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Forord
Internationalt er Danmark nu det land i verden, der har det fjerde højeste antal nye tilfælde af
modermærkekræft om året – en skræmmende placering, når man tager i betragtning, hvor få
solskinstimer det danske vejr byder på. Det er danskernes sol- og solarievaner, der over årene
har forårsaget denne triste rekord. Modermærkekræft er en af de kræftformer, der er i størst
stigning i Danmark. En udvikling, der betyder, at sygdommen er den hyppigste kræftform
blandt unge kvinder mellem 15-34 år og næsthyppigste kræftform blandt unge mænd.

På baggrund af ovenstående triste kræftrekorder, er det glædeligt at se, at de danske unges
solarieforbrug er faldet markant fra 2008 til 2009. Det er især de 15-20-årige, der er begyndt at
gå mindre i solarium. Formentlig har Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens mediekampagner,
den massive presseomtale, en række kommuners lukning af offentlige solarier og undervisning
af børn/unge dæmmet op for forbruget. Det er godt, at udviklingen går i den rigtige retning,
men det skal ikke blive en sovepude. Der er nemlig fortsat et alt for højt antal unge, der bruger
solarium – helt nøjagtigt hver tredje ung mellem 15 og 25 år. Undersøgelsen viser også, at de
unge og deres forældre ikke har en realistiske forståelse af, at deres eget solarieforbrug udgør
en alvorlig helbredsrisiko. Det er problematisk, fordi børn og unge har den største risiko for at
udvikle modermærkekræft, når de udsættes for UV-stråling fra enten solen eller solariet.

De unges frekventering af solarierne sker ifølge nærværende undersøgelse ikke med
forældrenes gode vilje. Næsten halvdelen af mødrene til de teenagebørn, der bruger solarium,
er imod deres børns solarieforbrug og hele 74 % af mødrene går tilmed ind for lovgivning på
solarieområdet. Der er brug for et klart politisk signal, som understøtter den dialog om
solariebrug, som mange forældre heldigvis tager med deres børn i dag. Derfor mener Kræftens
Bekæmpelse, at politikerne skal tage deres sundhedsansvar alvorligt og indføre et solarieforbud
for unge under 18 år. Det vil bakke op om de unge og de forældre, der ikke har ressourcer til at
sige fra, eller som ikke er bevidste om, hvor sundhedsskadelige solarier er. Det vil støtte de
mødre, som er imod deres børns solarieforbrug. Men vigtigst af alt, vil et solarieforbud have en
massiv effekt på børn og unges solarieforbrug, der formentlig vil kunne aflæses i forekomsten
af modermærkekræft indenfor det næste årti – og fjerne Danmark fra den triste placering vi lige
nu indtager på verdensplan.
Anja Philip, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne ”Skru ned for
solen mellem 12 & 15”, november 2010.
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Sammenfatning
Denne rapport giver et billede af danske børn og unges solarievaner i 2009 samt 40-50-årige
mødres holdning til børn, unge og solarier. Rapporten præsenterer resultater fra fire
repræsentative spørgeskemaundersøgelser1. Den første undersøgelse er gennemført blandt børn
og unge i alderen fra 8 til 18 år af analysebureauet Gallup i december 2009. Den anden og
tredje undersøgelse er gennemført af analysebureauet Userneeds blandt unge i alderen 15-25 år
i december måned i hhv. 2008 og 2009. Den fjerde undersøgelse er ligeledes gennemført af
Userneeds blandt mødre i alderen 40-50-år med teenagebørn i december 2009.

Børn bruger solarium
Knap 3 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år. Det er tendens til, at det
særligt er den ældste del af aldersgruppen, der bruger solarium, men der er også eksempler på,
at børn helt ned til 8-9 års alderen har brugt solarium.

Unges solarieadfærd
Solarieforbruget stiger op gennem teenageårene og topper i aldersgruppen 19-20 år. Knap 20 %
af de 13-15-årige mod 34 % af de 19-20-årige har brugt solarium inden for det seneste år,
hvorefter solarieforbruget aftager. Sammenlignet med 2008 ses det i 2009, at de 16-20-årige nu
ikke længere adskiller sig væsentligt fra de andre aldersgrupper mht. andelen af solariebrugere.
Særligt de unge piger har et højt solarieforbrug. Knap halvdelen (49 %) af de 19-20-årige piger
har brugt solarium inden for det seneste år.
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Figur 1: Solariebrugere2. Fordelt på alder

1

Undersøgelsen blandt de 8-18-årige er vejet op, så den er gjort repræsentativ på køn, alder og geografi og
omfatter 1801 respondenter. De to undersøgelser blandt de 15-25-årige er repræsentative på køn, alder og geografi
og omfatter hhv. 1200 og 1222 respondenter. Undersøgelsen blandt de 40-50-årige mødre er repræsentativ på
geografi og omfatter 1000 respondenter.
2
Respondenter, der har brugt solarium inden for det seneste år.
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Solariebruget er faldet markant blandt de 15-25-årige i perioden 2008 til 2009. I 2008 angav 40
% af denne aldersgruppe, at de havde brugt solarium inden for det seneste år sammenlignet
med 32 % i 2009. Andelen af solariebrugere er især faldet blandt de 15-20-årige. Her er
andelen af solariebrugere gået fra 46 % i 2008 til 33 % i 2009. Blandt de 15-25-årige piger er
andelen af solariebrugere faldet fra over halvdelen i 2008 (52 %) til 42 % i 2009.
I Region Nordjylland og Region Sjælland har hhv. 42 % og 38 % af de 15-25-årige brugt
solarium inden for det seneste år sammenlignet med 21 % i Region Hovedstaden. Derudover
viser undersøgelsen, at der findes forskelle i brugen af solarium på tværs af bystørrelse. På
landet og i mindre byer har hhv. 39 % og 35 % af de 15-25-årige brugt solarium inden for det
seneste år sammenlignet med 22 % i Storkøbenhavn.

Begrundelser for at bruge eller ikke bruge solarium
De to mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er kosmetiske, fx er de hyppigste
begrundelser: ”For at blive brun” og ”Jeg føler mig pænere”. Derudover svarer ca. en fjerdedel,
at de bruger solarium pga. uren hud.
Blandt dem, der ikke bruger solarium, er den hyppigste begrundelse for ikke at bruge solarium:
”Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed”. En stor del af de unge, der ikke bruger
solarium, er altså bevidste om og påvirket af, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med
at bruge solarium. Mange er desuden bevidste om, at brug af solarium er forbundet med en
forøget risiko for kræft. Det underbygges af, at flere af de unge i en åben svarkategori
fremhæver, at de ikke bruger solarium pga. risikoen for ’hudkræft’.
Over halvdelen af de unge distancerer sig endvidere smagsmæssigt fra dem, som bruger
solarium, og peger på, at ”Det er ikke min stil” at bruge solarium.
Svarene tyder altså på, at de kosmetiske fordele vejer tungere blandt solariebrugerne end
fornemmelsen af at have en risikofyldt adfærd. Blandt ikke-brugerne er det enten bekymringen
for de sundhedsmæssige konsekvenser eller det stilmæssige udtryk ved solariebruning, som
afholder dem fra at bruge solarium.

Det er en social aktivitet at gå i solarium
Undersøgelsen peger på, at det at gå i solarium kan være en social aktivitet blandt unge. En
femtedel af de unge følges ofte med nogen, når de går i solarium, og 43 % følges af og til med
nogen. Det er specielt de 15-20-årige, der ofte følges med nogen (28 %). Det er primært venner,
som de unge følges med, når de går i solarium. En fjerdedel af de 15-25-årige, der ofte eller af
og til følges med nogen i solarium, angiver endvidere, at de følges med deres mor.
Derudover viser undersøgelsen, at jo større en andel af de 15-25-åriges venner, der bruger
solarium, desto mere sandsynligt er det, at de selv bruger solarium.
6
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Oplevelse af sundhedsrisiko
Selvom en stor del af de unge har kendskab til, at solarium kan føre til kræft, er der en
betydelig del af de unge, som mener, at det kun er et meget højt forbrug af solarium, der er
sundhedsskadeligt. Knap halvdelen af de 15-25-årige (44 %) mener, at man skal tage solarium
ugentligt eller oftere, før det er sundhedsskadeligt.
Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne har i november 2009 på baggrund af
resultaterne fra en stor nordisk undersøgelse3 fokuseret på at kommunikere, at der er en forøget
risiko ved blot et månedligt solariebesøg. Undersøgelsen tyder på, at de 15-25-årige i perioden
2008-2009 er blevet mere bevidste om, at selv et beskedent forbrug af solarium kan være
sundhedsskadeligt, idet 32 % af de unge i 2008 mente, at det var sundhedsskadeligt at bruge
solarium månedligt eller sjældnere, sammenlignet med 43 % i 2009.
De unges opfattelse af, at det kun er et højt solarieforbrug, som er sundhedsskadeligt, kommer
også til udtryk i solariebrugernes forståelse af, hvor farligt deres eget forbrug er. Seks ud af ti af
de unge solariebrugere mener slet ikke eller kun i mindre grad, at deres eget solariebrug er
forbundet med en sundhedsmæssig risiko. Samtidig viser rapporten ingen entydig
sammenhæng mellem, hvor ofte de unge bruger solarium, og i hvor høj grad de oplever en
sundhedsmæssig risiko ved eget solariebrug.

Fremtidigt brug af solarium
En fjerdedel af de 15-25-årige (26 %) forventer at bruge solarium i fremtiden. Det er specielt
pigerne i alderen 15-20 år, der har intentioner om at bruge solarium i fremtiden (37 %), hvilket
betyder, at vi stadig må forvente at finde et højt solariebrug blandt unge piger i fremtiden.
I 2008 angav 41 % af de 15-25-årige, at de forventede at bruge solarium i fremtiden mod de 26
% i 2009. Resultaterne peger dermed på, at det fald i de unges brug af solarium, som vi har set
de foregående år, vil fortsætte de kommende år.
Mere end en fjerdedel af de 15-25-årige solariebrugere (28 %) forventer enten ikke at bruge
solarium i fremtiden eller ved endnu ikke om de vil bruge det sammenlignet med 15 % i 2008.
Samtidig har kun 5 % af de 15-25-årige, der ikke har brugt solarium inden for det seneste år,
intentioner om at bruge solarium i fremtiden mod 11 % i 2008. Tallene indikerer derfor en
udvikling hen imod, at flere solariebrugere vælger at droppe solariet, mens ikkesolariebrugerne i højere grad fastholdes i et ikke forbrug.
Undersøgelsen viser endvidere, at to parametre ser ud til at have betydning for intentionen om
bruge solarium i fremtiden. For det første viden om, hvor hyppigt, at man skal tage solarium

3

Veierød et al. 2003
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for, at det er sundhedsskadeligt, og for det andet oplevelsen af, at der er en sundhedsmæssig
risiko forbundet med eget solariebrug.

Forældrenes kendskab til børnenes brug af solarium
Besvarelserne i undersøgelsen tyder på, at forældrene generelt har kendskab til børnenes
solariebrug, idet 83 % af de 15-18-årige solariebrugere angiver, at deres forældre ved, at de går
i solarium. Selvom svarene ikke nødvendigvis peger på, at forældre dermed billiger børnenes
solariebrug, lader det til, at solariebesøg ikke er noget, som de unge skjuler for deres forældre.
Derudover viser undersøgelsen, at forældrenes solariebrug har stor betydning for, hvorvidt de
unge selv bruger solarium. Over halvdelen af de 15-25-årige (52 %), hvis forældre har været i
solarium inden for det seneste år, bruger selv solarium sammenlignet med en fjerdedel af de 1525-årige (26 %), hvis forældre ikke har været i solarium inden for det seneste år.

Mødres viden om sammenhængen mellem solarium og kræft i huden
Hovedparten af de 40-50-årige mødre med teenagebørn (93,6 %) ved, at det øger risikoen for
hud- og modermærkekræft at bruge solarium. Samtidig mener fire ud af ti af de 40-50-årige
mødre (41,9 %), at man skal tage solarium ugentligt eller hyppigere, for at det er
sundhedsskadeligt. Svarene tyder på, at de 40-50-årige mødre har viden om, at der er en
sammenhæng mellem brug af solarium og kræft i huden – men at der stadig er en stor del af
mødrene, som ikke ved, at selv et beskedent brug af solarium kan være sundhedsskadeligt.

