger er – som ovenfor angivet - foretaget som spørgeskemaundersøgelser. Hermed
er oplysninger om respondenternes viden, holdninger og adfærd i forbindelse med solariebrug
baseret på selvrapportering.

9.1 Børneindexundersøgelsen 2010
Børneindexundersøgelsen blev gennemført i slutningen af august måned 201045. De yngste af
børnene har besvaret spørgeskemaet sammen med deres forældre. Børneindexundersøgelsen
indeholdt otte solrelaterede spørgsmål til de 5-7 årige, og 12 solrelaterede spørgsmål til henholdsvis
de 8-12-årige og de 13-18-årige. Spørgsmål om solariebrug blev kun stillet til de to ældste
målgrupper. For at undgå overlappende aldersgrupper46, er det kun data fra følgende aldersgrupper,
der indgår i rapporten: 8-12 år: (n=800) og 13-14 år (n=293).
Børneindexundersøgelsen gennemføres én gang årligt – lige efter skolernes sommerferie. Børnene
rekrutteres via CATI47. De

får tilsendt et postalskema til udfyldelse. I undersøgelsen bliver

respondenterne inddelt i tre målgrupper (5-7-årige, 8-12-årige og 13-18-årige), og spørgeskemaerne
er tilpasset de forskellige målgrupper. Der indhentes forældre-accept for børn under 14 år. Data
vægtes i forhold til køn, alder og region.
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I 2008 og 2009 blev Børneindexundersøgelsen også gennemført i slutningen af august måned.
I undersøgelsen om unges solarievaner anvendes data for de 15-25-årige.
47
Computer Assisted Telephone Interviewing.
46
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9.2 Unges solarievaner 2010
Formålet med undersøgelsen var at undersøge de 15-25-åriges solarievaner, holdning til solariebrug
samt kendskab til kampagnen Sluk Solariet 2010. Spørgsmål til kampagnekendskab er ikke anvendt i
nærværende rapport, som udelukkende har til formål at kortlægge børn og unges solarievaner i 2010
samt udviklingen fra 2008-2010. Undersøgelsen blev foretaget som en internetbaseret
spørgeskemaundersøgelse.
Dataindsamling – periode og metode
Undersøgelsen er gennemført i perioden den 8. til den 20. december 201048.
Dataindsamlingen er primært foretaget blandt medlemmer af Userneeds’ Danmarkspanel.
Danmarkspanelet består af mere end 150.000 danskere, der er rekrutteret fra mere end 250 private
og offentlige hjemmesider.
Herudover er der lavet forældrerekruttering. Ved forældrerekruttering sendes en mail ud til
medlemmer af Danmarkspanelet, som er forældre. I denne mail opfordres forældrene til at få deres
børn til at deltage i undersøgelsen. De 15-20-årige drenge var den gruppe, der havde den laveste
svarprocent, og derfor fokuserede forældrerekrutteringen primært på denne gruppe.
Målgruppe og sikring af repræsentativitet
Som ovenfor skrevet er undersøgelsen gennemført blandt unge danskere i alderen 15-25 år. Data er
indsamlet uden brug af kvoter. Det betyder, at alle de inviterede personer har haft mulighed for at
besvare spørgeskemaet. Der er således ingen, der er blevet bortselekteret fra undersøgelsen, fordi
der var tilstrækkelig personer med deres profil (fx kvinder i alderen 15-20 år, der er bosat i
Østdanmark49). Data er indsamlet ved at indsamle så mange respondenter som muligt. Indsamlingen
er blevet afsluttet, da der var et tilstrækkeligt antal respondenter fra den dårligst repræsenterede
gruppe (15-20-årige mænd fra Vestdanmark). Herefter er der blevet lavet en tilskæring af data, så
datasættet matcher sammensætningen af 15-25-årige danskeres fordeling på køn, alder og geografi
(øst/vest). Tilskæringen af data er gennemført i det professionelle survey-software Catglobe.
Userneeds har leveret en datafil med 1002 besvarelser, som dermed er et repræsentativt udsnit af
den danske befolkning i alderen 15-25 år på køn, alder og geografi50. Datamaterialet er derfor ikke
vægtet.
Invitation af deltagere
I alle elektroniske invitationer og påmindelser er deltagerne blevet gjort opmærksomme på, at de
havde mulighed for at deltage i lodtrækningen om en gave eller et gavekort til en værdi af 1.000 kr.
Der blev udloddet en gave til en værdi af 1.800 kr. blandt de personer, som blev opfordret af deres
forældre til at deltage i undersøgelsen.
48

