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Forord
Uv-stråling fra den naturlige sol og solarier øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Alene i Danmark konstateres der hvert år 15.500 nye tilfælde af hud- og modermærkekræft, og det anslås, at op
imod 90 % af disse tilfælde direkte kan tilskrives uv-stråling og dermed kan forebygges.
Efter at forekomsten af hud- og modermærkekræft var steget voldsomt over en årrække, søsatte Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i 2007 kampagnen ’Skru ned for solen mellem 12 & 15’ (Solkampagnen). Solkampagnen har til formål at nedsætte danskernes udsættelse for uv-stråling – og på sigt nedsætte andelen af danskere, der rammes af hud- og modermærkekræft. Dette gøres ved blandt andet
at oplyse danskerne om, at man ved at omgås solen med omtanke – og undgå solarier – i høj grad kan
forebygge hud- og modermærkekræft.
I denne rapport giver Solkampagnen en status på danskernes solvaner i den danske sommer anno
2015. Der er flere positive fund: Færre danskere bliver solskoldet, og solbadning er mindre udbredt
end tidligere. Samtidig viser undersøgelsen, at Solkampagnens tre solråd om skygge, solhat/tøj og solcreme er velkendte i befolkningen.
Der er dog plads til forbedringer: Solbeskyttelse af børn ser ud til at være noget, der primært prioriteres
blandt forældre til små børn (0-11 år), mens familiens større børn nyder mindre beskyttelse. Samtidig
viser rapporten, at mange af de danskere, der solbader, måske tror, at det er sundt at solbade – 49 %
angiver, at de solbader for at få D-vitamin. Det er imidlertid dokumenteret, at det ikke er sundt at ligge
og stege i solen, ligesom solbadning ikke er nødvendigt for at få fyldt D-vitamin-depoterne op.
Med denne rapport ønsker Solkampagnen 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 hud- og modermærkekræft senere i livet.

Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, juni 2016
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Sammenfatning1
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden igangsatte i 2007 kampagnen ’Skru ned for solen mellem 12 &
15’ (Solkampagnen), der har til formål at nedsætte danskernes udsættelse for uv-stråling – og på sigt
nedsætte andelen af danskere, der rammes af hud- og modermærkekræft.
I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2015 samt udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-2015.

VOKSNE DANSKERES SOLVANER I DEN DANSKE SOMMER (15-64 ÅR)
Solbadning2
5 % af 15-64-årige danskere udnyttede enhver mulighed for at solbade, mens 18 % solbadede ofte på
solskinsrige fridage i den danske sommer 2015. Flere kvinder end mænd samt flere unge end ældre
solbadede ofte eller udnyttede enhver mulighed for at solbade. Andelen, der udnytter enhver mulighed for at solbade, er faldet fra 15 % i 2007 til 5 % i 2015. Der er ikke signifikant forskel på danskernes
solbadningsadfærd i hhv. 2012 og 2015, men andelen, der solbadede i 2015, var lavere end andelen i
2013 og 2014.
Solskoldninger3
23 % af 15-64-årige danskere blev solskoldede i den danske sommer 2015, og unge solskoldes i højere
grad end ældre. Andelen, der solskoldes i den danske sommer, er faldet fra 30 % i 2011 til 23 % i 2015.
Danskerne blev oftest solskoldet i haven eller gården, og 70 % angiver, at de lavede andet end at solbade, da de blev solskoldet. 78 % af danskerne ved, at solskoldninger øger risikoen for kræft.
Danskernes kendskab til solrådene og prioritering af dem
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne anbefaler, at man følger nedenstående solråd
om sommeren i Danmark, når uv-indekset er 3 eller derover:
1) Skygge: Søg skygge mellem 12 & 15
2) Solhat: Brug solhat og tøj, der dækker krop, overarme og lår
3) Solcreme: Brug solcreme med faktor 15 dér, hvor tøjet ikke dækker
17 % af danskerne kan uhjulpet nævne alle kampagnens tre solråd, mens 54 % kan huske dem alle tre,
når de præsenteres for dem.
Solrådene er prioriterede således, at ”Skygge” er det vigtigste råd, efterfulgt af ”Solhat” (hat og dækkende tøj) og dernæst ”Solcreme”. Knap hver fjerde (22 %) dansker ved, at solrådene skal prioriteres i
en bestemt rækkefølge, og 12 % af danskerne ved, at skygge er det vigtigste solråd.

1

Kun statistisk signifikante sammenhænge beskrives som sammenhænge i rapporten. Læs mere om dette i Kapitel 10: Metode.
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
Solrådene om skygge og solcreme er de mest brugte blandt danskerne. 36 % af danskerne søgte ofte
eller altid skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage, 34 % brugte ofte eller altid solcreme, 27
% brugte ofte eller altid dækkende tøj og kun 9 % brugte ofte eller altid solhat. Både blandt mænd og
kvinder var skygge og solcreme de mest benyttede solråd, men flere kvinder end mænd brugte skygge
og solcreme, mens flere mænd end kvinder brugte solhat og dækkende tøj.
71 % af de 15-64-årige danskere fulgte mindst ét af Solkampagnens solråd altid eller ofte eller var
indendørs altid eller ofte på solskinsrige fridage i den danske sommer.
Kendskab til uv-indekset
89 % af danskerne har hørt om uv-indekset, men kun 24 % ved, at det er ved et uv-indeks på 3 eller
derover, at solbeskyttelse er nødvendig.

