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Forord
Forekomsten af kræft i huden er steget voldsomt inden for de seneste 30 år. Hvert år får cirka 16.500
danskere konstateret kræft i huden. Det anslås, at op mod 90 % af disse tilfælde direkte kan tilskrives
uv-stråling fra den naturlige sol og solarier. Derfor har Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden med kampagnen ’Skru ned for solen’ (Solkampagnen) siden 2007 arbejdet for at forebygge kræft i huden ved at
vise danskerne, hvordan de kan omgås solen med omtanke ved at solbeskytte sig med solrådene
skygge, solhat/tøj og solcreme samt undgå solariebrug.
Med denne rapport giver Solkampagnen en status på danskernes solvaner i den danske sommer 2017.
Der er flere positive fund: Langt færre danskere bliver solskoldet end tidligere, og børn anvender i
højere grad end tidligere de tre solråd om skygge, solhat/tøj solcreme. Trods de positive fund er der
dog stadig plads til forbedringer: Over halvdelen (58 %) af danskerne solbader, og et stigende antal
danskere udnytter enhver mulighed for at solbade. Samtidig anvender færre danskere solrådene om
skygge og solhat/tøj som solbeskyttelse, og særligt solbeskyttelse hos ældre børn sammenlignet med
yngre børn viser sig at være mindre prioriteret hos forældre.
Solkampagnen ønsker med denne rapport danskerne en god og solsikker sommer. Hvis vi nyder sommeren og solen med omtanke, får vi mere ud af den. Vi slipper for smertefulde solskoldninger og nedsætter samtidig vores risiko for at udvikle kræft i huden senere i livet.
Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne
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Sammenfatning
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden igangsatte i 2007 kampagnen ’Skru ned for solen’ (Solkampagnen), der har til formål at nedsætte danskernes udsættelse for uv-stråling – og på sigt nedsætte andelen af danskere, der rammes af kræft i huden.
I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2017 samt udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-20171. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse baseret
på i alt 4.000 danskere i alderen 15-64 år.

VOKSNE DANSKERES SOLVANER I DEN DANSKE SOMMER (15-64 ÅR)
Solbadning2
6 % af danskerne udnyttede enhver mulighed for at solbade, mens 16 % solbadede ofte på solskinsdage
i den danske sommer 2017. Andelen af danskere, der udnytter enhver mulighed for at solbade, er
faldet fra 15 % i 2007 til 6 % i 2017.
Solskoldninger3
18 % af danskerne er blevet solskoldet i den danske sommer 2017. Der er sket et fald i andelen af
danskerne, der solskoldes i Danmark, fra 30 % i 2011 til 18 % i 2017. Det er især unge, der er blevet
solskoldet sammenlignet med ældre. De fleste blev solskoldet ved at opholde sig i solen uden at solbade, mens færre blev solskoldet, mens de solbadede. 71 % af danskerne ved, at solskoldninger øger
risikoen for at udvikle kræft, og andelen, der er bevidste om dette, stiger i takt med stigende alder.
Danskernes kendskab til solrådene
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne anbefaler, at man følger nedenstående solråd
om sommeren i Danmark, når uv-indekset er 3 eller derover:




Skygge: Søg skygge mellem 12 & 15
Solhat: Brug solhat og tøj, der dækker krop, overarme og lår
Solcreme: Brug solcreme med faktor 15 dér, hvor tøjet ikke dækker

54 % af danskerne kan uhjulpet nævne ét eller flere af Solkampagnens solråd, mens 11 % kan nævne
alle tre solråd. Flest nævner solrådene om solcreme og skygge, mens færrest nævner solrådet solhat.
Når danskerne får præsenteret de tre solråd, angiver 88 %, at de kender ét eller flere af Solkampagnens
råd, og 53 % kender alle tre solråd. Både i forhold til uhjulpet og hjulpet kendskab er der flere kvinder
end mænd, der har kendskab til solrådene.

1

I 2016 blev data om danskernes solvaner indsamlet via en anden metode, der ikke er sammenlignelig med
metoden i de andre år. Derfor er der ikke tal for 2016 med i rapporten.
2
For definition af solbadning – se definitioner på side 10.
3
For definition af solskoldninger – se definitioner på side 10.
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Danskernes brug af solrådene
69 % af danskerne angiver, at de ofte eller altid brugte mindst ét af Solkampagnens tre solråd på solskinsdage i den danske sommer, eller var indendørs, mellem kl. 12 og 15. Skygge og solcreme er de
mest anvendte solråd (34 %), mens solhat er det mindst anvendte solråd (11 %). Generelt anvender
kvinderne oftere de enkelte solråd end mænd med undtagelse af solhat, hvor der er flere mænd end
kvinder, der anvender dette solråd.
Kendskab til uv-indekset
88 % af danskerne har hørt om uv-indekset. Andelen, der har hørt om uv-indekset, øges i takt med
stigende alder. Blandt dem, der har hørt om uv-indekset, ved 23 %, at solbeskyttelse er nødvendigt,
når uv-indekset er 3 eller højere, mens 39 % tror, at det er ved et andet uv-indeks end 3. Andelen, der
ved, at det er ved uv-indeks på 3, at solbeskyttelse er nødvendigt, er faldet fra 25 % i 2013 til 23 % i
2017.

BØRNS SOLVANER I DEN DANSKE SOMMER (0-17 ÅR) – IFØLGE DERES FORÆLDRE
Børns solskoldninger – ifølge deres forældre
12 % af de 0-17-årige børn blev solskoldet i den danske sommer 2017. Andelen af 0-11-årige, der blev
solskoldet, er steget fra 6 % i 2012 til 11 % i 2017.
Børns brug af solråd – ifølge deres forældre
Ifølge forældre er solcreme det mest anvendte solråd blandt 0-17-årige børn, mens det mindst anvendte er solhat. Generelt anvendte de 0-11-årige børn i højere grad alle tre solråd sammenlignet
med de 12-17 årige børn ifølge deres forældre. Børn er ifølge forældrene blevet bedre til at følge solrådene end tidligere, hvad angår både at søge skygge, anvende solhat og dækkende tøj samt bruge
solcreme.

5

Konklusioner og anbefalinger
__________________________________________________________________________________________