I 2009 blev Sluk Solariet undersøgelsen foretaget fra den 10. til den 22. december, og i 2008 blev den gennemført fra den
10. til den 17. december
49
Østdanmark blev defineret som Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens Vestdanmark blev defineret som Region
Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.
50
Er baseret på oplysningerne fra Danmarks Statistik (www.dst.dk) – statistikbanken.

45

9. Metode
__________________________________________________________________________________________

Svarprocent
Der er i alt blevet inviteret 5.157 medlemmer af Userneeds Danmarkspanel til at deltage i
undersøgelsen. Der er i alt 1.278 respondenter, der har påbegyndt spørgeskemaet (25 %
svarprocent). Ud af disse har 1.142 personer besvaret hele spørgeskemaet, hvilket svarer til en
svarprocent på 22 % (jf. tabel 9.1).
Tabel 9.1 Svarprocenter, 15-25-årige
Svarprocenter (Danmarkspanelet)
Antal personer

Svarprocent

Inviterede til undersøgelsen (medlem af Danmarkspanelet)

5.157

Påbegyndt spørgeskemaet

1.278

25 %

Gennemførte interviews

1.142

22 %

Delvist gennemførte interviews

136

* Beregninger er lavet før data er tilskåret

9.3 Mødres holdning til solariebrug generelt og hos deres børn
Formålet med undersøgelsen var at undersøge de 40-50-årige mødres solarievaner, viden om og
holdning til deres eget og deres børns solariebrug samt kendskab til kampagnen Sluk Solariet 2010.
Spørgsmål til kampagnekendskab er ikke anvendt i nærværende rapport, som primært har til formål
at kortlægge børn og unges solarievaner i 2010 samt udviklingen fra 2008-2010. Undersøgelsen blev
foretaget som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.
Dataindsamling – periode og metode
Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af Userneeds’ Danmarkspanel og er gennemført i
perioden 14. til 20. december 201051. Danmarkspanelet består som ovenfor beskrevet af mere end
150.000 danskere, der er rekrutteret fra mere end 250 private og offentlige hjemmesider.
Målgruppe og sikring af repræsentativitet
Undersøgelsen er gennemført blandt 40-50-årige mødre, der har børn i alderen 12-18 år. Data er
indsamlet ved brug af kvoter. Kvoterne er lavet for at sikre repræsentativitet i undersøgelsen og er
baseret på oplysninger om sammensætningen af den danske befolkning fra Danmarks Statistik. Hver
kvote er indstillet til at lukke, når der er nok svar fra den givne profil. Data er således interlocked
repræsentativt på alder og region, og datamaterialet er derfor ikke vægtet. Userneeds har leveret en
datafil med 1010 besvarelser fra 40-50-årige mødre.

51

I 2009 blev undersøgelsen gennemført fra d. 14. til d. 22. december. Denne undersøgelse blev foretaget for første gang i
2009.
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Invitation af deltagere
I alle elektroniske invitationer og påmindelser er deltagerne blevet gjort opmærksomme på, at de har
mulighed for at deltage i lodtrækningen om en gave eller et gavekort til en værdi af 1.000 kr.
Svarprocent
Der er i alt blevet inviteret 7.854 medlemmer af Danmarkspanelet til at deltage i undersøgelsen,
hvoraf 2.129 respondenter har påbegyndt spørgeskemaet (svarprocent: 27 %). Ud af disse har 1.888
personer besvaret hele spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 24 % ud af de 7.854
inviterede respondenter.
Tabel 9.2 Svarprocenter, 40-50-årige mødre.
Svarprocenter
Antal
personer