BØRNS (0-17 ÅR) SOLVANER I DEN DANSKE SOMMER– IFØLGE DERES FORÆLDRE
Børns solbadning – ifølge deres forældre
15 % af de 12-17-årige solbadede, ifølge deres forældre, ofte eller udnyttede enhver mulighed for at
solbade på solskinsrige fridage i den danske sommer 2015.
Børns solskoldninger – ifølge deres forældre
11 % af de 0-17-årige børn blev solskoldet i den danske sommer 2015. Flere 12-17-årige end 0-11-årige
blev solskoldet (14 % mod 9 %).
Børns brug af solråd – ifølge deres forældre
Solcreme var den mest anvendte form for solbeskyttelse blandt børn på 0-17 år. For alle solrådene
gælder, at flere 0-11-årige end 12-17-årige benyttede sig af dem.
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Konklusioner og anbefalinger
Konklusion
23 % af de 15-64-årige danskere blev solskoldet i Danmark i 2015. Syv ud af ti af de solskoldede danskere angav, at de lavede noget andet end at solbade, da de blev solskoldet. Selvom solbadning er en
velkendt risikofaktor for solskoldninger, er der således mange, der solskoldes, mens de laver andre
aktiviteter i den danske sommer.
Anbefaling
Det er afgørende, at danskerne gøres opmærksomme på, at solskoldninger også opstår, når man ikke
bevidst opsøger solen som ved solbadning. Det er vigtigt at solbeskytte sig, når man er udenfor og uvindekset er 3 eller derover – også selvom man laver alt muligt andet end at solbade, f.eks. udendørs
arbejde, sportsaktiviteter, udendørs koncerter mv.
Konklusion
63 % af de 15-64-årige danskere solbader i den danske sommer, og halvdelen af dem (49 %) angiver,
at det at få D-vitamin er en af årsagerne til, at de solbader. Dette svarer til 31 % af alle de 15-64-årige,
der deltog i undersøgelsen.
Anbefaling
Det anbefales, at Solkampagnen tydeliggør kommunikationen om, at solbadning ikke er nødvendigt
for at få nok D-vitamin om sommeren i Danmark. I sommerhalvåret – fra maj til september – er solens
lys i Danmark så kraftigt, at det nødvendige D-vitamin er dannet i løbet af få minutter midt på dagen.
I ydertimerne skal der lidt mere tid til. Længere tids ophold i solen giver ikke et større lager af D-vitamin
i kroppen (Wolpowitz & Gilchrest, 2006).
Konklusion
71 % af de 15-64-årige var enten indendørs altid eller ofte eller brugte mindst ét af Solkampagnens
solråd (skygge, solhat/tøj, solcreme) altid eller ofte midt på dagen på solskinsrige fridage i den danske
sommer. Det betyder, at 29 % af de 15-64-årige ikke brugte nogen form for solbeskyttelse altid eller
ofte midt på dagen i den danske sommer.
Anbefaling
Det anbefales, at Solkampagnen fortsat kommunikerer vigtigheden af at solbeskytte sig i den danske
sommer. Solbeskyttelse er nødvendigt, når uv-indekset er 3 eller mere, og det er det de fleste dage i
Danmark fra maj til september.
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Konklusion
Kendskabet til uv-indekset er højt (89 %), men kun 24 % af dem, der kender uv-indekset, ved, at det er
ved et uv-indeks på 3 eller derover, at solbeskyttelse er nødvendigt.
Anbefaling
Det anbefales, at Solkampagnen arbejder for at øge kendskabet til fortolkningen af uv-indekset, så det
i højere grad kan bruges som et værktøj til at bestemme, hvornår solbeskyttelse er nødvendigt.
Konklusion
Små børn i alderen 0-11 år solbeskyttes mere og solskoldes mindre i den danske sommer end store
børn i alderen 12-17 år.
Anbefaling
Det anbefales, at børn i højere grad oplæres i at passe på sig selv i solen, så de gode solvaner fra barndommen ikke forsvinder, når børnene bliver store nok til at tage vare på sig selv.
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1. Indledning
I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2015 samt udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-2015. Rapporten fokuserer på solvaner blandt 15-64-årige, og 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 2015. 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 2015. 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
(Earth Forum, Houston Museum of Natural Science, 2013). De få soltimer betyder, at mange danskere
længes efter solen i vinterhalvåret og derfor er 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.
Sollys har, i mindre doser, nogle gavnlige effekter for mennesker, men der er samtidig evidens for, at
for meget uv-stråling er kræftfremkaldende. Det anslås af Verdenssundhedsorganisationen WHO, at
op mod 90 % af alle tilfælde af kræft i huden direkte kan tilskrives uv-stråling fra den naturlige sol og
solarier (Lucas et al., 2008). Både solskoldninger og livstidseksponering for uv-stråling har betydning
for risikoen for at udvikle kræft i huden (Elwood & Jopson, 1997; Diepgen & Mahler, 2002).
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. Kræft i huden er i dag den hyppigste kræftform i Danmark (Engholm et al., 2016), og Danmark har nordisk rekord i forekomsten af modermærkekræft, når der tages højde for aldersfordeling og befolkningsstørrelse i de enkelte lande (Engholm
et al., 2016).

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 på www.skrunedforsolen.dk.
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Hvert år konstateres ca. 15.500 nye tilfælde af kræft i huden, hvoraf ca. 2.000 tilfælde er modermærkekræft. Ved udgangen af 2013 levede mere end 155.000 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 følge nedenstående prioriterede råd i den danske sommer og på solferie i udlandet:
1) Skygge: Søg skygge mellem 12 & 15

2) Solhat: Brug solhat og tøj, der dækker krop, overarme og lår
3) Solcreme: Brug solcreme med faktor 15 dér, hvor tøjet ikke dækker
Derudover anbefaler Solkampagnen, at man følger endnu et råd:
Sluk solariet: At man undgår alt brug af solarium.
Sommervejret 2015
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 eksempelvis 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 2007-20156. 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 2007-2015.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Temp., °C