Konklusioner og anbefalinger
Konklusion: Mange danskere solskoldes stadig
Andelen af danskere, der bliver solskoldet i Danmark, er faldet fra 23 % i 2015 til 18 % i 2017. Det
betyder, at stadig cirka hver femte dansker (18 %) er blevet solskoldet i den danske sommer 2017. Det
er især de yngre danskere (15-39 år), der blev solskoldet sammenlignet med ældre (50-64 år). De fleste
danskere solskoldes ved at opholde sig i solen uden at solbade.
Anbefaling
Det er positivt, at antallet af danskere, der solskoldes, er faldende, men selvom udviklingen går den
rigtige vej, er det stadig cirka hver femte dansker, der solskoldes i den danske sommer. Derfor er det
fortsat vigtigt at sætte fokus på solbeskyttelse – både i den danske sommer og på solferie i udlandet,
så endnu flere solskoldninger kan forebygges fremover. Især en indsats med fokus på situationer,
hvor man ikke bevidst opsøger solen, bør prioriteres, da de fleste danskere solskoldes i forbindelse
med havearbejde, udendørs arrangementer mv. og ikke i forbindelse med decideret solbadning.
Konklusion: Mange danskere bruger skygge og solcreme i den danske sommer
Syv ud af ti danskere (69 %) anvendte mindst én form for solbeskyttelse på solskinsdage i den danske
sommer, hvoraf de fleste anvendte skygge eller solcreme, mens færrest anvendte solhat. Det betyder
dog samtidig, at knap hver tredje dansker (31 %) aldrig anvendte nogen form for solbeskyttelse. Flere
mænd (36 %) end kvinder (26 %) anvendte ingen form for solbeskyttelse.
Anbefaling
Selvom de fleste danskere solbeskyttede sig med ét eller flere solråd i Danmark, skal Solkampagnen i
højere grad arbejde for at formidle budskabet om, at det er vigtigt at anvende flere former for solbeskyttelse ud til danskerne. Samtidig er det vigtigt at kommunikere målrettet til de danskere, der ikke
anvender nogen form for solbeskyttelse. De skal gøres opmærksom på, at solbeskyttelse er nødvendigt
også i Danmark – hver gang uv-indekset er tre eller derover.
Konklusion: Mange danskere kender til uv-indekset, dog ved danskerne ikke, hvornår de skal solbeskytte sig.
Danskerne har generelt et stort kendskab til uv-indekset dog med markant større kendskab blandt
ældre (97 %) end blandt unge (65 %). Trods det store kendskab ved kun knap en fjerdedel (23 %), at
solbeskyttelse er nødvendigt, når uv-indekset er 3 eller højere. Derudover ser det ud til, at kendskabet
til, hvornår man skal solbeskytte sig, er faldende. Andelen er faldet fra 25 % i 2013 til 23 % i 2017.
Anbefaling
Solkampagnen skal fortsat arbejde for at øge danskernes kendskab til uv-indekset særligt blandt unge.
Fokus skal være på at kommunikere, hvordan uv-indekset skal tolkes og anvendes, således at danskerne i stigende grad vil benytte det som et værktøj til at vurdere, hvornår solbeskyttelse er nødvendigt.
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Konklusion: Flere børn mellem 0-11 år solskoldes end tidligere
Lidt over hvert tiende barn (12 %) i alderen 0-17 år er blevet solskoldet det seneste år i Danmark. Der
er sket en stigning i andelen af 0-11-årige, der blev solskoldet fra 2012 (6 %) til 2017 (11 %), mens
andelen af 12-17-årige, der blev solskoldet i Danmark er uændret fra 2012 til 2017 (mellem 13-16 %
solskoldes). Små børn i alderen 0-11 år er dog langt bedre solbeskyttet ud fra solrådene end store børn
i alderen 12-17 år.
Anbefaling
Solkampagnen skal fortsat kommunikere til forældre i Danmark, at de skal være opmærksomme på
solbeskyttelse af deres børn. Det, at vi ser en stigning af andelen af de helt små børn som solskoldes,
er problematisk. Derfor skal der fortsat være meget fokus på solbeskyttelse af børn – både de mindre
og de større børn. Forældrene skal samtidig blive bedre til at lære deres børn, hvordan de bedst kan
solbeskytte sig, således at børnene forsat solbeskytter sig, når de bliver ældre og skal tage vare på sig
selv.
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1. Indledning
I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2017 samt udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-2017. Rapporten fokuserer på solvaner blandt 15-64-årige. De respondenter, der har hjemmeboende børn under 18 år, er også blevet spurgt til børnenes solvaner.
Rapporten belyser udelukkende danskernes solvaner i den danske sommer 2017. Danskernes solvaner
på solferie i udlandet og i solarier belyses i andre rapporter4.
Formålet med rapporten er at give offentligheden – herunder politikere og presse – en status på danskernes solvaner i den danske sommer anno 2017. Rapportens resultater anvendes desuden af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne til at planlægge den fremtidige kampagneindsats.
Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed.

Baggrund
I Danmark har vi relativt få soltimer om året sammenlignet med lande, der ligger tættere på ækvator
[1]. Mange danskere længes efter solen i vinterhalvåret, og derfor er mange tilbøjelige til at dyrke
solen, når den kigger frem i den danske sommer eller på solferie i udlandet. Nogle danskere opsøger
ydermere den kunstigt fremstillede uv-stråling i solariet.
Solens stråler kan i en begrænset mængde have nogle gavnlige effekter for mennesker, men der er
samtidig stærk evidens for, at uv-stråling er kræftfremkaldende. Verdenssundhedsorganisation, WHO,
har anslået, at op mod 90 % af alle tilfælde af kræft i huden direkte kan tilskrives uv-stråling fra den
naturlige sol og solarier [2]. Især solskoldninger og livstidseksponering for uv-stråling har betydning for
risikoen for at udvikle kræft i huden [3].
Betegnelsen ’kræft i huden’ dækker over flere forskellige sygdomme, som kan inddeles i to hovedtyper:
 Modermærkekræft, der er den mest alvorlige form for kræft i huden.
 Almindelig hudkræft, der er den hyppigste form for kræft i huden. Betegnelsen dækker over
både basalcelle- og pladecellekræft.
Danskernes adfærd i solen afspejles i kræftstatistikkerne. Danmark har nordisk rekord i forekomsten
af modermærkekræft, når der tages højde for aldersfordeling og befolkningsstørrelse i de enkelte
lande [4].

4

Alle rapporter fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne omhandlende danskernes solvaner i den
danske sommer, på solferie i udlandet og i solariet kan findes påwww.solkampagnen.dk.
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Hvert år konstateres cirka 16.500 nye tilfælde af kræft i huden, hvoraf cirka 2.250 tilfælde er modermærkekræft. Ved udgangen af 2015 levede mere end 175.000 danskere med en forudgående diagnose
på kræft i huden, og det anslås, at 1 ud af 7 danskere vil få konstateret sygdommen, før de fylder 75
år5.
Kræft i huden kan i mange tilfælde forebygges, hvis vi omgås solen med omtanke og beskytter os mod
for megen uv-eksponering. Solkampagnen anbefaler, at man følger nedenstående råd i den danske
sommer:


Skygge: Søg skygge mellem 12 & 15



Solhat: Brug solhat og tøj, der dækker krop, overarme og lår
Solcreme: Brug solcreme med mindst faktor 15 dér, hvor tøjet ikke dækker



Derudover anbefaler Solkampagnen, at man også følger rådet:


Sluk solariet: At man undgår alt brug af solarium.