Svarprocent

Inviterede til undersøgelsen

7.854

Påbegyndt spørgeskemaet

2.129

27 %

1.888

24 %

Gennemførte

interviews

(inkl.

screenout)
Delvist gennemførte interviews

241

9.4 Internetbaserede spørgeskemaundersøgelser og bortfaldsproblematik
Dataindsamlingerne for de 15-25-årige og de 40-50-årige mødre er, som ovenfor nævnt, gennemført
som internetbaserede spørgeskemaundersøgelser. Svarprocenterne for de to undersøgelser, fremgår
af tabel 9.1 og 9.2.
Svarprocenten i internetbaserede spørgeskemaundersøgelser er generelt lavere end for andre
former for undersøgelser. I modsætning til fx postale undersøgelser har internetbaserede
spørgeskemaundersøgelser den fordel, at indsamlingen kan fortsættes indtil det ønskede antal
besvarelser fra en bestemt målgruppe er registreret. Dette forhold gør, at bortfaldsproblematikken
ikke er et lige så stort problem som for andre former for undersøgelser.
Den opnåede svarprocent i de to undersøgelser (22 % for de 15-25-årige og 24 % for de 40-50-årige)
er derfor i den pæne ende, spørgeskemaets længde og målgrupperne taget i betragtning.

9.5 Statistiske analyser
Alle statistiske analyser blev foretaget i PASW Statistics 18 (SPSS Inc.), For at teste, om en
sammenhæng mellem to variable var statistisk signifikant, blev der anvendt χ2-tests og/eller γ-tests
(gamma-tests)52. En p-værdi < 0,05 blev vurderet som signifikant.

52

γ-tests er kun anvendt ved variable på ordinalskala-niveau.
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I rapporten er det kun statistisk signifikante sammenhænge, der omtales som sammenhænge. Det
samme er gældende, når udviklingen over tid undersøges. Eksempelvis skrives kun, at der er flere
piger end drenge, der bruger solarium, fordi der er statistisk signifikant flere piger end drenge, der
bruger solarium.
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Bilag (Spørgeskemaer)
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Spørgeskema til de 13-18-årige 2010 (Børneindex 2010)
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Spørgeskema til de 15-25-årige 2010 (Sluk Solariet 2010)
Spørgsmål 1
Er du
Kvinde
Mand
Spørgsmål 2
Hvilket år er du født? [1985 – 1995]
Spørgsmål 3 (kodes automatisk på fra
spørgsmål 2)
Hvor gammel er du?
Under 15 år
15-20 år
21-25 år
26 år og derover
Spørgsmål 4 (kodes automatisk på fra
spørgsmål 2)
Hvor gammel er du?
18 +
Under 18 år
Spørgsmål 5
Hvilken region er du bosat i?
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Udlandet [AFSLUT]
Ved ikke [AFSLUT]
Spørgsmål 6
Hvor bor du?
Jeg bor i Storkøbenhavn
Jeg bor i en stor by (Mere end 100.000
indbyggere)
Jeg bor i en mindre by (Mellem 20.000 og
100.000 indbyggere)
Jeg bor i en provinsby (Mellem 500 og 20.000
indbyggere)
Jeg bor på landet/ikke i en by
Ved ikke
Spørgsmål 7
Hvor tit har du været i solarium inden for de
seneste 12 måneder?
Flere gange om ugen