16,2

16,4

16,2

16,3

15,9

15,1

16,1

16,8

15,2

Gennemsnit
(2007-2015)
16,0

Solskinstimer

579

721

700

645

573

621

720

736

662

662

5

Specialberegning af kræft i huden på NORDCAN-data baseret på Det Danske Cancerregister (Engholm et al.,
2016)
6
Denne rapport bygger primært på data fra 2015, men data fra 2007-2014 inddrages i forbindelse med udviklingsanalyser. Rapporter fra 2008-2014 kan ses på www.skrunedforsolen.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 2015, 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 2007-2015 kan findes på www.dmi.dk.
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Sommeren 2015 var med en gennemsnitstemperatur på 15,2 °C den næstkoldeste siden 2007 – kun
sommeren i 2012 var koldere. I forhold til solskinstimer lå sommeren 2015 præcis på gennemsnittet
for perioden 2007-2015 – med 662 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) og ultraviolet (uv-)stråling. Uv-stråling kan man umiddelbart hverken se eller mærke.
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 uva-stråling 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 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 (Miljøstyrelsen et al., 2014).
Solbadning
Solbadning defineres som at ”ligge eller sidde i solen med kun lidt tøj på – for at blive brun”. Halvdelen af respondenterne (tilfældigt udvalgt) blev præsenteret for denne definition, da de blev
spurgt, hvor ofte de solbadede i den danske sommer. Den anden halvdel blev ikke præsenteret for
nogen definition på solbadning. Det viste sig dog, at der ikke var signifikant forskel på svarene
blandt dem, der blev præsenteret for definitionen og dem, der ikke blev. Derfor er svarene for de
to grupper slået sammen i denne rapport.
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 i Danmark inden for de seneste 12
måneder.
Datagrundlag
Rapporten bygger på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse foretaget af analysebureauet Epinion i september/oktober 2015. Der var i alt 3.999 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.
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Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført hvert år i perioden 2007-2015. 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.
Statistiske analyser
I rapportens analyser undersøges det, om der er forskelle i besvarelserne i forhold til respondenternes
køn, alder og region. Når forældre spørges til deres børns solvaner på solferien, undersøges det endvidere, om der er forskelle i besvarelserne i forhold til børnenes køn, alder og region8.
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 10: 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 7-9
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

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 årige)
2. Solbadning
Solbadning er forbundet med en øget risiko for solskoldninger, som på længere sigt kan føre til kræft
i huden (Oliveria et al., 2006; Elwood & Jopson, 1997; Dennis & Vanbeek, 2008).
Hvem solbader?
Figur 2.1


5 % af de 15-64-årige udnyttede enhver mulighed for at solbade i sommeren 2015. 18 %
solbadede ofte, men udnyttede ikke enhver mulighed. 37 % solbadede slet ikke.

Figur 2.2


Flere kvinder end mænd solbadede. 71 % af kvinderne solbadede i en eller anden grad,
hvor dette kun var tilfældet for 55 % af mændene.



Solbadning er mere udbredt blandt unge end blandt ældre respondenter. 29 % af de 1519-årige solbadede slet ikke i sommeren 2015 sammenlignet med 44 % af de 50-64-årige.

Udviklingen i andelen af danskere som solbader
Figur 2.3


Andelen af 15-64-årige danskere, der sjældent eller slet ikke solbader, er steget fra 67 % i
2007 til 77 % i 2015. Der er ikke signifikant forskel på andelen, der solbadede i hhv. 2012
og 2015, men andelen, der solbadede i 2015 var lavere end andelen i 2013 og 2014.

Årsager til at solbade
Figur 2.4


Flest solbader, fordi de mener, at det er afslappende (68 %), at det er dejligt (56 %) og for
at få D-vitamin (49 %).
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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? (n=3999).

Figur 2.2 Tænk tilbage på solskinsdage i maj, juni, juli og august i år, hvor du havde fri og var i Danmark. Hvor ofte solbadede du? (n=3965)10. Total og fordelt på køn og alder*.

*Ingen signifikant forskel i forhold til region

10

De respondenter, som har svaret ”Ved ikke” til om de solbadede i Danmark (n=34) er ekskluderet i denne
analyse.
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Udviklingen i andelen af danskere som solbader
Figur 2.3 Andelen af danskere som solbader om sommeren i Danmark, når de har fri, og solen skinner.
Udvikling fra 2007-201511.
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11

De respondenter som har svaret ”Ved ikke” til om de solbadede i Danmark mellem 2007-2015 er ekskluderet
i denne analyse.
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Årsager til at solbade
Figur 2.4 Hvorfor solbader du? Angiv gerne flere svar. Blandt respondenter som solbader (n=2732).

*Personer som har svaret ”Andet” har blandt andet nævnt:
 At det hjælper mod eksem og psoriasis
 At det hjælper på smerter og ømme muskler pga. sygdom
 At man som regel ligger og tørrer i solen efter man har været i havet eller poolen
Derudover var der flere respondenter, der – i stedet for at svare på, hvorfor de solbadede – pointerede, at de
solbadede meget lidt. Spørgsmålet blev stillet til alle, der havde angivet at de solbadede i sommeren 2015 –
uanset om det var sjældent eller ofte.
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3. Solskoldninger
Det er vanskeligt at måle, hvor meget uv-stråling folk udsættes for i løbet af en sommer. En solskoldning er et synligt tegn på, at man har fået for meget uv-stråling i forhold til, hvad huden kan tåle.
Derfor er andelen af solskoldninger blandt danskerne en målbar indikator for danskernes adfærd i
solen. Samtidig er solskoldninger en dokumenteret risikofaktor for kræft i huden (Marks, 2000).
Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 3.1


23 % af de 15-64-årige danskere er blevet solskoldet i Danmark inden for de seneste 12
måneder.

Figur 3.2


Unge solskoldes i højere grad end ældre. 37 % af de 15-19-årige angiver, at de er blevet
solskoldet i Danmark inden for det seneste år, sammenlignet med 8 % af de 50-64-årige.

Udvikling i andelen af solskoldede danskere i Danmark
Figur 3.3


I 2011, hvor der for første gang blev spurgt specifikt til solskoldninger i Danmark, angav 30
%, at de var blevet solskoldet. Til sammenligning angav kun 23 %, at de var blevet solskoldet i Danmark i 2015. Andelen, der solskoldes i Danmark, har ikke ændret sig signifikant i
årene 2012 til 2015.

Hvor bliver man solskoldet i Danmark?
Figur 3.4


Blandt dem, der er blevet solskoldet i Danmark, angiver flest, at de blev det i haven eller
gården (50 %), ved et udendørs event (28 %) eller ved et udendørs badested (26 %).

