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Forord
Verdenssundhedsorganisationen WHO har siden 2009 karakteriseret uv-stråling fra solarier som
kræftfremkaldende. WHO har samtidig fastslået, at der er en direkte sammenhæng mellem solariebrug og
risikoen for at udvikle modermærkekræft. WHO’s udmelding sætter to streger under, hvor nødvendigt det
er at oplyse den danske befolkning om solariers farlighed. Danmark ligger pt. på en kedelig fjerdeplads på
verdensplan for forekomst af modermærkekræft.
Vi er samtidig det nordiske land, der har haft den største stigning i forekomsten af modermærkekræft de
sidste 10 år, og kurven stiger fortsat. 16 % af de danske unge frekventerer fortsat solcentrene, og ser vi på
de unge kvinder, går mere end hver femte i solarium. Modermærkekræft er i dag den hyppigste kræftform
blandt unge danske kvinder under 35 år og den næsthyppigste blandt unge mænd i samme aldersgruppe.
Vi ser i disse år en glædelig tendens, hvor stadig færre unge lægger sig under de blå rør. Men selvom vi har
set et fald, er der stadig alt for mange unge, der dyrker kunstig sol. Vi ved også, at unge er en påvirkelig
gruppe. Som med andre ungdomstrends kan tendensen vende, så det igen bliver smart at være solariebrun.
Derfor holder Solkampagnen vedvarende et skarpt fokus på, hvordan vi kan fastholde eks-solariebrugerne i
et ikke-forbrug, ligesom vi arbejder for, at de yngste aldrig starter med at gå i solarium. Endelig arbejder vi
fortsat hårdt for, at den vedholdende gruppe, der stadig går i solarium, påvirkes til at holde op.
De unges mest almindelige begrundelser for at gå i solarium er af kosmetisk art. De vil undgå vinterbleg hud
og sætter lighedstegn mellem ’brun’ og pæn’. Problemet er, at mange mangler en realistisk forståelse af, at
deres eget solarieforbrug udgør en alvorlig helbredsrisiko. Næsten alle solariebrugere ved godt, at den
kunstige uv-stråling – på et generelt plan – øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Men samtidig
mener hver tredje af dem, at deres eget forbrug er for lille til at udgøre en sundhedsrisiko. Det er de andre,
der er i risikozonen, ikke mig! Faktum er imidlertid, at et enkelt månedligt solariebesøg øger unges risiko for
at udvikle modermærkekræft 2-3 gange.
Solariebrug er en tendens, der ”smitter” ved påvirkning fra venner og familie. Over halvdelen af de unge
solariebrugere angiver, at nogle eller alle deres venner går i solarium, og hver tredje angiver, at mindst én
af deres forældre går i solarium. Hele 25 % af de unge havde solariedebut i selskab med deres mor. De unge
solariebrugere påvirkes af vennerne til at bruge solarium – og får lov af mor, fordi risikoen ikke kendes eller
mor tror, at der er sundhedsmæssige gevinster ved solariebrug.
Sundhedskampagner som Sluk Solariet kan få en del af de unge ud af solarierne, men det kræver et
vedvarende, massivt informationstryk. Samtidig er der grupper, som kampagnerne ikke kan nå. Der er
blandt andet en gruppe af hardcore solariebrugere, som ytrer, at de ikke forventer at stoppe eller skære
ned på deres solarieforbrug i fremtiden, og som ikke forholder sig til langtidskonsekvenserne af deres
adfærd.
Hvis vi skal have reduceret antallet af hudkræfttilfælde, har Danmark hårdt brug for at følge trop med vore
naboer i Norge, Tyskland, England og på Island, og indføre et nationalt solarieforbud for unge under 18 år.
Et solarieforbud vil være et klart signal til danskerne om solariets sundhedsskadelige virkning – og en hjælp
til de forældre, der ikke kender til solariernes kræftrisiko eller ikke har kontrol over barnets (måske skjulte)
forbrug. I sidste ende vil et solarieforbud betyde, at danske børn og unge ikke fristes til at løbe en
helbredsrisiko, der kan ende med at gøre dem til endnu et tal i den triste danske
modermærkekræftstatistik.
København, januar 2012
Peter Dalum, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne
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Sammenfatning
I denne rapport kortlægges børn og unges solarievaner i 2011. Rapporten er baseret på tre
spørgeskemaundersøgelser:
”Børneindexundersøgelsen” med data for 1.416 børn i alderen 5-14 år. Undersøgelsen er vægtet i
forhold til køn, alder og region. Data er indsamlet i august 2011.
En undersøgelse med data fra 1.888 unge i alderen 15-25 år. Undersøgelsen er repræsentativ i
forhold til køn, alder og landsdel1. Data er indsamlet i december 2011.
En undersøgelse med data fra 1.024 40-50-årige mødre til børn i alderen 12-18 år. Undersøgelsen
er repræsentativ i forhold til alder og region. Data er indsamlet i december 2011.
5-14-åriges solarievaner
1 % af de 5-11-årige og 4 % af de 12-14-årige har været i solarium inden for de seneste 12 måneder (se figur
nedenfor). 3 % af de 5-14-årige forventer at bruge solarium i fremtiden.
Syv ud af ti (70 %) af de 5-14-årige mener, at det er farligt eller meget farligt at gå i solarium, mens hver
femte (21 %) mener, at solariebrug er mindre farligt eller slet ikke farligt.
Brug af solarium blandt 15-25-årige
16 % af de 15-25-årige2 har været i solarium inden for de seneste 12 måneder.
Andelen af solariebrugere blandt 5-25-årige, fordelt på alder

1
2

Øst = Region Hovedstaden og Region Sjælland, og vest = Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark
Ingen signifikant forskel på andelen af 15-20-årige og 21-25-årige solariebrugere.
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Flere piger (21 %) end drenge (12 %) er solariebrugere. Hvor der før har været større regionale forskelle i
unges solariebrug, ses der i 2011 ingen signifikant forskel på andelen af solariebrugere i de fem regioner
(fremgår ikke af figur).
Andelen af 15-25-årige solariebrugere er faldet fra 41 % i 2008 til 16 % i 2011.
Brug af solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt 15-25-årige. Udvikling fra 2008-2011

Den gennemsnitlige debutalder for solariebrug blandt 15-25-årige er 15 år. Blandt pigerne starter 61 % med
at gå i solarium, før de fylder 15 år sammenlignet med kun 32 % af drengene.
Flest går i solarium:
om efteråret (51 %) og om vinteren (54 %)
i møntsolcentre uden personlig betjening (84 %)
for at blive brune (75 %) og fordi de føler sig pænere (51 %)
Intention om fremtidigt brug af solarium blandt 15-25-årige
13 % af de 15-25-årige forventer at bruge solarium i fremtiden. Flest piger (16 %) og nuværende
solariebrugere (66 %) forventer at bruge solarium i fremtiden. Andelen af 15-25-årige, der forventer at
bruge solarium i fremtiden, er faldet fra 41 % i 2008 til 13 % i 2011. Blandt de solariebrugere, der forventer
at bruge solarium i fremtiden, angiver hver tredje (32 %), at de vil skære ned på deres forbrug. Blandt dem,
der ikke vil skære ned på deres forbrug, angiver knap tre ud af fire (71 %), at de ville nedsætte eller stoppe
deres solariebrug, hvis de selv blev ramt af hud- eller modermærkekræft, mens 43 % angiver, at de ville
nedsætte eller stoppe deres solariebrug, hvis der blev indført forbud mod solariebrug.
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Oplevelse af risici ved solariebrug blandt 15-25-årige
84 % af de 15-25-årige vurderer kræft i huden som en alvorlig sygdom, og næsten alle (94 %) ved, at
solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Alligevel mener hver tredje solariebruger (34 %),
at deres eget solariebrug ikke er skadeligt. Blandt de solariebrugere, der bruger solarium mindst én gang
om måneden, mener 23 %, at deres solariebrug ikke er skadeligt, fordi de bruger det så lidt. Mange unge
tror således, at der skal et meget hyppigt solariebrug til, før det er sundhedsskadeligt – f.eks. mener hver
tiende (11 %), at man skal gå i solarium ugentligt eller oftere, før det øger risikoen for kræft i huden.

Påvirkning fra venner og familie (unge 15-25 år)
Både venners og forældres solariebrug er associeret med de unges eget solariebrug. Blandt de 15-25-årige
solariebrugere angiver 53 %, at nogle eller alle deres venner går i solarium og 30 %, at mindst én af deres
forældre går i solarium. Blandt ikke-solariebrugerne angiver kun 25 %, at nogle eller alle deres venner går i
solarium og 9 %, at mindst én forælder går i solarium.
Hver tiende unge solariebruger (11 %) går i solarium, uden at deres forældre ved det.
Over halvdelen (57 %) af de 15-25-årige solariebrugere følges ofte eller af og til med nogen, når de går i
solarium, og de fleste følges med deres venner (76 %).
Mødres holdninger til solariebrug
15 % af de 40-50-årige mødre med børn i alderen 12-18 år har været i solarium inden for de seneste 12
måneder.
99 % af mødrene mener i høj eller nogen grad, at kræft i huden er en alvorlig sygdom, og 92 % ved, at
solariebrug øger risikoen for kræft i huden. Dog mener hver femte (21 %), at man skal gå i solarium
ugentligt eller oftere, før det er sundhedsskadeligt.
Mere end halvdelen (51 %) af de mødre, hvis barn bruger solarium, accepterer deres barns solariebrug.
Blandt de solariebrugende mødre, accepterer 72 % deres barns solariebrug.
Kendskab til budskabet ’Sluk solariet’
54 % af de 15-25-årige kender budskabet ’Sluk solariet’. Kendskabet til budskabet blandt 15-25-årige steg
fra 43 % i 2008 til 58 % i 2010, hvorefter det faldt til 54 % i 2011.
Holdning til et solarieforbud for unge under 18 år
To tredjedele af de 15-25-årige (64 %) mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at gå i
solarium. Blandt de 15-17-årige, der selv vil opleve konsekvenser af et eventuelt forbud, bakker 62 % op.
Også blandt de 15-25-årige solariebrugere, er der mange, der bakker op om et forbud for unge under 18 år:
55 % går ind for et forbud, og blandt de 15-17-årige solariebrugere går 31 % ind for et forbud.
Otte ud af ti 40-50-årige mødre med børn i alderen 12-18 år (78 %) bakker op om et solarieforbud, og
opbakningen er steget fra 74 % i 2009 til 78 % i 2011.
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1. Indledning
Denne rapport er en kortlægning af børn og unges solarievaner i 20113. I rapporten præsenteres andelen af
danske børn og unge i alderen 5-25 år, der går i solarium og/eller forventer at gøre det i fremtiden, samt
udviklingen i børn og unges solariebrug gennem de seneste fire år (2008-2011).
Endvidere belyses mulige årsager til, at unge 15-25-årige vælger eller fravælger at gå i solarium. Unges
solariebrug påvirkes af både individuelle og eksterne faktorer. Individuelle faktorer knytter sig til de unges
egne oplevelser af, om kræft i huden er en alvorlig sygdom, om de føler, at de er i risiko for at få
sygdommen og hvilke fordele og ulemper, de oplever ved solariebrug. Eksterne faktorer er påvirkning fra
de unges omgivelser, herunder venner og familie. Påvirkning fra familien belyses både fra de unges og fra
40-50-årige mødres synspunkt. Afslutningsvis belyses unges kendskab til budskabet ’Sluk solariet’ og det
undersøges desuden, hvor mange unge og mødre, der støtter et solarieforbud for unge under 18 år.
Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed CEDS
(Center of Excellence for evaluering og monitorering under den Danske Solkampagne).

1.1. Formål
Formålet med rapporten er at give offentligheden – herunder politikere og presse – et billede af, hvor
udbredt solariebrug blandt danske børn og unge var i 2011 og hvad holdningen til et solarieforbud er blandt
de unge og deres mødre.
Rapportens resultater anvendes af Solkampagnen til at vurdere, om ’Sluk solariet’-indsatsen har haft den
ønskede effekt og til at planlægge det kommende års indsats.

1.2. Baggrund
Solarier er kræftfremkaldende
WHO slog i 2009 fast, at uv-stråling fra solarier er kræftfremkaldende (IARC, 2010). Bare ét solariebesøg om
måneden øger risikoen for modermærkekræft op til tre gange (Veieroed et al., 2010).
Modermærkekræft er den mest alvorlige form for kræft i huden4. Årligt registreres ca. 1.6005 nye tilfælde
af modermærkekræft i Danmark, og cirka 17 % af mændene og 9 % af kvinderne, der får konstateret
modermærkekræft, dør af sygdommen inden for 5 år (Storm et al., 2011).

3

Rapporten ”Børn og unges solarievaner” er blevet udgivet tre gange før: Børn og unges solarievaner 2008 (Thorgaard & Krarup,
2009), Børn og unges solarievaner 2009 (Krarup & Thorgaard, 2010), og Børn og unges solarievaner 2010 (Darsø et al., 2011).
4
Den anden form for kræft i huden kaldes ”almindelig hudkræft” (basalcellekræft og pladecellekræft)
5
Udtræk fra NORDCAN for 2006-2010 baseret på Det Danske Cancerregister (Engholm et al., 2012)
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Børn og unge er særligt udsatte
Celledelingen i hudceller påvirkes negativt af den kræftfremkaldende effekt af uv-stråling. Eftersom antallet
af hudceller og dermed celledelingen øges dramatisk i barndommen og ungdommen i takt med, at kroppen
vokser, er børn og unge særligt udsatte, når de udsættes for uv-stråling i f.eks. solariet (Autier & Boyle,
2008). Danske unges soldyrkning og solariebrug har sat sit præg på kræftstatistikkerne, og
modermærkekræft er blevet den hyppigste kræftform blandt danske unge kvinder i aldersgruppen 15-34 år
og den næsthyppigste blandt danske unge mænd i samme aldersgruppe6. 15-39-årige danske kvinder ligger
på en international førsteplads i antal nye tilfælde af modermærkekræft, og 15-39-årige danske mænd
ligger på en international fjerdeplads (efter Australien, New Zealand og Schweiz) (Ferlay et al., 2010).
’Sluk solariet’-kampagnen
Solkampagnen gennemfører hvert år i november en ’Sluk solariet’-kampagne. I årene 2007-2011 var
indsatsen primært målrettet unge i alderen 15-25 år, men i 2012 udvides målgruppen til at omfatte børn og
unge i alderen 12-25 år. Eftersom denne kortlægning belyser børn og unges solarievaner i 2011, vil det
primære fokus ligge på de 15-25-årige. Kampagnens sekundære målgruppe har alle år været 40-50-årige
mødre med børn i alderen 12-18 år7. Formålet med kampagnen er at få de unge til aldrig at begynde eller
stoppe deres solariebrug både gennem adfærdsændrende kommunikation og strukturelle forandringer8.
Antallet af solarier i Danmark
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne kan ikke få oplyst, hvor mange solarier (private,
offentlige og kommercielle) der findes i Danmark. Den tidligere økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen anslog i foråret 2011 i forbindelse med et samråd i sundhedsudvalget, at der findes ca. 4.000
solarier i Danmark.