Opbakning til solarieforbud
Trefjerdedele af de 40-50-årige mødre til teenagere (73,5 %) mener, at det skal være forbudt for
børn og unge under 18 år at bruge solarium, mens kun 17 % er imod et forbud. Specielt mødre,
der ikke selv bruger solarium, eller hvis børn ikke bruger solarium, bakker op om et forbud.
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Indledning
Kampagnen ”Skru ned for solen mellem 12 & 15” er iværksat i 2007 i et samarbejde mellem
TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse med det formål at forebygge kræft i huden gennem en
række forskellige initiativer. Kræft i huden forårsages af for megen eksponering for UVstråling, som både findes i den naturlige sol og solarier. Solkampagnen arbejder for, at
danskerne udsættes for mindre UV-stråling ved at skabe adfærdsmæssige og strukturelle
forandringer. Solkampagnen har bl.a. iværksat en årlig indsats, der hedder ’Sluk solariet’, som
oplyser om – og underviser i - de sundhedsskadelige virkninger ved at bruge solarium og
derudover arbejder på at begrænse unges adgang til solarier ved at arbejde for et solarieforbud
for børn og unge under 18 år.
Baggrunden for denne rapport er at få afdækket, hvordan solarieforbruget ser ud i
målgruppen, og få større indsigt i, hvilke faktorer der påvirker målgruppens solarieadfærd.
Kræft i huden
’Kræft i huden’ dækker over flere forskellige sygdomme, som kan inddeles i to hovedtyper:
Modermærkekræft
Almindelig hudkræft
I Danmark lever 100.000 mennesker, der på et tidspunkt, har fået konstateret ”kræft i huden”4,
og hvert år registreres mere end 9.000 nye tilfælde af kræft i huden. Af disse udgør antal
tilfælde af modermærkekræft ca. 13505. Modermærkekræft betragtes som den mest alvorlige
og aggressive type kræft i huden. Ca. 18 % af mændene og 9 % af kvinderne, der har fået
konstateret modermærkekræft, dør af sygdommen inden for 5 år6. Antallet af nye tilfælde af
kræft i huden er støt stigende, og over de sidste 30 år er antallet tredoblet blandt kvinder og
mere end fordoblet blandt mænd. Modermærkekræft er en af de kræftformer, der er i størst
stigning i Danmark og er blevet den hyppigste kræftform blandt yngre mennesker i
aldersgruppen 15-34 år7. Når vi sammenligner antallet af nye tilfælde af modermærkekræft i
Danmark med tilfældene i andre lande, ser vi, at Danmark er højt placeret, idet vi ligger på en
international fjerdeplads i antal nye tilfælde af modermærkekræft8.

4

Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data for udgangen af 2008 baseret på Det Danske
Cancerregister
5
Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data for 2004-2008 baseret på Det Danske Cancerregister
6
Storm et al. 2010
7
Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data for 2004-2008 baseret på Det Danske Cancerregister
8
Ferlay et al. 2010
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Forebyggelse af kræft i huden
Kræft i huden kan forebygges ved at mindske eksponeringen af UV-stråling. UV-stråling
kommer naturligt fra solen, men kan også komme fra elektriske apparater, som fx solarier.
UV-stråling er en vigtig kilde til D-vitamin, men der er samtidig evidens for, at UV-stråling er
kræftfremkaldende9. I 2009 har WHO placeret UV-stråling fra solarier i gruppe 1, hvilket
betyder, at WHO hermed slår fast, at det er kræftfremkaldende at benytte solarier10. Meget
tyder på, at det vil have stor effekt på antallet af nye tilfælde af modermærkekræft at begrænse
unges brug af solarium, fx har et studie fra Australien fundet, at blandt 18-29-årige, der har
fået konstateret modermærkekræft og brugt solarium, kan tre fjerdedele (76 %) af tilfældene
tilskrives deres brug af solarium11.
Alder har betydning
Børn og unge er særligt udsatte, når de udsættes for UV-stråling, og UV-stråling i
barndommen øger risikoen for at udvikle modermærkekræft senere i livet12. Alle de studier,
som har undersøgt betydningen af alder ved første solariebesøg, har fundet, at risikoen øges,
hvis man bruger solarium som ung13. Dette er baggrunden for WHOs anbefaling om et
solarieforbud for unge under 18 år14.
Stråling i solarier
Der er som udgangspunkt en intens UV-stråling i solarier, selvom mængden og
sammensætningen varierer for de enkelte solarier. UV-strålingen i solarier består af UVA- og
UVB-stråling. I mange solarier er strålingen sammensat, så den består af mere UVA-stråling i
forhold til UVB-stråling, end i den almindelige sol. Det betyder, at nogle rør udsender 10
gange mere UVA-stråling, end der er i almindeligt sollys. Før 1990 mente man, at kun UVBstrålingen var kræftfremkaldende. Der er dog stigende evidens for, at både UVA- og UVBstråling er kræftfremkaldende15.
Solarier er ikke vejen til solbeskyttelse
Mange begrunder deres solarieforbrug med, at de ”for-bruner” inden fx ferierejser sydpå,
forstået på den måde, at man ved at få ”farve” fra solariet kan undgå at blive skoldet, når man
efterfølgende udsættes for høj UV-stråling på sin ferie. Denne opfattelse er dog forkert. En
primært UVA induceret ”bruning” giver kun en forsvindende lille beskyttelse mod
solskoldninger16.
9

World Health Organisation 1997
El Ghissassi et al. 2009
11
Cust et al. 2010
12
Armstrong & Kricker 1996
13
The International Agency for Research on Cancer Working Group on Artificial Ultraviolet (UV) Light and
Skin Cancer 2006
14
World Health Organisation 2003
15
World Health Organisation 2010, The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 2004
16
Rivers et al. 1989
10
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Solarier og D-vitamin
Sollys er vigtig for produktionen af D-vitamin, fordi UVB-strålingen igangsætter hudens egen
syntese af D-vitamin. Solarier anbefales dog ikke som kilde til D-vitamin17, dels fordi
effekten er omdiskuteres, dels fordi de sundhedsskadelige konsekvenser ved at bruge solarier
overskygger de usikre sundhedsmæssige fordele. D-vitamin kan også opnås gennem kosten
og vitamintilskud.
Danskernes solarievaner
Solkampagnen har gennemført årlige repræsentative monitoreringer af danskernes solvaner
siden 2007. I undersøgelserne finder vi et generelt højt solarieforbrug i Danmark – især blandt
de yngste i befolkningen: I 2008 havde 44 % af de 15-19-årige brugt solarium det seneste år
sammenlignet med 13 % af de 50-64-årige18. Der er desuden en tendens til, at de unge bliver
yngre og yngre, når de bruger solariet første gang19.
Dataindsamlingerne til denne rapport
Denne rapport bygger på fire dataindsamlinger. Den første dataindsamling er foretaget af
Gallup som del af Gallups Børneindexundersøgelse, som bl.a. belyser de 8-18-åriges
solariebrug. Den anden og tredje dataindsamling er foretaget i hhv. december 2008 og 2009
af analysebureauet Userneeds og belyser de 15-25-åriges solarievaner.
Formålet er med de tre første dataindsamlinger er at undersøge, hvor udbredt solariebrug er
blandt børn og unge samt monitorere, hvordan solarieforbruget udvikler sig over tid.
Derudover gennemførte vi i december 2009 en fjerde dataindsamling blandt 40-50-årige
mødre med teenagebørn. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har igennem kampagnen
Sluk Solariet 2009 informeret denne målgruppe særskilt om solariets skadelige effekter for
derigennem at påvirke dem til at tage et medansvar for deres børns solarieforbrug. Formålet
med den fjerde dataindsamling var at belyse mødrenes holdninger til børn og unges
solarievaner

17

World Health Organisation 2010; Faktaark om solarium
Thorgaard et al. 2009
19
Køster et al. 2009
18
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1. Brug af solarium blandt børn 8-18 år
Resumé
Knap 3 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år.
26 % af de 13-18-årige har brugt solarium inden for det seneste år.
Der er flere unge piger, der bruger solarium end unge drenge (40 % af de 13-18-årige
piger mod 12 % af de jævnaldrende drenge).
32 % af 16-18-årige har brugt solarium inden for det seneste år.
49 % af de 16-18-årige piger har brugt solarium inden for det seneste år.

Brug af solarium blandt de 8-12-årige
Meget unge børn bruger solarium
Undersøgelsen viser, at 2,5 % af de 8-12-årige har brugt solarium inden for det seneste år, og
3,3 % af børnene i denne alderskategori har prøvet at bruge solarium på et tidspunkt i deres
liv. Hovedparten af de 8-12-årige (93,1 %) angiver dog, at de aldrig har brugt solarium.
Tabel 1.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt 8-12-årige.
Procent
Flere gange om ugen

0,7 %

Ugentligt

0,2 %

Flere gange om måneden

0,1 %

Månedligt

0,5 %

Fire gange om året eller mindre

1,0 %

Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium

0,8 %

Jeg har aldrig brugt solarium
Ved ikke eller ubesvaret
Total

93,1 %
3,8 %
100,0 %
(n=867)

I denne rapport har vi kategoriseret respondenter ud fra spørgsmålet Hvor tit har du brugt
solarium inden for de seneste 12 måneder? 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.
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Blandt de 8-12-årige er der ikke nogen forskel på solarieforbruget blandt piger og drenge.
Tabel 1.2 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt 8-12-årige. Fordelt på køn.
Piger
Ja
Nej
Ved ikke/ubesvaret
Total

Drenge

2,4 %

2,4 %

93,2 %

94,5 %

4,5 %
100 %
(n=423)

3,1 %
100,0 %
(n=444)

Til gengæld er der en tendens til aldersforskel (p=0,086) i solarieforbruget i aldersgruppen 812 år, idet 3,5 % af de 10-12-årige har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder
sammenlignet med 0,6 % af de 8-9-årige.
Tabel 1.3 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på alder.
Ja
Nej
Ved ikke/Ubesvaret
Total

8-9 år

10-12 år

0,6 %

3,5 %

96,0 %

92,4 %

3,4 %
100 %
(n=343)

4,0 %
100,0 %
(n=524)

Brug af solarium blandt de 13-18-årige
En fjerdedel af de 13-18-årige har brugt solarium inden for det seneste år
Undersøgelsen viser, at unge mellem 13 og 18 år har et højt forbrug af solarium. En fjerdedel
(25,6 %) af de unge svarer, at de har brugt solarium inden for det seneste år, mens 13,7 % har
brugt solarium månedligt eller hyppigere. Endvidere har 2,3 % af de 13-18-årige brugt
solarium ugentligt eller oftere.
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Tabel 1.4 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt 13-18-årige.
Procent
Flere gange om ugen

0,8 %

Ugentligt

1,5 %

Flere gange om måneden

5,1 %

Månedligt

6,3 %

Fire gange om året eller mindre

11,9 %

Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium
Jeg har aldrig brugt solarium

9,2 %
59,9 %

Ved ikke og ubesvaret

5,1 %
100,0 %
(n=934)

Total

Der er flere piger, der bruger solarium
I aldersgruppen 13-18 år, er der markant forskel på pigerne og drengenes brug af solarium.
40,0 % af pigerne har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 12,1
% af drengene. En femtedel af pigerne (22,2 %) angiver, at de har brugt solarium månedligt
eller hyppigere (tal fremgår ikke af tabel).
Tabel 1.5 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt 13-18-årige. Fordelt på køn.
Piger

Drenge

Ja

40,0 %

12,1 %

Nej

54,4 %

83,2 %

5,6 %
100 %
(n=455)

4,7 %
100,0 %
(n=479)

Ved ikke/Ubesvaret
Total

De ældste teenagere bruger mere solarium
Der er en stor aldersforskel i solarieforbruget blandt de 13-18-årige, eftersom en femtedel
(19,8 %) af de 13-15-årige har brugt solarium inden for det seneste år sammenlignet med
knapt en tredjedel (31,9 %) af de 16-18-årige.
Tabel 1.6 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på alder.
13-15 år

16-18 år

Ja

19,8 %

31,9 %

Nej

75,7 %

62,3 %

4,5 %
100 %
(n=475)

5,8 %
100,0 %
(n=459)

Ved ikke/Ubesvaret
Total

For pigerne er der en betydelig forskel i solarieforbrug for de to aldersgrupper. Knap
halvdelen af de unge piger mellem 16-18 år (49,0 %) har brugt solarium inden for det seneste
år, mens dette gør sig gældende for knap en tredjedel af de 13-15-årige (30,5 %). En fjerdedel
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(26,4 %) af de 16-18-årige piger angiver, at de bruger solarium månedligt eller hyppigere (tal
fremgår ikke af tabel).
Tabel 1.7 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Piger fordelt på alder.
13-15 år

16-18 år

Ja

30,5 %

49,0 %

Nej

65,6 %

43,8 %

3,9 %
100 %
(n=221)

7,2 %
100,0 %
(n=234)

Ved ikke/Ubesvaret
Total
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2. Brug af solarium blandt unge 15-25 år
Resumé
32 % af de unge mellem 15-25-årige har været i solarium inden for det seneste år. Det
er især pigerne og unge, der bor på landet, der bruger solarium.
Knap halvdelen af de 15-20-årige piger (47 %) har brugt solarium inden for det
seneste år.
De mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er for at blive brun (66 %) og
for at føle sig pænere (47 %).
De mest almindelige begrundelser for ikke at bruge solarium er, at det er
sundhedsskadeligt (71 %) eller det ikke er den unges stil (61 %).
90 % af de unge solariebrugere bruger typisk solarier i møntsolcentre uden personlig
betjening.
Solarium er populært blandt de unge
Undersøgelsen viser, at de unge har et højt forbrug af solarium. Knap en tredjedel af de unge
mellem 15 og 25 år (31,6 %) svarer, at de har brugt solarium indenfor de seneste 12 måneder.
Vi finder endvidere, at 13,8 % af de unge har brugt solarium månedligt eller oftere, mens 2,4
% af de 15-25-årige har brugt det flere gange om ugen eller ugentligt.
Tabel 2.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt de 15-25-årige.
Procent
Flere gange om ugen

0,8 %

Ugentligt

1,6 %

Flere gange om måneden

4,4 %

Månedligt

7,0 %

Fire gange om året eller mindre

17,8 %

Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt solarium

28,8 %

Jeg har aldrig brugt solarium

39,4 %

Ved ikke
Total

0,3 %
100,0 %
(n=1200)