Hvad laver danskerne, når de bliver solskoldet?
Figur 3.5


Størstedelen svarer, at de blev solskoldet mens de opholdt sig i solen uden at solbade
(70%). Respondenterne blev spurgt hvad de foretog sig, og der blev bl.a. skrevet:



o

Almindeligt ophold i solen i forbindelse med læsning, spisning mm.

o

Ophold ved stranden (badede)

o

Udendørs arrangementer som blandt andet hygge med venner, koncerter mm.

o

Udendørs arbejde

o

Udendørs sportsaktiviteter

33 % svarer, at de solbadede, da de blev solskoldede (det var muligt at angive flere svar,
hvis man var blevet solskoldet flere gange – derfor summerer andelen, der solbadede og
andelen, der ikke solbadede ikke til 100 %).
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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 3.6. er andelen, der (korrekt) har sat kryds ved solskoldninger, præsenteret.
Figur 3.6


Der er i alt 78 %, der ved, at solskoldninger øger risikoen for kræft, heraf flere kvinder end
mænd (83 % mod 74 %).



Færrest 15-19-årige ved, at solskoldninger øger risikoen for kræft (71 %), mens de andre
aldersgrupper ligger tæt.



Der er flest respondenter fra Region Hovedstaden, der ved, at solskoldninger øger risikoen
for kræft (81 %), og færrest fra Region Syddanmark (75 %) og Region Nordjylland (76 %).

Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 3.1 Er du blevet forbrændt/solskoldet12 de seneste 12 måneder i Danmark? (n=3999).

12

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 (n=3955)13.
Total og fordelt på alder*.

* Ingen signifikante forskelle i forhold til køn og region.

Udvikling i andelen af solskoldede danskere i Danmark
Figur 3.3 Andelen som er blevet solskoldet fra 2011 til 201514.

13

De respondenter, som i figur 3.1. har svaret ”Ved ikke” til, om de er blevet solskoldet i Danmark (n=44) er
ekskluderet i denne analyse.
14
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 for alle årene.
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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=906).

*I den åbne ”Andet”-kategori gemte der sig blandt andet følgende svar: I forbindelse med sportsudøvelse, til
udendørs festival/koncert, på ferie i sommerhus, på båden, ved camping, på golfbanen mm.
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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=906).
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*I den åbne kategori, hvor man kunne skrive, hvad man lavede i solen, blev der bl.a. skrevet:
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Ved danskerne, at solskoldninger øger risikoen for kræft?
Figur 3.6 Andelen der mener, at solskoldninger øger risikoen for kræft. Blandt alle (n=3999). Fordelt
på køn, alder og region.
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4. Danskernes kendskab til solrådene og prioritering af dem
Solkampagnen har følgende tre solråd til, hvordan man beskytter sig mod solens stråling i den danske sommer:
1. Skygge: Søg skygge mellem 12 & 15
2. Solhat: Brug solhat og tøj, der dækker krop, overarme og lår
3. Solcreme: Brug solcreme med faktor 15 dér, hvor tøjet ikke dækker
Solkampagnens tre solråd er prioriterede i ovenstående rækkefølge ud fra, hvad der giver den bedste beskyttelse mod solens stråling.
Uhjulpet kendskab til kampagnens tre solråd
Figur 4.1


40 % af respondenterne angiver, at de ikke uhjulpet15 kan nævne nogen af Solkampagnens
solråd til at beskytte sig mod solens stråling.



45 % af respondenterne nævner uhjulpet skygge16, mens 36 % nævner solcreme og 27 %
nævner solhat/tøj.



2 % har angivet andre svar end de tre solråd om skygge, solhat og solcreme. Dette omhandler blandt andet: ”Sluk solariet”, der også er et solråd fra Solkampagnen, men som
ikke omhandler udsættelse for uv-stråling i den naturlige sol, samt ”Drik væske”, ”Pas på
børnene”, ”Solbeskyttelse” mv.

Figur 4.2


17 % kan uhjulpet nævne alle tre solråd, mens 41 % ikke korrekt nævner nogen af solrådene.

Figur 4.3


Der er flere kvinder end mænd (72 % mod 46 %), som uhjulpet kan et eller flere solråd.



Andelen, som uhjulpet kan huske et eller flere solråd, er størst i Region Hovedstaden (62
%) og mindst i Region Nordjylland (55 %).



Andelen som uhjulpet kan huske alle tre solråd er højest blandt unge (24 % af de 15-19årige og 27 % af de 20-29-årige) og lavest blandt de ældre (9 % af de 50-64-årige).

Hjulpet kendskab til kampagnens tre solråd
Figur 4.4


Når respondenterne præsenteres for solrådene, angiver 86 %, at de har læst eller hørt, at
skygge er et af Solkampagnens tre solråd. 71 % har læst eller hørt om solrådet solcreme,
og 63 % har læst eller hørt, at solhat er et solråd.

15

Med ”uhjulpet” menes, at respondenterne ikke er blevet præsenteret for svarmuligheder, men har skullet
angive deres svar i en åben svarkategori.
16
Ikke alle respondenter har eksplicit skrevet skygge i spørgeskemabesvarelsen. Følgende besvarelser er også
blevet tolket som skygge, fordi de alle handler om, at man undgår direkte eksponering fra solen: ”Bliv inde”,
”Undgå solen” mv.
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Når respondenterne præsenteres for solrådene, er der 8 %, der angiver, at de ikke har hørt
nogen af dem før.

Figur 4.5


Efter at respondenterne er blevet præsenteret for solrådene, er der 54 %, der angiver, at
de har læst eller hørt om alle tre solråd.



Der er flere kvinder end mænd, der har læst eller hørt om alle tre solråd (65 % mod 43 %).



Det er især de 20-29-årige, der har læst eller hørt om alle tre solråd (63 %). Blandt 50-64årige er der 47 %, som har læst eller hørt om alle tre solråd.

Figur 4.6


Der er sket et fald i andelen af respondenter, der hjulpet kan huske alle 3 solråd, fra 65 % i
2013 til 54 % i 2015.

Prioritering af Solkampagnens tre solråd
Figur 4.7


67 % mener, at alle solrådene er lige vigtige i forhold til at beskytte sig i mod solens stråling, heraf flere kvinder (73 %) end mænd (62 %).



22 % mener, at solrådene skal prioriteres i en bestemt rækkefølge i forhold til at beskytte
sig mod solens stråling.



Det er især de unge respondenter, der ved, at solrådene skal prioriteres i en bestemt rækkefølge. Eksempelvis angiver 42 % af de 15-19-årige dette, mens kun 17 % af de 50-64årige ved, at solrådene skal prioriteres.