1.3. Datagrundlag
Denne rapport er baseret på data fra tre forskellige spørgeskemaundersøgelser9, der vedrører henholdsvis:
5-14-årige børn (n=1.416). Data er vægtet i forhold til køn, alder og region
15-25-årige unge (n=1.888). Data er repræsentativt på køn, alder og landsdel10
40-50-årige mødre med børn i alderen 12-18 år (n=1.024). Data er repræsentativt på alder og
region.
Undersøgelserne er beskrevet i kapitel 10. Alle spørgeskemaundersøgelser er gennemført hvert år i
perioden 2008-2011. I denne rapport er de nyeste data fra 2011 anvendt og til udviklingsboksene er data
fra 2008-2011 anvendt.

6

Udtræk fra NORDCAN for 2006-2010 baseret på Det Danske Cancerregister (Engholm et al., 2012).
I kampagnen arbejdes der også med andre sekundære målgrupper – med formålet om, at de kan hjælpe med at påvirke den
primære målgruppe (unge 15-25 år). Det drejer sig f.eks. om national- og lokalpolitikere, lærere og andre på skole- og
uddannelsesområdet, praktiserende læger, dermatologer, sundhedsplejersker og andet sundhedspersonale mv.
8
For mere information om ’Sluk solariet’-kampagnen: Se rapportens kapitel 8: ”Kendskab til budskabet ’Sluk solariet’”.
9
Spørgeskemaerne er tilgængelige via www.skrunedforsolen.dk under ”Forskning og evaluering”.
10
Øst = Region Hovedstaden og Region Sjælland, og vest = Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark
7
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Statistiske analyser
Alle statistiske analyser for 2011 er foretaget i PASW Statistics 18 (SPSS Inc.), mens udviklingstendenser
belyses via SAS 9.2. For at teste, om en sammenhæng mellem to variable er statistisk signifikant, anvendes
χ2-tests. En p-værdi < 0,05 vurderes som signifikant.
Som udgangspunkt er det kun statistisk signifikante sammenhænge, der rapporteres. I enkelte tilfælde er
også insignifikante sammenhænge rapporteret, men her er det markeret med en ”havelåge” (#), at der ikke
er forskel på de grupper, der sammenlignes. Det er desuden kun statistisk signifikante sammenhænge, der
omtales som sammenhænge. Det samme er gældende, når udviklingen over tid undersøges. Eksempelvis
skrives kun, at der er flere piger end drenge, der bruger solarium, fordi der er statistisk signifikant flere
piger end drenge, der bruger solarium.

1.4. Definitioner
Solariebrugere og hyppigt solariebrug
Alle respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er kategoriseret som
solariebrugere. Respondenter, der går i solarium én gang om måneden eller oftere, er desuden blevet
kategoriseret som havende et hyppigt solariebrug.
Ikke-solariebrugere, tidligere solariebrugere og aldrig-solariebrugere
Respondenter, der ikke har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder eller aldrig har brugt
solarium, er kategoriseret som ikke-solariebrugere. Tidligere solariebrugere er respondenter, der ikke har
brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, men som tidligere har brugt solarium, mens aldrigsolariebrugere er respondenter, der aldrig har brugt solarium. Ikke-solariebrugere er således en samlet
betegnelse for tidligere solariebrugere og aldrig-solariebrugere.
Antal respondenter i de enkelte figurer og tabeller (n)
I samtlige figurer og tabeller angives det, hvor mange respondenter, der indgår i udregningen af
procentandele. Når der f.eks. står ”n=2.000” betyder det, at procentandelen er udregnet på baggrund af
2.000 respondenter.
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1.5. Rapportens opbygning
I kapitel 2-4 præsenteres 5-25-årige børn og unges solarievaner. Kapitel 2 har fokus på
solariebruget hos de 5-14-årige, mens kapitel 3 har fokus på solariebruget hos de 15-25-årige. I
kapitel 4 undersøges intentionen om et fremtidigt solariebrug hos de 15-25-årige.
I kapitel 5 fokuseres der på de individuelle årsager til og begrundelser for, at 15-25-årige vælger
eller fravælger at bruge solarium, og herunder deres vurdering af risici ved solariebrug.
I kapitel 6 fokuseres der på de eksterne årsager til, at de 15-25-årige vælger eller fravælger at
bruge solarium. Der fokuseres på betydningen af omgangskredsens og forældrenes vaner og på
holdning til solariebrug hos de 15-25-årige.
I Kapitel 7 fokuseres der på ’Sluk solariet’-kampagnens sekundære målgruppe: 40-50-årige mødre
med børn i alderen 12-18 år. Her belyses mødrenes holdninger til solariebrug generelt og til deres
børns brug af solarium.
Kapitel 8-9 handler om to af Solkampagnens indsatser for at få unge til at undlade at bruge
solarium: 1) ’Sluk solariet’-mediekampagnen og 2) arbejdet for at få indført et solarieforbud for
unge under 18 år. I kapitel 8 præsenteres baggrunden for ’Sluk solariet’-kampagnen og det
undersøges, hvor mange unge, der har kendskab til budskabet ’Sluk solariet’. Kapitel 9 handler om
årsagerne til hvorfor Solkampagnen ønsker et solarieforbud for unge under 18 år og om, hvor
mange af de 15-25-årige og de 40-50-årige mødre, der bakker op om et forbud.
I kapitel 10 præsenteres de tre undersøgelser, der ligger til grund for de data, der er anvendt i
denne rapport. Derudover præsenteres de statistiske metoder, der har været anvendt i rapporten.
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2. 5-14-åriges solarievaner
I dette kapitel undersøges 5-14-årige børns solarievaner. Derudover undersøges brug af solarium,
risikoopfattelse og intention om fremtidigt brug11.

Resumé
Solariebrug blandt 5-14-årige
1 % af de 5-7-årige og 1 % af de 8-11-årige bruger solarium.
4 % af de 12-14-årige er solariebrugere, og blandt de 12-14-årige piger er andelen 6 %.
Hver femte 5-14-årige (21 %) ved ikke, hvad et solarium er – heraf flest 5-7-årige (51 %).
Risikoopfattelse blandt 5-14-årige
Syv ud af ti af de 5-14-årige (70 %) angiver, at det er farligt eller meget farligt at gå i solarium,
heraf flest 12-14-årige (82 %).
Blandt de 5-14-årige solariebrugere vurderer hver femte (21 %), at solariebrug er mindre
farligt eller slet ikke farligt.
Intention om at bruge solarium i fremtiden blandt 5-14-årige
3 % af de 5-14-årige forventer at bruge solarium i fremtiden, heraf flest 12-14-årige (6 %). De
børn, der vurderer solariebrug som mindre farligt eller slet ikke farligt, forventer i højere grad
at gå i solarium i fremtiden end børn, der vurderer solariebrug som farligt eller meget farligt (9
% mod 2 %)

2.1. Solariebrug blandt 5-14-årige
2 % af de 5-14-årige bruger solarium
Kortlægningen viser, at 2 % af de 5-14-årige har brugt solarium inden for det seneste år. Der er hhv. 1 % af
de 5-7-årige og 1 % af de 8-11-årige, der bruger solarium, mens 4 % af de 12-14-årige er solariebrugere. Syv
ud af ti af de 5-14-årige (67 %) har aldrig brugt solarium og yderligere 21 % svarer, at de ikke ved hvad et
solarium er. Det er primært de 5-7-årige, der ikke ved, hvad et solarium er (51 % mod 15 % af de 8-11årige12).

11

Udviklingen i andelen af solariebrugere blandt 5-14-årige belyses ikke i denne rapport.
Data består af en sammenlægning af to datasæt: for børn mellem 5-12 år og for unge mellem 13-18 år. Dette betyder, at det kun
er de 12-årige i aldersgruppen 12-14 år der har fået muligheden for at svare, at de ikke ved hvad et solarium er, og at de 13-14årige ikke er blevet stillet dette spørgsmål.
12
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Tabel 2.1. Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt 5-14-årige13.
Total

5-7-årige

8-11-årige 12-14-årige

Flere gange om ugen

0,6 %

0,2 %

0,5 %

0,9 %

Ugentligt

0%

0%

0%

0%

Flere gange om måneden

0,4 %

0,5 %

0,2 %

0,5 %

Månedligt

0,1 %

0%

0%

0,5 %

Fire gange om året eller mindre

0,6 %

0%

0,4 %

1,6 %

2%

Solariebrugere totalt
Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, 1 %

1%

1%

4%

0%

0%

1%

67 %

38 %

74 %

87 %

21 %

51 %

15 %

1 %15

Ved ikke

2%

2%

2%

2%

Ubesvaret

7%

8%

8%

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

(n=563)

(n=437)

men har tidligere brugt solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
Jeg ved ikke hvad et solarium er

14

Total

(n=1.416) (n=416)

Seks procent af de 12-14-årige piger bruger solarium
Der er overordnet flere piger end drenge, som bruger solarium (3 % mod 1 %), når de er mellem 5-14 år (tal
fremgår ikke af tabel). Fokuseres der på 5-11-årige er der ingen forskel på drenge og pigers solariebrug,
men blandt de 12-14-årige er der 6 % af pigerne, der bruger solarium, sammenlignet med kun 1 % af
drengene (tal fremgår ikke af tabel).
Der er ingen sammenhæng mellem solariebrug blandt de 5-14-årige, og hvilke geografiske områder16, de
kommer fra (tal fremgår ikke af tabel).

2.2. Risikoopfattelse blandt 5-14-årige
I undersøgelsen har vi spurgt de 5-14-årige børn, hvor farligt de tror, det er at gå i solarium. De børn, der
svarede, at de ikke ved hvad et solarium er (n=302), er blevet frasorteret i denne analyse.
De fleste børn ved godt, at det er farligt at gå i solarium
Kortlægningen viser, at størstedelen af de 5-14-årige respondenter vurderer, at det er farligt eller meget
farligt at gå i solarium (70 %), og at det især er de "ældre" aldersgrupper, der angiver dette; 82 % af de 12-

13

I denne tabel angives andelen af 5-14-årige børn, der bruger solarium med decimaler, fordi andelene er så små.
Dette spørgsmål er blevet stillet til de 5-12-årige.
15
I gruppen af 12-14-årige var det kun de 12-årige (n=143), der havde mulighed for at svare, at de ikke vidste, hvad et solarium er.
3 % af de 12-årige angav dette.
16
I Børneindexundersøgelsen, hvor data om de 5-14-årige kommer fra, er børnene ikke blevet spurgt om, hvilken region, de bor i.
Derimod er de blevet spurgt, om de bor i HT-området, på Sjælland/øerne, på Fyn eller i Jylland.
14
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14-årige mod 69 % af de 8-11-årige. Blandt de 5-7-årige, der ved, hvad et solarium er, vurderer 48 %, at det
er farligt eller meget farligt at gå i solarium.
Færre yngre end ældre børn ved, om det er farligt at gå i solarium eller ej. Blandt 5-7-årige angiver fire ud af
ti (38 %), at de ikke ved, om det er farligt at gå i solarium sammenlignet med 16 % af de 8-11-årige og 5 % af
de 12-14-årige. Kun en meget lille andel angiver, at solarium slet ikke er farligt (1 %).
Der er ikke forskel på køn i forhold til vurdering af hvor farligt, det er at gå i solarium (tal fremgår ikke af
figur).
Figur 2.1. Hvor farligt tror du det er at gå i solarium? Fordelt på alder (n=1.114)

Hver femte solariebruger vurderer solarium som mindre farligt eller slet ikke farligt
63 % af de 5-14-årige solariebrugere vurderer, at solariebrug er farligt eller meget farligt sammenlignet
med 76 % af ikke-solariebrugerne. Samtidig mener hver femte solariebruger (21 %), at solariebrug kun i
mindre grad eller slet ikke er farligt sammenlignet med 8 % af ikke-solariebrugerne17.