Sommervejret 2017
Den danske sommer er foranderlig, og danskernes soladfærd om sommeren påvirkes sandsynligvis af
vejret. Det er dog ikke indlysende, hvordan danskernes soladfærd påvirkes af vejret. Man kan forestille
sig, at folk oftere bliver solskoldet de år, hvor der er mange solskinstimer, da man har mulighed for at
være meget i solen. Omvendt er det også muligt, at folk i højere grad bliver solskoldet i de somre, hvor
solskinstimerne er sparsomme, fordi de så i højere grad vil opsøge solen, når den endelig er der. Sammenhængene kan samtidig afhænge af, hvornår på året der er mest sol, om forårssolen er ekstra kraftig efter en lang og kold vinter, og om der er mange solskinstimer i weekender og ferier, hvor folk har
mere tid til at være udenfor.
I Solkampagnens kortlægninger af danskernes solvaner indgår somrene 2007-20176. For at illustrere
forskellene i disse somre, er der set på to parametre: Gennemsnitstemperatur og antal solskinstimer i
de tre sommermåneder: juni, juli og august7.
Tabel 1.1 Somrene 2007-2017.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Temp., °C

16,2

16,4

16,2

16,3

15,9

15,1

16,1

16,8

15,2

16,1

15,4

Gennemsnit
(2007-2017)
16,0

Solskinstimer

579

721

700

646

573

621

720

736

662

605

567

648

5

Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data baseret på Det Danske Cancerregister [4].
Denne rapport bygger på data fra 2017, men data fra 2007-2015 inddrages i forbindelse med udviklingsanalyser.
Rapporter fra 2008-2015 kan ses på www.solkampagnen.dk. Data indsamlet i efteråret 2007 er ikke afrapporteret i en separat rapport, men indgår som udviklingsdata i alle nævnte rapporter samt i denne rapport.
7
Når danskerne i denne rapport spørges til deres solvaner i sommeren 2017, spørges de til månederne maj,
juni, juli og august. I tabel 1.1 medtages kun månederne juni, juli og august, hvilket skyldes, at tallene fra tabel
1.1. kommer fra DMI, der udelukkende har inddraget de tre måneder i deres beregninger. Yderligere informationer om gennemsnitstemperatur og antal solskinstimer i somrene 2007-2017 kan findes på www.dmi.dk.
6
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Sommeren 2017 var med en gennemsnitstemperatur på 15,4 °C den tredje koldeste sommer siden
2007. Kun sommeren i 2012 og 2015 var koldere. I løbet af sommeren 2017 havde vi 567 solskinstimer,
hvilket gør denne til den solfattigste for perioden, og vi skal helt tilbage til 2000 for at finde en sommer,
der havde færre solskinstimer (se www.dmi.dk).

Definitioner
Uv-stråling
Solen udsender forskellige typer stråling. Dels synlig stråling (lys), dels usynlig stråling, som
f.eks. infrarød stråling (varmestråling) samt ultraviolet (uv-) stråling. Uv-stråling kan umiddelbart hverken ses eller mærkes. Uv-strålingen fra solen består af uva-, uvb- og uvc-stråling. Det
er kun uva- og uvb-stråling, der trænger gennem atmosfæren og når jorden. Uvc-stråling stoppes helt af ozonlaget og atmosfærens ilt. Uvb-stråling stoppes delvist af ozonlaget, mens uvastråling trænger næsten uhindret gennem atmosfæren. Både uva- og uvb-stråling er skadelig
– uanset om det kommer fra den naturlige sol eller fra kunstige kilder som solarier. Uva-stråling
trænger dybere ned i huden og kan give for tidlig ældning af huden (rynker), øjenskader og
bidrager til udvikling af kræft i huden. Uvb-stråling giver især anledning til solskoldninger og på
langt sigt solskader i form af ru pletter, pigmentpletter og kræft i huden [5].
Solskoldninger
Ved forbrændt/solskoldet forstås ”enhver form for rødme, ubehagelighed, smerte eller blære
på huden, der varer længere end 12 timer efter ophold i solen”. Respondenterne blev præsenteret for denne definition, da de blev spurgt, om de var blevet solskoldet inden for de seneste
12 måneder i Danmark.
Solbadning
Solbadning defineres som at en person ”lå eller sad i solen med kun lidt tøj på – for at blive
brun”. Respondenterne blev præsenteret for denne definition, da de blev spurgt om, hvor ofte
de solbadede i den danske sommer. Definitionen af solbadning indebærer at det er en intenderet solpåvirkning med et mål om at blive brun.

Datagrundlag
Rapporten bygger på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse foretaget af analysebureauet Epinion i september/oktober 2017. Der var i alt 4.000 danskere i alderen 15-64 år, som besvarede spørgeskemaet. Data er indsamlet via kvoter, der sikrer, at undersøgelsen er nationalt repræsentativ i forhold til køn, alder og region. Derudover er undersøgelsen overordnet nationalt repræsentativt
i forhold til uddannelse, dog ikke repræsentativ i forhold til kvoter.
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført hvert år i perioden 2007-2015. I 2016 blev der stadig
gennemført en spørgeskemaundersøgelse, men spørgsmålene og formålet var anderledes [6]. Visse
spørgsmål er blevet ændret væsentligt i løbet af årene, og derfor er det ikke ved alle spørgsmål, at vi
kan se på udviklingen helt tilbage fra 2007.
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Statistiske analyser
I rapportens analyser undersøges det, om der er forskelle i besvarelserne i forhold til respondenternes
køn, alder og region. Når forældrene spørges til deres børns solvaner på solferien, undersøges det
endvidere, om der er forskelle i besvarelserne i forhold til børnenes køn, alder og region8. Derudover
undersøges det, hvorvidt er forskelle i besvarelserne i forhold til udviklingsårene.
Som udgangspunkt er det kun statistisk signifikante9 sammenhænge, der rapporteres. Eksempelvis
skrives og vises kun, at der er flere kvinder end mænd, der solbader, fordi der er statistisk signifikant
flere kvinder end mænd, der solbader.
For mere information om metode og statistiske analyser – se rapportens kapitel 9: Metode.

Rapportens opbygning
Rapportens resultater præsenteres i to overordnede afsnit:
1) Voksne danskeres solvaner i den danske sommer (15-64 år) – kapitel 2-6
2) Børns solvaner i den danske sommer (0-17 år) – ifølge deres forældre – kapitel 7-8
Hvert afsnit indeholder en række kapitler. I hvert kapitel præsenteres resultaterne først skriftligt og
herefter grafisk i figurer.

8

Alle statistiske analyser er foretaget i PASW Statistics 18 (SPSS Inc.). For at teste, om en sammenhæng mellem to variable
er statistisk signifikant, anvendes χ2-tests. En p-værdi <0,05 anses som statistisk signifikant.
9

Statistiske signifikante sammenhænge er sammenhænge, der på et statistisk grundlag vurderes til at være ægte sammenhænge og ikke tilfældige sammenhænge.
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Voksne danskeres solvaner i den danske sommer (15-64-år)
2. Solbadning
Hvor mange og hvem solbader?
Figur 2.1.





58 % af de 15-64-årige angiver, at de solbadede i en eller anden grad i den danske sommer
2017, når de havde fri og solen skinnede.
6 % udnyttede enhver mulighed for at solbade. 16 % solbadede ofte, men udnyttede ikke
enhver mulighed. 40 % solbadede slet ikke.
Lidt flere kvinder end mænd solbadede. 63 % af kvinderne solbadede i en eller anden grad,
mens dette var tilfældet for 52 % af mændene.
Unge solbadede i højere grad end ældre. Andelen, der solbadede i en eller anden grad, er
størst blandt de 15-19-årige (65 %) og lavest blandt de 50-64-årige (54 %).

Udviklingen i andelen af danskere som solbader
Figur 2.2.


Andelen af 15-64-årige, der udnytter enhver mulighed for at solbade, er faldet fra 15 % i
2007 til 6 % 2017.