De unge, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er efterfølgende blevet
spurgt til deres forbrug af solarium den seneste måned (midt november til midt december
2009). Over halvdelen (58,6 %) af de unge svarer, at de ikke har været i solarium inden for
den seneste måned. Godt en fjerdedel af de 15-25-årige (27,2 %) svarer, at de har været i
solarium en til to gange i den foregående måned, mens mere end hver tiende (13,7 %) har
været i solarium tre gange eller mere.
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Tabel 2.2 Hvor mange gange har du været i solarium den seneste måned? Blandt de 15-25-årige.
Procent
Jeg har ikke brugt solarium i den seneste måned

58,6 %

En gang

16,9 %

To gange

10,3 %

Tre gange

5,3 %

Fire gange

2,9 %

Fem gange

3,7 %

Seks gange eller mere

1,8 %

Kan ikke huske det

0,5 %
100,0 %
(n=379)

Total

Piger bruger i højere grad solarium
Der er en betydelig kønsforskel i brugen af solarium blandt de 15-25-årige, idet 41,8 % af
pigerne har været i solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 21,8 % af
drengene.
Tabel 2.3 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt de 15-25-årige fordelt på køn.
Alle
Piger
Ja
Nej
Total

Drenge

31,6 %

41,8 %

21,8 %

68,4 %
100,0 %
(n=1196)

58,2 %
100 %
(n=586)

78,2 %
100,0 %
(n=610)

Ingen aldersforskel i solarieforbrug
Der er næsten ingen aldersforskel i andelen af solariebrugere mellem de 15-20-årige og de 2125-årige modsat i 2008, hvor hhv. 46,2 % og 34,1 % af de 15-20-årige og 21-25-årige var
solariebrugere. Udligningen i aldersforskellen i solariebrug skyldes derfor et stort fald i
andelen, der har brugt solarium inden for det seneste år i den yngste aldersgruppe.
Tabel 2.4 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på alder.
Alle
Ja
Nej
Total

15-20 år

21-25 år

31,6 %

33,1 %

30,2 %

68,5 %
100,0 %
(n=1196)

66,9 %
100 %
(n=596)

69,8 %
100,0 %
(n=600)

17

2. Brug af solarium blandt unge 15-25 år
_________________________________________________________________________________________

Tager vi udelukkende udgangspunkt i pigerne, finder vi dog en betydelig aldersforskel i
solarieforbrug. Knap halvdelen af pigerne mellem 15-20 år (46,9 %) har brugt solarium inden
for det seneste år, mens dette gør sig gældende for mere end en tredjedel af de 21-25-årige
(36,8 %). En femtedel (21,2 %) af de 15-20-årige piger angiver, at de bruger solarium
månedligt eller hyppigere (tal fremgår ikke af tabel).
Tabel 2.5 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Piger fordelt på alder.
15-20 år
Ja
Nej
Total

21-25 år

46,9 %

36,8 %

53,1 %
100 %
(n=290)

63,2 %
100,0 %
(n=296)

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 Hovedstanden (20,9 %), som kan karakteriseres som
solariebrugere. Den største andel af solariebrugere finder vi i Region Nordjylland og Region
Sjælland, hvor hhv. 41,8 % og 38,0 % af de 15-25-årige har brugt solarium mindst én gang
inden for de seneste 12 måneder. Sammenlignet med i 2008 finder vi i 2009 en større forskel i
andelen af solariebrugere mellem Region Hovedstaden og hhv. Region Nordjylland og
Region Sjælland, hvilket kan tilskrives et større fald i andelen af solariebrugere i Region
Hovedstaden.
Tabel 2.6 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på landets frem regioner. Blandt de 1525-årige.
Hovedstaden

Sjælland

Ja

20,9 %

38,0 %

34,6 %

30,4 %

41,8 %

Nej

79,1 %

62,0 %

65,4 %

69,6 %

58,2 %

100,0 %
(n=325)

100,0 %
(n=205)

100,0 %
(n=179)

100,0 %
(n=309)

100,0 %
(n=182)

Total

Syddanmark Midtjylland

Nordjylland

Der er færrest solariebrugere i Storkøbenhavn
På tværs af bystørrelse er der ligeledes forskelle i brugen af solarium. Der er færrest
solariebrugere i hhv. Storkøbenhavn (21,6 %), mens andelen er markant højere på landet (39,4
%) og i mindre byer (35,0 %).
Tabel 2.7 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt de 15-25-årige fordelt på bystørrelse.
I
I
I
På
en stor by
en mindre by
en provinsby
Storkøbenhavn
landet/ikke i
(>100.000 (20.000-100.000
(500-20.000
en by
indbyggere)
indbyggere)
indbyggere)
Ja

21,6 %

33,0 %

35,0 %

33,8 %

39,4 %

Nej

78,4 %

67,0 %

65,0 %

66,2 %

60,6 %

100,0 %
(n=268)

100,0 %
(n=267)

100,0 %
(n=286)

100,0 %
(n=275)

100,0 %
(n=99)

Total
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Begrundelser for at bruge solarium
De 15-25-årige respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er
efterfølgende blevet spurgt, hvad deres typiske begrundelse for at bruge solarium er. Svarene
fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 2.8 Hvad er typisk din begrundelse for at bruge solarium? Blandt de 15-25-årige (n=378).
Procent
For at blive brun

66,1 %

Jeg føler mig pænere

47,1 %

Det er afslappende

32,8 %

På grund af uren hud

25,4 %

For at forberede huden på stærk sol inden ferie

20,6 %

Jeg får ofte at vide, at jeg er bleg

15,6 %

Jeg vil gerne se sund ud

15,3 %

For at få D-vitamin

11,1 %

Andet

6,6 %

De mest almindelige begrundelser er ”For at blive brun” (66,1 %) og ”Jeg føler mig pænere”
(47,1 %). Derudover svarer 32,8 % af de 15-25-årige solariebrugere, at det er afslappende at
bruge solarium. De unge har haft mulighed for at give mere end et svar, og der tegner sig et
billede af, at de mest almindelige begrundelser er af kosmetisk karakter, såsom at de unge
føler sig pænere eller bruger solarium på grund af uren hud. Derudover ser vi, at en tredjedel
af solariebrugerne bruger solarier til afslapning, mens en femtedel bruger solarium for at
forberede huden på stærk sol inden ferie.
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Begrundelser for ikke at bruge solarium
De 15-25-årige respondenter, som ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er
tilsvarende blevet spurgt, hvorfor de ikke bruger solarium. Svarene fremgår af nedenstående
tabel.
Tabel 2.9 Hvorfor bruger du ikke solarium? Blandt de 15-25-årige (n=818).
Procent
Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed

71,0 %

Det er ikke min stil

60,5 %

Jeg er tilfreds med min naturlige kulør

46,6 %

Det er for dyrt

20,4 %

Jeg bliver nemt skoldet

16,3 %

Jeg er bange for at få rynker

13,9 %

Andet, angiv venligst

13,3 %

Det er ubehageligt

12,5 %

Det tager for lang tid

5,5 %

Jeg må ikke for mine forældre

3,3 %

Den hyppigste begrundelse for ikke at bruge solarium er ”Jeg er bekymret for, at det skader
min sundhed” (71,0 %) samt ”Det er ikke min stil” (60,5 %). Derudover svarer knapt
halvdelen, at ”Jeg er tilfreds med min egen kulør” (46,6 %).
Samtidig er der en gruppe på 13,5 %, som har 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. For eksempel fremhæver flere
respondenter, at de ikke bruger solarium pga. risikoen for cancer ”Jeg er bange for at få
modermærkekræft”, ”Hudkræft”, ”Fordi det er sundhedsskadeligt”. For det andet er der en del
unge, der angiver, at de fravælger solarium, fordi de oplever det som unaturligt. ”Det er
kunstigt”, ”Man får en unaturlig farve”, ”Det er grimt med den kunstige farve man får”.
Besvarelserne peger ikke på, at der er en general forældremodstand mod solarier, som
afholder de unge fra at bruge solarium. Kun 0,7 % angiver: ”Jeg må ikke for mine forældre”,
som årsag til at de ikke bruger solarium.
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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, når de tager solarium. Det gælder for 89,9 % af de 15-25-årige, der bruger
solarium, mens hhv. 11,9 % og 11,4 % tager solarium i fitnesscentre og solcentre med
personlig betjening. Endvidere bruger 4,2 % af de 15-25-årige solarium i offentlige svømmeeller sportshaller, mens kun en lille andel af de unge bruger solarium i hjemmet (1,3 %).
Tabel 2.10 Hvor går du i solarium? Blandt de 15-25-årige (n= 378).
Procent
Møntsolcenter (center uden personlig betjening, hvor man betaler med mønter eller poletter)

89,9 %

Fitnesscenter

11,9 %

Solcenter med personlig betjening

11,4 %

Svømmehal/sportshal

4,2 %

Hjemme

1,3 %

På mit arbejde

1,3 %

Andet

0,8 %

På skønhedsklinik

0,5 %
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3. Påvirkning fra venner og familie
Resumé
Jo større en andel af de 15-25-åriges venner, der bruger solarium, desto mere
sandsynligt er det, at de selv har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder.
Forældrenes solarievaner har stor betydning for de unges eget solarieforbrug.
20 % af de 15-25-årige angiver, at de ofte følges med nogen, når de går i solarium.
Specielt de 15-20-årige, der ofte følges med nogen til solariet.
De unge, der bruger solarium og følges med nogen til solariet, følges primært med
deres venner, kæreste eller mor.
29 % af de 15-20-årige, der bruger solarium og følges med nogen til solariet, følges
med deres mor.

Venners solarieforbrug
Vi har spurgt de 15-25-årige, hvor mange af deres venner, der bruger solarium. Svarene har vi
brugt som et mål for, om de unge indgår i sociale netværk, hvor solariebrug er almindeligt.
Knap fire ud af ti af de 15-25-årige (37,3 %) angiver, at nogle af deres venner bruger
solarium, mens 8,7 % angiver, at alle eller næsten alle vennerne bruger solarium.
Tabel 3.1 Hvor mange af dine venner bruger solarium? Blandt de 15-25-årige.
Procent
Ingen af mine venner

9,9 %

Få af mine venner

36,8 %

Nogle af mine venner

37,3 %

Næsten alle mine venner

8,4 %

Alle mine venner

0,3 %

Ved ikke

7,3 %

Total

100,0 %
(n=1200)
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Venners betydning for eget solariebrug
Vennernes forbrug af solarium har betydning for de 15-25-åriges eget forbrug af solarium. Jo
større andel af de unges venner, der bruger solarium, desto mere sandsynligt er det, at de selv
har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder. Fx angiver kun 21,0 % af de 15-25-årige,
der har få venner, der bruger solarium, at de selv har brugt solarium inden for det seneste år
sammenlignet med 72,3 % af de unge, der angiver, at næsten alle deres venner bruger
solarium.
Tabel 3.2 Har 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 alle
Alle mine
venner
venner mine venner mine venner
venner
Ja
Nej
Total

1,7 %

21,0 %

43,3 %

72,3 %

75,0 %

98,3 %

79,0 %

56,6 %

27,7 %

25,0 %

100,0 %
(n=119)

100,0 %
(n=442)

100,0 %
(n=447)

100,0 %
(n=101)

100,0 %
(n=4)

Forældres betydning for eget solariebrug
For at undersøge om forældrenes solarieforbrug har en betydning for de unges brug af
solarium, har vi spurgt de unge om en eller begge af deres forældre har været i solarium inden
for de seneste 12 måneder. En femtedel af de 15-25-årige (19,0 %) angiver, at mindst én af
deres forældre har været i solarium.
Tabel 3.3 Har en eller begge af dine forældre været i solarium inden for de seneste 12 måneder?