17

I denne analyse er de 5-14-årige, som har svaret at de ikke ved om de har været i solarium eller har ladet være med at svare på
spørgsmål (n=127), blevet sorteret fra sammen med de unge, der ikke ved hvad et solarium er (n=302).
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Figur 2.2. Hvor farligt tror du det er at gå i solarium? Fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere
(n=987)

2.3. Intention om at bruge solarium i fremtiden blandt 5-14-årige
De 5-14-årige, som ved, hvad et solarium er (n=1.114), er blevet spurgt, om de forventer at bruge solarium i
fremtiden.
6 % af de 12-14-årige forventer at bruge solarium i fremtiden
Der er 3 % af de 5-14-årige respondenter, der angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden. Der er
en fjerdedel (25 %), der har svaret ”ved ikke” eller ikke har svaret på, om de vil bruge solarium i fremtiden.
Det er primært de 12-14-årige, der forventer at bruge solarium i fremtiden (6 % mod 0 % af de 5-7-årige og
1 % af de 8-11-årige).
Figur 2.3. Forventer du at gå i solarium i fremtiden? Fordelt på alder (n=1111)
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Der er flere 5-14-årige piger end drenge, der forventer at bruge solarium i fremtiden (4 % mod 1 %) (tal
fremgår ikke af figur). Der er desuden langt flere solariebrugere end ikke-solariebrugere, der forventer at
bruge solarium i fremtiden (33 % mod 2 %) (tal fremgår ikke af figur).
Opfattelsen af solariers farlighed har betydning for intentionen om et fremtidigt solariebrug
5-14-årige børn, der opfatter solariebrug som farligt eller meget farligt, forventer i meget mindre grad at gå
i solarium i fremtiden end børn, der opfatter solariebrug som mindre farligt eller slet ikke farligt. Blandt
børn, der opfatter solariebrug som farligt eller meget farligt, angiver 2 %, at de forventer at bruge solarium i
fremtiden sammenlignet med 9 % af de børn, der kun i mindre grad eller slet ikke vurderer solariebrug som
farligt.
Figur 2.4. Forventer du at gå i solarium i fremtiden? Fordelt på hvor farligt, barnet vurderer solariebrug er
(n=866)
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3. Brug af solarium blandt unge 15-25 år
I dette kapitel kortlægges de 15-25-åriges solariebrug. Det undersøges, hvor mange 15-25-årige, der går i
solarium, hvor ofte, de gør det, og hvorvidt solariebruget er forskelligt blandt drenge og piger, i forskellige
aldersklasser, i forskellige dele af landet og blandt personer med forskellige beskæftigelser. Efterfølgende
undersøges debutalder for solariebrug, årsager til solariebrug, hvilke årstider flest bruger solarium, hvor de
går i solarium, og hvor mange, som bruger selvbruner og spray-tan. Til slut har vi undersøgt, hvorfor de
unge ikke-solariebrugere ikke bruger solarium.

Resumé
Solariebrug blandt 15-25-årige
16 % af de 15-25-årige har været i solarium inden for de seneste 12 måneder, heraf flest piger
(21 %).
Andelen af 15-25-årige solariebrugere er faldet fra 41 % i 2008 til 16 % i 2011.
Tidligere års regionale forskelle i unges solariebrug har udlignet sig i 2011.
Debutalder for solariebrug
Den gennemsnitlige debutalder for solariebrug blandt 15-25-årige er 15 år.
Blandt pigerne har 61 % deres solariedebut før de fylder 15 år sammenlignet med kun 32 % af
drengene.
Begrundelser for at gå i solarium
De hyppigste begrundelser for at gå i solarium er ”for at blive brun” (75 %) og ”jeg føler mig
pænere” (52 %).
Hvornår går de unge i solarium?
Flest unge går i solarium i vintermånederne (54 %) og efterårsmånederne (51 %).
Hvor går de unge i solarium?
Flest unge går i solarium i møntsolcentre uden personlig betjening (84 %).
Brug af selvbruner og spray-tan
14 % af de 15-25-årige har brugt selvbruner eller spray-tan inden for de seneste 12 måneder,
heraf flest piger (25 %).
Blandt unge, der bruger selvbruner eller spray-tan, går 37 % også i solarium, og blandt unge,
der ikke bruger selvbruner eller spray-tan, går 13 % i solarium.
Årsager til ikke-brug af solarium
Den mest nævnte årsag til ikke at bruge solarium er, at de unge er bekymrede for, at det skader
deres sundhed/krop. Når der spørges ind til, hvordan de er bekymrede for, at solariebrug kan
skade deres sundhed/krop, nævner 99 %, at de er bekymrede for at få hud- eller
modermærkekræft.
De tidligere solariebrugere angiver i højere grad end dem, der aldrig har brugt solarium, at de
ikke bruger solarium fordi det er dyrt (31 % mod 21 %) og fordi de er bange for at få rynker (20
% mod 11 %).
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3.1. Solariebrug blandt 15-25-årige
Solariebrug er udbredt blandt unge
Der er 16 % af de 15-25-årige, som angiver, at de har været i solarium inden for det seneste år. Heraf går 5
% af de unge i solarium en gang om måneden eller hyppigere.
Tabel 3.1 Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt de 15-25-årige (n=1888)
Total

Piger

Drenge

Flere gange om ugen

0,2 %

0,1 %

0,3 %

En gang om ugen

1%

1%

0,3 %

2-3 gange om måneden

2%

3%

1%

En gang om måneden

2%

2%

2%

Hyppigt solariebrug (delsum)
1-11 gange inden for de seneste 12 måneder

5%
12 %

Solariebrugere total
Jeg har ikke brugt solarium inden for de seneste
12 måneder, men har tidligere brugt solarium
Jeg har aldrig brugt solarium
Ved ikke
Total

19

6%
15 %

16 %

18

4%
8%

21 %

12 %

31 %

37 %

25 %

53 %

44 %

63 %

0,4 %

0,1 %

1%

100 %

100 %

100 %

(n=1.888)

(n=932)

(n=956)

Der er en betydelig kønsforskel i brugen af solarium blandt de 15-25-årige, idet 21 % af pigerne har været i
solarium inden for de seneste 12 måneder sammenlignet med 12 % af drengene. Desuden er der mange
flere piger (6 %) end drenge (4 %), der har et hyppigt solariebrug.

18

Delsummer afviger i nogle tilfælde fra summen af de enkelte andele. Dette skyldes afrundinger.
Ved ikke-kategorien (n=8) frasorteres i de efterfølgende analyser, derfor er det samlede antal respondenter i tabel 3.1 større end
senere hen.
19
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Boks 3.1. Andelen af unge 15-25-årige der går i solarium er mere end
halveret fra 2008-2011
Andelen af 15-25-årige solariebrugere er faldet fra 41 % i 2008 til 32 % i 2009 til 18 % i
2010 og til 16 % i 2011.
Figur 3.1. Brug af solarium inden for de seneste 12 måneder. Blandt 15-25-årige.
Udvikling fra 2008-2011

Ingen aldersforskel i solarieforbrug
Der er lige mange solariebrugere blandt 15-20-årige og 21-25-årige (tal fremgår ikke af tabel). Fokuseres
der imidlertid på drenge, er der en mindre aldersforskel i solariebrug. Knap hver tiende af de 15-20-årige
drenge (9 %) er solariebrugere sammenlignet 14 % af de 21-25-årige drenge. Denne forskel ses ikke blandt
pigerne (tal fremgår ikke af tabel).
Ingen regionale forskelle i solariebrug
Der blev ikke fundet nogen signifikante regionale forskelle i solariebrug blandt de 15-25-årige i denne
undersøgelse. Dog var den en tendens til, at der var flere solariebrugere i region Nordjylland (21 %) end i de
resterende regioner (15-18 %) (tal fremgår ikke af tabel).
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Boks 3.2. Regionale forskelle i solariebrug har udlignet sig i perioden 20102011
Fra 2008 til 2010 har der været store regionale forskelle i solariebruget blandt de unge. I
2008 var det næsten halvdelen af de unge fra Region Syddanmark (47 %) og fra Region
Nordjylland (45 %), der havde været i solarium inden for de seneste 12 måneder,
sammenlignet med hver tredje (33 %) fra Region Hovedstaden.
Solariebruget har været faldende i alle regioner i perioden 2008 til 2010, hvorefter
forbruget kun har ændret sig signifikant i Region Midtjylland med et fald i andelen af
solariebrugere fra 26 % i 2010 til 15 % i 2011. De store regionale forskelle er med årerne
blevet udjævnet og i 2011 er der ingen signifikant forskel på solariebruget i de forskellige
regioner.
Figur 3.2. Andelen af solariebrugere (15-25 år) i de fem regioner. Udvikling fra 2008-2011

# Ingen signifikant forskel på regionerne i år 2011
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3.2. Debutalder for solariebrug
Halvdelen af de nuværende og tidligere solariebrugere havde deres solariedebut, inden de fyldte 15 år
Alle nuværende og tidligere solariebrugere blandt 15-25-årige er blevet spurgt om, hvor gamle de var første
gang, de var i solarium. Den gennemsnitlige debutalder for solariebrug blandt de 15-25-årige er 15 år (tal
fremgår ikke af tabel). Undersøgelsen viser, at størstedelen af de unge har deres debut i solarium, når de er
mellem 12-14 år (48 %) og 15-20 år (46 %) og kun få har deres debutalder før 12-årsalderen (2 %) og efter
20-årsalderen (4 %).
Desuden viser undersøgelsen, at det især er pigerne, som har en tidlig solariedebut. Dobbelt så mange
piger som drenge var under 15 år første gang, de var i solarium (61 % mod 32 %).
20

Tabel 3.3. Hvor gammel var du første gang, du gik i solarium? (n=821 )
Procent

Piger

Drenge

Under 8 år

0,4 %

0,2 %

0,6 %

8-11 år

2%

3%

1%

12-14 år

48 %

58 %

30 %

Debutalder under 15 år

50 %

61 %

32 %

15-20 år

46 %

36 %

63 %

21-25 år

4%

3%

6%

100 %

100 %

100 %

(n=821)

(n=512)

(n=309)

Total

3.3. Begrundelser for at bruge solarium
De 15-25-årige respondenter, der har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, er efterfølgende
blevet spurgt, hvad deres typiske begrundelse for at bruge solarium er. De blev præsenteret for en række
udsagn i vilkårlig rækkefølge, og de kunne afkrydse alle de udsagn, de var enige i.
Solariebrugere går især i solarium for at blive brune og fordi de føler sig pænere
De mest almindelige begrundelser for at bruge solarium er ”for at blive brun” (75 %) og ”jeg føler mig
pænere” (52 %). Mere end hver tredje af de 15-25-årige solariebrugere (36 %) svarer desuden, at de går i
solarium for at forberede huden på stærk sol inden ferien.

20

Der er 68 personer, som har svaret, at de ikke ved, hvor gamle de var, første gang de gik i solarium. Disse personer er ikke med i
denne analyse.
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Figur 3.4. Hvad er typisk din begrundelse for at bruge solarium? (Angiv gerne flere svar) Blandt 15-25-årige
solariebrugere (n=305)

3.4. Hvornår går de unge i solarium?
Flest unge går i solariet i efterårs- og vintermånederne
I 2011 er der som noget nyt spurgt til, hvornår på året de 15-25-årige solariebrugere går i solarium. Det var
muligt at angive flere svar, og således krydse af i alle felter, hvis man går i solarium over hele året. Det viser
sig, at de unge især går i solarium i vintermånederne (54 %) og i efterårsmånederne (51 %). Der er dog også
en stor andel, der går i solarium i forårsmånederne (45 %).
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Figur 3.5. Hvilke(n) årstid(er) har du været i solarium inden for de seneste 12 måneder? (Angiv gerne flere
svar) (n=305)

3.5. Hvor går de unge i solarium?
De fleste unge går i møntsolcentre uden personlig betjening
Langt de fleste af de unge solariebrugere tager solarium i møntsolcentre uden personlig betjening. Det
gælder for 84 % af de 15-25-årige solariebrugere, mens 14 % går i solarium i fitnesscentre, og 13 % går i
solcenter med personlig betjening. Få af de unge går i solarium i svømmehaller/sportshaller (4 %),
derhjemme (3 %) eller på arbejdet (1 %).
Figur 3.6. Hvor går du i solarium henne? (Angiv gerne flere svar). Blandt 15-25-årige solariebrugere (n=305)

21

3. Brug af solarium blandt unge 15-25-årige
_______________________________________________________________________________________

3.6. Brug af selvbruner og spray-tan
15 % af de 15-25-årige bruger selvbruner eller spray-tan
I undersøgelsen har vi spurgt respondenterne, hvor tit de har brugt selvbruner eller spray-tan inden for de
seneste 12 måneder. 14 % af de 15-25-årige har brugt selvbruner eller spray-tan inden for det seneste år,
og heraf bruger 4 % det en gang om måneden eller hyppigere.
Tabel 3.4. Hvor tit har du brugt selvbruner eller spray-tan inden for de seneste 12 måneder? Fordelt på køn (n=1.888)
Procent

Piger

Drenge

Flere gange om ugen

0,6 %

1%

0,1 %

En gang om ugen

1%

2%

0,2 %

2-3 gange om måneden

2%

3%

0,3 %

En gang om måneden

1%

2%

0,2 %

1-11 gange inden for de seneste 12 måneder

10 %

18 %

2%

Nuværende brugere total

14 %

25 %

2%

Jeg har ikke brugt selvbruner eller spray-tan inden for
de seneste 12 måneder, men har tidligere brugt det

14 %

25 %

3%

Jeg har aldrig brugt selvbruner eller spray-tan

71 %

49 %

93 %

Ved ikke

1%
100 %
(n=1.888)

0,4 %
100,0 %
(n=932)

2%
100,0 %
(n=956)

Total

21

Det er næsten udelukkende piger som bruger selvbruner og spray-tan
Det er primært de 15-25-årige piger, der bruger selvbruner eller spray-tan. Hver fjerde pige (25 %) har brugt
selvbruner eller spraytan inden for det seneste år sammenlignet med kun 2 % af drengene. Mere end
halvdelen af pigerne (51 %) har på et tidspunkt i deres liv prøvet selvbruner eller spraytan sammenlignet
med kun 5 % af drengene.
Der er lige mange af de 15-20-årige og de 21-25-årige, der bruger selvbruner eller spray-tan (15 % for begge
grupper), og der er heller ikke nogen regionale forskelle (tal fremgår ikke af tabel).

21

Delsummer afviger i nogle tilfælde fra summen af de enkelte andele. Det skyldes afrundinger.
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Unge, der bruger selvbruner eller spray-tan, går i højere grad i solarium end unge, der ikke bruger
selvbruner eller spraytan
Blandt de unge, der bruger selvbruner eller spray-tan, går 37 % i solarium. Til sammenligning er der blandt
de unge, der ikke bruger selvbruner eller spray-tan, kun 13 %, der går i solarium.
22

Tabel 3.5. Sammenhængen mellem brug af solarium og brug af selvbruner eller spray-tan (n=1.867 )
Bruger selvbruner eller
Bruger ikke selvbruner
spray-tan
eller spray-tan
Solariebruger

37 %

13 %

Ikke solariebruger

63 %
100 %
(n=267)

87 %
100 %
(n=1.600)

Total

Det er især pigerne, som både bruger solarium og spray-tan (9 %), mens kun meget få af drengene bruger
begge (1 %). Der er ingen forskel på alder og på region (tal fremgår ikke af tabel).