12

Solbadning
__________________________________________________________________________________________

Hvor mange og hvem solbader?
Figur 2.1. Tænk tilbage på solskinsdage i maj, juni, juli og august i år, hvor du havde fri og var i Danmark. Hvor ofte solbadede du? Total og fordelt på køn og alder* (n=4.000).
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*Ingen statistisk signifikant forskel i forhold til region.
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Udviklingen i andelen af danskere som solbader
Figur 2.2. Andelen af danskere, som solbader om sommeren i Danmark, når de har fri, og solen skinner. Udvikling fra 2007-201710.
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10

Fra 2007-2011 var det muligt at svare ”jeg solbadede ugentlig” i stedet for ”jeg solbadede ofte – men udnyttede ikke enhver mulighed”. Denne svarkategori indgår som ”jeg solbadede ofte – men udnyttede ikke enhver
mulighed” i denne figur. Derudover var det fra 2007-2011 ikke muligt at svare ”Jeg solbadede sjældent”, derfor
er ”Jeg solbadede sjældent/Jeg solbadede ikke” lavet til én svarkategori.
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3. Solskoldninger
Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 3.1.


18 % af de 15-64-årige angiver at være blevet solskoldet inden for de seneste 12 måneder i
Danmark.

Figur 3.2.


Unge blev i højere grad solskoldet end ældre. 27 % af de 15-19-årige og 20-29-årige angiver
at være blevet solskoldet sammenlignet med 7 % af de 50-64-årige.

Udvikling i andelen af solskoldede danskere i Danmark
Figur 3.3.


Andelen af 15-64-årige, der er blevet solskoldet i Danmark, er faldet fra 30 % i 2011 til 18 %
i 2017.

Hvor bliver man solskoldet i Danmark?
Figur 3.4.


Blandt de 15-64-årige, der er blevet solskoldet i Danmark i 2017, angiver flest, at de blev
solskoldet enten i haven eller i gården (50 %), på udflugter (21 %) eller på et udendørs badested (20 %).

Hvad laver danskerne, når de bliver solskoldet?
Figur 3.5.


34 % angiver, at de blev solskoldet, mens de solbadede. 58 % angiver, at de blev solskoldet
ved at opholde sig i solen uden at solbade. Disse respondenter blev spurgt, hvad de foretog
sig, og der blev blandt andet svaret:
- Almindeligt ophold i solen i forbindelse med læsning, spisning mm.
- Ophold ved arrangementer som blandt andet hygge med venner, koncerter mm.
- Udendørs arbejde og havearbejde
- Udendørs aktiviteter og sport
- På legepladsen

Hvem bliver aldrig solskoldet i Danmark?
Figur 3.6.



7 % af 15-64-årige er aldrig blevet solskoldet nogensinde.
Flere mænd (8 %) end kvinder (5 %) angiver, at de aldrig er blevet solskoldet. Andelen, der
aldrig er blevet solskoldet, et størst blandt de 15-19-årige (11 %) og mindst blandt de 30-49årige (5%)
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Ved danskerne, at solskoldninger øger risikoen for kræft?
Respondenterne blev præsenteret for en række livsstilsfaktorer, herunder solskoldninger, fysisk aktivitet, alkohol mm., og de blev bedt om at sætte kryds ved de faktorer, de mener øger risikoen for
kræft. I figur 3.7. er andelen, der (korrekt) har sat kryds ved solskoldninger, præsenteret.
Figur 3.7.


71 % af de 15-64-årige ved, at solskoldninger øger risikoen for kræft, heraf lidt flere kvinder
(78 %) end mænd (65 %).
Jo højere alder, desto flere respondenter ved, at solskoldninger øger risikoen for kræft. Andelen, der er bekendte med det, er størst blandt de 50-64-årige (79 %) og mindst blandt de
15-19-årige (56 %).
Der er ikke store regionale forskelle i forhold til kendskab til, at solskoldninger øger risikoen
for kræft. Der er flest respondenter fra Region Midtjylland (74 %) og færrest i Region Nordjylland (66 %), der kender til sammenhængen.





Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 3.1. Er du blevet forbrændt/solskoldet11 de seneste 12 måneder i Danmark? (n=4.000).
0%

100%

Ja

18%

Nej

Ved ikke

81%

2%

11

Ved forbrændt/solskoldet forstås enhver form for rødme, ubehagelighed, smerte eller blære på huden, der
varer længere end 12 timer efter ophold i solen.
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Figur 3.2. Andelen, som er blevet forbrændt/solskoldet de seneste 12 måneder i Danmark. Total og
fordelt på alder og region* (n=4.000).
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Region Hovedstaden (n=1.293)
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Region Syddanmark (n=830)
Region Midtjylland (n=403)
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22%
19%
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*Ingen statistisk signifikant forskel i forhold til køn.

Udvikling i andelen af solskoldede danskere i Danmark
Figur 3.3. Andelen, som er blevet solskoldet det pågældende år fra 2011 til 201712.
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25%

75%

2014 (n=2.021)

22%

78%

2015 (n=3.955)

23%

77%

2017 (n=3.938)

18%
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Nej

De personer som svarede ”ved ikke” til, om de er blevet solskoldet i de enkelte år, er blevet ekskluderet, da
denne svarmulighed ikke var mulig i 2012 og 2013.
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Hvor bliver man solskoldet i Danmark?
Figur 3.4. Hvor er du blevet forbrændt/solskoldet de seneste 12 måneder i Danmark? Blandt respondenter, som er blevet forbrændt/solskoldet i Danmark. Angiv gerne flere svar (n=705).
0%

100%

I haven eller gården

50%

Ved udflugter

21%

På et udendørs badested

20%

Ved et udendørs event

18%

På arbejdspladsen

13%

I parken

13%

Ved transport fra ét sted til et andet

9%

På café, restaurant etc.

9%

I solarium

3%

Andet*

4%

Ved ikke

4%

*Under ”Andet” blev der blandt andet svaret følgende: På havet/sejltur, på golfbanen, på ferie i sommerhus,
ved camping mm.

Hvad laver danskerne, når de bliver solskoldet?
Figur 3.5. Hvad lavede du, da du blev solskoldet i Danmark? Angiv gerne flere svar, hvis du er blevet
solskoldet flere gange. Blandt respondenter, som er blevet forbrændt/solskoldet i Danmark (n=705).
0%

100%

Opholdt mig i solen uden at solbade (angiv venligst hvad
du foretog dig*)

58%

Solbadede

34%

Ved ikke

12%

*I den åbne kategori, hvor man kunne skrive, hvad man lavede i solen, blev der blandt andet skrevet følgende:
udendørs læsning og spisning, hygge med venner, koncerter, udendørs arbejde og havearbejde, udendørs aktiviteter og sport, på legepladsen mm.
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Hvem bliver aldrig solskoldet i Danmark?
Figur 3.6. Andelen, som aldrig er blevet solskoldet nogensinde. Total og fordelt på køn og alder*
(n=4.000).
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100%
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*Ingen statistisk signifikant forskel i forhold til region.

Ved danskerne, at solskoldninger øger risikoen for kræft?
Figur 3.7. Andelen, der mener at solskoldninger øger risikoen for kræft. Total og fordelt på køn, alder
og region (n=4.000).
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4. Danskernes kendskab til solrådene
Uhjulpet kendskab til Solkampagnens tre solråd
Figur 4.1.




