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Opsamling og konklusioner

Opsamling og konklusioner (I)
Med
en
repræsentativ
sample
af
565
småbørnsforældre med et eller flere børn på 0-3 år
er oplevet vigtighed og selvrapporteret adfærd
undersøgt i forhold til adfærdsmønstre, som vedrører
de 8 udvalgte råd og 12 forskellige adfærdsmønstre
(se råd på næste side).
Samlet set er andelen af uhensigtsmæssig adfærd
på tværs af alle råd 24 procent. Her er det især
respondenter, som er fraskilt/separeret og har en
husstandsindkomst på under 400.000 kr.
De adfærdsmønstre, hvor vi ser, at flest
småbørnsforældre, har en uhensigtsmæssig adfærd
er ift. 1) opbevaring af medicin, 2) korrekt udluftning,
3) afstøvning, 4) opbevaring af farlige væsker, og 5)
servering af store rovfisk. For de nævnte
adfærdsmønstre er andelen af uhensigtsmæssig
adfærd på 36 procent. Blandt fraskilte/separerede
respondenter er det næsten 50 procent.
”Barnets sundhed” og ”problematiske kemiske
stoffer” opleves som to væsensforskellige begreber,
der ikke er forbundet
med hinanden i

småbørnsforældrenes
bevidsthed.
Småbørnsforældrene tænker ikke på ”mit barns sundhed”, når
de tænker på ”problematiske kemiske stoffer”.
Desuden viser den overordnede analyse, at oplevet
handlekraftighed (self-efficacy) øger oplevelsen af
alvor ift. problematiske kemiske stoffers effekt på
helbredet. Jo større den oplevede indflydelse på
barnets eksponering for problematiske kemiske
stoffer er, og jo større viden om emnet, desto større
opleves de helbredsmæssige konsekvenser for
barnet ved eksponering. Den oplevede indflydelse er
desuden lavest blandt mænd og de lavest
uddannede.
På de følgende sider gennemgås de væsentligste
konklusioner for hvert af rådene. Rådene er rangeret
således, at de råd, som vurderes at være mindst
efterlevede rangeres først, og de råd som flest
efterlever er til sidst.
Denne rangliste danner således også grundlag for de
efterfølgende anbefalinger til kampagens fokus.
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Opsamling og konklusioner (II)
På de følgende sider gennemgås de væsentligste
konklusioner for hvert af de 8 råd. Konklusionerne er
både baseret på indsigter fra den kvantitative analyse,
samt feltstudierne i 8 hjem.
Rådene er rangeret således, at de råd, som er de
mindst efterlevede, rangeres først, og de råd som flest
efterlever er til sidst. Her ses de 8 råd listet ift. hvor
mange i målgruppen, som har en uhensigtsmæssig
adfærd:
1.
2.
3.
4.
5.

Råd 6: Sikker opbevaring og destruktion af
medicin for at undgå utilsigtet eksponering
(LMST)
Råd 1: Sørg for et godt indeklima – luft ud og gør
rent (MST)
Råd 8: Forgiftninger – sikker opbevaring og
opmærksomhed ved brug (SST)
Råd 4: Server ikke fisk som tun, haj og gedde
(heller ikke tun på dåse) til børn under 3 år
(FVST)
Råd
2:
Køb
og
brug
svanemærkede

6.
7.
8.

plejeprodukter uden parfume (MST)
Råd 3: Vask nye produkter inden brug (MST)
Råd 7: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (SST)
Råd 4: Server varieret mad (FVST)