3.7. Årsager til ikke-brug af solarium
Tre ud af fire unge ikke-solariebrugere bruger ikke solarium, da de bekymrer sig om deres sundhed
I undersøgelsen har vi også spurgt de unge, der ikke har været i solarium inden for de seneste 12 måneder
(n=1.575), hvorfor de ikke bruger solarium. Tre ud af fire af de 15-25-årige ikke-solariebrugere (75 %)
angiver, at de ikke bruger solarium, fordi de er bekymrede for, at det skader deres sundhed og/eller krop.
Derudover angiver syv ud af ti (68 %), at de mener det er helt unødvendigt at bruge solarium, 57 % angiver,
at det ikke er deres stil, og 46 % angiver, at de er tilfredse med deres naturlige kulør.

22

De respondenter, der har svaret ”ved ikke” til enten deres solariebrug eller deres brug af selvbruner eller spray-tan, er
ekskluderet fra denne analyse.
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Figur 3.7. Hvorfor bruger du ikke solarium? (Angiv gerne flere svar). Blandt 15-25-årige ikke-solariebrugere,
fordelt på tidligere solariebrugere og aldrig-solariebrugere (n=1.575)

# Ingen signifikant forskel på tidligere solariebrugere og aldrig-solariebrugere.
De tidligere solariebrugere angiver i højere grad end dem, der aldrig har brugt solarium, at de ikke bruger
solarium fordi det er dyrt og fordi de er bange for at få rynker
For både de tidligere solariebrugere og aldrig-solariebrugerne er de mest nævnte årsager til, at de ikke
bruger solarium er, at de er bekymrede for, at det skader deres sundhed og at de mener, at det er helt
unødvendigt at bruge solarium.
Fokuseres der på de enkelte udsagn i figur 3.7. ses der imidlertid visse forskelle mellem tidligere
solariebrugere og aldrig-solariebrugere. Tidligere solariebrugere angiver i højere grad end aldrigsolariebrugere, at de ikke går i solarium, fordi det er for dyrt (31 % mod 14 %) og fordi de er bange for at få
rynker (20 % mod 11 %). Aldrig-solariebrugerne angiver i højere grad end de tidligere solariebrugere, at de
ikke går i solarium, fordi de mener, at det er helt unødvendigt at gå i solarium (77 % mod 53 %), fordi det
ikke er deres stil (66 % mod 40 %), fordi de er tilfredse med deres naturlige kulør (54 % mod 31 %), fordi
solarium giver en unaturlig kulør (37 % mod 26 %), fordi de er utrygge ved at bruge solarium (35 % mod 27
%), og fordi de ikke må for deres forældre (5 % mod 1 %).
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De unge ikke-solariebrugere er især bekymrede for at få hud- eller modermærkekræft
De ikke-solariebrugere (tidligere solariebrugere og aldrig-solariebrugere), som svarede, at de ikke brugte
solarium, fordi de var bekymrede for, at det skader deres sundhed og/eller krop (n=1.174), er efterfølgende
blevet spurgt om, hvordan de er bekymrede for, at solariebrug kan skade deres sundhed. Næsten alle
respondenter har angivet, at de er bekymrede for at få hud- eller modermærkekræft (99 %), mens ca. én ud
af tre er bekymrede for at få hhv. pigmentpletter (31 %) og forbrændinger (27 %). Der er 24 %, der angiver,
at de er bekymrede for at få øjenskader.
Figur 3.8. Hvordan er du bekymret for, at solarium skader din sundhed/krop? (Angiv gerne flere svar).
Blandt de 15-25-årige, der ikke har været i solarium inden for de seneste 12 måneder, og som har angivet,
at de er bekymrede for, at solariebrug skader deres sundhed/krop (n=1.174)
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4. Forventet fremtidigt brug af solarium blandt 15-25-årige
I dette kapitel undersøges, hvor mange unge der forventer at bruge solarium i fremtiden, og hvorvidt de
unge, som har intention om fremtidigt brug overvejer at bruge mindre, mere eller samme mængde
solarium. Derudover undersøges nogle af de faktorer, der kan være relateret til et fremtidigt solariebrug
blandt de unge; herunder, hvad der kan få de unge solariebrugere til at bruge mindre solarium eller holde
helt op med at bruge solarium.

Resumé
Intention om fremtidigt brug af solarium
13 % af de 15-25-årige forventer at bruge solarium i fremtiden, heraf flest piger (16 %) og
nuværende solariebrugere (66 %).
Blandt de solariebrugere, der forventer at bruge solarium i fremtiden, angiver hver tredje
(32 %), at de vil skære ned på deres solariebrug, heraf flest blandt pigerne (40 %).
Andelen af 15-25-årige, der forventer at bruge solarium i fremtiden, er faldet fra 41 % i
2008 til 13 % i 2011.
Faktorer, der kan få de unge til at stoppe eller nedsætte deres solariebrug
Blandt de solariebrugere, der forventer at øge eller bibeholde deres solariebrug, angiver
knap tre ud af fire (71 %), at de ville nedsætte eller stoppe deres solariebrug, hvis de selv
blev ramt af hud- eller modermærkekræft.
43 % af solariebrugere, der forventer at øge eller bibeholde deres solariebrug, angiver, at
de ville nedsætte forbruget eller helt stoppe med at gå i solarium, hvis der blev indført et
forbud mod solariebrug.

4.1. Intention om fremtidigt brug af solarium
Især piger forventer at bruge solarium i fremtiden
13 % af de 15-25-årige angiver, at de forventer at bruge solarium i fremtiden. Otte ud af ti (79 %) angiver, at
de ikke forventer at bruge solarium i fremtiden, mens 8 % angiver, at de ikke ved det. Det er især pigerne,
der har intention om at bruge solarium i fremtiden (16 % mod 11 % af drengene).
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Figur 4.1. Forventer du at bruge solarium i fremtiden? Blandt 15-25-årige fordelt på køn og
solariebrugere/ikke-solariebrugere (n=1.888).

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel på de 15-20-åriges og de 21-25-åriges intention om brug af
solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af figur).
En sjettedel af solariebrugerne overvejer at droppe solariet
To tredjedele (66 %) af solariebrugerne forventer at blive ved med at bruge solarium, mens hver sjette (17
%) angiver, at de ikke har intentioner om at bruge solarium i fremtiden, og 17 % ikke ved, om de vil bruge
det i fremtiden (se figur 4.1).
Lige mange solariebrugere blandt piger og drenge forventer at bruge solarium i fremtiden, og der er heller
ingen aldersforskel i andelen af solariebrugere, der forventer at bruge solarium i fremtiden (tal fremgår ikke
af figur).
Langt størstedelen af de 15-25-årige respondenter (91 %), der ikke har brugt solarium inden for det seneste
år, forventer at fastholde et ikke-forbrug. Der er 3 % af ikke-solariebrugerne, der har angivet, at de
forventer at bruge solarium i fremtiden.
Unge med et hyppigt solariebrug har i større grad intention om fremtidigt brug
Det er især dem, som i forvejen bruger solarium hyppigt23, der forventer at bruge solarium i fremtiden. Der
er 77 % af de solariebrugere der gå i solarium én gang om måneden eller hyppigere, der forventer at bruge

23

De unge som går i solarium en gang om måneden eller oftere.
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solarium i fremtiden, sammenlignet med 59 % af dem, som går i solarium 1-11 gange årligt (tal fremgår ikke
af figur).
En tredjedel af de fremtidige solariebrugere vil skære ned på deres solariebrug i fremtiden
De solariebrugere som har angivet, at de forventer at bruge solarium i fremtiden, er efterfølgende blevet
spurgt, om de forventer at bruge mere, den samme mængde eller mindre solarium i fremtiden. Seks ud af ti
(58 %) af de solariebrugere, der forventer at bruge solarium i fremtiden, angiver, at de vil bruge samme
mængde solarium i fremtiden, som de gør nu. En tredjedel (32 %) har angivet, at de vil bruge mindre, mens
6 % angiver, at de vil bruge mere. Flere piger end drenge med intention om et fremtidigt solariebrug
angiver, at de vil bruge mindre solarium i fremtiden (40 % mod 19 %).
Tabel 4.1. Forventer du at bruge mere eller mindre solarium i fremtiden? Blandt de 15-25-årige
solariebrugere, der forventer at bruge solarium i fremtiden. Fordelt på køn.
Alle
Piger
Drenge
Mere
Samme
Mindre
Ved ikke
Total

6%
58 %
32 %
4%
100 %
(n=201)

4%
51 %
40 %
5%
100 %
(n=127)

10 %
69 %
19 %
3%
100 %
(n=74)

Der er ingen forskel på, hvor mange 15-20-årige og 21-25-årige, der forventer at bruge hhv. mere, mindre
eller samme mængde solarium i fremtiden (tal fremgår ikke af tabel).
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Boks 4.1. Det forventede fremtidige brug af solarium blandt 15-25-årige er
faldet i perioden 2008-2011
I 2008 var der 41 %, der forventede at bruge solarium i 2009. Denne andel har været
faldende siden 2008. I 2009 var der 26 %, der havde intention om et fremtidigt brug, i
2010 var dette tal 18 %, og i 2011 var der kun 13 % af de unge, der angav, at de
forventede at bruge solarium i 2012.
Figur 4.2 Forventet fremtidigt solariebrug blandt 15-25-årige. Udvikling fra 2008 til 2011

4.2. Faktorer der kan få de unge til at stoppe eller nedsætte deres solariebrug
Flest ville stoppe med at bruge solarium hvis de selv blev ramt af kræft i huden
De 15-25-årige solariebrugere, der har angivet, at de vil gå ligeså meget eller mere i solarium i fremtiden, er
blevet spurgt om, hvad der kunne få dem til at bruge mindre solarium eller helt stoppe med at bruge
solarium. I 2010 blev respondenterne stillet det samme spørgsmål, men med en åben svarkategori.
Svarkategorierne for 2011 er baseret på respondenternes svar fra 2010. Den grund som flest af de unge
angiver (71 %), er, hvis de selv blev ramt af hud- eller modermærkekræft. Mere end fire ud af ti (43 %)
angiver desuden, at de ville bruge mindre solarium eller helt stoppe, hvis der blev indført et solarieforbud24
24

De unge er blevet bedt om at tage stilling til, om de ville stoppe eller nedsætte deres solariebrug, hvis der blev indført et forbud
mod solariebrug, men der er ikke sat en aldersgrænse på dette forbud. Det er således ikke til at vide, om de unge ville stoppe, hvis
et forbud for unge under 18 år blev indført, eller om der skal være tale om et totalt forbud.
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eller hvis en af deres nærmeste blev ramt af hud- eller modermærkekræft (42 %). Andre faktorer med
betydning for et fremtidigt solariebrug er bl.a. bedre alternativer til at blive brun (36 %), hvis det blev
dyrere at gå i solarium (29 %) og hvis det ikke længere var moderne at være brun (22 %). Kun 8 % angiver,
at der ikke er noget, der kunne få dem til at bruge mindre solarium eller holde helt op.
Tabel 4.2. Hvad kan få dig til at bruge mindre solarium eller holde helt op med at bruge solarium? (Angiv
gerne flere svar). Blandt solariebrugere, der forventer at bibeholde eller øge deres solariebrug (n=128)
Andel
Hvis jeg selv bliver ramt af hud- eller modermærkekræft

71 %

Forbud mod solariebrug

43 %

Hvis en af mine nærmeste blev ramt af hud- eller modermærkekræft

42 %

Bedre alternativer til at blive brun (f.eks. bedre selvbrunercreme)

36 %

Hvis det blev dyrere at gå i solarium

29 %

Hvis det ikke længere var moderne at være brun

22 %

Ingenting

8%

Andet

9%

Hvis mine venner/veninder eller min kæreste holdt op med at bruge solarium

4%

Ved ikke

3%

Hvis en kendt person fortalte mig, at det er farligt

0%

Total

n=128
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5. Oplevelse af risici ved solariebrug blandt 15-25-årige
I dette kapitel kortlægges de individuelle faktorer, der knytter sig til de unges solariebrug. Individuelle
faktorer er de faktorer, som knytter sig til de unges egne tanker, viden og holdning til solariebrug. Det
undersøges, om de unge:
Opfatter kræft i huden som en alvorlig sygdom
Opfatter sig selv som sårbare for at få kræft i huden
Oplever ulemper ved brug af solarium
Oplever fordele ved brug af solarium.