Der er en lidt større andel i Region Nordjylland, der ved at solrådene skal prioriteres i en
bestemt rækkefølge (26 %), sammenlignet med de øvrige regioner (19-23 %).

Figur 4.8


Blandt respondenter, som ved, at solrådene skal prioriteres i en bestemt rækkefølge, angiver 53 %, at skygge er det vigtigste solråd. 33 % angiver, at solcreme er det vigtigste solråd,
og 9 % angiver, at solhat er det vigtigste solråd.

Figur 4.9


Blandt alle respondenterne er der 78 %, som ikke mener, at solrådene skal prioriteres i en
bestemt rækkefølge eller ikke selv mener, at de kender rækkefølgen. Kun 12 % af alle respondenterne angiver korrekt, at skygge er det vigtigste solråd til at beskytte sig mod solskoldninger.
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Uhjulpet kendskab til kampagnens 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?17 (n=3999).

Figur 4.2 Antal solråd som respondenterne uhjulpet kan huske (n=3999)18.

17

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”. Afrunding gør, at der
er 41 % og ikke 42 % i kategorien.
18
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Figur 4.3 Antal solråd som respondenterne uhjulpet kan huske. Total og fordelt på køn, alder og region (n=3999).

Hjulpet kendskab til kampagnens 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=3999).
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Figur 4.5 Antal solråd som respondenterne hjulpet kan huske. Total og fordelt på køn og alder*
(n=3999).

* Ingen signifikant forskel i forhold til region.

Figur 4.6 Udviklingen i antal solråd som respondenterne hjulpet kan huske fra 2013-2015.
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Prioritering af Solkampagnens tre solråd
Figur 4.7 Solkampagnens tre råd til at solbeskytte sig i den danske sommer er skygge, solhat og solcreme. Mener du, at … ? Blandt alle (n=3999). Total og fordelt på køn, alder og region.
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Ved ikke

Figur 4.8 Prioritering af solrådene. Angivelse af det vigtigste solråd. Blandt respondenter, der har angivet, at solrådene skal prioriteres i en bestemt rækkefølge (n=887).
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Figur 4.9 Prioritering af solrådene. Angivelse af det vigtigste solråd. Blandt alle respondenterne
(n=3999).
0%

100%

Skygge

Solhat

Solcreme

Ved ikke at solrådene er prioriterede eller har
ikke et bud på, hvordan de skal prioriteres

12%

2%

33%

78%

Side 27 af 50

Voksne danskeres solvaner i den danske sommer (15-64 år)
__________________________________________________________________________________________

5. Danskernes brug af solrådene
Brug af skygge og tøj som solbeskyttelse reducerer risikoen for at blive solskoldet (Linos et al., 2011).
I befolkningsundersøgelser er det ikke entydigt, hvorvidt brug af solcreme nedsætter risikoen for
solskoldninger eller kræft i huden (Linos et al., 2011; Køster et al., 2010; Loden et al., 2011). Dette
kan skyldes, at mange bruger solcreme forkert; i for lille mængde og/eller til at forlænge ophold i
solen. Laboratorieforsøg, hvor testpersoner får korrekt indsmøring, viser, at solcreme beskytter mod
solskoldninger (Wulf et al., 1997; Faurschou & Wulf, 2007).
Brug af solrådene i Danmark
Figur 5.1


Solrådene om skygge og solcreme er de mest brugte blandt danskerne. 36 %19 angiver at
de ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i den danske
sommer 2014, og 34 % angiver, at de ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15.



Solhat er den form for solbeskyttelse, som bruges af færrest. 68 % angiver, at de aldrig
brugte solhat i solen i Danmark mellem kl. 12 og 15.

Figur 5.2


71 % af de 15-64-årige var enten indendørs altid eller ofte eller brugte mindst ét af Solkampagnens solråd (skygge, solhat, dækkende tøj, solcreme) altid eller ofte midt på dagen
på solskinsrige fridage i den danske sommer. Flere kvinder end mænd solbeskyttede sig
ofte eller altid på mindst én måde (inkl. ophold indendørs) – det gjorde 76 % af kvinderne
og 66 % af mændene.

Hvem bruger solrådene?
Figur 5.3 (skygge)


36 % af respondenterne søgte ofte eller altid skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige
fridage i Danmark.



Flere kvinder (60 %) end mænd (31 %) søgte ofte eller altid skygge mellem kl. 12 og 15 på
solskinsrige fridage i Danmark.



De ældre respondenter er bedre end de yngre respondenter til at søge skygge. 47 % af de
50-64-årige søgte ofte eller altid skygge sammenlignet med 24 % af de 15-19-årige.

Figur 5.4 (solhat)


9 % af respondenterne brugte ofte eller altid solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i Danmark.



Flere mænd (12 %) end kvinder (7 %) brugte ofte eller altid solhat mellem kl. 12 og 15 på
solskinsrige fridage i Danmark.

19

På figur 5.1 ser det ud til, at det er 35 %, der ofte eller altid søgte skygge (13 % + 22 %), men det skyldes afrunding. Det korrekte tal er 36 %, hvilket også er tallet, der fremgår af figur 5.3.
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Andelen, som bruger solhat som solbeskyttelse i Danmark, er højere, jo ældre respondenterne er. Blandt de 50-64-årige er der 16 %, som ofte eller altid brugte solhat, hvorimod
kun 3 % af de 15-19-årige ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige
fridage i den danske sommer.

Figur 5.5 (dækkende tøj)


27 % af respondenterne brugte ofte eller altid dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i Danmark.



Der er lidt flere mænd (28 %) end kvinder (25 %) som angiver, at de brugte dækkende tøj
som solbeskyttelse i Danmark mellem kl. 12 og 15.

Figur 5.6 (solcreme)


34 % af respondenterne brugte ofte eller altid solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige
fridage i Danmark.



Flere kvinder (44 %) end mænd (23 %) brugte ofte eller altid solcreme mellem kl. 12 og 15
på solskinsrige fridage i Danmark.



Der er flest blandt 20-29-årige (37 %), der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og
15 på solskinsrige fridage i Danmark, og færrest blandt de 15-19-årige (27 %).

