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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. Småbørns-
forældrene 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.

Opsamling og konklusioner (I)
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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. Råd 6: Sikker opbevaring og destruktion af
medicin for at undgå utilsigtet eksponering
(LMST)

2. Råd 1: Sørg for et godt indeklima – luft ud og gør
rent (MST)

3. Råd 8: Forgiftninger – sikker opbevaring og
opmærksomhed ved brug (SST)

4. Råd 4: Server ikke fisk som tun, haj og gedde
(heller ikke tun på dåse) til børn under 3 år
(FVST)

5. Råd 2: Køb og brug svanemærkede

plejeprodukter uden parfume (MST)
6. Råd 3: Vask nye produkter inden brug (MST)
7. Råd 7: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (SST)
8. 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.

Opsamling og konklusioner (II)
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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)

Fordelt på meget/mindre kritisk adfærd
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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 næst-
vigtigste 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’.

Opsamling og konklusioner (III)
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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 sjette-
vigtigste adfærdsmønster at følge ud af ni, og
regelmæssig rengøring vurderes som den femte-
vigtigste.
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.

Opsamling og konklusioner (IV)
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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)

Opsamling og konklusioner (V)
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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 adfærds-
mønsteret 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”.

Opsamling og konklusioner (V)
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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.

Opsamling og konklusioner (VI)
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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.

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.

Opsamling og konklusioner (VII)
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Afsnit 0 – rapportens opbygning

I det følgende beskriver vi de væsentligste konklusioner
fra survey-undersøgelsen af et repræsentativt udsnit af
danske forældre til 0-3-årige børn. Undersøgelsen
består af 565 valide besvarelser, og stikprøven er
sammenlignelig med populationen på relevante
baggrundskriterier. Endvidere er resultater fra survey-
undersøgelsen beriget med kvalitative indsigter fra
feltbesøg i 8 hjem (se den fulde metodebeskrivelse til
slut i rapporten).

Undersøgelsens besvarelser udgør sammenlagt et
tilfredsstillende statistisk datagrundlag for at drage
valide konklusioner om danske småbørnsfamiliers
forhold til problematiske kemiske stoffer i en bred vifte
af hverdagslige kontekster.

Afrapporteringen fra survey-undersøgelsen er
struktureret på følgende måde.

Først gennemgår vi det overordnede billede med en
samlet præsentation af de 9 råd. Det gælder især, hvad

oplever småbørnsforældrene som det vigtigste at gøre,
hvor ligger de største udfordringer ift. at opnå
hensigtsmæssig adfærd – og om der er nogen
sammenhæng mellem de to. Herunder hører en
gennemgang af de associationer, småbørnsforældrene
knytter til ”problematiske kemiske stoffer” og ”dit barns
sundhed”.

I anden del dykker vi længere ned i besvarelserne for
hvert enkelt råd. Det gør vi med henblik på at afklare,
hvordan forskellige slags børnefamilier adskiller sig fra
hinanden ift. opfattelser og adfærd.

Til slut gennemgås medieeksponering samt rapportens
metodiske grundlag.

Rapportens opbygning
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I gennemgangen af hvert af rådene har vi fulgt
nedenstående strategi for at afgøre, hvilke slags
småbørnsforældre der (1) vurderer, det er
mere/mindre vigtigt at følge de hensigtsmæssige
adfærdsmønstre, og (2) angiver, at de rent faktisk har
den hensigtsmæssige adfærd.

Oplevet vigtighed og adfærd er nemlig – som det vil
fremgå af afsnit 1 – to forskellige ting.

For både (1) og (2) gælder det dog, at vi har anvendt
blokrekursiv lineær regression for at teste
inddragelse af forskellige sæt af baggrundsvariable.
Det betyder, at samtlige undersøgte afhængige
variable (oplevet vigtighed og adfærd) er blevet
kontrolleret for samtlige baggrundsvariable (køn,
alder, bopælsregion, indkomst, uddannelse, eget
fødeland og forældres fødeland).

Vi har altså kontrolleret for alle inddragne
baggrundsvariable, men vi viser kun dem, der
betyder noget.

De figurer, der vises i resten af rapporten, er kun de
af de undersøgte sammenhænge, som kontrolleret
for alt andet skaber signifikant variation i de
afhængige variablene. Da samplen grundet den
snævre målgruppe er relativt lille, anser vi alene p-
værdier på <0,01 som signifikante.