Resumé
Vurdering af kræft i huden som en alvorlig sygdom
84 % af de 15-25-årige vurderer kræft i huden som an alvorlig sygdom, heraf flest piger (87
%) og ikke-solariebrugere (86 %).
Vurdering af risiko for kræft i huden
Hver tiende 15-25-årige (11 %) mener, at solarier først øger risikoen for kræft i huden, når
man bruger dem ugentligt eller oftere.
Hver tredje solariebruger (34 %) mener ikke, at deres eget solariebrug er
sundhedsskadeligt.
Blandt de hyppige solariebrugere (månedligt eller oftere) mener 23 %, at deres eget
solariebrug ikke er sundhedsskadeligt, fordi de bruger det så lidt.
Oplevede sundhedsmæssige ulemper ved brug af solarium
Næsten alle 15-25-årige ved, at solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft (94
%), heraf flest piger (97 %) og ikke-solariebrugere (95 %).
Oplevede sundhedsmæssige fordele ved brug af solarium
Seks ud af ti 15-25-årige (61 %) mener, at der er en eller flere sundhedsmæssige fordele ved
at bruge solarium, heraf flest piger (64 %), 21-25-årige (64 %) og solariebrugere (79 %).
De mest nævnte sundhedsmæssige fordele ved solariebrug er ”det giver bedre humør og
velvære (26 %), ”det forebygger/afhjælper mangel på D-vitamin” (20 %) og ”det forbereder
huden på stærk, almindelig sol” (19 %).
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5.1. Vurdering af kræft i huden som en alvorlig sygdom
Langt de fleste unge vurderer, at kræft i huden er en alvorlig sygdom
De unge er blevet spurgt om, i hvor høj grad de mener, at kræft i huden er en alvorlig sygdom. 84 % af de
15-25-årige vurderer, at kræft i huden i høj grad er en alvorlig sygdom, heraf flere piger (87 %) end drenge
(82 %). Kun meget få af de unge vurderer, at kræft i huden i mindre grad eller slet ikke er en alvorlig
sygdom (1 %). Der er ikke forskel på, hvor alvorlig de 15-20-årige og 21-25-årige vurderer kræft i huden (tal
fremgår ikke af figur).
Figur 5.1. Mener du, at kræft i huden er en alvorlig sygdom? Fordelt på køn (n=1.888)

Ikke-solariebrugere vurderer i højere grad end solariebrugerne kræft i huden som en alvorlig sygdom
Knap ni ud af ti ikke-solariebrugere (86 %) vurderer, at kræft i huden i høj grad er en alvorlig sygdom
sammenlignet med 78 % af solariebrugerne. Blandt de unge med et hyppigt solariebrug (månedligt eller
hyppigere), mener kun 67 %, at kræft i huden i høj grad er en alvorlig sygdom (tal fremgår ikke af figur).
Selv blandt solariebrugerne er det dog få, der vurderer, at kræft i huden kun i mindre grad eller slet ikke er
en alvorlig sygdom (5 %), men andelen er større end blandt ikke-solariebrugerne (1 %). Der er 8 % af de
hyppige solariebrugere, der kun i mindre grad eller slet ikke synes, at kræft i huden er en alvorlig sygdom,
sammenlignet med 3 % af dem som bruger solarium 1-11 gange årligt.
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Figur 5.2. Mener du, at kræft i huden er en alvorlig sygdom? Fordelt på køn (n=1.880)

5.2. Vurdering af risiko for kræft i huden
Hver tiende tror, at der skal et ugentligt solariebrug til, før det øger risikoen for kræft i huden
I undersøgelsen har vi spurgt de unge, hvor få solariebesøg der skal til, før det øger risikoen for kræft i
huden. Næsten halvdelen af de unge (46 %) mener, at et solariebesøg en enkelt gang i livet øger risikoen
for kræft i huden. Der er 4 % af de unge, der mener, at ét solariebesøg om året øger risikoen for kræft i
huden, mens 15 % mener, at solariebesøgene skal være månedlige og 11 % mener, at man skal gå i
solarium ugentligt eller oftere, før det øger risikoen for kræft i huden. Det er desuden knap hver fjerde af
de 15-25-årige (23 %), der angiver, at de ikke ved hvor få solariebesøg, der skal til, før det øger risikoen for
kræft i huden.
Tabel 5.1. Hvor få solariebesøg skal der til, før det øger risikoen for kræft i huden? Fordelt på køn og alder
… øger risikoen for kræft i huden

Total (%)

Piger

Drenge 15-20-årige

21-25-årige

Et solariebesøg en enkelt gang i livet..

46 %

53 %

39 %

49 %

43 %

Et solariebesøg om året…

4%

5%

4%

4%

4%

Et solariebesøg om måneden…

15 %

14 %

16 %

14 %

17 %

Et solariebesøg om ugen…

7%

6%

9%

7%

7%

Flere solariebesøg hver uge

4%

3%

5%

5%

4%

Jeg mener ikke, at solariebrug øger

0%

0%

1%

1%

0%

23 %

19 %

26 %

21 %

25 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

(n=1.888)

(n=932)

(n=956) (n=1.084)

risikoen for kræft i huden
Ved ikke
Total

(n=804)
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Der er flere piger end drenge, der angiver, at ét solariebesøg en enkelt gang i livet øger risikoen for kræft i
huden (53 % mod 39 % af drengene), og der er flere drenge end piger, der ikke ved, hvor få solariebesøg,
der skal til, før det øger risikoen for kræft i huden (26 % mod 19 % af pigerne).
Halvdelen af de 15-20-årige (49 %) vurderer, at ét solariebesøg en enkelt gang i livet øger risikoen for kræft
i huden, sammenlignet med 43 % af de 21-25-årige.
Hver tredje solariebruger mener ikke, at deres solariebrug er forbundet med en sundhedsmæssig risiko
Alle solariebrugere er blevet spurgt om, hvorvidt de oplever, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet
med deres solariebrug. Knap en ud af fire af solariebrugerne (23 %) oplever en stor sundhedsmæssig risiko
forbundet med deres solariebrug, mens fire ud af ti solariebrugere (38 %) oplever en lille sundhedsmæssig
risiko forbundet med deres eget solariebrug. Hver tredje solariebruger (34 %) angiver, at de ikke mener, at
der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med deres solariebrug (33 % mener, at de bruger solarium for
lidt til, at det er sundhedsskadeligt, og 1 % mener slet ikke, at solariebrug er sundhedsskadeligt).
Blandt solariebrugere med et månedligt eller hyppigere forbrug angiver knap hver fjerde (23 %), at der ikke
er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med deres solariebrug, fordi de bruger det så lidt.
Der er flere piger (26 %) end drenge (17 %), som vurderer, at der er en stor sundhedsmæssig risiko
forbundet med deres solariebrug (tal fremgår ikke af figur). Der er ikke forskel på aldersgrupper (tal
fremgår ikke af figur).
Figur 5.3. Mener du, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med dit solariebrug? Blandt
solariebrugere, fordelt på, hvor ofte de går i solarium (n=350)
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5.3. Oplevede sundhedsmæssige ulemper ved brug af solarium
Mere end ni ud af ti unge ved, at solariebrug øger risiko for hud- og modermærkekræft
Respondenterne blev bedt om at afkrydse de sundhedsmæssige ulemper, som de mener, der er ved at
bruge solarium. Der var følgende svarmuligheder: Hud- og modermærkekræft, pigmentpletter, øjenskader
og solskoldninger. Uv-stråling øger risikoen for alle de nævnte svarmuligheder (Ezzedine et al., 2012; IARC,
2011), men det blev respondenterne ikke oplyst om.
De fleste unge (94 %) ved, at solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft, heraf flere ikkesolariebrugere end solariebrugere (hhv. 95 % og 91 %). Desuden mener knap seks ud af ti (57 %), at
solariebrug øger risikoen for pigmentpletter, mens lidt over fire ud af ti mener, at solariebrug øger risikoen
for øjenskader (45 %) og solskoldninger (43 %). Flere solariebrugere end ikke-solariebrugere mener, at
solariebrug øger risikoen for pigmentpletter (66 % mod 56 %) og øjenskader (56 % mod 42 %).
Figur 5.4. Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der er ved at bruge solarium? (Angiv gerne flere
svar). Fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere (n=1.888)

#Ingen signifikant forskel på solarie- og ikke-solariebrugere.
Flere piger end drenge oplever, at der er sundhedsmæssige ulemper ved solariebrug
Flere piger end drenge angiver, at der er sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium. Der er f.eks. 97
% af pigerne, der mener, at solarium øger risiko for hud- og modermærke kræft sammenlignet med 91 % af
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drengene. Der er også flere piger end drenge, der angiver, at solarium øger risikoen for pigmentpletter (61
% mod 53 %) og øger risikoen for øjenskader (47 % mod 42 %) (tal fremgår ikke af figur).
Der er ingen forskel på de oplevede ulemper blandt de 15-20-årige og de 21-25-årige (tal fremgår ikke af
figur).

5.4. Oplevede sundhedsmæssige fordele ved brug af solarium
Seks ud af ti af de unge mener, at der er sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium
De unge mellem 15-25 år er blevet spurgt om, hvilke sundhedsmæssige fordele de mener, der er ved at
bruge solarium. Fire ud af ti respondenter (39 %) angiver, at der ikke er nogen sundhedsmæssige fordele
ved at bruge solarium. En fjerdedel af de unge angiver, at solariebrug giver bedre humør og velvære (26 %),
mens en femtedel angiver, at det forebygger/afhjælper mangel på D-vitamin (20 %), forbereder huden på
stærk naturlig sol (19 %) og forebygger/afhjælper depression (18 %),
Figur 5.5. Hvilke sundhedsmæssige fordele mener du, at der er ved at bruge solarium? (Angiv gerne flere
svar). Fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere (n=1.880)

# Ingen signifikant forskel på solariebrugere og ikke-solariebrugere
Især solariebrugerne finder sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium
Overordnet finder mange flere af solariebrugerne sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium end det
er tilfældet for ikke-solariebrugerne. Der er mindst dobbelt så mange solariebrugere som ikke36
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solariebrugere, der mener, at solarium giver bedre humør og velvære (48 % mod 22 %), forbereder huden
til stærk naturlig sol (32 % mod 16 %), forebygger/afhjælper uren hud (32 % mod 13 %), mildner
hudsygdomme (20 % mod 10 %), forebygger stress (24 % mod 8 %) og forebygger solskoldninger (21 % mod
9 %). Modsat er der over dobbelt så mange ikke-solariebrugere som solariebrugere, der ikke mener, at der
er nogen sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium (43 % mod 19 %).
Piger oplever generelt flere sundhedsmæssige fordele ved solarium end drenge
Det er kun en tredjedel af pigerne (36 %), der angiver at der ikke er nogen sundhedsmæssige fordele ved at
bruge solarium, sammenlignet med 43 % af drengene. 30 % af pigerne mener, at solariebrug giver bedre
humør og velvære, sammenlignet med 22 % af drengene.
Især 21-25-årige finder sundhedsmæssige fordele ved brug af solarium
Der er flere unge på 15-20 år (42 %), der angiver, at der ikke er nogen sundhedsmæssige fordele ved at
bruge solarium end unge på 21-25 år (36 %). De 21-25-årige angiver generelt også flere fordele ved
solariebrug end de 15-20-årige. Der er f.eks. flere 21-25-årige end 15-20-årige, der angiver, at solarium
giver bedre humør og velvære (29 % mod 24 %), forebygger/afhjælper depression (21 % mod 16 %), og
forebygger/afhjælper uren hud (18 % mod 14 %).
Tabel 5.2. Hvilke sundhedsmæssige fordele, mener du, at der er ved at bruge solarium? (Angiv gerne flere svar).
Fordelt på køn og alder (n=1.888)

Piger
(n=932)

Drenge
(n=956)

15-20-årige
(n=1.084)

21-25-årige
(n=804)

Der er ikke nogen sundhedsmæssige fordele

36 %

43 %

42 %

36 %

Det giver bedre humør og velvære

30 %

22 %

24 %

29 %

Det forebygger/afhjælper mangel på D-vitamin

23 %

18 %

21 %#

20 %#

Det forbereder huden til stærk naturlig sol

22 %

16 %

19 %#

18 %#

Det forebygger/afhjælper depression

23 %

14 %

16 %

21 %

Det forebygger/afhjælper uren hud

20 %

12 %

14 %

18 %

Det mildner hudsygdomme

16 %

7%

10 %

13 %

Det forebygger/afhjælper stress

14 %

7%

10 %#

12 %#

Det forebygger solskoldninger

12 %#

11 %#

12 %#

10 %#

Ved ikke

6%

11 %

9 %#

8 %#

Andet#

2 %#

1 %#

2 %#

2 %#

#Ingen signifikant forskel på piger/drenge eller 15-20-årige/21-25-årige
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6. Påvirkning fra venner og familie (unge 15-25 år)
Mens foregående kapitel 5 fokuserede på de unges individuelle opfattelser af risiko ved solariebrug, vil
dette kapitel se på to af de eksterne faktorer, som påvirker de unge solariebrug: venner og familie. Det
undersøges, hvilken betydning venners og forældres adfærd har for de 15-25-åriges solarievaner. Hvor
mange af de unge solariebrugere følges med nogen, når de går i solarium? Hvem følges de med? Hvorfor
følges de med nogen? Og fortæller de deres forældre, at de går i solarium?

Resumé
Venners solariebrug
Tre ud af ti 15-25-årige (30 %) angiver, at nogle eller alle deres venner går i solarium, heraf flest
piger (33 %) og 15-20-årige (36 %).
Venners solariebrug er associeret med de unges eget solariebrug. Blandt solariebrugerne angiver
halvdelen (53 %), at nogle eller alle deres venner går i solarium sammenlignet med 25 % blandt
ikke-solariebrugerne.
Forældres solariebrug
12 % af de 15-25-årige angiver, at mindst én af deres forældre har været i solarium inden for de
seneste 12 måneder.
Forældres solariebrug er associeret med de unges eget solariebrug. Blandt solariebrugerne angiver
30 %, at mindst én af deres forældre har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder
sammenlignet med 9 % blandt ikke-solariebrugerne.
Solariebrug som en social aktivitet
Over halvdelen af de 15-25-årige (57 %) følges ofte eller af og til med nogen, når de går i solarium,
heraf flest piger (59 %) og 15-20-årige (67 %).
Flest unge solariebrugere følges med deres venner, når de går i solarium (76 %).
Kun 17 % af de tidligere og nuværende solariebrugere angiver, at de ikke fulgtes med nogen første
gang, de var i solarium, og også ved solariedebuten er det mest populært at følges med sine
venner (44 % angav dette).
Flest angiver, at de følges med nogen, fordi han/hun/de også skal have sol (81 %), heraf flest piger
(82 %).
Ca. hver sjette solariebruger (16 %) angiver, at de følges med nogen, fordi det er utrygt at gå alene
i solarium, heraf flest piger (22 %).
Ved forældre, at deres barn går i solarium?
Hver tiende unge solariebruger (11 %) går i solarium, uden at deres forældre ved det.
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6.1. Venners solariebrug
Tre ud af ti unge (30 %) angiver, at nogle eller næsten alle deres venner går i solarium. Heraf er der flere
piger (33 %) end drenge (28 %), og flere af de 15-20-årige (36 %) end af de 20-25-årige (22 %), der angiver
dette. Godt hvert fjerde af de 15-25-årige (27 %) angiver, at nogle af deres venner bruger solarium, mens 3
% angiver, at alle eller næsten alle deres venner bruger solarium.
Tabel 6.1. Hvor mange af dine venner bruger solarium? Fordelt på køn og alder25
Total

Piger

Drenge

15-20-årige

21-25-årige

Ingen af mine venner

17 %

16 %

19 %

15 %

21 %

Få af mine venner

43 %

47 %

40 %

41 %

46 %

Nogle af mine venner

27 %

29 %

25 %

32 %

20 %

Næsten alle mine venner

3%

4%

2%

4%

2%

Alle mine venner

0,3 %

0,2 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

Ved ikke

9%

5%

14 %

9%

10 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

(n=956)

(n=1.084)

(n=804)

Total

(n=1.888) (n=932)

Vennernes solariebrug er associeret med eget solariebrug
Selvom der kun er meget få at de unge solariebrugere, som angiver, at de går solarium fordi deres venner
gør det (4 % - se kapitel 3), viser kortlægningen, at venners brug af solarium er relateret til de unges eget
solariebrug.
De 15-25-årige, der færdes i vennekredse hvor nogle eller mange bruger solarium, er i langt højere grad
også selv solariebrugere, end unge der færdes i vennekredse, hvor få eller ingen bruger solarium. F.eks.
angiver 53 % af solariebrugerne, at nogle, næsten alle eller alle deres venner bruger solarium,
sammenlignet med 25 % af ikke-solariebrugerne. Ligeledes ses det, at ikke-solariebrugere (64 %) i langt
højere grad end solariebrugere (42 %) angiver, at de ingen eller få venner har, som går i solarium (se figur
6.1.).