Udvikling i brugen af solrådene fra 2013-2015
Skygge:


Der har ikke været en signifikant ændring i andelen, der ofte eller altid søger skygge på solskinsrige fridage fra 2013-2015 (figur ikke vist).

Solhat: Figur 5.7


Der er sket et lille, men signifikant fald i andelen, der ofte eller altid brugte solhat på solskinsrige fridage mellem kl. 12 og 15 fra 12 % i 2013 til 10 % i 2015. Andelen, der ofte eller
altid bruger solhat, har ikke ændret sig signifikant fra 2014 (11 %) til 2015 (10 %).

Dækkende tøj og solcreme:


Der er ikke sket en udvikling fra 2013-2015 i andelen, der ofte eller altid brugte hhv. dækkende tøj og solcreme på solskinsrige fridage mellem kl. 12 og 15 (figur ikke vist).
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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=3999).
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Figur 5.2 Andelen, der følger mindst ét af Solkampagnens solråd altid eller ofte mellem kl. 12 & 15 på
solskinsrige fridage i den danske sommer – eller som altid/ofte er indendørs i tidsrummet. Total og
fordelt på køn20*.

* Ingen signifikante forskelle i forhold til alder og region.

20

De respondenter, der har svaret ”Ved ikke” til, hvor ofte de enten søger skygge, bruger solhat, bruger dækkende tøj, bruger solcreme eller er indendørs (n=272), er ekskluderet i analyserne til figur 5.2.
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Hvem bruger solrådene?
Figur 5.3 Andelen, der ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i den
danske sommer. Total og fordelt på køn og alder*.

* Ingen signifikant forskel i forhold til region.

Figur 5.4 Andelen, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i den
danske sommer. Total og fordelt på køn og alder*.

* Ingen signifikant forskel i forhold til region.
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Figur 5.5 Andelen, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage
i den danske sommer. Total og fordelt på køn*.

* Ingen signifikante forskelle i forhold til alder og region.

Figur 5.6 Andelen, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i den
danske sommer. Total og fordelt på køn og alder*.

* Ingen signifikant forskel i forhold til region.
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Udvikling i brugen af solrådene fra 2013-2015
Figur 5.7 Udvikling i andelen, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i den danske sommer, fra 2013-201521.
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I figuren er ved ikke ekskluderet for 2014 og 2015 – fordi der ikke var en ”Ved ikke”-kategori i spørgeskemaet
fra 2013.
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6. Kendskab til uv-indekset
Uv-indekset er et internationalt mål for intensiteten af den skadelige uv-stråling. Det er et udtryk for
rødmegivende stråling, dvs. hvor høj risikoen er for at få en solskoldning. Uv-indekset er højest i
middagstimerne, hvor solen står højest på himlen, og når det er skyfrit.
I Danmark er uv-indekset højst 1 på en vinterdag og højst 7 på en sommerdag. Ved ækvator kan uvindekset blive op til 15 (Wulf & Eriksen, 2010).
Når uv-indekset er 3 eller højere, anbefales det, at man beskytter sig mod solens uv-stråling for at
undgå hudskader (Allinson et al., 2012).
Solkampagnen har udviklet en uv-app, der fortæller om uv-indekset lige der, hvor man befinder sig.
App’en hedder ”Uv-indeks” og kan hentes på App Store og i Google Play.
Danskernes kendskab til UV-indekset
Figur 6.1


89 % af respondenterne angiver, at de har hørt om uv-indekset.

Figur 6.2


Der er flere kvinder (89 %) end mænd (87 %), som har hørt om uv-indekset.



Kendskabet til uv-indekset er lavest for de 15-19-årige (75 %), mens det i de øvrige aldersgrupper er nogenlunde lige højt (88-91 %).

Danskernes kendskab til, at det er ved et uv-indeks på 3, at solbeskyttelse er nødvendigt
Figur 6.3


24 % af dem der kender uv-indekset ved, at man skal beskytte sig mod solen, når uv-indekset er 3 eller højere. 36 % tror, at det er ved et andet uv-indeks end 3, at solbeskyttelse er
nødvendig.



39 % af dem, der kender uv-indekset, angiver, at de ikke ved, hvornår man skal beskytte
sig mod solen ud fra uv-indekset, og 1 % mener ikke, at uv-indekset har noget med solbeskyttelse at gøre.

Figur 6.4


Blandt respondenter, der kender uv-indekset, er der flere kvinder (27 %) end mænd (21
%), som ved, at man skal beskytte sig mod solen, når uv-indekset er 3 eller højere.

Udviklingen i kendskabet til, at det er ved et uv-indeks på 3, at solbeskyttelse er nødvendigt


Der er blevet spurgt til kendskabet til uv-indekset siden 2013. I perioden 2013-2015 er der
ikke sket en signifikant ændring i andelen, der ved, at det er ved et uv-indeks på 3, at solbeskyttelse er nødvendigt (figur ikke vist).
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Danskernes kendskab til Uv-indekset
Figur 6.1 Har du hørt om uv-indekset? (n=3.999).

Figur 6.2 Har du hørt om uv-indekset? Total og fordelt på køn og alder (n=3999)*.
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* Ingen signifikant forskel i forhold til region.
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Figur 6.3 Man skal beskytte sig i solen, når uv-indekset er… ? Blandt respondenter som kender til uvindekset (n=3546).

Figur 6.4 Det anbefales, at man beskytter sig i solen, når uv-indekset er 3 eller højere. Denne figur viser fordelingen af respondenter, der svarede rigtigt22 og forkert på spørgsmålet vist i figur 6.3, samt
respondenter der svarede ”ved ikke”. Blandt respondenter som kender til uv-indekset (n=3546). Total
og fordelt på køn*.

*Ingen signifikante forskelle i forhold til alder og region

22

”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 årige) – ifølge deres forældre
Udsættelse for uv-stråling i barndommen har stor betydning for risikoen for at udvikle modermærkekræft senere i livet (Whiteman et al., 2001). Derfor er det ekstra vigtigt, at børn solbeskyttes.
Respondenter med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år er blevet spurgt til deres børns solvaner i
den danske sommer 2015. I stedet for at undersøge for forskelle ift. forældres køn, alder og region,
er der her undersøgt for forskelle i forhold til børnenes køn, alder og region.
I kapitel 7 om børns solbadning, er det kun forældre til 12-17-årige, der er blevet spurgt til, hvor ofte
deres barn solbadede i den danske sommer 2015 (n=415).