For hver figur er der angivet antal besvarelser. Dette
kan variere en smule fra figur til figur.

Analysestrategi
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Som udgangspunkt for analysen har vi operational-
iseret hvert af de 8 råd, så vi kunne skelne skarpt
mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig
adfærd.

På de følgende sider redegør vi for, hvordan hvert af
de 8 råd er operationaliseret ift. spørgsmåls-
besvarelserne. Vi har indlagt et yderligere skel i
graden af uhensigtsmæssig adfærd, hvorfor der også
for hvert råd er angivet operationaliseringskriterier for
”Meget kritisk adfærd”.

Sørg for et godt indeklima – luft ud og gør rent
”Hvor ofte lufter du/I ud i din/jeres bolig?”:
• Hensigtsmæssig adfærd: ”Hver dag” eller ”Flere

gange hver dag”
• Kritisk adfærd: Sjældnere end ”Hver dag”
• Meget kritisk adfærd: ”En gang om ugen” og

sjældnere

”Hvor ofte lufter du/I ud i din/jeres bolig af minimum 5
minutters varighed med gennemtræk?”:
• Hensigtsmæssig adfærd: ”Hver dag” eller ”Flere

gange hver dag”
• Kritisk adfærd: Sjældnere end ”Hver dag”
• Meget kritisk adfærd: ”En gang om ugen” og

sjældnere

”Hvor ofte bliver der støvsuget i hele din bolig?”:
• Hensigtsmæssig adfærd: Oftere end ”1-3 gange

om måneden”
• Kritisk adfærd: ”1-3 gange om måneden” og

sjældnere
• Meget kritisk adfærd: ”Aldrig” el. ”1-2 gange i

kvartalet eller sjældnere”

”Hvor ofte bliver der støvet af på overflader i hele din
bolig?”:
• Hensigtsmæssig adfærd: Oftere end ”1-3 gange

om måneden”
• Kritisk adfærd: ”1-3 gange om måneden” og

sjældnere
• Meget kritisk adfærd: ”Aldrig” el. ”1-2 gange i

kvartalet eller sjældnere”

Operationalisering råd og hensigtsmæssig adfærd

16



Copyright /KL.7 2017

Afsnit 0

Køb og brug svanemærkede plejeprodukter uden
parfume

”Hvor mange af de plejeprodukter (fx cremer, sæber,
shampoo, salver, tandpasta mm), som du anvender
til dit barn på 0-3 år, er (Svanemærkede/Uden
parfume)”:
• Hensigtsmæssig adfærd: ”Størstedelen” eller

”Alle” er enten svanemærket eller uden parfume
• Kritisk adfærd: ”Halvdelen” eller færre er enten

svanemærket eller uden parfume
• Meget kritisk adfærd: ”En mindre andel” eller

færre er enten svanemærket eller uden parfume

Vask nye produkter inden brug

”Hvor ofte vasker du nyt tøj og andre nye tekstilvarer
inden brug første gang. Det kunne fx være tøj,
stofbleer, sengetøj m.m.”
• Hensigtsmæssig adfærd: ”Altid”
• Kritisk adfærd: ”Sommetider” og sjældnere
• Meget kritisk adfærd: ”Sjældent” eller ”Aldrig”

Server ikke fisk som tun, haj og gedde (heller
ikke tun på dåse) til børn under 3 år.
”Hvor ofte spiser dit barn på 0-3 år store fisk som fx
tun? (Tænk på både frisk tun, tun på dåse, tunsalat
m.m.)”:
• Hensigtsmæssig adfærd: ”1-3 gange månedligt”

eller sjældnere
• Kritisk adfærd: ”1 gang ugentligt” eller oftere
• Meget kritisk adfærd: ”2-3 gange ugentligt” eller

oftere

Server varieret mad
”Sæt kryds ved de madvaregrupper, som dit barn på
0-3 år spiser hver dag eller næsten hver dag”:
• Hensigtsmæssig adfærd: Maks. 2 kryds af de

oplistede madvaregrupper (kartofler, ris,
abrikos/rosiner, pistacie-/paranødder, sojadrik og
figenstænger/-pålæg)