Ugentligt
Flere gange om måneden
Månedligt
Fire gange eller mindre
Jeg har ikke brugt solarium inden for de
seneste 12 måneder, men har tidligere brugt
solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
Ved ikke
Hvis spg. 7 = 1-5
Spørgsmål 8
Hvor mange gange har du cirka brugt solarium
inden for de seneste 12 måneder? (skriv antal
gange i tal f.eks. 15)
Hvis spg. 7 = 6-7
Spørgsmål 9 [randomiser]
Hvorfor bruger du ikke solarium? (Angiv gerne
flere svar)
Det er ubehageligt
Jeg må ikke for mine forældre
Jeg er bange for at få rynker
Jeg er bekymret for, at det skader min
sundhed
Jeg bliver nemt skoldet
Jeg er tilfreds med min naturlige kulør
Det er for dyrt
Det tager for lang tid
Det er ikke min stil
Andet - angiv venligst
Hvis spg. 9 = 4
Spørgsmål 10 [randomiser]
Hvordan er du bekymret for, at solarium
skader din sundhed? (Angiv gerne flere svar)
Jeg er bekymret for at få pigmentpletter
Jeg er bekymret for at få hudkræft eller
modermærkekræft
Jeg er bekymret for at få øjenskader
Jeg er bekymret for at få forbrændinger
Andet - angiv venligst
Hvis spg. 7 = 1-5
Spørgsmål 11 [randomiser]
Hvad er typisk din begrundelse for at bruge
solarium?(Angiv gerne flere svar)
Jeg føler mig pænere

52

Bilag
__________________________________________________________________________________________

Jeg vil gerne se sund ud
Det er afslappende
På grund af uren hud
For at få D-vitamin
For at blive brun
Jeg får ofte at vide, at jeg er bleg
For at forberede huden på stærk sol inden
ferie
Andet
Hvis spg. 7 = 1-5
Spørgsmål 12 [randomiser]
Hvor går du i solarium henne?(Angiv gerne
flere svar)
Møntsolcenter (center uden personlig
betjening, hvor man betaler med mønter eller
poletter)
Solcenter med personlig betjening
Hjemme
Svømmehal/sportshal
Fitnesscenter
På mit arbejde
På skønhedsklinik
Andet
Spørgsmål 13
Hvor mange af dine venner bruger solarium?
Ingen af mine venner
Få af mine venner
Nogle af mine venner
Næsten alle mine venner
Alle mine venner
Ved ikke
Spørgsmål 14
Har en eller begge dine forældre været i
solarium inden for de seneste 12 måneder?
Ja
Nej
Ved ikke
Hvis spg. 7 = 1-5
Spørgsmål 15
Følges du med nogen, når du går i solarium?
Ja
Af og til
Nej
Hvis spg. 15 = 1 eller 2
Spørgsmål 16 [randomiser]
Hvem følges du med?(Angiv gerne flere svar)

Venner
Mor
Far
Søskende
Kæreste
Andre
Hvis spg. 15 = 1 eller 2
Spørgsmål 17
Hvorfor følges du med nogen, når du går i
solarium? (Åben svarkategori)
Hvis spg. 7 = 1-5
Spørgsmål 18
Ved dine forældre, at du går i solarium?
Ja
Nej
Jeg er ikke klar over, om de ved det

Hvis spg. 18 = 1
Spørgsmål 19
Hvad synes dine forældre om, at du bruger
solarium?
De synes, at det er i orden
De er imod det, men accepterer det
De er imod det
Jeg ved ikke, hvad de mener om det
Spørgsmål 20
Har du inden for det seneste år diskuteret
solariebrug med dine venner?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 21
Har du inden for det seneste år diskuteret
solariebrug med din familie?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 22 [randomiser]
Hvilke sundhedsmæssige fordele, mener du,
at der er ved at bruge solarium?
(angiv gerne flere svar)
Det forebygger depression
Det forebygger hudsygdomme
Det forebygger mangel på D-vitamin
Det forbereder huden til stærk naturlig sol
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Det forebygger stress
Det forebygger solskoldninger
Det giver bedre humør og velvære
Det forebygger uren hud
Jeg mener ikke, at der er nogle
sundhedsmæssige fordele ved at bruge
solarium.
Spørgsmål 23 [randomiser]
Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du,
at der er ved at bruge solarium?
(angiv gerne flere svar)
Det
øger
risikoen
for
hudog
modermærkekræft
Det øger risikoen for kræft
Det øger risikoen for pigmentpletter
Det øger risikoen for øjenskader
Det øger risikoen for solskoldninger
Jeg mener ikke, at der er nogle
sundhedsmæssige ulemper ved at bruge
solarium.
Spørgsmål 24
Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium
for, at det er sundhedsskadeligt?
Flere gange om ugen
En gang om ugen
En gang om måneden
Et par gange om året
En gang i livet
Ved ikke
Hvis spg. 7 = 1-5
Spørgsmål 25
I hvor høj grad oplever du, at der er en
sundhedsmæssig risiko forbundet med dit
solariebrug?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Spørgsmål 26
I hvor høj grad mener du, at solariebrug øger
risikoen for kræft i huden?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke

Spørgsmål 27
Mener du, at det er farligere for børn og unge
at bruge solarium end for voksne?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 28
Har du læst, set eller hørt historier om solarier
i aviser, magasiner, TV, radio eller på
internettet inden for det seneste år?
Ja
Nej
Hvis spg. 28 = 1
Spørgsmål 29 (et kryds)
Havde disse historier en overvejende positiv
eller negativ omtale af solarier?
Overvejende negativ
Hverken negativ eller positiv
Overvejende positiv
Kan ikke huske det
Spørgsmål 30 (et kryds)
Har du hørt eller set en kampagne, hvor
budskabet er ”Sluk Solariet”?
Ja
Nej
Ved ikke
Hvis spg. 30= 1
Spørgsmål 31 [randomiser]
Hvilke to organisationer står bag ”Sluk
Solariet”
kampagnen?
(svarkategorierne
randomiseres)
(angiv to svar)
Sundhedsstyrelsen
Dansk Dermatologisk selskab
Kræftens Bekæmpelse
Danmarks Meteorologiske Institut
Sikkerhedsstyrelsen
TrygFonden
Forbrugerstyrelsen
Red Barnet
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Spørgsmål 32
Kan du huske at have set et af disse billeder?
(kampagnemateriale, billede 1 og 2)
Ja
Nej

Spørgsmål 33
Kan du huske at have set dette billede/logo?
(kampagneikon, billede 3)
Ja
Nej

Spørgsmål 34
Har du set denne film om solarier og risikoen
for at udvikle modermærkekræft.
Ja
Nej

Hvis respondenterne kan huske et eller flere af
kampagneelementerne eller en kampagne,
hvor budskabet er Sluk Solariet
(Spg. 30=1 eller 32=1 eller 33=1 eller 34=1)
Spørgsmål 35
Billederne, du netop har set, er fra kampagnen
Sluk solariet. Hvor godt synes du om ”Sluk
Solariet” kampagnen?
Meget godt
Godt
Dårligt
Meget dårligt
Hvis respondenterne kan huske et eller flere af
kampagneelementerne eller en kampagne,
hvor budskabet er Sluk Solariet
(Spg. 30=1 eller 32=1 eller 33=1 eller 34=1)
Spørgsmål 36 [randomiser]
Hvor har du set eller hørt om ”Sluk Solariet”
kampagnen? (Angiv gerne flere svar)
TV
Magasiner
Aviser
Internettet
Radioen
Skolen
Biografen
Busser/ tog
Videoklip på internettet
Fitnesscentre
Ved ikke / husker det ikke
Andet - angiv venligst
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Spørgsmål 37 [randomiser]
Du har svaret, at du kender kampagnen fra
internettet. Hvor på internettet har du set
”Sluk Solariet” kampagnen?
www. facebook.com
www.skrunedforsolen.dk, www.sluksolairet.dk
eller www.cancer.dk
www.trygfonden.dk
www.lommefilm.dk
www.youtube.com
Andre steder

Hvad kan få dig til at bruge mindre solarium
eller holde helt op med at bruge solarium?
(Åben
svarkategori)