7. Børns solbadning – ifølge deres forældre
Hvem solbader?
Figur 7.1


2 % af de 12-17-årige børn udnyttede, ifølge deres forældre, enhver mulighed for at solbade i den danske sommer. 13 % solbadede ofte, men ikke ved enhver mulighed.



Markant flere 12-17-årige piger end drenge solbadede i den danske sommer.

Hvem solbader?
Figur 7.1 Tænk tilbage på solskinsdage i maj, juni, juli og august i år, hvor dit barn havde fri og var i
Danmark. Hvor ofte solbadede dit barn? Dvs. lå eller sad i solen med kun lidt tøj på – for at blive
brun). Blandt respondenter, der har mindst ét barn i alderen 12-17 år (n=415). Total og fordelt på barnets køn. *
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*Ingen signifikant forskel i forhold til region23.
23

Når der laves analyser opdelt på børns alder, er det i grupperne ”0-11 år” og ”12-17 år”. Eftersom dette kapitel udelukkende medtager de 12-17-årige, giver det ikke mening at lave analyser opdelt på alder her.
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8. Børns solskoldninger – ifølge deres forældre
Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 8.1


11 % af forældre til 0-17-årige angiver, at deres barn er blevet solskoldet i Danmark inden
for det seneste år. 88 % angiver, at barnet ikke er blevet solskoldet, og 2 % af forældrene
ved ikke, om deres barn er blevet solskoldet eller ej.

Figur 8.2


Der er flere 12-17-årige end 0-11-årige, der er blevet solskoldet (14 % mod 9 %).

Udvikling i solskoldninger blandt børn


Andelen af 0-17-årige børn, der solskoldes i Danmark, har ikke ændret sig signifikant fra
2012-2015 (figur ikke vist).

Hvem bliver solskoldet i Danmark?
Figur 8.1 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=1098).
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Figur 8.2 Andelen af børn som er blevet solskoldet i Danmark de seneste 12 måneder (n=1078)24.
Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år. Total og fordelt på barnets alder*.

* Ingen signifikante forskelle i forhold til barns køn og region.

24

Respondenter som i figur 8.1. svarede ”ved ikke” til, om deres barn var blevet solskoldet i Danmark (n=20) er
ekskluderet i denne figur.
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9. Børns brug af solrådene – ifølge deres forældre
Børns brug af solrådene i Danmark
Figur 9.1


Solcreme er den mest anvendte form for solbeskyttelse blandt 0-17-årige. 40 % af forældrene angiver, at deres barn altid brugte solcreme på solskinsrige fridage i Danmark.



Solhat er den mindst anvendte form for solbeskyttelse. 40 % af forældrene angiver, at deres barn aldrig brugte solhat i den danske sommer.

Hvem bruger solrådene?
Figur 9.2 (skygge)


39 % af de 0-17-årige børn søgte ofte eller altid skygge på solskinsrige fridage i den danske
sommer mellem kl. 12 og 15.



Flere drenge end piger søgte ofte eller altid skygge (43 % mod 36 %).

Figur 9.3 (solhat)


24 % af de 0-17-årige børn brugte ofte eller altid solhat på solskinsrige fridage i den danske
sommer mellem kl. 12 og 15.



Markant flere 0-11-årige end 12-17-årige brugte ofte eller altid solhat (33 % mod 7 %).

Figur 9.4 (dækkende tøj)


38 % af de 0-17-årige børn brugte ofte eller altid dækkende tøj på solskinsrige fridage i den
danske sommer mellem kl. 12 og 15.



Flere drenge end piger brugte ofte eller altid dækkende tøj (41 % mod 34 %).



Flere 0-11-årige end 12-17-årige brugte ofte eller altid dækkende tøj (43 % mod 29 %).

Figur 9.5 (solcreme)


61 % af de 0-17-årige børn brugte ofte eller altid solcreme på solskinsrige fridage i den
danske sommer mellem kl. 12 og 15.



Flere piger end drenge brugte ofte eller altid solcreme (68 % mod 55 %).



Flere 0-11-årige end 12-17-årige brugte ofte eller altid solcreme (74 % mod 41 %).

Udviklingen i børns brug af solrådene fra 2013-2015
Skygge og solhat:


Der er ingen udvikling i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid søgte skygge eller
brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solrige dage, fra 2013-2015 (figur ikke vist).

Dækkende tøj: Figur 9.6


Der er sket en stigning i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte dækkende
tøj mellem kl. 12 og 15 på solrige dage, fra 34 % i 2013 til 40 % i 2015. Der er ingen signifikant forskel på andelen i 2014 (43 %) og 2015 (40 %).

Solcreme: Figur 9.7


Der er sket en stigning i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte solcreme
mellem kl. 12 og 15 på solrige dage, fra 60 % i 2013 til 65 % i 2015. Der er ingen signifikant
forskel på andelen i 2014 (68 %) og 2015 (65 %).
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Børns brug af solrådene i Danmark
Figur 9.1 Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år (n=1098). 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…
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Hvem bruger solrådene?
Figur 9.2 Andelen af børn, der ofte eller altid søgte skygge mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage
i den danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år (n=1098). Total
og fordelt på barnets køn*.

* Ingen signifikante forskelle i forhold til barns alder og region.
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Figur 9.3 Andelen af børn, der ofte eller altid brugte solhat mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage
i den danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år (n=1098). Total
og fordelt på barnets alder*.

* Ingen signifikante forskelle i forhold til barns køn og region.

Figur 9.4 Andelen af børn, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige
fridage i den danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år (n=1098).
Total og fordelt på barnets køn og alder*.

* Ingen signifikant forskel i forhold til region.
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Figur 9.5 Andelen af børn, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12 og 15 på solskinsrige fridage i den danske sommer. Blandt respondenter, der har mindst et barn i alderen 0-17 år (n=1098).
Total og fordelt på barnets køn og alder*.

* Ingen signifikant forskel i forhold til region.