• Kritisk adfærd: Min. 3 kryds
• Meget kritisk adfærd: Min. 4 kryds
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Sikker opbevaring og destruktion af medicin for at
undgå utilsigtet eksponering
”Nedenfor er listet en række ting, som du bedes
angive, hvor du/I opbevarer hjemme hos jer”:
• Hensigtsmæssig adfærd: Opbevarer

håndkøbsmedicin og anden medicin ”i bordhøjde”
eller højere

• Kritisk adfærd: Opbevarer håndkøbsmedicin eller
anden medicin ”i gulvhøjde eller lavere end
bordhøjde”

• Meget kritisk adfærd: Opbevarer
håndkøbsmedicin og anden medicin ”i gulvhøjde
eller lavere end bordhøjde”

”Har du noget af følgende i din taske, jakkelomme
el.lign?”:
• Hensigtsmæssig adfærd: Opbevarer ”aldrig”

håndkøbsmedicin og anden medicin på de
nævnte steder.

• Kritisk adfærd: Opbevarer ”sommetider” eller
”altid” håndkøbsmedicin eller anden medicin
Meget kritisk adfærd: Opbevarer ”altid”
håndkøbsmedicin og anden medicin på de
nævnte steder.

Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet
”Hvor ofte ryges der indenfor i din/jeres bolig?”:
• Hensigtsmæssig adfærd: ”Et par gange om

måneden” eller sjældnere.
• Kritisk adfærd: ”En gang om ugen” eller oftere
• Meget kritisk adfærd: ”Flere gange ugentligt” eller

oftere

Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksom
ved brug
”Nedenfor er listet en række ting, som du bedes
angive, hvor du/I opbevarer hjemme hos jer”:
• Hensigtsmæssig adfærd: Opbevarer

rengøringsmiddel og husholdningskemikalier ”i
bordhøjde” eller højere

• Kritisk adfærd: Opbevarer rengøringsmiddel
eller husholdningskemikalier ”i gulvhøjde eller
lavere end bordhøjde”

• Meget kritisk adfærd: Opbevarer
rengøringsmiddel og husholdningskemikalier ”i
gulvhøjde eller lavere end bordhøjde”
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Vi bad respondenterne svare på, hvor vigtigt det var
for dem at udføre hvert af de 8 råd ”for at undgå
problematiske kemiske stoffer” (råd 1 delt op i hhv.
udluftning og rengøring, derfor angives 9
fremadrettet). I Figur 1.1 på den følgende side
fremgår resultatet i ranglisteform. For at undgå, at
besvarelserne af 9 ens spørgsmål øvede indflydelse
på hinanden (en kendt faldgrube i survey-forskning),
delte vi dem op i klumper af tre og randomiserede
rækkefølgen.

Besvarelserne viser et meget entydigt billede af
småbørnsfamiliernes risikovurdering: Det vurderes
som absolut vigtigst at undgå rygning og at opbevare
medicin og farlige kemikalier væk fra børnehøjde; at
anvende mærkede plejeprodukter, lufte ud og gøre
rent ligger i midten; i bunden af ranglisten finder vi
det at servere varieret kost samt vask af nye tekstiler
før brug.

Dette entydige billede overrasker ikke. Men i forhold
til den næste figur (1.2) er det interessant: Adspurgt

er børnefamiliernes adfærd nemlig ikke altid helt i
overensstemmelse med ranglisten over hvad, som
opleves vigtigst af følge af de 9 råd.

Eksempel herpå er, at det opleves som meget vigtigt
at opbevare medicin væk fra børn, dog svarer mere
end halvdelen (51 pct.), at de opbevarer håndkøbs-
og anden medicin i tasker/jakkelommer, hvor 0-3-
årige relativt nemt kan få fat i den. Her er der altså
en klar diskrepans mellem småbørnsforældrenes
intention (medicin vurderes som meget vigtigt at
opbevare sikkert) og handling (flertallet opbevarer
medicin usikkert).

(fortsættes efter Figur 1.1 og Figur 1.2)

Det overordnede billede
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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)

Fordelt på meget/mindre kritisk adfærd
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Et samlet mål for adfærd findes i Figur 1.3, hvor hhv.
alle 12 adfærdsmønstre er samlet i en gennemsnitlig
dumpeprocent. 24 procent af den adspurgte adfærd
på tværs af alle 12 adfærdsmønstre er altså
uhensigtsmæssig. Når vi alene ser på de
adfærdsmønstre, der centrerer sig i top 5 i Figur 1.2
(dvs. ekskl. rygning, varieret mad, vask af nye
tekstiler og mærkede plejeprodukter)*, er tallet
naturligvis højere, med 36 procent uhensigtsmæssig
adfærd.