Procent

Ja

19,0 %

Nej

74,2 %

Ved ikke

6,8 %
100,0 %
(n=1200)

Total

Forældres forbrug af solarium har signifikant betydning for de unges eget forbrug af solarium.
Halvdelen af de 15-25-årige (51,8 %), 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 fjerdedel (26,0 %) af de unge, hvis forældre ikke brugt solarium.
Tabel 3.4 Har 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
En eller begge
forældre har ikke
forældre har været
været i solarium
Ved ikke
i solarium inden
inden for det
for det seneste år
seneste år
Ja
51,8 %
26,0 %
35,4 %
Nej
Total

48,2 %
100,0 %
(n=288)

74,0 %
100 %
(n=890)

64,6 %
100,0 %
(n=82)
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Forældres forbrug af solarium har specielt betydning for pigernes forbrug af solarium. Totredjedele af de 15-25-årige piger (65,9 %), hvis forældre har været i solarium inden for det
seneste år, har selv brugt solarium inden for det seneste år sammenlignet med en tredjedel
(34,4 %) af de piger, hvis forældre ikke bruger solarium.
Tabel 3.5 Har 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.
Piger

Drenge

Forældre
har været i
solarium
inden for
det seneste
år

Forældre har
ikke været i
solarium
inden for det
seneste år

Forældre har
været i
solarium
inden for det
seneste år

Forældre har
ikke været i
solarium
inden for det
seneste år

Ja

65,9 %

34,4 %

35,2 %

18,2 %

Nej

34,1 %

65,6 %

64,8 %

81,8 %

100,0 %
(n=123)

100 %
(n=424)

100,0 %
(n=105)

100 %
(n=466)

Total

Solarium som en social aktivitet
Solarium er for mange af de unge solariebrugere en social aktivitet. En femtedel af de 15-25årige (19,6 %) svarer, at de ofte følges med nogen, når de går i solarium. Derudover svarer
42,9 %, at de af og til følges med nogen. Der er stor aldersforskel i andelen, der følges med
nogen i solariet. Blandt de 15-20-årige følges 75,1 % ofte eller af og til med nogen
sammenlignet med 48,6 % af de 21-25-årige. Derudover er det specielt de 15-20-årige piger,
der følges ofte med nogen, når de går i solarium (33,1 %) (tal fremgår ikke af tabel).
Tabel 3.6 Følges du ofte med nogen, når du går i solarium? Fordelt på alder.
Alle

15-20 år

21-25 år

Ja

19,6 %

27,9 %

10,5 %

Af og til

42,9 %

47,2 %

38,1 %

37,6 %
100,0 %
(n=378)

24,9 %
100 %
(n=197)

51,4 %
100,0 %
(n=181)

Nej
Total

Der er endvidere en tendens til kønsforskel i hvorvidt de unge solariebrugere ofte følges med
nogen, når de går i solarium (p=0,085). Godt en femtedel af pigerne (22,9 %) angiver, at de
ofte følges med nogen, når de går i solarium, sammenlignet med 13,5 % af drengene.
Tabel 3.7 Følges du ofte med nogen, når du går i solarium? Blandt de 15-25-årige fordelt på køn.
Piger

Drenge

Ja

22,9 %

13,5 %

Af og til

40,4 %

47,4 %

36,7 %
100 %
(n=245)

39,1 %
100,0 %
(n=133)

Nej
Total
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Man følges primært med venner
De solariebrugere, der har angivet, at de ofte eller af og til 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 (83,5 %) og kæreste (33,9 %). Opsigtsvækkende er det, at en fjerdedel (25,0 %)
af de 15-25-årige angiver, at de følges med deres mor, når de går i solarium.
Tabel 3.8 Hvem følges du med? Blandt de 15-25-årige (n = 236).
Procent20
Venner

83,5 %

Mor

25,0 %

Far

3,0 %

Søskende

18,6 %

Kæreste

33,9 %

Andre

2,5 %

Især de unge følges med deres venner, søskende og mor
Blandt de 15-20-årige solariebrugere er det over ni ud af ti (90,5 %), som følges med venner
sammenlignet med 71,6 % af de 21-25-årige. Der er også flere af de yngste, der følges med
deres mor, idet vi finder, at 29,1 % af de 15-20-årige angiver, at de følges med deres mor
sammenlignet med 18,2 % af de 21-25-årige. Derimod er der flere i gruppen af de 21-25årige, som følges med deres kæreste.
Tabel 3.9 Hvem følges du med? Fordelt på alder.
15-20 år
(n=148)
90,5 %

21-25 år
(n=88)
71,6 %

Mor

29,1 %

18,2 %

Far

4,7 %

0,0 %

Søskende

20,3 %

15,9 %

Kæreste

25,0 %

48,9 %

3,4 %

1,1 %

Venner

Andre

Specielt de 15-25-årige piger følges med deres mor (31,6 %) sammenlignet med drengene
(12,3 %), som i højere grad følges med deres kæreste (40,7 %) (tal fremgår ikke af tabel).
Igen er det bemærkelsesværdigt, at 37,8 % af de 15-20-årige piger, der følges med nogen, når
de går i solarium, følges med deres mor.

20

Det har været muligt for respondenterne at angive flere svar, hvorfor tabellen ikke summer til 100 %.
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4. Oplevelse af risici ved solariebrug
Resumé
44 % 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 solarieforbrug til, før det er sundhedsskadeligt.
25 % af de 15-25-årige solariebrugere oplever slet ikke, at der er en sundhedsmæssig
risiko forbundet med deres eget solarieforbrug.
Kun 11 % af de solariebrugere, der bruger solarium flere gange om ugen, tror i høj
grad, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med deres solarieforbrug.
Der er ingen entydig sammenhæng mellem hyppighed af solariebrug og oplevet
sundhedsmæssig risiko ved eget solarieforbrug.

Unges opfattelse af sundhedsskadeligt solariebrug
Knap halvdelen af de 15-25-årige respondenter (44,4 %) mener, at man skal tage solarium
ugentligt eller hyppigere for, at det er sundhedsskadeligt, mens 20,9 % af de unge mener, at
det er sundhedsskadeligt, hvis man bruger solarium månedligt. En stor del af de unge
betragter derfor kun et meget højt solariebrug som sundhedsskadeligt. Samtidig viser
undersøgelsen, at de unge godt ved, at det at gå i solarium er behæftet med en
sundhedsmæssig risiko, idet kun 0,7 % af de 15-25-årige angiver, at de ikke mener, at der er
nogle sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium.
Tabel 4.1 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 15-25årige.
Procent
Flere gange om ugen

17,8 %

En gang om ugen

26,6 %

En gang om måneden

20,9 %

Et par gange om året

7,3 %

En gang i livet

14,8 %

Ved ikke

11,9 %

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

0,7 %
100,0 %
(n=1200)
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Specielt drengene mener, at man skal tage solarium hyppigt for, at det er sundhedsskadeligt
sammenlignet med pigerne, idet knap halvdelen af drengene (47,9 %) mener, at man skal tage
solarium ugentligt eller hyppigere for at det er sundhedsskadeligt sammenlignet med 40,6 %
af pigerne.
Tabel 4.2 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 15-25årige fordelt på køn.
Piger
Drenge
Flere gange om ugen

15,8 %

19,6 %

En gang om ugen

24,8 %

28,3 %

En gang om måneden

23,6 %

18,3 %

Et par gange om året

9,0 %

5,7 %

En gang i livet

15,1 %

14,6 %

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

11,5 %

12,3 %

0,2 %

1,1 %

100 %
(n=589)

100,0 %
(n=611)

Total

Solariebrugere mener især, at der skal et højt forbrug til, før det er sundhedsskadeligt
Over halvdelen af de 15-25-årige (57,4 %), 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 38,3 % af de unge, som ikke har taget solarium inden for de seneste 12
måneder. Det betyder, at det især er blandt solariebrugerne, at der er en stor andel, som ikke
mener, at selv et beskedent brug af solarium er sundhedsskadeligt.
Tabel 4.3 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 15-25årige fordelt på om man har taget solarium inden for de sidste 12 måneder.
Solariebrugere Ikke solariebrugere
Flere gange om ugen

30,4 %

11,9 %

En gang om ugen

27,0 %

26,4 %

En gang om måneden

19,0 %

21,8 %

Et par gange om året

5,6 %

8,2 %

11,9 %

16,2 %

6,1 %

14,6 %

0,0 %

1,0 %

100 %
(n=378)

100,0 %
(n=822)

En gang i livet
Ved ikke
Jeg mener ikke, at der er nogle
sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium
Total
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Oplevelse af eget solarieforbrug som værende ufarligt
En ting er, hvor stor risiko man generelt oplever ved solariebrug. Noget andet er, hvor udsat
man selv mener, at man er i forhold til ens eget solarieforbrug. En fjerdedel af de 15-25-årige
solariebrugere (24,6 %) mener slet ikke, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med
deres eget solarieforbrug, mens 37,5 % af solariebrugerne mener, at deres solarieforbrug i høj
eller nogen grad er forbundet med en sundhedsmæssig risiko.
Tabel 4.4 I hvor høj grad oplever du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug? Blandt
de 15-25-årige.
Procent
I høj grad

15,3 %

I nogen grad

22,2 %

I mindre grad

37,8 %

Slet ikke

24,6 %
100,0 %
(n=378)

Total

Der er en tendens til, at pigerne i højere grad oplever, at deres solarieforbrug er forbundet med
en sundhedsrisiko, idet 18,0 % af pigerne angiver, at de i høj grad mener, at der er en
sundhedsmæssig risiko forbundet med eget solarieforbrug sammenholdt med kun 10,5 % af
drengene (p=0,081). Til gengæld finder vi ingen betydelig aldersforskel i oplevelsen af eget
solarieforbrug som sundhedsskadeligt (tal fremgår ikke af tabel).
Tabel 4.5 I hvor høj grad oplever du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug? Blandt
de 15-25-årige fordelt på køn.
Piger
Drenge
I høj grad

18,0 %

10,5 %

I nogen grad

24,1 %

18,8 %

I mindre grad

35,9 %

41,4 %

22,0 %
100 %
(n=245)

29,3 %
100,0 %
(n=133)

Slet ikke
Total
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Der er ikke en entydig sammenhæng mellem, i hvor høj grad de unge oplever, at der er en
sundhedsmæssig risiko forbundet med eget solarieforbrug, og hvor hyppigt de bruger
solarium. Knap halvdelen af de 15-25-årige (44,4 %), der bruger solarium flere gange om
ugen, mener i høj eller nogen grad, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med deres
solarieforbrug sammenlignet med 38,6 % de, der har brugt solarium højst fire gange det
seneste år. Tallene tyder derfor på, at oplevelsen af, at der er en sundhedsmæssig risiko
forbundet med de unges solarieforbrug, er uafhængig af, hvor meget de bruger solarium.
Tabel 4.6 I hvor høj grad oplever du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug? Blandt
de 15-25-årige fordelt på hvor tit de unge har været i solarium inden for de seneste 12 måneder.
Flere gange
Ugentligt
Flere gange
Månedligt
Fire gange
om ugen
om måneden
eller mindre
I høj grad

11,1 %

5,3 %

13,2 %

11,9 %

18,3 %

I nogen grad

33,3 %

31,6 %

24,5 %

22,6 %

20,2 %

I mindre grad

33,3 %

31,6 %

37,7 %

44,0 %

36,2 %

Slet ikke

22,2 %

31,6 %

24,5 %

21,4 %

25,4 %

100,0 %
(n=9)

100,0 %
(n=19)

100,0 %
(n=53)

100,0 %
(n=84)

100,0 %
(n=213)

Total

Tendens til at forældrenes holdning til de unges solariebrug har betydning
Knap en tredjedel af de 15-25-årige (30,0 %), hvis forældre er imod, at de bruger solarium,
oplever i høj grad, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med deres solarieforbrug
sammenlignet med 7,5 % af de 15-25-årige, hvis forældre synes, at det er i orden. Der er dog
ingen signifikant sammenhæng mellem forældrenes holdning til egne børns forbrug af
solarium og i hvor høj grad, de unge oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet
med eget solarieforbrug.
Tabel 4.7 I hvor høj grad oplever du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug?
Blandt de 15-25-årige fordelt på hvad forældrene synes om, at eget barn bruger solarium.
De synes, at
De er imod
De er imod
det er i orden
det, men
det
accepterer det
I høj grad

7,5 %

11,4 %

30,0 %

I nogen grad

20,0 %

20,0 %

30,0 %

I mindre grad

41,8 %

45,7 %

30,0 %

Slet ikke

30,9 %

22,9 %

10,0 %

100,0 %
(n=55)

100,0 %
(n=35)

100,0 %
(n=10)

Total
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5. Forventet fremtidigt forbrug af solarium
Resumé
26 % af de 15-25-årige forventer at bruge solarium i fremtiden. Specielt de 15-20årige piger har intentioner om at bruge solarium.
73 % af de 15-25-årige solariebrugere forventer at bruge solarium i fremtiden. Det
betyder, at mere end en fjerdedel af solariebrugerne overvejer at droppe solariet.
Viden om hvor hyppigt man skal tage solarium, for at det er sundhedsskadeligt, og den
oplevede risiko ved eget solariebrug har betydning for intentionen om at bruge
solarium i fremtiden.
37 % af solariebrugerne, der har intentioner om at bruge solarium i fremtiden,
forventer at bruge mindre solarium.
Oplevet risiko ved eget solariebrug har betydning for solariebrugernes intention om at
bruge mindre solarium i fremtiden.