56 % af de 15-64-årige mener selv, at de uhjulpet kan nævne ét eller flere af Solkampagnens
solråd til at beskytte sig mod solens stråler.
Flest kan uhjulpet nævne solrådene om solcreme (36 %) og skygge (32 %), mens færrest
uhjulpet kan nævne solrådet om solhat (17 %).
2 % har angivet andre svar end de tre solråd om skygge, solcreme og solhat. Disse råd omhandler blandt andet ”sluk solariet”, ”drik væske”, ”tag højde for hudtype” mm.

Figur 4.2.


11 % af de 15-64-årige kan uhjulpet nævne alle tre solråd, mens 46 % af de 15-64-årige ikke
kan nævne nogen af de tre solråd.

Figur 4.3.




Flere af kvinderne (66 %) end mændene (45 %) kan uhjulpet nævne ét eller flere solråd.
Der er flest 40-49-årige (62 %) og færrest 15-19-årige (45 %), som uhjulpet kan nævne ét
eller flere solråd.
Der er flest i Region Hovedstaden (57 %) og færrest i Region Syddanmark (49 %), som uhjulpet kan nævne ét eller flere solråd.

Hjulpet kendskab til Solkampagnens tre solråd
Figur 4.4.



88 % af de 15-64-årige angiver, at de har læst eller hørt ét eller flere af Solkampagnens tre
solråd, når de bliver præsenteret for solrådene.
Flest angiver, at de har læst eller hørt om solrådet skygge (81 %), mens lidt færre har læst
eller hørt om solrådene solcreme (73 %) og solhat (61 %). 12 % angiver, at de ikke har læst
eller hørt nogen af dem før.

Figur 4.5.





53 % af de 15-69-årige angiver, at de har læst eller hørt om alle tre solråd, efter at de er
blevet præsenteret for solrådene.
Flere af kvinderne (66 %) end mændene (40 %) har kendskab til alle tre solråd.
40-49-årige (56 %) har i højere grad kendskab til alle tre solråd sammenlignet med 15-19årige (43 %).
Der er ikke store regionale forskelle i forhold til kendskab til alle tre solråd. Flest i Region
Hovedstaden (55 %) og færrest i Region Syddanmark (49 %) har kendskab til alle tre solråd.

Udvikling i danskernes hjulpede kendskab til Solkampagnens tre solråd
Figur 4.6.


Der er sket et fald i andelen af 15-64-årige, der hjulpet kan huske alle tre solråd, fra 64 % i
2013 til 53 % i 2017.
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Uhjulpet kendskab til Solkampagnens tre solråd
Figur 4.1. Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens kampagne ”Skru ned for solen mellem 12 & 15”
(Solkampagnen) oplyser om, hvordan man beskytter sig mod solens stråling. Kender du ét eller flere
af de råd til at beskytte sig mod solens stråling, som Solkampagnen oplyser om?13 Åbent spørgsmål,
der er omkodet til svarkategorier (n=4.000).
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100%

Skygge

32%

Solhat/tøj

17%

Solcreme

Andre svar*

36%

2%

Nej

44%

*Under andre svar blev der blandt andet svaret følgende: Sluk solariet, drik væske, tag højde for din
hudtype mm.
Figur 4.2. Antal solråd, som respondenterne uhjulpet kan huske (n=4.000)14.
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Det var muligt at angive flere svar. Derfor summerer figuren ikke til 100 %.
Personer, som i figur 4.1 har svaret ”nej”, er i figur 4.2 placeret i kategorien ”0 solråd”. Derudover er personer, som har svaret ”ja”, men ikke angivet et af de tre solråd ligeledes placeret i ”0 solråd”.
14
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Figur 4.3. Antal solråd som respondenterne uhjulpet kan huske.
Total og fordelt på køn, alder og region (n=4.000).
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Hjulpet kendskab til Solkampagnens tre solråd
Figur 4.4. Solkampagnens tre råd til at beskytte sig i den danske sommer er skygge, solhat og solcreme. Kan du huske, at du har læst eller hørt nogle af rådene før? Sæt kryds ved det/de råd, som du
har læst eller hørt før. Angiv gerne flere svar (n=4.000).
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Figur 4.5. Antal solråd som respondenterne hjulpet kan huske. Total og fordelt på køn, alder og region (n=4.000).
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Udvikling i danskernes hjulpede kendskab til Solkampagnens tre solråd
Figur 4.6. Udviklingen i antal solråd som respondenterne hjulpet kan huske fra 2013-2017.
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5. Danskernes brug af solrådene
Brug af solrådene i Danmark
Figur 5.1.




Skygge og solcreme er de mest anvendte solråd blandt de 15-64-årige på solskinsdage mellem kl. 12-15 i Danmark. 34 % angiver, at de ofte eller altid søgte skygge, mens ligeledes 34
% angiver, at de ofte eller altid brugte solcreme.
Solhat er det mindst anvendte solråd blandt de 15-64-årige på solskinsdage mellem kl. 1215 i Danmark. Kun 11 % angiver, at de brugte solhat ofte eller altid, mens hele 67 % angiver,
at de aldrig brugte solhat.

Figur 5.2.




69 % af de 15-64-årige angiver, at de ofte eller altid brugte mindst ét af Solkampagnens
solråd (skygge, solhat/dækkende tøj, solcreme) eller var indendørs mellem kl. 12 og 15 på
solskinsdage i Danmark.
Flere kvinder (74 %) end mænd (64 %) anvendte ofte eller altid mindst ét af solrådene (inkl.
ophold indendørs).

Hvem bruger solrådene?
Figur 5.3. (skygge)



34 % angiver, at de ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den
danske sommer, heraf flere kvinder (37 %) end mænd (30 %).
Andelen, der ofte eller altid søgte skygge, stiger med alderen. 42 % af de 50-64-årige søgte
ofte eller altid skygge, mens kun 26 % af de 20-29-årige og 27 % af de 15-19-årige søgte
skygge.

Figur 5.4. (solhat)



11 % angiver, at de ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den
danske sommer, heraf flere mænd (14 %) end kvinder (7 %).
Andelen, som ofte eller altid brugte solhat, er størst blandt 50-64-årige (17 %) og mindst
blandt 15-19-årige (7 %) og 20-29-årige (6 %).

Figur 5.5. (dækkende tøj)



24 % angiver, at de ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage
i den danske sommer.
Andelen, som ofte eller altid brugte dækkende tøj, er størst blandt de 30-39-årige (27 %) og
mindst blandt de 15-19-årige (22 %).

Figur 5.6. (solcreme)



35 % angiver, at de ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den
danske sommer, heraf flere kvinder (44 %) end mænd (25 %).
Andelen, som ofte eller altid brugte solcreme, er størst blandt de 40-49-årige (42 %) og
mindst blandt de 50-64-årige (30 %).
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Udvikling i brugen af solrådene fra 2013-2017
Figur 5.7. (skygge)


Der er sket et fald i andelen, der ofte eller altid søgte skygge, fra 39 % i 2013 til 36 % i 2017.
Andelen har ikke ændret sig statistisk signifikant fra 2015 (37 %) til 2017.

Figur 5.8. (solhat)


Der er sket en statistisk signifikant, men meget lille, stigning i andelen, der ofte eller altid
brugte solhat, fra 10 % i 2015 til 11 % i 2017.

Figur 5.9. (dækkende tøj)


Der er sket et statistisk signifikant, men ret lille, fald i andelen, der ofte eller altid brugte
dækkende tøj fra 2015 (27 %) til 2017 (25 %). Andelen har ikke ændret sig statistisk signifikant fra 2013 (26 %) til 2017.