*støvsugning, opbevaring af medicin i gulvhøjde,
udluftning u. gennemtræk er medtaget i de udvalgte,
da de hører sammen med adfærdsmønstre placeret
i top 5
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Figur 1.3:  Andel af respondenterne med adspurgt 
uhensigtsmæssig adfærd på tværs af råd

Procent med konfidensintervaller

Top 5
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Figur 1.4: Adspurgt uhensigtsmæssig adfærd på tværs af samtlige 
råd og samlet husstandsindkomst før skat 
Andel respondenter

Figur 1.5: Adspurgt uhensigtsmæssig adfærd på tværs af samtlige 
råd og civilstand
Andel respondenter

Figur 1.4 og Figur 1.5 viser, at det samlede mål for
alle 12 adfærdsmønstre varierer med husstands-
indkomst og civilstand.

Højere indkomstgrupper og gifte/samlevende er mest
tilbøjelige til at have hensigtsmæssig adfærd.
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Når vi alene ser på de udvalgte adfærdsmønstre i
Figur 1.6, varierer andelen af uhensigtsmæssig
adfærd alene med civilstand. Det er stadig
fraskilte/separerede, som har den højeste andel
uhensigtsmæssig adfærd.

Figur 1.6: Adspurgt uhensigtsmæssig adfærd på tværs af udvalgte 
adfærdsmønstre (ekskl. rygning, varieret mad, vask af nye tekstiler 
og mærkede plejeprodukter) og civilstand
Andel respondenter
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Det identificerede gab mellem intention og handling
– altså, mellem hvad der opleves som vigtigt at gøre,
og hvad der rent faktisk gøres – går igen flere
steder, bl.a. ifm. farlige væsker. Ifølge småbørns-
forældrene er det noget af det vigtigste overhovedet
at opbevare farlige væsker sikkert, men næsten hver
anden af dem (41 pct.) opbevarer dem i gulvhøjde.

Barnets sundhed vs. kemiske stoffer
Men hvad består dette gab egentlig i? For at besvare
dette spørgsmål er det nyttigt at kaste et blik på de
associationer, som småbørnsforældrene knytter til
deres intentioner og deres handlinger. Helt konkret
bad vi respondenterne skrive om det, de var optaget
af lige nu ifm. deres barns sundhed. Besvarelserne
fremgår af ordskyen i Figur 1.7. Heraf ses det klart,
at varieret kost og motion optager småbørns-
forældrene mest. Ordene som ”produkter”,
”parfume”, ”legetøj” og ”kemikalier” kan lige nøjagtig
anes i ordskyens periferi. Denne observation er
interessant i relation til den anden associationsleg i

surveyen, som følger på næste side.

Figur 1.7: ”Hvad er du optaget af lige nu i forbindelse med 
dit barn på 0-3 års sundhed?”
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Vi spurgte småbørnsforældrene, hvad de forbandt
med ”problematiske kemiske stoffer”. Deres svar
fremgår af Figur 1.8. Her er associationerne meget lidt
kost- og motionsrelaterede. I stedet er fokus her på
”parfume”, ”parabener”, ”medicin”, ”rengøringsmidler”
– og i det hele taget det, der er ”farligt”. Men endnu
mere dominerende i ordskyen er ordet ”ved”. Det
fremgår ikke direkte af Figur 1.8, men de hyppigst
anvendte ord sammen med ”ved” er ”intet”, ”ikke” og
”ingen”.

Småbørnsforældrene forbinder altså ”problematiske
kemiske stoffer” med noget, som ikke er relateret til
deres barns sundhed, men mere konkrete produkter
(fx rengøringsmidler) eller ”ting” i produkter ( fx
parfume, parabener). Og ofte har de ingen konkrete
associationer at knytte begrebet op på. Med andre ord
tænker småbørnsforældrene ikke på ”mit barns
sundhed”, når de tænker på ”problematiske kemiske
stoffer”.

Alle 9 spørgsmål om intention (dvs. om den oplevede
vigtighed ved at udføre de enkelte råd) indeholdt

formuleringen ”for at undgå problematiske kemiske
stoffer”, men er blevet stillet efter disse spørgsmål for
ikke at præge respondenternes svar uhensigts-
mæssigt.