(Spg. 28=1 eller 30=1 eller 32=1 eller 33=1 eller
34=1)
Spørgsmål 38
Har det som du har set eller hørt om solarier
ændret din opfattelse af, hvor farligt det er at
gå i solarium?
Ja
Nej
(Spg. 28=1 eller 30=1 eller 32=1 eller 33=1 eller
34=1)
Spørgsmål 39
I hvor høj grad har det som du har set eller
hørt om solarier fået dig til at diskutere
solariebrug og solarier med dine venner eller
familie?
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Spørgsmål 40
Forventer du at bruge solarium i fremtiden?
Ja
Nej
Ved ikke
Hvis spg. 7 = 1-5 og spg. 40= 1
Spørgsmål 41
Forventer du at bruge mindre solarium i
fremtiden?
Ja
Nej
Ved ikke
Hvis spg. 7 = 1-5 og spg. 40= 1
Spørgsmål 42
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Spørgeskema til de 40-50-årige 2010 (Sluk Solariet 2010)
Spørgsmål 1
Er du
Kvinde
Mand [AFSLUT]
Spørgsmål 1
Hvilket år er du født? [1960-1970]
Spørgsmål 2
Hvor gammel er du?
Under 40 år
40-45 år
45-50 år
50 år og derover
Spørgsmål 3
Hvilken region er du bosat i?
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Udlandet [AFSLUT]
Ved ikke [AFSLUT]
Spørgsmål 4
Hvor mange børn har du, som er mellem 12 &
18 år (begge år inklusiv)?
1 barn
2 børn
3børn
4 børn eller flere
Ingen [AFSLUT]
Spørgsmål 5
[q 4 = 1-4]
Angiv venligst fødselsåret for dit yngste barn
Spørgsmål 5.b (numerisk) + [q 4 = 2-4]
Angiv venligst fødselsåret for dit næstyngste
barn
Spørgsmål 5,c (numerisk) + [q 4 = 3-4]
Angiv venligst fødselsåret for dit tredjeyngste
barn
Spørgsmål 5.d. (numerisk) + [q 4 = 4]

Angiv venligst fødselsåret for dit fjerdeyngste
barn
Spørgsmål 6
Hvor bor du?
Jeg bor i Storkøbenhavn
Jeg bor i en stor by (Mere end 100.000
indbyggere)
Jeg bor i en mindre by (Mellem 20.000 og
100.000 indbyggere)
Jeg bor i en provinsby (Mellem 500 og 20.000
indbyggere)
Jeg bor på landet/ikke i en by
Ved ikke
Spørgsmål 7
Angiv venligst din seneste afsluttede
uddannelse
Grundskoleuddannelse (fx folkeskole og
realskole)
Erhvervsuddannelse (fx EUD)
Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium
og HF)
Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX)
Videregående uddannelse (op til 2 år)
Videregående uddannelse (2 – 4½år)
Videregående uddannelse (5 år eller mere)
Andet
Spørgsmål 8
Hvor tit har du været i solarium inden for de
seneste 12 måneder?
Flere gange om ugen
Ugentligt
Flere gange om måneden
Månedligt
Fire gange eller mindre
Jeg har ikke brugt solarium inden for de
seneste 12 måneder, men har tidligere brugt
solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
Ved ikke
Hvis spg. 8 = 1-5
Spørgsmål 9
Hvor mange gange har du cirka brugt solarium
inden for de seneste 12 måneder? (skriv antal
gange i tal f.eks. 15)
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Spørgsmål 10 [randomiser]
Hvilke sundhedsmæssige fordele, mener du,
at der er ved at bruge solarium? (Angiv gerne
flere svar)
Det forebygger depression
Det forebygger hudsygdomme
Det forebygger mangel på D-vitamin
Det forbereder huden til stærk naturlig sol
Det forebygger stress
Det forebygger solskoldninger
Det giver bedre humør og velvære
Det forebygger uren hud
Jeg mener ikke, at der er nogle
sundhedsmæssige fordele ved at bruge
solarium.
Spørgsmål 11 [randomiser]
Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du,
at der er ved at bruge solarium? (Angiv gerne
flere svar)
Det
øger
risikoen
for
hudog
modermærkekræft
Det øger risikoen for kræft
Det øger risikoen for pigmentpletter
Det øger risikoen for øjenskader
Det øger risikoen for solskoldninger
Jeg mener ikke, at der er nogle
sundhedsmæssige ulemper ved at bruge
solarium.
Spørgsmål 12
Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium
for, at det er sundhedsskadeligt?
Flere gange om ugen
En gang om ugen
En gang om måneden
Et par gange om året
En gang i livet
Ved ikke
De næste fire spørgsmål handler om børn og
unges solarievaner.
Vi vil gerne bede dig besvare spørgsmålet
med udgangspunkt i dit yngste/ældste barn
mellem 12 og 18 år.
NB: kodningen skifter, så hver anden svarer
for sit yngste barn i aldersgruppen 12 til 18 og
hver anden for sit ældste barn mellem 12 og
18.