25

Delsummer afviger i nogle tilfælde fra summen af de enkelte andele. Det skyldes afrundinger.
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Figur 6.1. Hvor mange af dine venner bruger solarium? Blandt solariebrugere og ikke-solariebrugere
(n=1.880)

6.2. Forældres solariebrug
12 % af de unges forældre er solariebrugere
Der er 12 % af de unge, som angiver, at én eller begge forældre har været i solarium inden for de seneste
12 måneder. Der er næsten dobbelt så mange af de 15-20-årige, der angiver at deres forældre går i
solarium sammenlignet med de 21-25-årige (15 % mod 8 %). Der er flere drenge, der ikke ved, om deres
forældre går i solarium end piger (9 % mod 6 %), men lige mange drenge og piger, der angiver, at deres
forældre går i solarium26.

26

Der er ingen signifikant forskel på de 13 % piger og de 11 % drenge, der angiver, at en eller begge forældre har været i solarium
inden for de seneste 12 måneder.
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Tabel 6.2. Har én eller begge af dine forældre været i solarium inden for de seneste 12 måneder? Fordelt på
køn og alder
Total
Piger
Drenge
15-20-årige
21-25-årige
Ja

12 %

13 %

11 %

15 %

8%

Nej

81 %

81 %

80 %

79 %

83 %

Ved ikke

7%
100 %
(n=1.888)

6%
100 %
(n=932)

9%
100 %
(n=956)

6%
100 %
(n=1.084)

9%
100 %
(n=804)

Total

Forældres solariebrug er associeret med deres børns solariebrug
Forældres brug af solarium er associeret med de unges eget brug af solarium. Blandt solariebrugerne er der
tre ud af ti (30 %), der angiver, at deres forældre har brugt solarium inden for de seneste 12 måneder.
Blandt ikke-solariebrugerne er andelen kun på 9 %.
Figur 6.2. Har en eller begge dine forældre været i solarium inden for de seneste 12 måneder? Blandt
solariebrugere og ikke-solariebrugere (n=1.880)

6.3. Solariebrug som en social aktivitet
Især de 15-20-årige følges med nogen i solarium
Solarium er for mange af de unge solariebrugere en social aktivitet. Knap seks ud af ti af de 15-25-årige (57
%) svarer, at de ofte eller af og til følges med nogen, når de går i solarium. Der er stor aldersforskel i
andelen, der ofte eller af og til følges med nogen i solariet. Blandt de 15-20-årige følges 67 % ofte eller af og
til med nogen sammenlignet med 43 % af de 21-25-årige. Endvidere er der også flere piger (59 %) end
drenge (52 %), der ofte eller af og til følges med nogen, når de skal i solarium.
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Tabel 6.3. Følges du med nogen, når du går i solarium? Fordelt på alder blandt solariebrugere27
Total

Piger

Drenge

15-20-årige

21-25-årige

Ja, ofte

19 %

25 %

10 %

27 %

9%

Ja, af og til

37 %

35 %

42 %

40 %

34 %

Subtotal – ja, ofte eller af og til
Nej
Total

57 %

59 %

52 %

67 %

43 %

43 %

41 %

48 %

33 %

57 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

(n=305)

(n=196)

(n=109)

(n=173)

(n=132)

De 15-25-årige følges primært med venner
De solariebrugere, der har angivet, at de ofte eller af og til følges med nogen, når de går i solarium, er
efterfølgende blevet spurgt, hvem de følges med. De 15-25-årige følges især med deres venner (76 %). En
femtedel af de 15-25-årige angiver, at de følges med deres kæreste (20 %) og 17 % angiver, at de følges
med deres søskende, mens 15 % følges med deres mor.
Figur 6.3. Hvem følges du med? (Angiv gerne flere svar). Blandt solariebrugere, der følges med nogen, når
de går i solarium (n=173)

Der er flere drenge end piger (32 % mod 15 %) og flere 21-25-årige end 15-20-årige (33 % mod 14 %), der
følges med deres kæreste, og det er især pigerne, der følges med deres mor (20 % mod 5 %) (tal fremgår
ikke af tabel). Der er ingen betydelig forskel på køn og alder i forhold til om de unge følges med venner,
søskende, far eller andre (tal fremgår ikke af tabel).

27

Delsummer afviger i nogle tilfælde fra summen af de enkelte andele. Det skyldes afrundinger.
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De fleste fulgtes med nogen første gang, de var i solarium
I undersøgelsen har vi også spurgt de unge, som er nuværende eller tidligere brugere af solarium, hvem de
fulgtes med første gang, de gik i solarium. Knap halvdelen af de unge (44 %) angiver, at de fulgtes med
deres venner første gang de gik i solarium, og en fjerdel angiver (25 %), at de fulgtes med deres mor. Kun
16 % af de 15-25-årige svarer, at de ikke fulgtes med nogen første gang, heraf flere drenge end piger (27 %
mod 10 %).
Figur 6.4. Hvem fulgtes du med første gang, du gik i solarium? (Angiv gerne flere svar). Blandt nuværende
og tidligere solariebrugere. Fordelt på køn og alder (n=889)

# Ikke signifikant forskel på drenge og piger i denne gruppe
Hver sjette solariebruger synes, at det er utrygt at gå i solariet alene
De unge, der følges med nogen i solarium, er efterfølgende blevet spurgt om, hvorfor de følges med nogen.
Otte ud af ti af de 15-25-årige solariebrugere (82 %) angiver, at de følges med nogen, når de går i solarium
fordi han/hun/de også skal have sol, og over halvdelen angiver, at det er fordi, at det er hyggeligt (56 %).
Der er også cirka én ud af seks af de unge (16 %), der angiver at de følges med nogen, fordi det er utrygt at
gå alene, og 9 % siger det er fordi han/hun/de betaler.
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Figur 6.5. Hvorfor følges du med nogen, når du går i solarium? (Angiv gerne flere svar). Blandt
solariebrugere, der følges med nogen, når de går i solarium (n=173)

Især pigerne synes, at det er utrygt at gå alene i solariet
Det er især pigerne, som angiver, at de følges med nogen i solarium, fordi han/hun/de også skal have sol
(87 % mod 72 %). Der er også flere piger end drenge, som angiver, at de følges med nogen, fordi det er
utrygt at gå alene (22 % mod 5 %). Der er flere 15-20-årige end 21-25-årige, som siger, at de følges med
nogen fordi, at det er hyggeligt (66 % mod 35 %) og fordi han/hun/de betaler (12 % mod 2 %) (tal fremgår
ikke af figur).

6.4. Ved forældre, at deres barn går i solarium?
Hver tiende unge går i solarium uden forældrene ved det
11 % af de unge angiver, at deres forældre ikke ved, at de går i solarium, heraf flere 15-20-årige (14 %) end
21-25-årige (7 %). De fleste unge solariebrugere angiver dog, at enten én eller begge deres forældre kender
til deres solariebrug (74 %). Ca. hver sjette (16 %) angiver, at de ikke ved om deres forældre ved det. Der er
ingen forskel på køn (tal fremgår ikke af figur).
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Figur 6.6. Ved dine forældre, at du bruger solarium? Blandt 15-25-årige solariebrugere (n=305)

.
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7. Mødres holdninger til solariebrug
I dette kapitel belyses mødres egen adfærd, deres viden om solariers sundhedsskadelige effekt, hvor
alvorligt de betragter kræft i huden, hvor få solariebesøg de vurderer, der skal til, før at det øger risikoen
for kræft i huden, og deres holdning til deres børns28 enten nuværende eller eventuelt fremtidige
solariebrug.

Resumé
Mødres solariebrug
15 % af de 40-50-årige mødre med børn i alderen 12-18 år har været i solarium inden for de
seneste 12 måneder, heraf flest i Region Syddanmark (23 %).
Mødres viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af solariebrug
92 % af mødrene ved, at solariebrug øger risikoen for hud- og modermærkekræft.
Kun 1 % af mødrene mener ikke, at der er nogen sundhedsmæssige ulemper ved at bruge
solarium.
En fjerdedel af mødrene (26 %) mener, at solariebrug giver bedre humør og velvære.
Lidt over halvdelen af mødrene (56 %) mener ikke, at der er nogen sundhedsmæssige fordele ved
at bruge solarium, men blandt solariebrugerne mener kun 17 %, at der ikke er nogen
sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium.
Mødres oplevelse af kræft i huden som en alvorlig sygdom
99 % af mødrene mener i høj grad (90 %) eller i nogen grad (9 %), at kræft i huden er en alvorlig
sygdom.
Hvor ofte skal man tage solarium, før det er sundhedsskadeligt?
Hver femte mor (21 %) mener, at solariebrug først er sundhedsskadeligt, hvis man går i solarium
ugentligt eller oftere.
Mødres holdninger til deres barns solariebrug
Mere end halvdelen (52 %) af de mødre, hvis barn bruger solarium, accepterer deres barns
solariebrug, heraf flest solariebrugende mødre (75 %).
Hver fjerde (23 %) af de mødre, hvis barn ikke bruger solarium, angiver, at deres barn gerne må
prøve det, heraf flest solariebrugende mødre (48 %).

7.1. Mødres solariebrug
15 % af mødrene er selv solariebrugere
I undersøgelsen har vi spurgt mødre mellem 40 og 50 år, hvor mange gange de har været i solarium inden
for de seneste 12 måneder. Der er 5 %, der har brugt solarium én gang om måneden eller oftere, og 10 %
der har brugt det 1-11 gange inden for det seneste år. I alt er det således 15 % af mødrene, som har brugt
28

Mødre med mere end ét barn i alderen 12-18 år er blevet bedt om at svare på spørgsmålene med udgangspunkt i enten deres
yngste eller deres ældste barn i alderen 12-18 år.
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solarium inden for det seneste år. Kun en femtedel af mødrene (20 %) svarer, at de aldrig har brugt
solarium.
Tabel 7.1. Hvor tit har du været i solarium inden for de seneste 12 måneder? (n=1.048)
Total
Flere gange om ugen

0,4 %

En gang om ugen

1%

2-3 gange om måneden

2%

En gang om måneden

2%

1-11 gange inden for de seneste 12 måneder

10 %

Solariebrugere total

15 %

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

64 %

Jeg har aldrig brugt solarium

20 %

Ved ikke

29

Total

0%
100 %
(n=1.024)

Der er flest solariebrugende mødre i Region Syddanmark
Kortlægningen viser, at der næsten er dobbelt så mange mødre, som går i solarium i Region Syddanmark
(23 %) som i Region Hovedstaden (12 %), Region Midtjylland (12 %) og Region Sjælland (14 %). I Region
Nordjylland var der 16 % af mødrene, der havde brugt solarium inden for de seneste 12 måneder.
Figur 7.1. Andelen af solariebrugende mødre (40-50 år) med børn i alderen 12-18 år. Fordelt på regioner
(n=1.021)

29

3 personer svarede ”ved ikke”. De er frasorteret i de efterfølgende analyser, hvor variablen solariebruger/ikke-solariebruger
indgår.
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Der findes ingen sammenhæng mellem mødrenes eget solariebrug og deres uddannelse eller samlede
husstandsindkomst (tal fremgår ikke af tabel).

7.2. Mødres viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af solariebrug
Sammenhængen mellem brug af solarium og kræft i huden er velkendt
De 40-50-årige mødre er blevet spurgt om, hvilke ulemper, de mener, der er ved at bruge solarium. De
havde mulighed for at angive flere svar. Hovedparten af de 40-50-årige mødre (92 %) ved, at solarium øger
risikoen for hud- og modermærkekræft, og halvdelen nævner også risikoen for pigmentpletter (49 %). Kun
1 % af mødrene mener ikke, at der er nogle sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium.
Tabel 7.2. Hvilke sundhedsmæssige ulemper mener du, at der er ved at bruge solarium? (Angiv gerne flere
svar) Blandt de 40-50-årige mødre (n=1.024).
Andel (%)
Det øger risikoen for hud- og modermærkekræft

92 %

Det øger risikoen for pigmentpletter
Det øger risikoen for øjenskader
Det øger risikoen for solskoldninger
Der er ikke nogen sundhedsmæssige ulemper ved at bruge solarium
Ved ikke

49 %
26 %
21 %
1%
2%

Andet

1%

Lige mange solariebrugere og ikke-solariebrugere ved, at solariebrug øger risikoen for hud- og
modermærkekræft (tal fremgår ikke af tabel).
Lidt over halvdelen af mødrene mener ikke, at der er nogen sundhedsmæssige fordele ved at bruge
solarium
De 40-50-årige mødre er blevet spurgt til, hvilke fordele, de mener, der er ved at bruge solarium. De havde
mulighed for at angive flere svar. Lidt over halvdelen af de adspurgte mødre mener ikke, at der er nogen
sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium (56 %). Der er en fjerdedel af mødrene, der mener, at
solariebrug giver bedre humør og velvære (26 %), og godt hver tiende mener, at solariebrug
forebygger/afhjælper depression (12 %), mildner hudsygdomme (12 %) og forbereder huden til stærk
naturlig sol (10 %).
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Tabel 7.3. Hvilke sundhedsmæssige fordele mener du, at der er ved at bruge solarium (angiv gerne flere
svar)? Blandt de 40-50-årige mødre (n=1.024)
Andel (%)
Der er ikke nogle sundhedsmæssige fordele ved at bruge solarium

56 %

Det giver bedre humør og velvære
Det forebygger/afhjælper depression

26 %
12 %

Det mildner hudsygdomme (allergi/eksem/psoriasis mm.)
Det forbereder huden til stærk naturlig sol

12 %
10 %

Det forebygger/afhjælper uren hud
Det forebygger/afhjælper stress

9%
9%

Det forebygger/afhjælper mangel på D-vitamin

7%

Det forebygger solskoldninger
Ved ikke

7%
4%

Andet

2%

Især de solariebrugende mødre oplever sundhedsmæssige fordele ved et solariebrug
Oplevelsen af sundhedsmæssige fordele ved solariebrug er forskellig afhængig af, om mødrene bruger
solarium eller ej. Blandt de solariebrugende mødre mener kun 17 %, at der ikke er nogen sundhedsmæssige
fordele ved at bruge solarium sammenlignet med 62 % af de mødre, der ikke har brugt solarium inden for
det seneste år (tal fremgår ikke af tabel).