Udvikling i børns brug af solrådene fra 2013-2015
Figur 9.6 Udviklingen i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte dækkende tøj mellem kl.
12 og 15 på solskinsrige fridage i den danske sommer. Fra 2013-201525.
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I figuren er “Ved ikke” ekskluderet for 2014 og 2015 – fordi der ikke var en “Ved ikke”-kategori i spørgeskemaet fra 2013.
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Figur 9.7 Udviklingen i andelen af 0-17-årige børn, der ofte eller altid brugte solcreme mellem kl. 12
og 15 på solskinsrige fridage i den danske sommer. Fra 2013-201526.
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I figuren er “Ved ikke” ekskluderet for 2014 og 2015 – fordi der ikke var en “Ved ikke”-kategori i spørgeskemaet fra 2013.
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10. Metode
Denne rapport bygger på data fra en dataindsamling blandt 3.999 danskere i alderen 15-64 år. Data
blev indsamlet i perioden 31. august til 15. oktober 2015 af analysebureauet Epinion. Undersøgelsen
er nationalt repræsentativ på køn, alder og region og er desuden overordnet repræsentativ på uddannelse. Dataindsamlingen er foregået gennem et internetbaseret spørgeskema (CAWI27), og alle data
for de 15-64-årige er selvrapporterede. Data om de 0-17-årige børns solvaner i kapitel 7-9 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 niende 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.
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 10.1
Region
Hovedstaden
(n=1.290)

Sjælland
(n=562)

Syddanmark
(n=835)

Midtjylland
(n=906)

Nordjylland
(n=406)

Mænd
(n=2.013)

15-19 år (n= 198)
20-29 år (n=405)
30-39 år (n=371)
40-49 år (n=441)
50-64 år (n=598)

54
143
135
140
168

31
46
44
67
95

44
79
73
93
134

48
94
83
98
135

21
43
36
43
66

Kvinder
(n=1.986)

15-19 år (n=187)
20-29 år (n=393)
30-39 år (n=367)
40-49 år (n=440)
50-64 år (n=599)

53
151
135
140
171

28
40
47
68
96

42
73
71
93
133

44
92
81
97
134

20
37
33
42
65

27

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.
Ud over, at undersøgelsen er nationalt repræsentativ i forhold til køn, alder og region, er den også
overordnet repræsentativt i forhold til uddannelse28 - med en tilladt afvigelse på op til 15 % 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 desværre 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 – jf. tabel 10.2.
I alt har 8.333 respondenter påbegyndt spørgeskemaet. Ud af disse har 4.739 personer besvaret hele
spørgeskemaet (57 %). Blandt dem, som har påbegyndt undersøgelsen, er 1.605 (19 %) blevet ekskluderet, fordi de har afbrudt undersøgelsen, før de var igennem alle spørgsmål, mens 1.988 (24 %) er
blevet ekskluderet, fordi de enten ikke har passet ind i målgruppen (15-64-årige bosiddende i én af
Danmarks fem regioner), eller fordi den kvote, som de passede ind i, allerede var fyldt. Blandt de gennemførte besvarelser er 740 (9 %) besvarelser blevet ekskluderet, fordi respondenterne enten var gengangere fra en evaluering af Solkampagnens sommermediekampagne 201429, eller fordi der var indsamlet flere interviews end nødvendigt for nogle kvoter30.
Samlet set giver det et datasæt på 3.999 respondenter31.

28

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 (Gymnasium
og erhvervsuddannelse) og Videregående uddannelse.
29 Dataindsamlingen til evaluering af Solkampagnens sommermediekampagne er gennemført af Epinion forholdsvis kort tid
før indsamlingen af data til denne undersøgelse. I denne undersøgelse er der både spurgt til danskernes vaner i solariet og i
den naturlige sol, og vi vil ikke risikere, at personer, der netop har svaret på sommermediekampagne-spørgeskemaet, er
blevet påvirket til at skrive, at de har mere hensigtsmæssige solvaner, end de reelt har. Derfor har det ikke været tilladt for
respondenter at være med i begge undersøgelser.
30 Det er ikke altid muligt at lukke en kvote og ekskludere respondenten, lige når kvoten er fyldt op. Derfor har få respondenter færdiggjort spørgeskemaet og er efterfølgende blevet ekskluderet, fordi kvoten var fyldt op.
31 55 personer i det endelige datasæt er ikke fra Epinions Danmarkspanel, men er indhentet fra andre paneler, som Epinion
samarbejder med (Eovendo og Cint). Det skyldes, at der var nogle kvoter (særligt unge mænd), der var svære at få fyldt op
via Danmarkspanelet.
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Tabel 10.2 Antal respondenter i undersøgelsen
Antal personer (svarprocent)

Respondenter, der har
påbegyndt spørgeskemaet

8.333

Respondenter, der har
besvaret hele spørgeskemaet

4.739 (57 %)

Respondenter i datasæt, der er
anvendt i denne rapport

Frafald
1.605 afbrød undersøgelsen
(19 %)
1.988 blev ekskluderet i undersøgelsen (24 %) (passer
ikke i målgruppen eller kvoten er fyldt)
740 blev ekskluderet (9 %)
(gengangere + interview ud
over kvoter)

3.999 (48 %)

Webundersøgelser og bortfaldproblematik
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 (Dobrow et al., 2008). Til gengæld kan dataindsamlingen via kvoter
sikre, at det ønskede 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. Da vi ikke har nogen oplysninger om de personer, som
ikke har besvaret spørgeskemaet, er det ikke muligt at lave en bortfaldsanalyse. Man kan dog 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.
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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 variable 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. 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.
Spørgsmål til undersøgelsen, datagrundlag, metode mv. kan rettes til Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed ved analyse- og evalueringskonsulent Christine Lind Behrens
(behrens@cancer.dk).
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[Skriv tekst]

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2015. Rapporten er
baseret på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 3.999 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, prioritering af og brug af solrådene
 Kendskab til uv-indekset
Desuden spørges forældre til børn i alderen 0-17 år til børnenes:
 Solbadning (kun i forhold til 12-17-årige)
 Solskoldninger
 Brug af solrådene
Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes
evalueringsenhed.
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