Intention om at bruge solarium i fremtiden
Unge vil stadig bruge solarium
En fjerdedel (26,1 %) af de 15-25-årige (både solariebrugere og ikke solariebrugere) forventer
at bruge solarium i fremtiden. Det er en mindre andel af de 15-25-årige end de, der har
angivet brug solarium inden for det seneste år (32 %). Samtidig svarer knap to-tredjedele af
de unge (63,4 %), at de ikke vil bruge solarium i fremtiden.
Tabel 5.1 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige.
Procent
Ja

26,1 %

Nej

63,4 %

Ved ikke
Total

10,5 %
100,0 %
(n=1200)

Flere piger end drenge vil bruge solarium
Betydeligt flere 15-25-årige piger end drenge forventer, at bruge solarium i fremtiden, idet
32,4 % af pigerne har en intention om et fremtidigt solariebrug sammenlignet med 20,0 % af
drengene. Særligt pigerne i alderen 15-20-år forventer at bruge solarium i fremtiden (36,7 %),
hvilket peger på, at vi også i fremtiden kan forvente at se det højeste forbrug blandt unge
piger.
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Tabel 5.2 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på køn.
Piger

Drenge

Ja

32,4 %

20,0 %

Nej

55,0 %

71,5 %

12,6 %
100 %
(n=589)

8,5 %
100,0 %
(n=611)

Ved ikke
Total

Yngre vil i lidt højere grad bruge solarium
Der er en tendens til, at den yngste aldersgruppe i lidt højere grad forventer at bruge solarium
i fremtiden, idet 28,3 % af de 15-20-årige angiver en intention om fremtidigt solariebrug
sammenlignet med 23,8 % af de 21-25-årige. Sammenhængen mellem alder og intention om
solariebrug er dog ikke signifikant.
Tabel 5.3 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Fordelt på alder.
15-20 år

21-25 år

Ja

28,3 %

23,8 %

Nej

61,0 %

65,8 %

10,7 %
100 %
(n=600)

10,3 %
100,0 %
(n=600)

Ved ikke
Total

En fjerdedel af solariebrugere overvejer at droppe solariet
En fjerdedel af de 15-25-årige respondenter (27,5 %), der har brugt solarium inden for det
seneste år, angiver, at de ikke forventer, eller ikke ved om de forventer at bruge solarium i
fremtiden, hvilket er en betydelig større andel sammenlignet med 2008 (15,0 %). Blandt
solariebrugerne er der ingen signifikant køns- og aldersforskel i, hvorvidt respondenterne
forventer at bruge solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af tabel).
Undersøgelsen viser endvidere, at kun 4,7 % af de 15-25-årige respondenter, der ikke har
brugt solarium inden for det seneste år, forventer at bruge solarium i fremtiden sammenlignet
med 10,6 % i 2008. Dermed ser vi, at den overvejende del af respondenterne mellem 15 og 25
år, der ikke har brugt solarium inden for det seneste år eller aldrig har brugt solarium,
forventer at fastholde et ikkeforbrug.
Tabel 5.4 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på hvorvidt respondenterne
har brugt solarium inden for det seneste år.
Solariebrugere Ikke solariebrugere
Ja

72,5 %

4,7 %

Nej

12,4 %

86,9 %

15,1 %
100,0 %
(n=378)

8,4 %
100 %
(n=822)

Ved ikke
Total

31

5. Forventet fremtidig forbrug af solarium
_________________________________________________________________________________________

Sammenhæng mellem oplevelse af sundhedsmæssige risici og fremtidigt solarieforbrug
De solariebrugere, der i høj grad oplever, at der en risiko forbundet med eget solariebrug,
angiver i mindre omfang, at de forventer at bruge solarium fremover, sammenlignet med de
respondenter, der i mindre grad oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko behæftet med
eget solarieforbrug. For eksempel finder vi, at seks ud af ti af de 15-25-årige respondenter
(60,3 %), der i høj grad oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med eget
solariebrug, forventer at bruge solarium i fremtiden sammenlignet med knap otte ud af ti
respondenter (77,6 %), der i mindre grad oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko
forbundet med eget solariebrug.
Tabel 5.5 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på i hvor høj grad oplever
du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug blandt solariebrugere.
I høj grad I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ja

60,3 %

73,8 %

77,6 %

71,0 %

Nej

25,9 %

8,3 %

9,8 %

11,8 %

Ved ikke

13,8 %

17,9 %

12,6 %

17,2 %

100,0 %
(n=58)

100,0 %
(n=84)

100,0 %
(n=143)

100,0 %
(n=93)

Total

Viden betyder noget i forhold til intentionen om at bruge solarium
Der er en signifikant sammenhæng mellem, hvor ofte respondenterne mener, at man skal
bruge solarium for, at det er sundhedsskadeligt, og intentionen om at bruge solarium i
fremtiden. Over halvdelen af de 15-25-årige respondenter (53,5 %), der mener, at man skal
tage solarium flere gange om ugen, for at det er sundhedsskadeligt, angiver et forventet
forbrug af solarium i fremtiden, sammenlignet med en femtedel (20,5 %) af de respondenter,
der mener, at man skal tage solarium et par gange om året, før det er sundhedsskadeligt.
Tabel 5.6 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 om
En gang om Et par gange
En gang i
om ugen
ugen
måneden
om året
livet
Ja

53,5 %

28,2 %

17,5 %

20,5 %

18,0 %

Nej

35,7 %

61,1 %

70,9 %

73,9 %

77,5 %

Ved ikke

10,8 %

10,7 %

11,6 %

5,7 %

4,5 %

100,0 %
(n=213)

100,0 %
(n=319)

100,0 %
(n=251)

100,0 %
(n=88)

100,0 %
(n=178)

Total

Både blandt solariebrugere og ikke solariebrugere genfindes sammenhængen mellem viden
om, hvor ofte man skal tage solarium, for at det er sundhedsskadeligt, og intentionen om at
bruge solarium. De respondenter, som mener, at man skal tage solarium meget hyppigt, for at
det er sundhedsskadeligt, angiver i højere grad et fremtidigt intenderet forbrug af solarium
sammenlignet med de respondenter, der i højere grad mener, at et mere beskedent forbrug af
solarium er sundhedsskadeligt.
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Intention om at bruge mindre solarium i fremtiden
Fremtidige solariebrugere forventer at bruge mindre solarium
De respondenter, der har brugt solarium inden for det seneste år og 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 (37,2 %), der har angivet et intenderet solarieforbrug i fremtiden, forventer at
bruge mindre solarium, hvilket er på samme niveau som i 2008 (37,7 %).
Tabel 5.7 Forventer du at bruge mindre solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige solariebrugere, der har
angivet en intention om at bruge solarium i fremtiden.
2008
2009
Ja

37,7 %

37,2 %

Nej

45,7 %

48,2 %

16,6 %
100 %
(n=199)

14,6 %
100,0 %
(n=274)

Ved ikke
Total

Oplevet risiko har betydning for intentionen om at bruge mindre solarium
Seks ud af ti af de 15-25-årige solariebrugere (60,0 %), der har intentioner om at bruge
solarium i fremtiden og samtidig oplever, at eget solarieforbrug i høj grad er forbundet med
en sundhedsmæssig risiko, angiver, at de forventer at bruge mindre solarium i fremtiden
sammenlignet med 21,1 % af de solariebrugere, der slet ikke oplever, at der er en risiko
forbundet med eget solariebrug. Resultaterne viser dermed, at solariebrugerne, som oplever en
sundhedsmæssig risiko forbundet med deres eget solarieforbrug og stadig har en intention om
at bruge solarium, er mest tilbøjelige til at forvente at bruge mindre solarium i fremtiden.
Tabel 5.8 Forventer du at bruge mindre solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på i hvor høj grad
oplever du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug blandt solariebrugere.
I høj grad I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ja

60,0 %

41,9 %

36,9 %

21,1 %

Nej

31,4 %

41,9 %

47,7 %

63,6 %

Ved ikke
Total

8,6 %

16,1 %

15,3 %

15,2 %

100,0 %
(n=35)

100,0 %
(n=62)

100,0 %
(n=111)

100,0 %
(n=66)

Der er ingen signifikant køns- og aldersforskel i solariebrugernes forventning om at bruge
mindre solarium i fremtiden. Tallene indikerer dog en tendens til, at de 15-20-årige (41,3 %) i
højere grad forventer at bruge mindre solarium sammenlignet med de 21-25-årige (32,3 %)
(tal fremgår ikke af tabel).
Der findes heller ingen sammenhæng mellem solariebrugernes viden om, hvor hyppigt man
skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt, og intentionen om at bruge mindre
solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af tabel).
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6. Udvikling over tid
Resumé
Der er sket et fald i andelen af de 15-25-årige, der har svaret, at de har brugt solarium
inden for det seneste år. I 2008 angav 40 % at have brugt solarium mod 32 % i 2009.
Faldet er især sket blandt pigerne og blandt de yngste i aldersgruppen 15-20 år.
Andelen af 15-25-årige, der har brugt solarium månedligt eller hyppigere, er endvidere
faldet fra 21 % i 2008 til 14 % i 2009.
De 15-25-årige er blevet mere bevidste om, at selv et beskedent brug af solarium er
sundhedsskadeligt. I 2008 mente 32 % af de 15-25-årige, at man skulle tage solarium
månedligt eller sjældnere for, at det var sundhedsskadeligt sammenlignet med 43 % i
2009.
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 26 % i 2009.
I dette afsnit beskrives udviklingen i de børn og unges solariebrug, viden om solarium og
intention om at bruge solarium fra 2008 til 2009.

Udviklingen i de 8-14-åriges solariebrug
Som tidligere beskrevet har vi i denne rapport kategoriseret respondenter ud fra spørgsmålet
Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? 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.
Undersøgelsen viser, at andelen af solariebrugere blandt hhv. de 8-12-årige og 13-14-årige
børn ikke har ændret sig betydeligt fra 2008 til 2009. Der er heller ingen forskel i andelen af
solariebrugere, når vi ser særskilt på drenge og piger i de to aldersgrupper (tal fremgår ikke af
tabel)
Tabel 6.1 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt hhv. 8-12-årige og 13-14-årige fordelt på
år.
8-12-årige

Ja
Nej
Ved ikke/ubesvaret

13-14-årige

2008

2009

2008

2009

3,0 %

2,4 %

14,4 %

14,3 %

91,0 %

93,9 %

78,5 %

80,0 %

6,0 %

3,8 %

7,0 %

5,7 %

100,0 %
(n=931)

100 %
(n=867)

100,0 %
(n=323)

100 %
(n=320)

34

6. Udvikling over tid
_________________________________________________________________________________________

Udviklingen i de 15-25-åriges solariebrug
Færre unge solariebrugere
Undersøgelsen viser, at andelen af solariebrugere blandt de 15-25-årige er faldet fra 40,4 % i
2008 til 31,5 % i 2009. Andelen af 15-25-årige, der har brugt solarium månedligt eller
hyppigere, er endvidere faldet fra 20,5 % i 2008 til 13,8 % (tal fremgår ikke af tabel).
Tabel 6.2 Har taget solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt de 15-25-årige fordelt på år.
2008

2009

Ja

40,4 %

31,5 %

Nej

59,2 %

68,2 %

0,4 %
100,0 %
(n=1222)

0,3 %
100,0 %
(n=1200)

Ved ikke
Total

Andelen af solariebrugere er både faldet blandt drenge og piger – dog er faldet mest udtalt
blandt piger, idet over halvdelen af de 15-25-årige piger (51,8 %) i 2008 angav, at de havde
brugt solarium inden for det seneste år sammenlignet med 41,6 % af pigerne i 2009.
Tabel 6.3 Har du taget solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt de 15-25-årige fordelt på køn og år.
Piger

Drenge

2008

2009

2008

2009

Ja

51,8 %

41,6 %

28,9 %

21,8 %

Nej

47,7 %

57,9 %

70,8 %

78,1 %

0,5 %

0,5 %

0,9 %

0,2 %

100,0 %
(n=616)

100 %
(n=589)

100,0 %
(n=606)

100 %
(n=611)

Ved ikke

Specielt de yngste bruger mindre solarium
Undersøgelsen viser, at andelen af solariebrugere især er faldet i aldersgruppen for de 15-20årige, idet knap halvdelen (46,0 %) i 2008 angav, at de havde brugt solarium inden for det
seneste år sammenlignet med en tredjedel af de 15-20-årige i 2009 (32,8 %).
Tabel 6.4 Har du taget solarium indenfor de seneste 12 måneder? Fordelt på alder og år.
15-20 år

20-25 år

2008

2009

2008

2009

Ja

46,0 %

32,8 %

34,0 %

30,2 %

Nej

53,4 %

66,5 %

65,8 %

69,8 %

Ved ikke

0,6 %

0,7 %

0,2 %

0,0 %

100,0 %
(n=655)

100 %
(n=600)

100,0 %
(n=567)

100 %
(n=600)
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Andelen af solariebrugere er både faldet blandt de 15-20-årige og 20-25-årige piger fra hhv.
55,2 % til 46,4 % blandt de 15-20-årige og 45,8 % til 36,8 % blandt de 20-25-årige. Trods det
markante fald i andelen af solariebrugere har unge danske piger stadigt et bekymrende højt
forbrug af solarium.
Tabel 6.5 Har du taget solarium indenfor de seneste 12 måneder? Blandt piger fordelt på alder.
15-20-årige piger

20-25-årige piger

2008

2009

2008

2009

Ja

55,2 %

46,4 %

45,8 %

36,8 %

Nej

44,2 %

52,6 %

53,8 %

63,2 %

0,5 %

1,0 %

0,4 %

0,0 %

100,0 %
(n=391)

100 %
(n=293)

100,0 %
(n=225)

100 %
(n=296)

Ved ikke

Udviklingen i de 15-25-åriges viden om solariebrug
I 2008 mente en tredjedel af de 15-25-årige respondenter (32,0 %), at man skulle tage
solarium månedligt eller sjældnere, for at det er sundhedsskadeligt, sammenlignet med 43,0 %
i 2009. Tallene tyder dermed på, at de 15-25-årige er blevet lidt mere bevidste om, at selv et
beskedent forbrug af solarium er sundhedsskadeligt.
Tabel 6.6 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 15-25årige fordelt på år.
2008
2009
Flere gange om ugen

25,0 %

17,8 %

En gang om ugen

32,9 %

26,6 %

En gang om måneden

18,2 %

20,9 %

Et par gange om året

6,4 %

7,3 %

En gang i livet

7,4 %

14,8 %

10,2 %

11,9 %

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

100,0 %
(n=1220)

0,7 %
100,0 %
(n=1200)

Såvel solariebrugerne som de, der ikke har brugt solarium inden for det seneste år, er blevet
mere bevidste om, at selv et beskedent forbrug af solarium kan være sundhedsskadeligt. Tabel
6.7 viser, at andelen af solariebrugerne, der mener, at man skal tage solarium månedligt eller
sjældnere for, at det er sundhedsskadeligt er steget fra 27,3 % i 2008 til 36,5 % i 2009
sammenlignet med hhv. 35,2 % i 2008 til 46,2 % i 2009 for de 15-25-årige respondenter, der
ikke har brugt solarium indenfor det seneste år.
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Tabel 6.7 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for, at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 15-25årige fordelt på om man har taget solarium indenfor de seneste 12 måneder
Solariebrugere