Spørgsmål 13
Er dit yngste/ældste barn mellem 12 og 18 en
pige eller dreng?
Pige
Dreng
Spørgsmål 14
Hvor ofte har han/hun brugt solarium inden
for de seneste 12 måneder?
Flere gange om ugen
Ugentligt
Flere gange om måneden
Månedligt
Fire gange eller mindre
Han/hun har ikke brugt solarium inden for de
seneste 12 måneder, men har tidligere brugt
solarium
Han/hun har aldrig brugt solarium
Ved ikke
Hvis spg. 14 = 1-5
Spørgsmål 15
Hvad synes du, om at dit barn bruger
solarium?
Det er i orden at han/hun bruger solarium
Jeg synes det er acceptabelt, at han/hun
bruger lidt solarium, men ikke for meget
Jeg er imod det
Hvis spg. 14 = 6-8
Spørgsmål 16
Hvad ville din holdning være, hvis dit barn
gerne vil prøve at bruge solarium?
Han/hun må gerne prøve det
Han/hun må gerne prøve det, men ikke bruge
for meget
Han/ hun må slet ikke prøve det
Spørgsmål 17
Har du inden for det seneste år diskuteret
solariebrug med dine børn?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 18
Mener du, at det er farligere for børn og unge
at bruge solarium end for voksne?
Ja
Nej
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Ved ikke
Spørgsmål 19
I hvor høj grad oplever du, at der er en
sundhedsmæssig risiko forbundet med børn
og unges solariebrug?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

Spørgsmål 24

Spørgsmål 20
I hvor høj grad mener du, at solariebrug øger
risikoen for kræft i huden?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke

Hvis spg. 24 = 1
Spørgsmål 25 [randomiser]
Hvilke to organisationer står bag ”Sluk
Solariet” kampagnen? (Angiv to svar)
Sundhedsstyrelsen
Dansk Dermatologisk selskab
Kræftens Bekæmpelse
Danmarks Meteorologiske Institut
Sikkerhedsstyrelsen
TrygFonden
Forbrugerstyrelsen
Red Barnet
Ved ikke

Spørgsmål 21
Har du læst, set eller hørt historier om solarier
i aviser, magasiner, Tv, radio eller på
internettet det seneste år?
Ja
Nej
Hvis spg. 21 = 1
Spørgsmål 22
Havde disse historier en overvejende positiv
eller negativ omtale af solarier?
Overvejende negativ
Hverken negativ eller positiv
Overvejende positiv
Kan ikke huske det
Hvis spg. 21 = 1
Spørgsmål 23 (flere kryds)
Har du læst om, hørt eller set følgende
historier i pressen?
 Danskernes modermærkekræft giver
trist
 fjerdeplads på verdensplan
 Færre unge går i solarium
 Ingen solarier på kommunal grund
 Børn ned til 8 år går fortsat i solarium
 Mødre ønsker solarieforbud
 Unge slukker solariet med mobilen
 Dobbelt så mange går i solarium i
Nordjylland som i Hovedstaden

Har du hørt eller set en kampagne, hvor
budskabet er ”Sluk Solariet”?
Ja
Nej
Ved ikke

Spørgsmål 26
Kan du huske at have set dette billede?
(kampagnemateriale, billede 1)
Ja
Nej

Spørgsmål 27
Kan du huske at have set dette billede/log?
(kampagneikon, billede 2)
Ja
Nej
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Spørgsmål 28
Har du set denne film om solarier og risikoen
for at udvikle modermærkekræft.
Ja
Nej