Figur 5.10. (solcreme)


Der er sket en statistisk signifikant, men ret lille, stigning i andelen, der ofte eller altid brugte
solcreme, fra 2013 (34 %) til 2017 (36 %). Andelen har ikke ændret sig statistisk signifikant
fra 2015 (35 %) til 2017.

Brug af solrådene i Danmark?
Figur 5.1. Tænk tilbage på solskinsdage i maj, juni, juli og august i år, hvor du havde fri. Hvor ofte
mellem kl. 12 og 15… (n=4.000).
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Figur 5.2. Andelen, der ofte eller altid følger mindst ét af Solkampagnens solråd mellem kl. 12 & 15
på solskinsdage i den danske sommer – eller som altid/ofte er indendørs i tidsrummet. Total og fordelt på køn* (n=4.000).
0%

100%

Total (n=4.000)

69%

Mand (n=2.016)

64%

Kvinde (n=1.984)

74%
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Hvem bruger solrådene?
Figur 5.3. Andelen, der ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske
sommer. Total og fordelt på køn og alder*.
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Figur 5.4. Andelen, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske
sommer. Total og fordelt på køn og alder*.
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Figur 5.5. Andelen, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den
danske sommer. Total og fordelt på køn og alder*.
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Figur 5.6. Andelen, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske sommer. Total og fordelt på køn og alder*.
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Udvikling i brugen af solrådene fra 2013-2017
Figur 5.7. Udvikling i andelen, der ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i
den danske sommer, fra 2013-201715.
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”Ved ikke”-respondenter er ekskluderet for alle årene, da det ikke var en svarmulighed i 2013.
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Figur 5.8. Udvikling i andelen, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i
den danske sommer, fra 2013-201716.
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Figur 5.9. Udvikling i andelen, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske sommer, fra 2013-201717.
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Figur 5.10. Udvikling i andelen, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske sommer, fra 2013-201718.
0%

2013 (n=4.022)

2014 (n=2.021)

2015 (n=3.895)

2017 (n=3.845)

18

100%

34%

36%

35%

36%

”Ved ikke”-respondenter er ekskluderet for alle årene, da det ikke var en svarmulighed i 2013.

30

Kendskab til uv-indekset
__________________________________________________________________________________________

6. Kendskab til uv-indekset
Danskernes kendskab til UV-indekset
Figur 6.1.




88 % af de 15-64-årige har hørt om uv-indekset.
Flere kvinder (91 %) end mænd (86 %) har hørt om uv-indekset.
Kendskabet til uv-indekset stiger med stigende alder. Der er færrest blandt de 15-19-årige
(65 %) og flest blandt de 50-64-årige (97 %), der har hørt om uv-indekset.

Danskernes kendskab til, at det er ved et uv-indeks på 3, at solbeskyttelse er nødvendigt
Figur 6.2.




Blandt respondenter, som har hørt om uv-indekset, ved 23 %, at solbeskyttelse er nødvendigt, når uv-indekset er 3 eller højere, mens 6 % tror, at uv-indekset skal være lavere end 3,
og 30 % tror, at uv-indekset skal være højere end 3, før man skal beskytte sig.
38 % angiver, at de ikke ved, hvornår man skal beskytte sig mod solen ud fra uv-indekset,
mens 1 % mener, at uv-indekset ikke har noget med solbeskyttelse at gøre.

Figur 6.3.


Der er flere kvinder (26 %) end mænd (20 %), der ved, at solbeskyttelse er nødvendigt, når
uv-indekset er 3 eller højere.

Udviklingen i danskernes kendskab til, at solbeskyttelse er nødvendigt ved et uv-indeks på 3
Figur 6.4.


Andelen, der ved, at der er behov for solbeskyttelse ved uv-indeks på 3 eller derover, er
faldet fra 25 % i 2013 til 23 % i 2017. Der er ingen statistiske signifikante ændringer de andre
år.
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Danskernes kendskab til uv-indekset
Figur 6.1. Har du hørt om uv-indekset? Total og fordelt på køn og alder* (n=4.000).
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Figur 6.2. Man skal beskytte sig i solen, når uv-indekset er…? Blandt respondenter som kender til uvindekset (n=3.529).
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Figur 6.3. Det anbefales, at man beskytter sig i solen, når uv-indekset er 3 eller højere. Denne figur
viser fordelingen af respondenter, der svarede rigtigt19 og forkert på spørgsmålet vist i figur 6.3, samt
respondenter der svarede ”Ved ikke”. Blandt respondenter som kender til uv-indekset. Total og fordelt på køn* (n=3.529).
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*Ingen statistisk signifikante forskelle i forhold til alder og region.

Udviklingen i danskernes kendskab til, at solbeskyttelse er nødvendigt ved et uv-indeks på 3
Figur 6.5. Udviklingen i kendskabet til, at det er ved et uv-indeks på 3, at solbeskyttelse er nødvendigt. Fra 2013 til 2017. Blandt respondenter, der har kendskab til uv-indekset.
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”3 eller højere” er kategoriseret som rigtigt svar. Alle andre svar, der ikke er ”ved ikke”, er kategoriseret som
forkerte svar.
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Børns solvaner i den danske sommer (0-17-år) – ifølge deres forældre
7. Børns solskoldninger – ifølge deres forældre
Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 7.1.



12 % af forældrene til 0-17-årige børn angiver, at deres barn er blevet solskoldet inden for
de seneste 12 måneder i Danmark.
86 % af forældrene til 0-17-årige børn angiver, at deres barn ikke er blevet solskoldet, og 2
% af forældrene ved ikke, om deres barn er blevet solskoldet eller ej.

Udvikling i solskoldninger blandt børn
Figur 7.2.


Andelen af 0-11-årige børn, der solskoldes i Danmark, er steget fra 6 % i 2012 til 11 % i 2017.
Der er ikke sket nogen statistisk signifikant ændring fra 2015 til 2017.

Figur 7.3.


Der er ikke sket nogen signifikant udvikling i andelen af 12-17-årige børn, der solskoldes i
Danmark fra 2012-2017. Andelen af 12-17-årige, der solskoldes i Danmark har siden 2012
ligger mellem 13-16 %.

Hvem bliver aldrig solskoldet i Danmark?
Figur 7.4.


51 % forældre angiver, at deres barn aldrig nogensinde er blevet solskoldet. Andelen af 011-årige børn, der aldrig er solskoldet, er større (62 %) end andelen af 12-17-årige børn (31
%).
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Figur 7.1. Er dit barn blevet forbrændt/solskoldet i Danmark de seneste 12 måneder? Blandt respondenter, der har mindst ét barn i alderen 0-17 år (n=1.077)*.
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*Ingen statistiske signifikante forskelle i forhold til barnets køn, alder og region.

Figur 7.2. Andelen af børn, som er blevet solskoldet fra 2012 til 2017. Blandt respondenter, der har
mindst et barn i alderen 0-11 år.
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Figur 7.3. Andelen af børn, som er blevet solskoldet fra 2012 til 2017. Blandt respondenter, der har
mindst et barn i alderen 12-17 år *.
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*Ingen statistisk signifikant forskel i andelen af 12-17-årige børn, der solskoldes fra 2012-2017

Hvem bliver aldrig solskoldet i Danmark?
Figur 7.4. Andelen af børn, som aldrig er blevet solskoldet nogensinde ifølge deres forældre. Total og
fordelt på køn* (n=1.077).
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*Ingen statistiske signifikante forskelle i forhold til barnets køn og region.
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8. Børns brug af solrådene – ifølge deres forældre
Børns brug af solrådene i Danmark
Figur 8.1.