Ikke solariebrugere

2008

2009

2008

2009

Flere gange om ugen

35,8 %

30,4 %

17,7 %

11,9 %

En gang om ugen

30,7 %

27,0 %

34,3 %

26,4 %

En gang om måneden

16,9 %

19,0 %

19,1 %

21,8 %

Et par gange om året

3,5 %

5,6 %

8,4 %

8,2 %

En gang i livet

6,9 %

11,9 %

7,7 %

16,2 %

Ved ikke

6,3 %

6,1 %

12,8 %

14,6 %

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

0,0 %
100,0 %
(n=492)

100,0 %
(n=378)

1,0 %
100,0 %
(n=728)

100,0 %
(n=822)

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 (40,7 %), at de forventede at bruge solarium i
fremtiden sammenlignet med kun en fjerdedel (26,1 %) i 2009. Det er en meget positiv
udvikling, som forhåbentligt kommer til at afspejle sig i et fald i de unges fremtidige forbrug
af solarium.
Tabel 6.8 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige.
2008

2009

Ja

40,7 %

26,1 %

Nej

49,4 %

63,4 %

9,9 %

10,5 %

100,0 %
(n=1222)

100,0 %
(n=1200)

Ved ikke
Total

Både færre piger og drenge forventer at bruge solarium
Blandt de 15-25-årige piger forventede knap halvdelen (48,1 %) i 2008 et fremtidigt
solariebrug sammenlignet med kun en tredjedel (32,4 %) i 2009. Samme tendens ses blandt de
jævnaldrende drenge, hvor tredjedel (33,2 %) i 2008 havde intentioner om et fremtidigt
solariebrug sammenlignet med en femtedel (20,0 %) i 2009.
Tabel 6.9 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på køn.
Piger

Drenge

2008

2009

2008

2009

Ja

48,1 %

32,4 %

33,2 %

20,0 %

Nej

41,7 %

55,5 %

57,3 %

71,5 %

Ved ikke

10,2 %

12,6 %

9,6 %

8,5 %

100,0 %
(n=616)

100 %
(n=589)

100,0 %
(n=606)

100 %
(n=611)
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Undersøgelsen 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. I 2008 angav 44,4 % af
de 15-20-årige, at de forventede at bruge solarium i fremtiden, sammenlignet med 28,3 % i
2009. Blandt de 21-25-årige var det 35,8 %, der i 2008 angav intentioner om at bruge
solarium i fremtiden, sammenlignet med 23,8 % i 2009.
Tabel 6.10 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Fordelt på alder.
15-20 år

21-25 år

2008

2009

2008

2009

Ja

44,4 %

28,3 %

35,8 %

23,8 %

Nej

45,2 %

61,0 %

54,3 %

65,8 %

9,9 %

10,7 %

9,9 %

10,3 %

100,0 %
(n=655)

100 %
(n=600)

100,0 %
(n=567)

100 %
(n=600)

Ved ikke

Både solariebrugere og ikke-solariebrugere overvejer at droppe solariet
I 2008 forventede 85,0 % af de 15-25-årige solariebrugere at bruge solarium i fremtiden
sammenlignet med 72,5 % i 2009. Blandt de 15-25-årige respondenter, der ikke har været i
solarium det seneste år, havde 10,6 % i 2008 intentioner om at bruge solarium i fremtiden,
mens det kun gør sig gældende for 4,7 % i 2009. Udviklingen i det intenderede forbrug peger
på, at flere solariebrugere vælger at droppe solariet, samtidig med at ikke-solariebrugerne i
højere grad fastholder et ikkeforbrug. Begge tendenser tyder på, at vi vil se et ydereligere fald
i andelen, der bruger solarium i fremtiden.
Tabel 6.11 Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige fordelt på hvorvidt
respondenterne har brugt solarium indenfor de seneste 12 måneder.
Solariebrugere

Ikke solariebrugere

2008

2009

2008

2009

85,0 %

72,5 %

10,6 %

4,7 %

Nej

6,9 %

12,4 %

78,3 %

86,9 %

Ved ikke

8,1 %

15,1 %

11,1 %

8,4 %

100,0 %
(n=494)

100 %
(n=378)

100,0 %
(n=728)

100 %
(n=822)

Ja
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7. Forældres kendskab til de unges solariebrug
Resumé
83 % af de unge solariebrugere under 18 år angiver, at deres forældre ved, at de går i
solarium, mens 8 % ikke er klar over, om deres forældre har kendskab til det
48 % af solariebrugerne under 18 år, der har tilkendegivet, at deres forældre har
kendskab til deres solarieforbrug, angiver, at deres forældre synes, det er i orden, at de
bruger solarium, mens kun 9 % svarer, at forældrene er imod, at de bruger solarium.
Forældrene har kendskab til de unges solariebrug
De unge under 18 år, som har brugt solarium indenfor de seneste 12 måneder, er blevet spurgt
til, hvorvidt deres forældre har kendskab til, at de går i solarium. Godt otte ud af ti af de unge
solariebrugere under 18 år (82,6 %) angiver, at deres forældre ved, at de går i solarium, mens
8,0 % ikke er klar over, hvorvidt forældrene har kendskab til deres solariebrug.
Tabel 7.1 Ved dine forældre, at du går i solarium? Blandt de 15-17-årige.
Procent
Ja

82,6 %

Nej

9,4 %

Jeg er ikke klar over, om de ved det

8,0 %

Total

100,0 %
(n=138)

De respondenter, der har angivet, at deres forældre ved, at de går i solarium, er efterfølgende
blevet spurgt om, hvad deres forældre synes om, at de går i solarium. Knap halvdelen af de
unge solariebrugere under 18 år (48,2 %) svarer, at deres forældre synes, at det er i orden,
imens 30,7 % angiver, at deres forældre accepterer det, selvom de er imod det. Kun 8,8 % af
de unge solariebrugere under 18 år angiver, at deres forældre er imod, at de bruger solarium.
Tabel 7.2 Hvad synes dine forældre om, at du bruger solarium? Blandt de 15-17-årige.
Procent
De synes, at det er i orden

48,2 %

De er imod det, men accepterer det

30,7 %

De er imod det
Jeg ved ikke, hvad de mener om det
Total

8,8 %
12,3 %
100,0 %
(n=114)
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8. Mødres holdning til børn, unge og solarier
Resumé
94 % af de 40-50-årige mødre ved, at der er en sammenhæng mellem brug af solarium
og hud- og modermærkekræft.
42 % 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.
47 % af de 40-50-årige mødre er imod, at deres barn bruger solarium, mens 61 % af de
40-50-årige mødre, hvis børn ikke bruger solarium, mener, at deres barn slet ikke må
prøve det.
74 % af de 40-50-årige mødre mener, at det skal være forbudt for børn og unge under
18 år at gå i solarium.

De sundhedsmæssige fordele og ulemper ved at bruge solarium
Godt en fjerdedel af de 40-50-årige respondenter (26,7 %) angiver, at en sundhedsmæssig
fordel ved at bruge solarium er, at det giver bedre humør og velvære, mens hver tiende mener,
at brug af solarium forbereder huden til stærk naturlig sol (11,8 %) og forebygger depression
(9,7 %).
Seks ud af ti af de adspurgte mødre mener dog ikke, at der er nogle sundhedsmæssige fordele
ved at bruge solarium (59,3 %).
Tabel 8.1 Hvilke sundhedsmæssige fordele mener du, at der er ved at bruge solarium? Blandt de 40-50-årige
mødre.
Procent21
Det forebygger depression

9,7 %

Det forebygger hudsygdomme

3,8 %

Det forebygger mangel på D-vitamin

8,2 %

Det forbereder huden til stærk naturlig sol

11,8 %

Det forebygger stress

6,4 %

Det forebygger solskoldninger

9,4 %

Det giver bedre humør og velvære

26,7 %

Det forebygger uren hud

6,2 %

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

59,3 %
(n=1000)

Specielt de 40-50-årige mødre, der har brugt solarium inden for det seneste år, mener, at brug
af solarium forebygger depression (15,9 %), forbereder huden på stærk naturlig sol (20,3 %),
forebygger stress (15,9 %), forebygger solskoldninger (13,7 %), giver bedre humør og
21

Tabellen summer ikke til 100 %, idet det er muligt for respondenterne at afgive flere svar på spørgsmålet
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velvære (53,3 %), mens de mødre, der ikke har brugt solarium inden for det seneste år, i
højere grad angiver, at der ikke er nogle sundhedsmæssige konsekvenser ved at bruge
solarium (68,3 %) (tal fremgår ikke af tabel).
Sammenhængen mellem brug af solarium og kræft i huden er velkendt
Hovedparten af de 40-50-årige mødre (93,6 %) mener, at det øger risikoen for hud- og
modermærkekræft at bruge solarium, hvilket betyder, at de 40-50-årige mødre har viden om,
at der er en sammenhæng mellem brug af solarium og kræft i huden. Derudover angiver over
halvdelen af respondenterne, at brug af solarium øger risikoen for kræft (61,0 %) og
pigmentpletter (51,3 %).
Tabel 8.2 Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der er ved at bruge solarium? Blandt de 40-50-årige
mødre.
Procent22
Det øger risikoen for hud- og modermærkekræft

93,6 %

Det øger risikoen for kræft

61,0 %

Det øger risikoen for pigmentpletter

51,3 %

Det øger risikoen for øjenskader

29,2 %

Det øger risikoen for solskoldninger
Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige ulemper ved at bruge
solarium
Total

25,6 %
0,8 %
(n=1000)

Hvor ofte skal man tage solarium, før det er sundhedsskadeligt?
Fire ud af ti af de 40-50-årige mødre (41,9 %) mener, at man skal tage solarium ugentligt eller
hyppigere, for at det er sundhedsskadeligt. Sammen med besvarelserne om de
sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium peger dette 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.
Tabel 8.3 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium, for at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 40-50årige mødre.
Procent
Flere gange om ugen

16,0 %

En gang om ugen

25,9 %

En gang om måneden

20,1 %

Et par gange om året

8,0 %

En gang i livet

7,8 %

Ved ikke
Total

22

22,2 %
100 %
(n=1000)

Tabellen summer ikke til 100 %, idet det er muligt for respondenterne at afgive flere svar på spørgsmålet
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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. Knap syv ud af ti af de 40-50årige mødre (67,8 %), der har brugt solarium mener, at man skal tage solarium ugentligt eller
hyppigere sammenlignet med en tredjedel (34,3 %) af de respondenter, der ikke har brugt
solarium indenfor det seneste år.
Tabel 8.4 Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium, for at det er sundhedsskadeligt? Blandt de 40-50årige mødre fordelt på solariebrugere.
Solariebrugere Ikke solariebrugere
Flere gange om ugen

32,6 %

11,1 %

En gang om ugen

35,2 %

23,2 %

En gang om måneden

10,1 %

23,0 %

Et par gange om året

3,5 %

9,3 %

En gang i livet

3,5 %

9,1 %

15,0 %
100 %
(n=227)

24,3%
100 %
(n=773)

Ved ikke
Total

Mødrenes holdning til eget barns forbrug af solarium
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. Under 1 %
af de adspurgte mødre mener, at det er i orden, mens over halvdelen (52,7 %) synes, det er
acceptabelt, at barnet bruger lidt solarium – men ikke for meget. Lidt under halvdelen af de
adspurgte mødre (46,5 %) angiver, at de er imod, at deres barn bruger solarium.
En signifikant større andel, at de mødre, der selv bruger solarium, angiver, at de synes, at
barnets forbrug af solarium er acceptabelt (70,0 %), sammenlignet med de mødre, der ikke har
brugt solarium inden for det seneste år (41,2 %). Mødrene, der ikke har brugt solarium,
angiver til gengæld i højere grad, at de er imod barnets solariebrug (57,6 %) sammenlignet
med de mødre, der har brugt solarium indenfor det seneste år (29,0 %) (tal fremgår ikke af
tabel).
Tabel 8.5 Hvad synes du om, at dit barn bruger solarium? Blandt de 40-50-årige mødre.
Procent
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
Total

0,8 %
52,7 %
46,5 %
100 %
(n = 258)
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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 er, hvis deres barn gerne vil
prøve at bruge solarium. Seks ud af ti af de adspurgte mødre (61,1 %) angiver, at deres barn
slet ikke må prøve at bruge solarium, mens en tredjedel af de adspurgte (33,2 %) svarer, at
barnet gerne må prøve det – men ikke for meget. Kun 5,7 % af de adspurgte mener, at barnet
gerne må prøve det.
Tabel 8.6 Hvad ville din holdning være, hvis dit barn gerne vil prøve at bruge solarium? Blandt de 40-50-årige
mødre.
Procent
Han/hun må gerne prøve det

5,7 %

Han/hun må gerne prøve det, men ikke bruge for meget

33,2 %

Han/hun må slet ikke prøve det

61,1 %

Total

100 %
(n = 732 )

De 40-50-årige mødre, der ikke har brugt solarium inden for det seneste år, angiver i højere
grad, at barnet ikke må gå i solarium (64,3 %), sammenlignet med de mødre, der selv har
brugt solarium inden for det seneste år (45,6 %) (tal fremgår ikke af tabel).