(Spg. 24=1 eller 26=1 eller 27=1 eller 28=1)
Spørgsmål 30 [randomiser]
Hvor har du set eller hørt om ”Sluk Solariet”
kampagnen? (Angiv gerne flere svar)
TV
Magasiner
Aviser
Internettet
Radioen
Busser/ tog
Biografen
Videoklip på internettet
Mit barns skole
Fitnesscentre
Ved ikke / husker det ikke
Andet, angiv venligst
Hvis spg. 30 = 4
Spørgsmål 31 [randomiser]
Du har svaret, at du kender kampagnen fra
internettet. Hvor på internettet har du set
”Sluk Solariet” kampagnen? (Angiv gerne flere
svar)
www.facebook.com
www.skrunedforsolen.dk, www.sluksolariet.dk
eller www.cancer.dk
www.trygfonden.dk
www.youtube.com
Andre steder

Hvis respondenterne kan huske et eller flere af
kampagneelementerne eller en kampagne,
hvor budskabet er Sluk Solariet
(Spg. 24=1 eller 26=1 eller 27=1 eller 28=1)
Spørgsmål 29
Billederne, du netop har set, er fra kampagnen
Sluk solariet. Hvor godt synes du om ”Sluk
Solariet” kampagnen?
Meget godt
Godt
Dårligt
Meget dårligt
Hvis respondenterne kan huske et eller flere af
kampagneelementerne eller en kampagne,
hvor budskabet er Sluk Solariet

(Spg. 21=1 eller 24=1 eller 26=1 eller 27=1 eller
28=1)
Spørgsmål 32
Har det som du har set eller hørt om solarier
ændret din opfattelse af, hvor farligt det er at
gå i solarium?
Ja
Nej
(Spg. 21=1 eller 24=1 eller 26=1 eller 27=1 eller
28=1)
Spørgsmål 33
I hvor høj grad har det som du har set eller
hørt om solarier fået dig til at diskutere
solariebrug og solarier med dit barn/dine
børn?
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
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(Spg. 21=1 eller 24=1 eller 26=1 eller 27=1 eller
28=1)
Spørgsmål 34
Har ”Sluk Solariet” kampagnen ændret din
holdning til, om dit barn må bruge solarium
Ja
Nej
Ved ikke
Hvis spg. 34 = 1
Spørgsmål 35
Hvordan har ”Sluk Solariet” kampagnen
ændret din holdning?
Jeg vil anbefale mit barn at bruge solarium
Jeg vil råde mit barn til kun at bruge solarium
ved særlige begivenheder
Jeg vil anbefale mit barn at vente med at
bruge solarium til han/hun bliver ældre
Jeg vil anbefale mit barn kun at bruge meget
lidt solarium
Jeg vil fraråde mit barn at bruge solarium
Andet, angiv venligst
Spørgsmål 36
Mener du, at det skal være forbudt for børn
og unge under 18 år at bruge solarium?
Ja
Nej
Ved ikke
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Denne rapport er en kortlægning af børn og unges solarievaner i 2010. I rapporten
præsenteres andelen af danske børn og unge i alderen 8-25 år, der går i solarium og/eller
forventer at gøre det i fremtiden, samt udviklingen i børn og unges solariebrug gennem de
seneste tre år (2008-2010).
Rapporten ser endvidere på mulige årsager til, at børn og unge vælger eller fravælger at gå
i solarium. Disse årsager kan både være ”individuelle” - i form af de unges oplevelse af
fordele og ulemper ved at bruge solarium - og ”eksterne” – i form af påvirkning fra venner
og familie. Rapporten indeholder ligeledes et kapitel, der belyser 40-50-årige mødres (med
børn i alderen 12-18 år) holdninger til brug af solarium generelt, til deres børns solariebrug
og til et eventuelt forbud mod solarier for unge under 18 år.
Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes
evalueringsenhed CEDS (Center of Excellence for evaluering og monitorering under den
Danske Solkampagne).

Kræftens Bekæmpelse og
TrygFondens
Solkampagne
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 3525 7500
www.cancer.dk