7.3. Mødres oplevelse af kræft i huden som en alvorlig sygdom
Næsten alle mødre mener, at kræft i huden er en alvorlig sygdom
De 40-50-årige mødre er blevet spurgt, om de mener, at kræft i huden er en alvorlig sygdom. Der er ni ud af
ti mødre (90 %), der svarer ’ja, i høj grad’ og 9 %, der svarer, ’ja, i nogen grad’. Der er ingen af mødrene, der
svarer, at kræft i huden ikke er en alvorlig sygdom.
Andelen af mødre, der mener, at kræft i huden i høj grad er en alvorlig sygdom, er højere blandt ikkesolariebrugere (91 %) end blandt solariebrugere (86 %).
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Figur 7.2. Mener du, at kræft i huden er en alvorlig sygdom? Fordelt på solariebrugere/ikke-solariebrugere
(n=1.021)

7.4. Hvor ofte skal man tage solarium, før det er sundhedsskadeligt?
Hver femte mor mener, at solariebrug først øger risikoen for kræft i huden, hvis man går i solarium
ugentligt eller oftere
Hver femte af de 40-50-årige mødre (21 %) mener, at ét solariebesøg en enkelt gang i livet, øger risikoen for
kræft. Der er dog samtidig 21 % af mødrene, der mener, at solariebrug først øger risikoen for kræft i huden,
hvis man bruger det ugentligt eller oftere. 35 % af mødrene angiver, at de ikke ved, hvor få besøg der skal
til, før det øger risikoen for kræft i huden.
Tabel 7.4. Hvor få solariebesøg skal der til, før det øger risikoen for kræft i huden?
… øger risikoen for kræft i huden
Total
Et solariebesøg en enkelt gang i livet..

21 %

Et solariebesøg om året…

3%

Et solariebesøg om måneden…

19 %

Et solariebesøg om ugen…

14 %

Flere solariebesøg hver uge

7%

Jeg mener ikke, at solariebrug øger risikoen for kræft i huden

0%

Ved ikke

35 %

Total

100 %
(n=1.024)
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7.5. Mødrenes holdning til deres barns solariebrug
Mere end halvdelen af mødrene accepterer deres barns solariebrug
De 40-50-årige mødre er blevet spurgt om, hvorvidt deres barn i alderen 12-18 år har brugt solarium inden
for det seneste år. Det svarer 10 % af mødrene ”ja” til (tal fremgår ikke af tabel). De mødre, der har angivet,
at deres børn bruger solarium (n=102), er efterfølgende blevet spurgt, hvad de synes om, at deres barn
bruger solarium. Mere end halvdelen af mødrene accepterer deres barns solariebrug (51 %), mens den
anden halvdel er imod det (46 %).
Tabel 7.5. Hvad synes du om, at dit barn bruger solarium? Blandt de 40-50-årige mødre, hvis børn er
solariebrugere; fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere (n=102)
Alle
Solariebrugere Ikke-solariebrugere
Det er i orden, at han/hun bruger solarium
Jeg synes, at det er acceptabelt, at han/hun
bruger lidt solarium – men ikke for meget
Jeg er imod det
Jeg har ikke taget stilling til det /Ved ikke
Total

1%

3%

0%

51 %

72 %

38 %

46 %
2%
100 %
(n=102)

23 %
3%
100 %
(n= 39)

60 %
2%
100 %
(n=63)

Endvidere viser undersøgelsen, at solariebrugende mødre i højere grad accepterer, at deres børn bruger
solarium (72 %), end mødre, som ikke har brugt solarium inden for det seneste år (38 %).
Hver fjerde mor vil give sit barn lov til at prøve at gå i solarium
De 40-50-årige mødre, der enten har angivet, at deres barn ikke har brugt solarium inden for det seneste
år, at deres barn aldrig har brugt solarium eller at de ikke ved, om deres barn har været i solarium (n=942),
er efterfølgende blevet spurgt, hvad deres holdning vil være, hvis deres barn gerne vil prøve at bruge
solarium. Seks ud af ti af de adspurgte mødre (63 %) angiver, at deres barn slet ikke må prøve at bruge
solarium, mens én ud af fire af de adspurgte (23 %) svarer, at barnet gerne må prøve det (18 %) eller gerne
må prøve det, men ikke for meget (5 %). Der er 14 % af de 40-50-årige mødre, som ikke har taget stilling til,
hvorvidt deres barn må prøve det eller ej.

51

7. Mødres holdninger til solariebrug
_______________________________________________________________________________________
Tabel 7.6. Hvad er din holdning, hvis dit barn gerne vil prøve at bruge solarium? Blandt de 40-50-årige
mødre, hvis børn ikke er nuværende solariebrugere; fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere
(n=922).
Alle
Solariebrugere
Ikke-solariebrugere
Han/hun må gerne prøve det
Han/hun må gerne prøve det,
men ikke bruge for meget
Han/hun må slet ikke prøve det
Jeg har ikke taget stilling til det/Ved ikke
Total

5%

6%

4%

18 %

42 %

15 %

63 %
14 %
100 %
(n=922)

36 %
16 %
100 %
(n=116)

67 %
14 %
100 %
(n=803)

To tredjedele (67 %) af de mødre, der ikke selv er solariebrugere, angiver, at deres barn slet ikke må prøve
at bruge solarium. Det er næsten dobbelt så mange som de solariebrugende mødre (36 %).
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8. Kendskab til budskabet ’Sluk solariet’
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har siden 2007 stået bag ’Sluk solariet’-kampagnen,
som finder sted i november måned hvert år. Kampagnen er primært målrettet de 15-25-årige og sekundært
40-50-årige mødre med 12-18-årige børn30,31. Formålet med kampagnen er at reducere den mængde uvstråling, som unge danskere får fra solariet, dels ved at informere de unge om risikoen ved solariebrug, dels
ved at oplyse mødre, så de kan påvirke deres børn til at undlade at gå i solarium.
Eksempler på Sluk Solariet kampagner gennem tiden:

8.2 Kampagnekendskab blandt de 15-25-årige

2007/2008

2009/2010

2011/2012

I dette kapitel undersøges det, hvor udbredt kendskabet til budskabet ’Sluk solariet’ er i kampagnens
primære målgruppe: unge i alderen 15-25 år.

Resumé
Kendskab til budskabet ’Sluk solariet’ blandt 15-25-årige
54 % af de 15-25-årige kender ´Sluk solariet´ budskabet, heraf flest piger (63 %), 15-20-årige (57
%) og solariebrugere (63 %).
Kendskabet til budskabet steg fra 43 % i 2008 til 58 % i 2010, hvorefter det faldt til 54 % i 2011.

30

I kampagnen arbejdes der også med andre sekundære målgrupper – med formålet om, at de kan hjælpe med at påvirke den
primære målgruppe (unge 15-25 år). Det drejer sig f.eks. om national- og lokalpolitikere, lærere og andre på skole- og
uddannelsesområdet, praktiserende læger, dermatologer, sundhedsplejersker og andet sundhedspersonale mv.
31
I 2012 udvides den primære målgruppe til også at omfatte 12-14-årige. De indgår ikke i denne kortlægning, der bygger på data
fra 2011.
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8.1. Kendskab til budskabet ’Sluk solariet’ blandt 15-25-årige
Over halvdelen af de unge kender budskabet ’Sluk solariet’
Der er 54 % af de 15-25-årige, der har hørt om ’Sluk solariet’ budskabet. Der er flere piger (63 %) end
drenge (45 %) og flere 15-20-årige (57 %) end 21-25-årige (49 %), der har hørt om budskabet. Der er også
flere solariebrugerne (63 %) end ikke-solariebrugere (52 %), der kender budskabet.
Figur 8.1 Kan du huske følgende budskab: Sluk solariet? Andelen, der kender budskabet, fordelt på køn,
alder og solariebrug/ikke-solariebrug (n=1.888)

Der er ingen regionale forskelle i kendskaber til budskabet (tal fremgår ikke af figur).
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Boks 8.1. Kendskabet til budskabet ’Sluk solariet’ har været
stigende indtil 2010, hvorefter det er faldet lidt igen.
Andelen af unge som kender til budskabet ’Sluk solariet’ er steget fra 43 % i 2008
og 2009 til 58 % i 2010. I 2011 faldt kendskabet til 54 % blandt de 15-25-årige*.
Figur 8.2. Udvikling i kendskab til budskabet ’Sluk solariet’ fra 2008-2011. Blandt
15-25-årige

*I 2011 blev spørgsmålet omformuleret fra ”Har du hørt eller set en kampagne, hvor
budskabet er ’Sluk solariet’ ” til ”Kan du huske følgende budskab: ’Sluk solariet’”. Dette
kan have haft en betydning for, hvordan de unge svarer. Vi vurderer dog, at ændringen af
spørgsmålet er så lille, at resultaterne på tværs af årerne er sammenlignelige.
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9. Holdning til et solarieforbud for børn og unge under 18 år
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne arbejder på at få gennemført et solarieforbud for
unge under 18 år. Det er der flere årsager til:
Solarier er blevet klassificeret som kræftfremkaldende af IARC og WHO (IARC, 2010).
Unge er særligt sårbare for uv-stråling (Autier & Boyle, 2008).
Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt unge kvinder (15-34 år), og den
næsthyppigste blandt unge mænd i samme aldersgruppe (Engholm et al., 2012).
Unge danske kvinder i alderen 15-39 år ligger på en international førsteplads over nye tilfælde af
modermærkekræft, mens unge danske mænd indtager en fjerdeplads (Ferley et al., 2010).
Den gennemsnitlige debutalder for solariebrug blandt 15-25-årige er 15 år, og 87 % af de unge der
er nuværende eller tidligere solariebrugere, var i solarium, før de fyldte 18 år32.
Også helt små børn i alderen 5-7 år går i solarium33.
I dette kapitel undersøges, hvor mange af de 15-25-årige, der bakker op om et solarieforbud, hvem det er,
som bakker op, og hvor mange af dem som selv bruger solarium, der bakker op om et forbud. Til slut i
kapitlet undersøges, hvor mange 40-50-årige mødre, som bakker forbuddet op, og hvordan opbakningen
har udviklet sig fra 2009 til 201134.

Resumé
Opbakning til et solarieforbud blandt 15-25-årige
To tredjedele (64 %) af de 15-25-årige bakker op om et solarieforbud, heraf flest piger (69 %) og
21-25-årige (66 %).
Blandt de 15-17-årige, som selv vil opleve konsekvenser af et eventuelt forbud, bakker 62 % op.
Selv blandt solariebrugerne er der mange, der bakker op om et forbud: 55 % går ind for et
solarieforbud, og blandt de 15-17-årige solariebrugere bakker 31 % op om et forbud.
Opbakning til et solarieforbud blandt 40-50-årige mødre
Otte ud af ti mødre bakker op om et solarieforbud (78 %).
Blandt de solariebrugende mødre bakker 56 % op om et solarieforbud.
Opbakningen til et solarieforbud blandt 40-50-årige mødre er steget fra 74 % i 2009 til 78 % i 2011.