Ranglisten danner således også grundlag for de
efterfølgende anbefalinger til kampagens fokus.
På de to følgende sider ses henholdsvis
respondenternes vurderede væsentlighed af rådene
efterfulgt af ranglisten over uhensigtsmæssig adfærd.
Kriterierne for problematisk adfærd kan findes under
operationaliseringen i afsnit 1.
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Figur 1.1: "Vi vil gerne bede dig vurdere, hvor vigtigt tiltaget er for dig i dit hjem ift. at undgå
problematiske kemiske stoffer."
Rangering af gennemsnit (med 99 pct.-konfidensintervaller) på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtig
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Figur 1.2: Andel af danskerne med adspurgt uhensigtsmæssig adfærd ift. problematiske kemiske stoffer
Rangering af andele (angivet i procent med konfidensintervaller)
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Opsamling og konklusioner (III)
Råd 6: Sikker opbevaring og destruktion af
medicin for at undgå utilsigtet eksponering
(LMST)
Størstedelen af småbørnsforældre lever op til rådet
om at opbevare medicin utilgængeligt for deres børn
(87 pct.). Dette stemmer således godt overens med,
at forældre vurderer denne handling som den næstvigtigste at følge, ifm. at undgå at udsætte deres barn
for problematiske kemiske stoffer.
Ser man derimod på andelen, der sommetider eller
altid har medicin i en taske eller jakkelomme svarer 51
pct. dette. Endvidere smider 30 % af målgruppen
medicin i skraldespanden.
Opbevaring af medicin er komplekst. Feltbesøgene
tyder ligesom den kvantitative analyse på, at
størstedelen af respondenterne er bevidste om rådet
og handler på det, når det drejer sig om selve
opbevaringen. Der opstår dog en gråzone i
forbindelse med brug eller bortskaffelse af medicin.

Her dukker medicinen oftere op tættere på børnene:
på bordplader, hvor de lidt ældre børn godt kan nå
det, i nærheden af det syge barn, ved vasken i
badeværelset, i tasken samt i skraldespanden.
Interviewpersoner i feltstudiet gør meget ud af at
fortælle deres børn, at der er skabe, de ikke må gå i,
men det dækker netop ikke ’gråzonen’, hvor farlig
medicin pludselig kan optræde i en – for barnet –
’ufarlig’ kontekst dvs. udenfor skabet.
I forbindelse med korrekt destruktion af medicin, er
der en diskrepans mellem feltbesøg og spørgeskema,
da 7/8 feltbesøg vidner om, at de ved, hvordan de
korrekt bortskaffer medicin.
Konklusionen er, at der er forbedringspotentiale for
bevidstgørelse af ’gråzonerne’.
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Opsamling og konklusioner (IV)
Råd 1: Sørg for et godt indeklima – luft ud og gør
rent (MST)
Tre ud af fire småbørnsfamilier angiver (72 pct.), at de
lufter ud dagligt eller oftere. Ser man derimod alene
på familier, der lufter ud i 5 minutter med gennemtræk
dagligt eller oftere, er det kun lidt over halvdelen af
målgruppen (54 pct.). Derfor rangerer dette råd på
andenpladsen. Endvidere er det kun 14 % i
målgruppen, som lufter ud på den rigtige måde og på
det rigtige tidspunkt, i forhold til at begrænse CO2 og
partikler, der hvor barnet sover.
Til dette adfærdsmønster hører også afstøvning, som
ca. lige så få gør regelmæssigt (ugentligt eller oftere)
(55 pct.). Manglende afstøvning er således det
adfærdsmønster, som kommer på en tredjeplads. En
lille fjerdel angiver, at de støvsuger sjældnere end én
gang om ugen (23 pct.).
Regelmæssig udluftning vurderes som det sjettevigtigste adfærdsmønster at følge ud af ni, og
regelmæssig rengøring vurderes som den femtevigtigste.
Oplevet vigtighed hænger negativt sammen med

adspurgt adfærd for udluftning: Dvs. at de, der lufter
ud, tillægger adfærdsmønsteret mindre vigtighed end
de, der ikke lufter ud. Omvendt forholder det sig
imidlertid med støvsugning og afstøvning: De, der
angiver at støve af og støvsuge regelmæssigt,
tillægger rengøring større vigtighed end de, der ikke
gør det.
De hyppigste årsager til udluftning er høj temperatur
eller ’tung luft’. Ingen lufter ud pga. kemi. Det tyder på
to ting: 1) de lufter ud, der hvor de opholder sig mest (i
vågen tilstand), og 2) de gør det som regel for
sent/reaktivt.
Det samme gælder rengøring. De hyppigste årsager
til rengøring er, om støvet er synligt eller skidtet
mærkbart, hvilket igen fordrer en reaktiv adfærd i de
mest brugte rum.
Det kan derfor konkluderes, at der ikke er fokus nok
på de væsentligste handlinger eller de væsentligste
rum.