Mødres holdning til solarieforbud
Stor forældreopbakning til solarieforbud
Hovedparten af de adspurgte mødre går ind for et solarieforbud. Tre ud af fire af de 40-50årige mødre (73,5 %) mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge
solarium, mens kun 16,7 % angiver, at de ikke synes, at der skal være et forbud.
Tabel 8.7 Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium? Blandt de 40-50årige mødre.
Procent
Ja

73,5 %

Nej

16,7 %

Ved ikke
Total

9,8 %
100,0 %
(n=1000)

Specielt mødre, der ikke bruger solarium, bakker forbud op
Otte ud af ti af de 40-50-årige mødre (79,0 %), 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 mødre, der har brugt solarium (54,6 %).
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Tabel 8.8 Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium? Blandt de 40-50årige mødre fordelt på solariebrug.
Solariebrugere Ikke solariebrugere
Ja

54,6 %

79,0 %

Nej

33,5 %

11,8 %

11,9
100 %
(n=227)

9,2
100,0 %
(n=771)

Ved ikke
Total

Ligeledes er der en sammenhæng mellem de adspurgte mødres holdning til solarieforbud og
børnenes brug af solarium. Knap otte ud af ti af de 40-50-årige mødre (78,2 %), hvis børn
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 ca. halvdelen af de mødre, hvis børn
har brugt solarium (51,7 %).
Tabel 8.9 Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium? Blandt de 40-50årige mødre fordelt på barn/børns forbrug.
Barn/børn bruger
Barn/børn bruger
solarium
ikke solarium
Ja
51,7 %
78,2 %
Nej
Ved ikke
Total

33,7 %

13,1 %

14,5
100 %
(n=172)

8,7
100,0 %
(n=818)
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9. Metode
Denne rapport bygger på fire dataindsamlinger. Den første dataindsamling er foretaget af
Gallup som del af Gallups Børneindexundersøgelse og omfatter 1801 respondenter i alderen
8-18 år. I Børneindexundersøgelsen har Solkampagnen tilkøbt sig flere spørgsmål om børns
sol- og solarievaner. Den anden dataindsamling er foretaget i december 2009 af Userneeds
som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1200 respondenter i alderen 15-25 år,
hvor respondenterne er udtrukket fra Userneeds’ Danmarkspanel. Den tredje dataindsamling
er foretaget i december 2008 af Userneeds som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse
blandt 1222 respondenter i alderen 15-25 år, hvor respondenterne er udtrukket fra Userneeds’
Danmarkspanel i 2008. Data fra den tredje dataindsamling er brugt i afsnittet, udviklingen i
over tid. Den fjerde dataindsamling er ligeledes foretaget i december 2009 af Userneeds som
en webbaseret spørgeskemaundersøgelser blandt 1000 kvindelige respondenter i alderen 4050 år med hjemmeboende børn i alderen 12-18 år. Respondenterne i den fjerde
dataindsamling er også udtrukket fra Userneeds’ Danmarkspanel. Af bilag fremgår
spørgeskemaerne til de fire undersøgelser.

Børneindexundersøgelsen
Børneindexundersøgelsen blev gennemført i slutningen af august måned. De yngste af
børnene
har
besvaret
spørgeskemaet
i
fællesskab
med
deres
forældre.
Børneindexundersøgelsen indeholdt 11 solrelaterede spørgsmål. Børneindexundersøgelsen
gennemføres en gang årligt – lige efter skolernes sommerferie. Børnene rekrutteres via
CATI23 og 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. Spørgsmålet om solariebrug blev kun stillet til de to
ældste målgrupper. Der indhentes forældre-accept for børn under 14 år. Data vejes i forhold
til køn, alder og region.

Unges solarievaner 2009
Formålet med undersøgelsen var at undersøge de 15-25-åriges solarievaner, holdning til
solariebrug samt kendskab til kampagnen Sluk Solariet 2009. Undersøgelsen blev foretaget
som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.
Dataindsamling – periode og metode
Undersøgelsen er gennemført i perioden den 10-22. december 200924.
Dataindsamlingen er primært foretaget blandt medlemmer af Userneeds’ Danmarkspanel.
Danmarkspanelet består af mere end 150.000 danskere, der er rekrutteret fra mere end 250

23
24

Computer Assisted Telephone Interviewing
I 2008 blev undersøgelsen foretaget fra den 10. til den 17. december
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private og offentlige hjemmesider. Data er endvidere blevet indsamlet via udvalgte
uddannelsesinstitutioners intranet (jf. nedenstående).
Målgruppe og screening
Undersøgelsen er gennemført blandt 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
ØstDanmark). 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 1200 besvarelser, som
dermed er et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 15-25 år på køn, alder
og geografi25. Datamaterialet er derfor ikke vægtet.
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/gavekort til en værdi af 1.000 kr.
Det vidste sig i rekrutteringen af deltagere, at svarprocenterne blandt de15-25-årige var
usædvanlig lav i december måned 2009. Derfor blev det nødvendigt at bruge en alternativ
sampling metode. Der blev indgået samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner.
Institutionernes elever kunne deltage i undersøgelsen via uddannelsesinstitutionernes intranet.
På baggrund heraf opnåede vi et tilstrækkeligt respondentgrundlag for undersøgelsen.
Tabel 9.1 viser fordelingen af respondenter på Userneeds’ Danmarkspanel og udvalgte
uddannelsesinstitutioner.
Tabel 9.1 Rekruttering af respondenter
Userneeds Danmarkspanel26
Deltagere via
uddannelsesinstitutioners intranet
Total

Antal personer
789
411

Svarprocent
66 %
34 %

1200

100 %

25

Er baseret på oplysningerne fra Danmarks Statistik (www.dst.dk) – statistikbanken.
Der er 8 respondenter, som ikke er fra Danmarkspanelet. De er fra
en samarbejdspartners panel
26
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Svarprocent
Der er i alt blevet inviteret 4.390 medlemmer af Userneeds Danmarkspanel til at deltage i
undersøgelsen. Der er i alt 1.300 respondenter, der har påbegyndt spørgeskemaet (30 %
svarprocent). Ud af de 1.300 personer, der har påbegyndt spørgeskemaet, har 118 ikke
besvaret hele spørgeskemaet, mens 1.182 personer har besvaret hele spørgeskemaet, hvilket
svarer til en svarprocent på 27 % (jf. tabel 9.2).
Tabel 9.2 Svarprocenter, 15-25-årige
Inviterede til undersøgelsen
Påbegyndt spørgeskemaet
Gennemførte interviews
Delvist gennemførte interviews

Antal personer
4.390
1.300
1.182
118

Svarprocent
30 %
27 %

Unges solarievaner 2008
Den tredje dataindsamling er blevet gennemført blandt de 15-25-årige af analysebureauet
Userneeds i december måned 2008. Der blev anvendt et spørgeskema med 41 spørgsmål, der
spurgte til de unges solariebrug og derudover til deres kendskab til kampagnen Sluk Solariet.
Undersøgelsen blev gennemført i december måned 2008 som en webundersøgelse ved et
udtræk i Userneeds’ Danmarkspanel, der består af 150.000 mennesker. Respondenterne er
udtrukket, så de er repræsentative på køn, alder og geografi.

Mødres holdning til børn, unge og solarier
Formålet med undersøgelsen var at undersøge de 40-50-årige mødres solarievaner, viden om
og holdning til deres solariebrug samt kendskab til Sluk Solariet 2009. 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 22. december 2009. Danmarkspanelet består som ovenfor
beskrevet af mere end 150.000 danskere, der er rekrutteret fra mere end 250 private og
offentlige hjemmesider.
Målgruppe og screening
Undersøgelsen er gennemført blandt 40-50-årige mødre. 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 40-45-årige mødre bosat i Region
Syddanmark). Data er indsamlet ved at samle så mange respondenter som muligt.
Dataindsamlingen er blevet afsluttet, da der var et tilstrækkeligt antal respondenter fra den
dårligst repræsenterede gruppe. Herefter er der blevet lavet en tilskæring af data, så datasættet
matcher sammensætningen af 40-50-årige danskeres fordeling på alder og region baseret på
tal fra Danmarks Statistik. Tilskæringen af data er gennemført i det professionelle survey47
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software Catglobe. Userneeds har leveret en datafil med 1000 besvarelser, som er et
repræsentativt udsnit af den danske kvindelige befolkning i alderen 40-50 år på alder og
geografi.
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/gavekort til en værdi af 1.000 kr.
Svarprocent
Der er i alt blevet inviteret 4.213 medlemmer af Danmarkspanelet til at deltage i
undersøgelsen, hvoraf 1.462 respondenter har påbegyndt spørgeskemaet (35 % svarprocent).
Ud af de 1.462 personer, der påbegyndte spørgeskemaet, har 206 ikke besvaret hele
spørgeskemaet, mens 1.256 personer besvarede hele spørgeskemaet, hvilket svarer til
svarprocent på 30 % ud af de 4.213 inviterede respondenter.
Tabel 9.3 Svarprocenter, 40-50-årige mødre.
Antal personer
Inviterede til undersøgelsen
4.213
Påbegyndt spørgeskemaet
1.462
Gennemførte interviews
1.256
Delvist gennemførte interviews
206

Svarprocent
35 %
30 %
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Brug af undersøgelsens resultater
I kapitel 1 om de 8-18-åriges solarievaner har vi brugt data fra Børneindexundersøgelsen. I
kapitel 2-5 om de 15-25-åriges solariebrug og holdninger til solarier er data fra Userneeds’
2009 undersøgelse af de 15-25-åriges solarievaner anvendt. I kapitel 6, hvor udviklingen i de
15-25-åriges solarievaner fra 2008 til 2009 beskrives, stammer data fra Userneeds’
undersøgelse af 15-25-åriges solarievaner fra 2008 og 2009. I kapitel 7 om forældrenes
holdning til børnenes solarievaner er data baseret på data fra Userneeds’ 2009 undersøgelse af
de 15-25-åriges solarievaner. I kapitel 8 om mødres holdninger til børn, unge og solarier er
data fra Userneeds undersøgelse af de 40-50-årige mødres solarievaner og holdning til solarier
blevet anvendt.
Figur 1 i sammenfatningen, som illustrerer andelen af solariebrugere fordelt på alder, er
baseret på Børneindexundersøgelsen for aldersgruppen 8-18 år og Userneeds’ 2009
undersøgelse for de 19-25-årige.
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Spørgeskema til de 15-25-årige 2009
Spørgsmål 1
Er du
Kvinde
Mand
Spørgsmål 2
Hvilket år er du født?
Spørgsmål 3
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
Ved ikke
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
Er du i gang med en uddannelse?
Ja
Nej

Spørgsmål 8
Hvilken uddannelse er du i gang med?
Folkeskolen
Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasiet, hf og
studenterforbedrende kurser)
Erhvervsgymnasial uddannelse (fx hhx & htx)
Erhvervsuddannelse (fx uddannelse på teknisk
skole, tømrer, detailslagter, SOSU- assistent og
salgsassistent)
Kort videregående uddannelse (fx politi og
tandplejer)
Mellemlang videregående uddannelse (fx grafisk
designer, sygeplejersker og folkeskolelærer)
Lang videregående uddannelse (fx læge,
civilingeniør, og jurist)
Produktionsskole
Andet
Spørgsmål 9
Hvilken uddannelse er den højeste, som du har
gennemført?
Folkeskolen
Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasiet, hf og
studenterforbedrende kurser)
Erhvervsgymnasial uddannelse (fx hhx & htx)
Erhvervsuddannelse (fx uddannelse på teknisk
skole, tømrer, detailslagter, SOSU- assistent og
salgsassistent)
Kort videregående uddannelse (fx politi og
tandplejer)
Mellemlang videregående uddannelse (fx grafisk
designer, sygeplejersker og folkeskolelærer)
Lang videregående uddannelse (fx læge,
civilingeniør, og jurist)
Produktionsskole
Andet
Spørgsmål 10
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
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Spørgsmål 11
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
Spørgsmål 12
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
Spørgsmål 13
Hvor mange gange har du været i solarium den
seneste måned?
Jeg har ikke brugt solarium i den seneste måned
En gang
To gange
Tre gange
Fire gange
Fem gange
Seks gange eller mere
Kan ikke huske det
Spørgsmål 14
Hvad er typisk din begrundelse for at bruge
solarium?(Angiv gerne flere svar)
Jeg føler mig pænere
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

Spørgsmål 15
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 16
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 17
Har en eller begge dine forældre været i solarium
inden for de seneste 12 måneder?
Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål 18
Følges du med nogen, når du går i solarium?
Ja
Nej
Af og til
Spørgsmål 19
Hvem følges du med?(Angiv gerne flere svar)
Venner
Mor
Far
Søskende
Kæreste
Andre
Spørgsmål 20
Ved dine forældre, at du går i solarium?
Ja
Nej
Jeg er ikke klar over, om de ved det
Spørgsmål 21
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
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Spørgsmål 22
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 23
Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der
er ved at bruge solarium?
(angiv gerne flere svar)
Det øger risikoen for hud- og modermærkekræft
Det øger risikoen for kræft
Det øger risikoen for pigmentpletter
Det øger risiko for øjenskader
Det øger risiko for solskoldninger
Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige
ulemper ved at bruge solarium.