Solrådet om solcreme er det mest anvendte blandt 0-17-årige. 44 % af forældrene angiver,
at deres barn altid brugte solcreme på solskinrige fridage i den danske sommer.
Solrådet om solhat er det mindst anvendte blandt 0-17-årige. 37 % af forældrene angiver,
at deres barn aldrig brugte solhat på solskinsrige fridage i den danske sommer.

Hvem bruger solrådene?


Der er ingen statistisk signifikante forskelle i forhold til køn, alder og region i andelen af
børn, der søgte skygge. Derfor er der ikke vist en figur med skygge.

Figur 8.2. (solhat)



27 % af forældrene til 0-17-årige angiver, at deres barn ofte eller altid brugte solhat på solskinrige fridage mellem kl. 12 og 15 i den danske sommer.
Flere 0-11-årige (37 %) end 12-17-årige (9 %) brugte solhat.

Figur 8.3. (dækkende tøj)



43 % af forældrene til 0-17-årige angiver, at deres barn ofte eller altid brugte dækkende tøj
på solskinsrige fridage mellem kl. 12 og 15 i den danske sommer.
Flere 0-11-årige (49 %) end 12-17-årige (31 %) brugte dækkende tøj.

Figur 8.4. (solcreme)




65 % af forældrene til 0-17-årige angiver, at deres barn ofte eller altid brugte solcreme på
solskinsrige fridage mellem kl. 12 og 15 i den danske sommer.
Flere piger (70 %) end drenge (61 %) brugte solcreme.
Flere 0-11 årige (75 %) end 12-17-årige (48 %) brugte solcreme.

Udviklingen i børns brug af solrådene fra 2013-2017
Figur 8.5. (skygge)


Der er sket en stigning i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid søgte skygge, fra 40
% i 2013 til 47 % i 2017.

Figur 8.6. (solhat)


Der er sket en stigning i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte solhat, fra 25
% i 2013 til 29 % i 2017.

Figur 8.7. (dækkende tøj)


Der er sket en stigning i andelen af 0-17-årige, der ofte eller altid brugte dækkende tøj, fra
34 % i 2013 til 45 % i 2017.

Figur 8.8. (solcreme)


Der er sket en stigning i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte solcreme, fra
60 % i 2013 til 68 % i 2017. Andelen har ikke ændret sig statistisk signifikant fra 2015 (65 %)
til 2017.
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Børns brug af solrådene i Danmark
Figur 8.1. Tænk tilbage på solskinsdage i maj, juni, juli og august i år i Danmark, hvor dit barn havde
fri. Hvor ofte mellem kl. 12 og 15… Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år
(n=1.077).
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Hvem bruger solrådene?
Figur 8.2. Andelen af børn, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den
danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år. Total og fordelt på
barnets alder* (n=1.077).
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*Ingen statistisk signifikante forskelle i forhold til køn og region.
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Figur 8.3. Andelen af børn, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år. Total og
fordelt på barnets alder* (n=1.077).
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Figur 8.4. Andelen af børn, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsdage i
den danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år. Total og fordelt
på barnets køn og alder* (n=1.077).
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*Ingen statistisk signifikant forskel i forhold til region.
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Udvikling i børns brug af solrådene fra 2013-2017
Figur 8.5. Udviklingen i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og
15 på solskinsdage i den danske sommer. Fra 2013-201720.
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Figur 8.6. Udviklingen i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og
15 på solskinsdage i den danske sommer. Fra 2013-201721.
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”Ved ikke”-respondenter er ekskluderet for alle årene i denne figur, da det ikke var en svarmulighed i 2013.
”Ved ikke”-respondenter er ekskluderet for alle årene i denne figur, da det ikke var en svarmulighed i 2013.
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Figur 8.7. Udviklingen i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem
kl. 12 og 15 på solskinsdage i den danske sommer. Fra 2013-201722.
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Figur 8.8. Udviklingen i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12
og 15 på solskinsdage i den danske sommer. Fra 2013-201723.
0%

100%

2013 (n=1.034)

60%

2014 (n=468)

68%

2015 (n=1.038)

65%

2017 (n=1.023)

22
23

68%

”Ved ikke”-respondenter er ekskluderet for alle årene i denne figur, da det ikke var en svarmulighed i 2013
“Ved ikke”-respondenter er ekskluderet for alle årene i denne figur, da det ikke var en svarmulighed I 2013
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9. Metode
Denne rapport bygger på data fra en dataindsamling blandt 4.000 danskere i alderen 15-64 år24. Data
blev indsamlet i perioden 5. september til 8. oktober 2017 af analysebureauet Epinion. Undersøgelsen
er nationalt repræsentativt på køn, alder og region og er desuden overordnet repræsentativt på uddannelse. Dataindsamlingen er foregået gennem et internetbaseret spørgeskema (CAWI25), og alle
data for de 15-64-årige er selvrapporterede. Data om de 0-17-årige børns solvaner i kapitel 7-8 er rapporteret af børnenes forældre.
I dataindsamlingen er der indsamlet information om danskernes solvaner – både i den danske sommer,
når de er på solferie i udlandet og om deres solarievaner. Denne rapport fokuserer udelukkende på
danskernes solvaner i den danske sommer.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har siden 2007 indsamlet årlige data om 15-64årige danskeres solvaner. Denne undersøgelse er således den tiende af sin slags. Visse spørgsmål er
dog blevet ændret væsentligt i løbet af årene, og derfor er det ikke ved alle spørgsmål, at vi kan se på
udviklingen helt tilbage fra 2007. Derudover blev data i 2016 indsamlet via en anden metode, der ikke
er sammenlignelige med de andre års dataindsamlinger, så tal for 2016 indgår ikke i denne rapport.
Repræsentativitet
Data blev indsamlet via kvoter. Kvoter er en sammensætning af data – f.eks. mænd i alderen 15-19 år
fra Region Nordjylland – der svarer til den nationale sammensætning. Denne metode sikrede en nationalt repræsentativ fordeling af respondenter i forhold til:
 Køn (mænd, kvinder)
 Alder (15-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-64 år)
 Region (Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland)
Nedenstående tabel viser antallet af respondenter i undersøgelsen fordelt på køn, alder og region.
Tabel 9.1 Antal respondenter fordelt på køn, alder og region.