7
Copyright /KL.7 2017

Opsamling og konklusioner

Opsamling og konklusioner (V)
Råd 8: Forgiftninger – sikker opbevaring og
opmærksomhed ved brug (SST)
41 % af småbørnsfamilierne opbevarer farlige væsker
(rengøringsmidler og/eller husholdningskemikalier) i
gulvhøjde eller under bordhøjde. Dette er til trods for,
at sikker opbevaring af kemikalier vurderes som den
tredjevigtigste ud af ni handlinger for at undgå undgå
problematiske kemiske stoffer.
I forlængelse heraf ses også, at de forældre der
oplever handlingen som meget vigtig i højere grad
angiver, at de opbevarer deres væsker sikkert.
I feltbesøgene ser vi, at der gælder lidt det samme for
husholdningskemikalier, som for medicin. Alle
respondenter er klar over, at ’kradse’ kemikalier (=
flasker med advarsler og børnesikringer) skal være
udenfor børnenes rækkevidde. Det efterlader dog alle
andre kemikalier i den ’milde’ kategori, som derfor
kommer til at indeholde vinduesrens og Minuskalk og
derfor bliver opbevaret i børnehøjde. Derudover bliver
kemikalier i fortyndet tilstand (i brug) betragtet som

mindre farlige, eller i hvert fald skifter fokus til, at
barnet ikke glider i gulvvask og slår sig eller kommer
til at vælte spanden. Det kan konkluderes, at der er
forbedringspotentiale for bevidstgørelse af de farlige
kemikalier i den ’milde’ kategori, samt kemikalier i
brug.
Råd 4: Server ikke fisk som tun, haj og gedde
(heller ikke tun på dåse) til børn under 3 år (FVST)
To ud af fem forældre til børn på 0-3 år (38 pct.)
angiver, at de serverer tun til deres børn ugentligt eller
oftere. Mens hele 26 pct. angiver, at de serverer tun
oftere end én gang om ugen.
Dette adfærdsmønster er blandt de, der opleves som
mindre vigtige (nr. 7 ud af 9), og som således heller
ikke følges af en relativ stor andel af målgruppen.
(fortsætter næste side)
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Opsamling og konklusioner (V)
Råd 4: Server ikke fisk som tun, haj og gedde
(heller ikke tun på dåse) til børn under 3 år (FVST)
(fortsat)
Det interessante ved dette råd er, at interviewpersoner
på feltbesøgene kender til det, men vurderer det vidt
forskelligt (men generelt ikke særlig vigtigt). Det er
muligt, at rådet kolliderer med årtiers indsatser, der
fortæller, hvor sundt det er at servere fisk. En hypotese
er også, at man synes, det er hysterisk med 0-reglen
og derefter handler mere efter egen vurdering af rådet
– da ”hverdagen skal hænge sammen”.
Konklusionen er, at rådet ikke betragtes som ligeså
vigtigt, som så meget andet og derfor ikke håndhæves
af alle.
Ovenstående 4 råd anbefaler vi bliver en del af
kampagnen grundet, at disse 4 råd er de råd, der
følges af færrest småbørnsforældre til børn på 0-3
år.