Spørgsmål 28 (et kryds)
Har du hørt eller set en kampagne, hvor budskabet
er ”Sluk Solariet”?
Ja
Nej
Ved ikke
[Hvis 28= 1 ]
Spørgsmål 29
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
Spørgsmål 30
Kan du huske at have set dette billede?
(kampagnemateriale, billede 1)
Ja
Nej

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
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
Har du læst, set eller hørt historier om solarier i
aviser, magasiner, TV, radio eller på internettet
inden for det seneste år?
Ja
Nej

Spørgsmål 31
Kan du huske at have set dette billede/logo?
(kampagneikon, billede 2)
Ja
Nej

Spørgsmål 27 (et kryds)
Havde disse historier en overvejende positiv eller
negativ omtale af solarier?
Overvejende negativ
Overvejende positiv
Hverken negativ eller positiv
Kan ikke huske det
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Spørgsmål 32
Kan du huske at have set denne Facebook
applikation (billede 3)
Ja
Nej

Spørgsmål 34
Hvor godt synes du om ”Sluk Solariet”
kampagnen?
Meget godt
Godt
Dårligt
Meget dårligt
Spørgsmål 35
Hvor har du set eller hørt om ”Sluk Solariet”
kampagnen? (Angiv gerne flere svar)
TV
Magasiner
Aviser
internettet
Radioen
Busser/ tog
Videoklip på internettet
Ved ikke / husker det ikke
Andet - angiv venligst

Spørgsmål 33
Har du set denne film om solarier og risikoen for at
udvikle modermærkekræft.
Ja
Nej

Spørgsmål 36
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
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
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
Spørgsmål 41
Forventer du at bruge mindre solarium i fremtiden?
Ja
Nej
Ved ikke
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Spørgeskema til de 40-50-årige
2009
Spørgsmål 1
Hvilket år er du født?
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
Ved ikke
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
Spørgsmål 5
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
Spørgsmål 5.d. (numerisk) + [q 4 = 4]
Angiv venligst
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
Spørgsmål 9
Hvilke sundhedsmæssige fordele, mener du, at der
er ved at bruge solarium?
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 10
Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der
er ved at bruge solarium?
Det øger risikoen for hud- og modermærkekræft
Det øger risikoen for kræft
Det øger risikoen for pigmentpletter
Det øger risiko for øjenskader
Det øger risiko for solskoldninger
Jeg mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige
ulemper ved at bruge solarium.
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Spørgsmål 11
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

Spørgsmål 16
Hvad ville din holdning være, hvis dit barn gerne
vil prøve at bruge solarium?
Jeg vil være imod, at han/hun prøver det
Han/hun må gerne prøve det, men ikke bruge for
meget
Han/ hun må slet ikke prøve det

De næste fem 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.

Spørgsmål 17
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

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 12
Er dit yngste/ældste barn mellem 12 og 18 en pige
eller dreng?
Pige
Dreng

Spørgsmål 18
Har du læst, set eller hørt historier om solarier i
aviser, magasiner, Tv, radio eller på internettet det
seneste år?
Ja
Nej

Spørgsmål 13
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

Spørgsmål 19
Havde disse historier en overvejende positiv eller
negativ omtale af solarier?
Overvejende negativ
Overvejende positiv
Hverken negativ eller positiv
Kan ikke huske det

Spørgsmål 14
Hvor ofte har han/hun brugt solarium inden for den
seneste måned?
Han/hun har ikke brugt solarium i den seneste
måned
En gang
To gange
Tre gange
Fire gange
Fem gange
Seks gange eller mere
Ved det ikke

Spørgsmål 21
Har du hørt eller set en kampagne, hvor budskabet
er ”Sluk Solariet”?
Ja
Nej
Ved ikke

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/hunbruger lidt
solarium, men ikke for meget
Jeg er imod det

Spørgsmål 20
Har det som du har set eller hørt om solarier ændret
din opfattelse af, hvor farligt det er at gå i solarium?
Ja
Nej

Spørgsmål 22
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
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Spørgsmål 23
Kan du huske at have set dette billede?
(kampagnemateriale, billede 1)
Ja
Nej

Spørgsmål 24
Kan du huske at have set dette billede/log?
(kampagneikon, billede 2)
Ja
Nej

Spørgsmål 25
Har du set denne film om solarier og risikoen for at
udvikle modermærkekræft.
Ja
Nej

Spørgsmål 26
Hvor har du set eller hørt om ”Sluk Solariet”
kampagnen? (Angiv gerne flere svar)
TV
Magasiner
Aviser
internettet
Radioen
Busser/ tog
Videoklip på internettet
8 Ved ikke / husker det ikke
9 Andet - angiv venligst
Spørgsmål 27
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.mns.dk
www.youtube.com
Andre steder
Spørgsmål 28
Hvor godt synes du om ”Sluk Solariet”
kampagnen?
Meget godt
Godt
Dårligt
Meget dårligt
Spørgsmål 29
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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Spørgsmål 30
Har ”Sluk Solariet” kampagnen ændret din
holdning til, om dit barn må bruge solarium
Ja
Nej
Ved ikke

Jeg vil anbefale mit barn at vente med at bruge
solarium til han/hun bliver ældre
Jeg vil fraråde mit barn at bruge solarium
Jeg vil anbefale mit barn kun at bruge meget lidt
solarium
Andet, angiv venligst

Spørgsmål 31
Hvordan har ”Sluk Solariet” kampagnen ændret din
holdning? (Angiv gerne flere svar)
Jeg vil anbefale mit barn at bruge solarium
Jeg vil råde mit barn til kun at bruge solarium ved
særlige begivenheder

Spørgsmål 32
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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Spørgeskema til de 15-25-årige 2008
Spørgsmål 1
Er du …
1 Kvinde
2 Mand
Spørgsmål 2
Hvilket år er du født?
Spørgsmål 3
Hvor gammel er du?
1 Under 15 år
2 15-20 år
3 21-25 år
4 26 år og derover
Spørgsmål 4
Hvilken region er du bosat i?
1 Region Hovedstaden
2 Region Sjælland
3 Region Syddanmark
4 Region Midtjylland
5 Region Nordjylland
6 Udlandet
7 Ved ikke

Spørgsmål 7
Hvorfor bruger du ikke solarium?
1 Det er ubehageligt
2 Jeg må ikke for mine forældre
3 Jeg er bange for at få rynker
4 Jeg er bekymret for, at det skader min sundhed
5 Jeg skolder for nemt
6 Jeg er tilfreds med min naturlige kulør
7 Andet - angiv venligst
Spørgsmål 8
Hvor mange gange har du været i solarium den
seneste måned?
1 Jeg har ikke brugt solarium i den seneste måned
2 En gang
3 To gange
4 Tre gange
5 Fire gange
6 Fem gange
7 Seks gange eller mere
8 Kan ikke huske det
Spørgsmål 9
Hvorfor har du ikke brugt solarium i den periode?

Spørgsmål 5
Hvor bor du?
1 Jeg bor i Storkøbenhavn
2 Jeg bor i en stor by (Mere end 100.000
indbyggere)
3 Jeg bor i en mindre by (Mellem 20.000 og
100.000 indbyggere)
4 Jeg bor i en provinsby (Mellem 500 og 20.000
indbyggere)
5 Jeg bor på landet/ikke i en by
6 Ved ikke

Spørgsmål 10
Hvad er typisk din begrundelse for at bruge
solarium?
1 Jeg er for bleg om vinteren
2 Jeg vil gerne se sund ud
3 Det er afslappende
4 På grund af bumser
5 For at blive brun
6 Mine venner gør det
7 Mine venner siger, at jeg er bleg
8 Andet

Spørgsmål 6
Hvor tit har du været i solarium inden for de seneste
12 måneder?
1 Flere gange om ugen
2 Ugentligt
3 Flere gange om måneden
4 Månedligt
5 Fire gange eller mindre
6 Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste
12 måneder, men har tidligere brugt solarium
7 Jeg har aldrig brugt solarium
8 Ved ikke

Spørgsmål 11
Hvor går du i solarium henne?
1 Møntsolcenter (center uden personlig betjening,
hvor man betaler med mønter)
2 Solcenter med personlig betjening
3 Hjemme
4 Svømmehal/sportshal
5 Fitnesscenter
6 På mit arbejde
7 På skønhedsklinik
8 Andet
Spørgsmål 12
Hvor mange af dine venner bruger solarium?
1 Ingen af mine venner
2 Få af mine venner
3 Nogle af mine venner
4 Næsten alle mine venner
5 Alle mine venner
6 Ved ikke
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Spørgsmål 13
Følges du ofte med nogen, når du går i solarium?
1 Ja
2 Nej
3 Af og til
Spørgsmål 14
Hvem følges du med?
1Venner
2 Mor
3 Far
4 Søskende
5 Andre – angiv venligst
Spørgsmål 15
Ved dine forældre, at du går i solarium?
1 Ja
2 Nej
3 Jeg er ikke klar over, om de ved det
Spørgsmål 16
Ved dine forældre, hvor meget du går i solarium?
1 Ja
2 Nej
3 Jeg er ikke klar over, om de ved det
Spørgsmål 17
Hvilke sundhedsmæssige fordele, mener du, at der
er ved at bruge solarium?
Spørgsmål 18
Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der
er ved at bruge solarium?
Spørgsmål 19
Hvor ofte mener du, at man skal tage solarium for,
at det er sundhedsskadeligt?
1 Flere gange om ugen
2 En gang om ugen
3 En gang om måneden
4 Et par gange om året
5 En gang i livet
6 Ved ikke
Spørgsmål 20
Hvor alvorlig oplever du den sundhedsmæssige
risiko, som er forbundet med dit eget solariebrug?
1 Meget alvorlig
2 Alvorlig
3 Ikke alvorlig
4 Ved ikke
Spørgsmål 21
Har du hørt eller set en kampagne, hvor budskabet
er ”Sluk Solariet”?
1 Ja
2 Nej
3 Ved ikke

Spørgsmål 22
Ved du, hvem der står bag ”Sluk Solariet”
kampagnen?
Spørgsmål 23
Hvor godt synes du om ”Sluk Solariet”
kampagnen?
1 Meget godt
2 Godt
3 Dårligt
4 Meget dårligt
Spørgsmål 24
Hvor har du set eller hørt om ”Sluk Solariet”
kampagnen?
1 TV
2 Magasiner
3 Biografen
4 Aviser
5 Internettet
6 Mobiltelefonen (Planet3 på 3Mobil)
7 3 butikker
8 Radioen
9 Videoklip på Internettet
10 Videoklip jeg har fået tilsendt som link i email
11 ’Med Rundt’ Post Danmarks reklameomslag
12 Ved ikke / husker det ikke
13 Andet - angiv venligst
Spørgsmål 25
Du har svaret, at du kender kampagnen fra
Internettet. Hvor på Internettet har du set
kampagnen ”Sluk Solariet”?
1 MySpace
2 Facebook
3 www.sluksolariet.dk
4 www.skrunedforsolen.dk
5 www.cancer.dk
6 www.trygfonden.dk
7 www.lommefilm.dk
8 www.youtube.com
9 3.dk
10 Andre steder
Spørgsmål 26
Har du en profil på MySpace?
1 Ja
2 Nej
Spørgsmål 27
Har du en profil på Facebook?
1 Ja
2 Nej
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Spørgsmål 28
Hvad bruger du Facebook/MySpace til?
1 Holde kontakt med venner
2 Finde gamle venner
3 Finde nye venner
4 Følge med i mine venners liv
5 Få information om arrangementer
6 Få forskellige nyheder
7 Fortælle om mig selv og mit liv
8 Give min mening til kende
9 Diskutere ting, som interesserer mig
10 Andet – angiv venligst
Spørgsmål 29
Er du blevet inviteret til at være venner med ”Sluk
Solariet” på MySpace/Facebook?
1 Ja
2 Nej
3 Ved ikke
Spørgsmål 30
Er du venner med ”Sluk Solariet” på
MySpace/Facebook?
1 Ja
2 Nej
3 Ved ikke
Spørgsmål 31
Betyder det noget for dig, at du selv kan påvirke
kampagnen ved at skrive til ”Sluk Solariet”?
1 Ja
2 Nej
3 Ved ikke
Spørgsmål 32
Hvad synes du om "Sluk Solariet's" profil/site på
MySpace/Facebook?
1 Meget god
2 God
3 Dårlig
4 Meget dårlig
5 Ved ikke
Spørgsmål 33
Hvor godt synes du om, at møde en kampagne, der
oplyser om risikoen ved at bruge solarier på
Facebook/MySpace?
1 Meget godt
2 Godt
3 Dårlig
4 Meget dårlig
5 Ved ikke

Spørgsmål 34
Synes du, at det er nemmere at bakke op om en sag
på Facebook/MySpace end i virkeligheden?
1 Ja
2 Nej
3 Det gør ingen forskel
Spørgsmål 35
I hvor høj grad betyder det noget for din opfattelse
af en sag på Myspace/Facebook, at dine venner
støtter den?
1 I høj grad
2 I nogen grad
3 I ringe grad
4 Slet ikke
5 Ved ikke
Spørgsmål 36
Har du hørt sangen ”Lad det stege” med KNA
Connected?
1 Ja
2 Nej
3 Kan ikke huske/Ved ikke
Spørgsmål 37
Har du set musikvideoen ”Lad det stege” med KNA
Connected?
1 Ja
2 Nej
3 Kan ikke huske/Ved ikke
Spørgsmål 38
I hvor høj grad har ”Sluk Solariet” kampagnen
ændret din opfattelse af, hvor farligt det er at gå i
solarium?
1 I høj grad
2 I nogen grad
3 I ringe grad
4 Slet ikke
Spørgsmål 39
I hvor høj grad har ”Sluk Solariet” kampagnen fået
dig til at diskutere solariebrug og solarier med dine
venner eller
familie?
1 I høj grad
2 I nogen grad
3 I ringe grad
4 Slet ikke
Spørgsmål 40
Forventer du at bruge solarium i fremtiden?
1 Ja
2 Nej
3 Ved ikke
Spørgsmål 41
Forventer du at bruge mindre solarium i fremtiden?
1 Ja
2 Nej
3 Ved ikke
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