Mænd
(n=2.016)

Kvinder
(n=1.984)

15-19 år (n=193)
20-29 år (n=426)
30-39 år (n=370)
40-49 år (n=421)
50-64 år (n=606)
15-19 år (n=191)
20-29 år (n=408)
30-39 år (n=360)
40-49 år (n=419)
50-64 år (n=606)

Hovedstaden
(n=1.293)
53
149
127
135
174
54
157
134
135
175

Sjælland
(n=561)
30
48
47
63
96
29
42
45
64
97
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Syddanmark
(n=830)
42
83
74
88
135
43
74
69
87
135

Midtjylland
(n=913)
46
101
87
94
136
46
96
79
93
135

Nordjylland
(n=403)
22
45
35
41
65
19
39
33
40
64

En aldersbegrænsning på 64 år skyldes, at det tidligere ikke har været muligt at rekruttere ældre deltagere.
For kunne sammenligne data med tidligere undersøgelser er denne aldersspredning fastholdt i undersøgelsen.
25

CAWI=Computer Assisted Web Interviewing.
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Kvoterne er baseret på oplysninger om sammensætningen af den danske befolkning fra Danmarks Statistik. Svarene i denne undersøgelse afviger maksimalt +/- 5 % i forhold til informationerne om befolkningssammensætningen fra Danmarks Statistik.
Udover, at undersøgelsen er nationalt repræsentativ i forhold til køn, alder og region, er den også
overordnet repræsentativt i forhold til uddannelse26 - med en tilladt afvigelse på op til +/- 5 % fra den
nationale sammensætning.
Invitation af deltagere
Personer i alderen 15-64 år fra Epinions Danmarkspanel blev inviteret pr. mail til at deltage i undersøgelsen. De blev med det samme gjort opmærksomme på, at undersøgelsen var et samarbejde mellem
Epinion, Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, og at de ved at besvare spørgeskemaet deltog i lodtrækningen om gavekort.
Respondenter i undersøgelsen
I Epinions dataindsamlingssystem er det ikke muligt at få oplyst, hvor mange personer, der i første
omgang blev inviteret til at blive en del af undersøgelsen. De, der imidlertid er blevet inviteret til at
deltage, har i starten af skemaet skulle angive deres køn, alder og bopælsregion. På baggrund af disse
tre faktorer er personerne blevet inddelt i kvoter.
I alt har 14.449 respondenter påbegyndt spørgeskemaet. Blandt dem, som har påbegyndt undersøgelsen, er 1.683 (12 %) blevet ekskluderet, fordi de har afbrudt undersøgelsen, før de var igennem alle
spørgsmål. 8.769 (60 %) er blevet ekskluderet, fordi de enten ikke har passet ind i målgruppen (15-64årige bosiddende i én af Danmarks fem regioner), eller fordi den kvote, som de passede ind i, allerede
var fyldt. Samlet set giver det et datasæt på 4.000 respondenter.
Tabel 9.2 Antal respondenter i undersøgelsen.
Antal personer (svarprocent)

Frafald
1.683 afbrød undersøgelsen (12 %)

Respondenter, der har påbegyndt spørgeskemaet

Respondenter, der har besvaret hele spørgeskemaet
og anvendes i denne rapport

14.449 (100 %)
8.769 blev ekskluderet i undersøgelsen (60 %) (passer ikke i målgruppen eller kvoten er fyldt)
4.000 (28 %)

Webundersøgelser og begrænsninger
Webundersøgelser er både billigere og mindre tidskrævende end postale undersøgelser og telefoninterviews. En ulempe er imidlertid, at svarprocenten for webundersøgelser generelt er lavere end for
andre former for undersøgelser [7]. Til gengæld kan dataindsamlingen via kvoter sikre, at det ønskede

26

At undersøgelsen er overordnet repræsentativ på uddannelse vil sige, at det samlede datasæt fordeler sig som Danmarks
befolkning, når det kommer til uddannelse – ud fra følgende tre kategorier: Grundskole, Ungdomsuddannelse (gymnasial
uddannelse og erhvervsuddannelse) og Videregående uddannelse.
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antal besvarelser fra en bestemt gruppe kan opnås. Dette forhold gør, at bortfaldsproblematikken til
en vis grad imødekommes i denne type undersøgelser.
Det kan dog ikke udelukkes, at respondenter, der vælger at deltage i en undersøgelse som denne,
adskiller sig fra den danske befolkning generelt. Man kan forestille sig, at personer med de – ifølge
Solkampagnen – korrekte solvaner vil være overrepræsenteret i undersøgelsen. Det kan opleves som
selvbekræftende at udfylde et spørgeskema, hvor man ved, at man svarer det, som afsenderen gerne
vil høre. Derfor er det muligt, at danskernes solvaner i den danske sommer er mindre hensigtsmæssige
i den generelle befolkning end i undersøgelsespopulationen.
Ligesom personer, der vælger at deltage i undersøgelsen, kan skille sig ud fra den danske befolkning,
kan det også tænkes, at de personer, der er medlem af et internetbaseret panel som Epinions Danmarkspanel, og dermed inviteres til undersøgelsen, skiller sig ud fra den danske befolkning. Ifølge Epinion kan paneler eksempelvis have en vis overrepræsentation af informationssøgende og nysgerrige
personer, og der kan være en underrepræsentation af visse grupper – eksempelvis socialt dårligt stillede, kortuddannede og personer med anden etnisk herkomst end dansk. Epinion har dog en række
værktøjer, der skal forsøge at sikre, at sammensætningen af personer i panelet ligner den danske befolkning så meget som muligt. Blandt andet sker der en løbende udskiftning i panelet således, at panelets medlemmer ikke udelukkende udgøres af en særlig trofast type af respondenter, men af en
respondentgruppe, der varierer fra år til år. Problematikkerne omkring, hvorvidt undersøgelsens deltagere ligner baggrundsbefolkningen, har været de samme i alle de år, undersøgelsen er blevet gennemført, og derfor er det muligt at kigge på udviklingstendenser over tid.
Statistiske analyser
I rapportens analyser undersøges det, om der er forskelle i forhold til køn, alder og region. Alle statistiske analyser er foretaget i PASW Statistics 18 (SPSS Inc.). For at teste om en sammenhæng mellem
to variabler er statistisk signifikant, anvendes χ2-tests. En p-værdi <0,05 anses som statistisk signifikant.
Som udgangspunkt er det kun statistisk signifikante sammenhænge, der rapporteres. Statistisk signifikante sammenhænge er sammenhænge, der med statistisk sikkerhed vurderes til at være ægte sammenhænge og ikke tilfældige sammenhænge. Det er desuden kun statistisk signifikante sammenhænge, der omtales som sammenhænge. Eksempelvis skrives kun, at der er flere kvinder end mænd,
der solbader, fordi der er statistisk signifikant flere kvinder end mænd, der solbader.
Kun sammenhænge, der er uafhængige af ’Ved ikke’/’Husker ikke’-kategorier, rapporteres. Det vil sige,
at sammenhænge kun rapporteres, hvis den statistiske signifikante forskel skyldes en forskel i eksempelvis mænd og kvinders solbadningsadfærd og ikke skyldes en forskel i ’ved ikke’/’husker ikke’-kategorien.
Spørgsmål til undersøgelsen, datagrundlag, metode mv. kan rettes til Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed ved analysekonsulent Maria Kristine H. Meyer (marmey@cancer.dk)
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[Skriv tekst]

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2017. Rapporten er
baseret på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 4.000 danskere i alderen 1564 år. Undersøgelsen er nationalt repræsentativ ift. køn, alder og region.
I rapporten kortlægges blandt andet 15-64-årige danskeres:
 Solbadning og udviklingen siden 2007
 Solskoldninger og udviklingen siden 2011
 Kendskab til og brug af solrådene
 Kendskab til uv-indekset
Desuden spørges forældre til børn i alderen 0-17 år til børnenes:
 Solskoldninger
 Brug af solrådene
Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes
evalueringsenhed.
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