32

Der kan læses mere om debutalder i kapitel 3: ’Brug af solarium blandt unge 15-25-årige’.
Der kan læses mere om solariebrug blandt 5-14-årige i kapitel 2: Brug af solarium blandt 5-14-årige”
34
Børn i alderen 5-14 år er ikke blevet spurgt om deres holdning til et solarieforbud. Derfor belyses holdningen i denne
aldersgruppe ikke.
33
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9.1. Opbakning til et solarieforbud blandt de 15-25-årige
To tredjedele af de 15-25-årige mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at gå i
solarium
Undersøgelsen viser, at to ud af tre af de 15-25-årige (64 %) bakker op om et solarieforbud for unge under
18 år. Der er lidt flere piger end drenge (69 % mod 60 %), der bakker op om et forbud, og lidt flere blandt
de 21-25-årige end blandt de 15-20-årige (66 % mod 63 %). Fokuseres der på de 15-17-årige, som selv vil
mærke konsekvenserne af et eventuelt forbud, er der 62 %, der bakker op om et forbud.
Figur 9.1. Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at gå i solarium? Blandt 15-25årige. Fordelt på køn og alder (n=1.888)

Der er ingen regionale forskelle på, hvorvidt de unge bakker op om et forbud eller ej (tal fremgår ikke af
figur).
Over halvdelen af solariebrugerne bakker op om et forbud
To ud af tre ikke-solariebrugere (66 %) går ind for et forbud, sammenlignet med 55 % af solariebrugerne.
Kigger man udelukkende på de 15-17-årige solariebrugere (n=61), som forbuddet især vil få konsekvenser
for, er der 31 % af disse, der bakker et solarieforbud op, mens 61 % er i mod, og 8 % ikke har taget stilling
(tal fremgår ikke af figur).
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Figur 9.2. Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at gå i solarium? Blandt 15-25årige Fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere (n=1.880)

9.2. Opbakning til et solarieforbud blandt 40-50-årige mødre
Otte ud af ti mødre går ind for et solarieforbud
Der er otte ud af ti af de 40-50-årige mødre (78 %), der bakker op om et solarieforbud for unge under 18 år.
Der er ingen sammenhæng mellem mødrenes opbakning til et solarieforbud og mødrenes
uddannelsesmæssige baggrund eller samlede husstandsindkomst (tal fremgår ikke af figur). Dog viser
undersøgelsen, at der er en markant forskel på opbakningen blandt de mødre som hhv. er solariebrugere
og ikke-solariebrugere. Der er 83 % af de mødre, som ikke bruger solarium, der bakker op om et forbud,
mens kun 56 % af de mødre, som selv bruger solarium, bakker op.
Figur 9.3. Mener du, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at gå i solarium? Blandt 40-50årige mødre. Fordelt på solariebrugere og ikke-solariebrugere (n=1.021)
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Boks 9.1. Opbakning til et solarieforbud har været stigende fra 2009 til
2011 blandt 40-50-årige mødre
Andelen af mødre som bakker op om et forbud mod solarier for unge under 18 år har
været stigende siden 2009. I 2009 bakkede 74 % af mødrene op om et forbud, i 2010 var
denne andel steget til 76 % og i 2011 bakker 78 % af mødrene op om et solarieforbud.
Figur 9.4 Udviklingen i opbakning til et solarieforbud blandt 40-50-årige mødre fra 20092011
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10. Metode
Denne kortlægning er baseret på data fra tre forskellige spørgeskemaundersøgelser:
Den første dataindsamling er foretaget af Gallup som en del af Gallups Børneindexundersøgelse og
omfatter 1.416 børn i alderen 5-14 år. Børneindexundersøgelsen er en undersøgelse af børn og
unges forbrugs- og medievaner, og Solkampagnen har siden 2008 haft spørgsmål med om børns
sol- og solarievaner. Data blev indsamlet i august 2011 via en postal spørgeskemaundersøgelse, og
er vægtet i forhold til køn, alder og region.
Den anden dataindsamling er foretaget i december 2011 af Epinion som en webbaseret
spørgeskemaundersøgelse blandt 1.888 respondenter i alderen 15-25 år. Respondenterne er
udtrukket fra Epinions Danmarkspanel og data er repræsentativt på køn, alder og geografi (Øst/Vestdanmark).
Den tredje dataindsamling er foretaget i december 2011 af Epinion som en webbaseret
spørgeskemaundersøgelse blandt 1.024 mødre i alderen 40-50 år med mindst ét barn i alderen 1218 år. Respondenterne er udtrukket af Epinions Danmarkspanel, og data er repræsentativt på køn,
alder og region.

De tre ovennævnte undersøgelser er alle blevet gennemført hvert år siden 2008. Denne rapport bygger
hovedsagligt på data fra 2011, men i udviklingsboksene i de forskellige kapitler anvendes også data fra
2008, 2009 og 201035. Alle dataindsamlinger er – som ovenfor angivet - foretaget som
spørgeskemaundersøgelser. Dermed er oplysninger om respondenternes viden, holdninger og adfærd i
forbindelse med solariebrug baseret på respondenternes selvrapportering.

10.1. Børneindexundersøgelsen 2011
Børneindexundersøgelsen blev gennemført i august måned 2011. De yngste af børnene har besvaret
spørgeskemaet sammen med deres forældre. Børneindexundersøgelsen indeholdt 12 solrelaterede
spørgsmål til de 5-12-årige og 12 solrelaterede spørgsmål til de 13-18-årige. For at undgå overlappende
aldersgrupper36 er det kun data fra følgende aldersgrupper, der indgår i rapporten: 5-12 år (n=1.122) og 1314 år (n=294). De solarierelaterede spørgsmål i de to spørgeskemaer har været næsten ens37, og derfor har
det været muligt at kigge på gruppen af 12-14-årige (n=437).
Børneindexundersøgelsen gennemføres én gang årligt efter skolernes sommerferie. Børnene rekrutteres
via CATI38. Der indhentes forældreaccept for børn under 14 år. Data vægtes i forhold til køn, alder og
region.
35

Data for de 5-14-årige sammenlignes ikke over tid.
I undersøgelsen om unges solarievaner anvendes data for de 15-25-årige.
37
I spørgsmålet om, hvor ofte, man brugt solarium inden for de seneste 12 måneder, har kun de 5-12-årige haft svarmuligheden
”Jeg ved ikke, hvad et solarium er”. Det antages dog, at alle 13+-årige ved, hvad et solarium er, og derfor er det ikke et problem, at
de ikke har haft svarmuligheden.
38
Computer Assisted Telephone Interviewing.
36
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10.2. Unges solarievaner 2011 og Mødres solarievaner 2011
I december 2011 gennemførte analysebureauet Epinion to spørgeskemaundersøgelser for Kræftens
Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne:
1.888 unge i alderen 15-25 år fik stillet ca. 60 spørgsmål39 om deres solarievaner og om deres
kendskab til ’Sluk solariet’-kampagnen.
1.024 mødre i alderen 40-50 år med mindst ét hjemmeboende barn i alderen 12-18 år fik stillet ca.
60 spørgsmål40 om deres solarievaner, om deres kendskab til ´Sluk solariet´-kampagnen og om
deres holdninger til solariebrug hos deres børn.
Om Epinions Danmarkspanel
Samtlige respondenter er rekrutteret fra Epinions Danmarkspanel, der består af ca. 120.000 panelister.
Epinions Danmarkspanel er karakteriseret ved følgende:
Epinion arbejder udelukkende med lodtrækninger om gavekort af relativt ”ubetydelig” størrelse
(typisk tre gavekort á 300 kr.).
Der er karantæneregler, der medfører, at man højst får en invitation til at deltage i en undersøgelse
med 11 dages mellemrum.
Paneldeltagerne

udskiftes

løbende

for

at

undgå,

at

nogle

bliver

”eksperter”

i

holdningsundersøgelser.
Epinion sender systematisk påmindelser ud med et vist antal dage imellem, så det sikres, at så
mange som muligt svarer på de udsendte invitationer.
Repræsentativitet
Alle webpaneler, herunder også Epinions Danmarkspanel, består i udpræget grad af informationssøgende
og nysgerrige personer, og generelt har man forholdsmæssigt for få panelister blandt socialt dårligt stillede,
personer med en kort uddannelse, indvandrere, ældre mv. Derfor vil det ikke være muligt at fremskaffe
data fra webpaneler, som er fuldstændig repræsentativt i forhold til den danske befolkning. Det kan dog
sikres, at data er repræsentativt i forhold til en række specifikke parametre, og data for de 15-25-årige og
de 40-50-årige mødre i denne undersøgelse er repræsentativt på parametrene køn, alder og geografi. I
tabel 10.1 nedenfor ses, hvordan der måles på hhv. køn, alder og geografi i de to datasæt.
Repræsentativiteten er sikret ved en dataindsamling i kvoter, der maksimalt måtte afvige +/- 5 % i forhold
til befolkningssammensætningen opgjort af Danmarks Statistik.
39

Det præcise antal spørgsmål til den enkelte respondent afhænger af, hvad han/hun svarer på de enkelte spørgsmål. Der er
eksempelvis en række spørgsmål, der kun stilles til personer, der har været i solarium inden for de seneste 12 måneder.
40
Det præcise antal spørgsmål til den enkelte respondent afhænger af, hvad han/hun svarer på de enkelte spørgsmål. Der er
eksempelvis en række spørgsmål, der kun stilles til personer, der har været i solarium inden for de seneste 12 måneder.
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Tabel 10.1. Variable, der er repræsentativt fordelt blandt unge 15-25 år og mødre 40-50 år
Variabel
Unge 15-25 år
Mødre 40-50 år med børn i alderen 12-18 år
Køn
Pige/dreng
Kun kvinder
Alder
15-20 år/21-25 år
40-45 år/46-50 år
Geografi
Øst/vest41
Regioner (Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark,
Midtjylland, Nordjylland)

Svarprocent
Når Epinion indsamler interviews, udsendes invitationer løbende til de kvoter, hvor der mangler
besvarelser, f.eks. mænd i alderen 15-20 år, som bor i Østdanmark. Dette foregår automatisk, og derfor har
Epinion ikke tal på, hvor mange, der i alt er blevet inviteret til at deltage i undersøgelserne.
Svarprocenterne nedenfor er beregnet som andelen af respondenter, der har gennemført spørgeskemaet
ud af alle de respondenter, der har påbegyndt spørgeskemaet.
Blandt de unge var der 2.765, der påbegyndte spørgeskemaet. 449 interviews blev afbrudt undervejs, mens
201 interviews blev kasseret, fordi der var tale om dubletter – dvs. respondenter, der havde besvaret
spørgeskemaet mere end én gang42. I alt blev der gennemført 2.115 interviews (svarprocent: 76 %), hvoraf
de 1.888 var repræsentative og blev brugt i undersøgelsen (svarprocent: 68 %).
Blandt mødrene var der 1.579, der påbegyndte spørgeskemaet. 447 interviews blev afbrudt undervejs,
mens 81 interviews blev kasseret, fordi der var tale om dubletter – dvs. respondenter, der havde besvaret
spørgeskemaet mere end én gang43. I alt blev der gennemført 1.051 interviews (svarprocent: 67 %), hvoraf
de 1.024 var repræsentative og blev brugt i undersøgelsen (svarprocent: 65 %).
Tabel 10.2. Svarprocenter for interview med unge i alderen 15-25 år og mødre i alderen 40-50 år
Målgruppe
Antal personer
Svarprocent
Unge 15-25 år
Påbegyndte interviews
2765
100 %
Afbrudte interviews
449
Kasserede interviews
201
Gennemførte interviews (total)
2.115
76 %
Gennemførte interviews (repræsentative)
1.888
68 %
Mødre 40-50 år

Påbegyndte interviews
Afbrudte interviews
Kasserede interviews
Gennemførte interviews (total)
Gennemførte interviews (repræsentative)

1.579
447
81
1.051
1.024

100 %

67 %
65 %

41

Øst = Region Hovedstaden og Region Sjælland, og vest = Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.
Blandt dubletterne blev den første besvarelse inkluderet i datasættet.
43
Blandt dubletterne blev den første besvarelse inkluderet i datasættet.
42
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10. Metode
_______________________________________________________________________________________
Internetbaserede spørgeskemaundersøgelser og bortfaldsproblematik
Dataindsamlingerne for de 15-25-årige og de 40-50-årige mødre er, som ovenfor nævnt, gennemført som
internetbaserede spørgeskemaundersøgelser. Svarprocenterne for de to undersøgelser fremgår af tabel
10.2.
Svarprocenten i internetbaserede spørgeskemaundersøgelser er generelt lavere end for andre former for
undersøgelser.

I

modsætning

til

f.eks.

postale

undersøgelser

har

internetbaserede

spørgeskemaundersøgelser den fordel, at indsamlingen kan fortsættes indtil det ønskede antal besvarelser
fra en bestemt målgruppe er registreret. Dette forhold gør, at bortfaldsproblematikken ikke er et lige så
stort problem som for andre former for undersøgelser.

10.3. Statistiske analyser
Alle statistiske analyser for 2011 er foretaget i PASW Statistics 18 (SPSS Inc.), mens udviklingstendenser
belyses via SAS 9.2. For at teste om en sammenhæng mellem to variable er statistisk signifikant, anvendes
χ2-tests. En p-værdi < 0,05 vurderes som signifikant.
Som udgangspunkt er det kun statistisk signifikante sammenhænge, der rapporteres. I enkelte tilfælde er
også insignifikante sammenhænge rapporteret, men her er det markeret med en ”havelåge” (#), at der ikke
er forskel på de grupper, der sammenlignes. Det er desuden kun statistisk signifikante sammenhænge, der
omtales som sammenhænge. Det samme er gældende, når udviklingen over tid undersøges. Eksempelvis
skrives kun, at der er flere piger end drenge, der bruger solarium, fordi der er statistisk signifikant flere
piger end drenge, der bruger solarium.
Spørgsmål til undersøgelsen, datagrundlag, metode m.v. kan rettes til Kræftens Bekæmpelse og
TrygFondens Solkampagnes evalueringsenhed CEDS (Center of Excellence for evaluering og monitorering
under den Danske Solkampagne) ved faglig daglig leder Lise Heiner Schmidt (lhs@cancer.dk).
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I denne rapport kortlægges børn og unges solarievaner i 2011. Rapporten er baseret på tre
spørgeskemaundersøgelser:
”Børneindexundersøgelsen” med data for 1.416 børn i alderen 5-14 år. Undersøgelsen er
vægtet i forhold til køn, alder og region. Data er indsamlet i august 2011.
En undersøgelse med data fra 1.888 unge i alderen 15-25 år. Undersøgelsen er
repræsentativ i forhold til køn, alder og landsdel. Data er indsamlet i december 2011.
En undersøgelse med data fra 1.024 40-50-årige mødre til børn i alderen 12-18 år.
Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til alder og region. Data er indsamlet i december
2011.
I rapporten præsenteres andelen af danske børn og unge i alderen 5-25 år, der går i solarium
og/eller forventer at gøre det i fremtiden, samt udviklingen i børn og unges solariebrug gennem de
seneste fire år (2008-2011).
Endvidere belyses mulige årsager til, at unge 15-25-årige vælger eller fravælger at gå i solarium.
Afslutningsvis belyses unges kendskab til budskabet ’Sluk solariet’ og det undersøges desuden,
hvor mange unge og mødre, der støtter et solarieforbud for unge under 18 år.
Rapporten

er

udarbejdet

af

Kræftens

Bekæmpelse

og

TrygFondens

Solkampagnes

evalueringsenhed CEDS (Center of Excellence for evaluering og monitorering under den Danske
Solkampagne).
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