Råd 2: Køb og brug svanemærkede plejeprodukter
uden parfume (MST)
Der er 35 pct. i målgruppen, som svarer at halvdelen
eller færre af deres plejeprodukter er svanemærkede
og uden parfume. Dette adfærdsmønster er ca. i
midten, hvad angår både oplevet vigtighed (nr. 4 ud af
9) og angivet adfærd (6 ud af 12).
Oplevet vigtighed hænger positivt sammen med
adspurgt adfærd: De, der køber svanemærkede
plejeprodukter uden parfume, tillægger adfærdsmønsteret mere vigtighed, end de, der ikke gør.
Alle interviewpersoner på feltbesøg er bekendte med,
at plejeprodukter til den lille skal være uden parfume.
Mange taler også om parabener, og alle nævner min. 1
af følgende : Svanemærket, Astma&Allergi-mærket og
brandet Neutral. 7/8 lever desuden op til ’korrekt’
adfærd.
Samlet set peger data på, at rådet allerede følges:
Respondenterne er ikke alene klar over, hvad de bør
gøre, men også hvordan de gør det, og en af
respondenter nævner endog at produkterne er ”nemme
at få fat på”.
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Opsamling og konklusioner (VI)
Råd 3: Vask nye produkter inden brug (MST)
Hver fjerde i målgruppen vurderes at have en
uhensigtsmæssig adfærd, hvor de sjældent eller aldrig
vasker nye produkter til deres barn inden brug
(placering som nr. 8 ud af 12).
Dette adfærdsmønster vurderes af småbørnsforældre,
som det mindst vigtige (nr. 9 ud af 9) ift. at undgå
problematiske kemiske stoffer.
Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, som vasker nye
tekstilprodukter før brug, tillægger adfærdsmønsteret
mere vigtighed, end de, der ikke gør.
Alle interviewpersonerne ved feltbesøg ved, at de bør
vaske tøjet, og 7/8 handler helt eller delvist på det. 5/7
gør det altid.
Også i dette tilfælde peger data på, at rådet allerede
følges.

Råd 7: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (SST)
Indendørs rygning er både det adfærdsmønster, som
opleves som vigtigst at følge (nr. 1 ud af 9), og det, som
næstfærrest har problemer med at følge. I praksis
ryges der i 6 pct. af hjemme ugentligt eller oftere.
Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De hjem, hvor der
regelmæssigt ryges indendørs, synes det er mindre
vigtigt at undgå tobaksrøg i hjemmet, end de, der aldrig
eller sjældnere end månedligt ryger indendørs.
Det mest ’succesfulde’ råd ift. feltbesøg er rådet om
ikke at ryge i hjemmet. Selv den respondent, der er
ryger, ikke ryger indenfor og går meget højt op i, at
hendes barn ikke skal udsættes for passiv røg – heller
ikke hos andre.
Igen peger begge undersøgelser på, at rådet allerede
tages meget alvorligt og efterleves af 92 pct. i
spørgeskema og 8/8 af hjemmene i feltbesøg.
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Opsamling og konklusioner (VII)
Råd 4: Server varieret mad (FVST)
Det sidste råd som gennemgås i dette resumé er rådet
om at spise varieret. Rådet er blevet afsøgt ved at
undersøge, hvor mange børn som spiser meget
ensidigt. Dette angiver kun 8 pct. i målgruppen, hvorfor
dette råd således er det som flest efterlever.
Dette stemmer godt overens med andre fund, fx ifm. at
det som forældre er allermest optagede af ved deres
barns sundhed er deres kost.
Samtlige husstande i feltbesøgene kender også rådet,
og alle har en klar idé om, hvad varieret kost er (lidt fra
alle ’grupper’). Men de serverer ikke varieret kost for at
undgå kemi, bortset fra 3, der giver udtryk for, at så
mange af deres madprodukter som muligt, skal være
økologiske. Den mest hyppige årsag er overordnet
generel sundhed og godt grundlag for vækst og
udvikling. Det kan derfor konkluderes, at den ønskede
handling allerede udføres, selvom årsagerne kan være
mange.
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Opsamling og konklusioner (VIII)
Kernemålgruppen:
For hvert råd er der nogle demografiske karakteristika
der gør sig særligt gældende. Når man kigger
overordnet på, hvad der kendetegner målgruppen, som
ikke efterlever rådene, så er de karakteristeret ved at
være:
•
•
•
•
•
•

Skilte/separerede
Mænd
Lavere husstandsindkomstgrupper (primært under
500.000 kr.)
Lavere uddannelsesniveau end videregående
uddannelser
Yngre end 35 år
De med forældre født helt/delvist uden for Danmark

Denne særlige gruppe respondenter er derudover
fælles om at tillægge mindre vigtighed til
handlingsmønstrene. Der er kun én undtagelse hertil:
Udluftning. Her tillægger de, der faktisk lufter ud mindst
én gang dagligt, mindre vigtighed end de øvrige til det
at lufte ud.
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