Figur 1.8: ”Hvilke ord forbinder du med "problematiske 
kemiske stoffer" i hjemmet?”
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”Problematiske kemiske stoffer” blev opstillet som
referencerammen, når de skulle vurdere deres grad
af vigtighed og intention om at udføre den ene eller
anden handling. Når de derimod blev sat til at
beskrive deres egen adfærd, var det som
udgangspunkt med ”dit 0-3-årige barn” som
reference.

Handlekraftighed øger oplevelsen af alvor
Når vi ser på småbørnsforældrenes oplevelse af
egen indflydelse på, om barnet udsættes for
problematiske kemiske stoffer eller ej, opstår der et
interessant mønster: Jo større indflydelse, man synes
man har, desto større konsekvenser vurderer man, at
eksponering for problematiske kemiske stoffer har for
barnets helbred. Og som det fremgår af Figur 1.9, er
sammenhængen endnu stærkere for de, der angiver
at have høj viden om, hvordan man nedbringer
eksponering af problematiske kemiske stoffer.
Der er altså en direkte sammenhæng mellem
småbørnsforældrenes oplevelse af, at de selv kan
gøre noget ved problemet (høj self-efficacy), og

deres oplevelse af, hvor alvorligt problemet er for
barnets helbred: Højere oplevet handlekraftighed
(self-efficacy) og viden er således lig med højere
oplevet alvor.

Figur 1.9: Oplevet indflydelse på barnets eksponering for 
problematiske kemiske stoffer, og alvorlighed ved eksponering 
(fordelt på viden)
Oplevet indflydelse og helbredsmæssige konsekvenser er målt på skala fra 0-100 (0 = lille 
indflydelse og små helbredsmæssige konsekvenser, 100 = Stor indflydelse og store 
helbredsmæssige konsekvenser
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Alder spiller også ind: Jo ældre man bliver, des
større indflydelse oplever man at have på barnets
eksponering for problematiske kemiske stoffer –
men kun for dem, der angiver, at de har lav viden.
Blandt dem som har høj viden, ses denne
aldersforskel ikke. Det ser altså ud til, at høj viden
fjerner betydningen af alder for den enkeltes
oplevede indflydelse.

Vi undersøgte også, om højere viden var forbundet
med gennemsnitligt mere hensigtsmæssig adfærd.
Det var imidlertid ikke tilfældet ved kontrol for øvrige
baggrundsvariable – hverken for alle 12 undersøgte
adfærdsmønstre eller for gruppen af udvalgte
adfærdsmønstre. Viden er ikke forbundet med øget
tendens til hensigtsmæssig adfærd.

Figur 1.10: Oplevet indflydelse på barnets eksponering for 
problematiske kemiske stoffer, og alder (fordelt på viden)
Oplevet indflydelse og helbredsmæssige konsekvenser er målt på skala fra 0-100 (0 = lille 
indflydelse, 100 = Stor indflydelse)
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For 3 råd ses en sammenhæng mellem den
oplevede alvorlighed (konsekvenser) og oplevet
vigtighed med at følge rådet. Dette er for: Vask af
nye tekstiler, køb af mærkede plejeprodukter og
jævnlig afstøvning. For disse tre råd gælder det, at
småbørnsforældrene vurderer, at de er vigtigere at
følge, jo større helbredsmæssige konsekvenser,
problematiske kemiske stoffer vurderes at have
generelt. For de andre råd ses denne sammenhæng
ikke.
Ingen af disse tre råd er blandt de højest placerede
på hverken ranglisten i Figur 1.1 eller Figur 1.2.

De, der oplever mindst handlekraft ift. at nedsætte
børnenes eksponering for problematiske kemiske
stoffer, har to særlige socioøkonomiske
karakteristika: De er mænd (jf. Figur 1.6), og de er
lavt uddannede (jf. Figur 1.7).

Figur 1.11: Oplevet indflydelse på, om barnet 
udsættes for problematiske kemiske stoffer, og køn
Oplevet indflydelse er målt på skala fra 0-100 (0 = lille 
indflydelse, 100 = Stor indflydelse.
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Figur 1.11: Oplevet indflydelse på, om barnet udsættes for problematiske kemiske stoffer, og uddannelse
Oplevet indflydelse er målt på skala fra 0-100 (0 = lille indflydelse, 100 = Stor indflydelse.
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”Man kan ikke undgå partikler i 
byen. Hvor jeg selv kan gøre 

noget er fx at købe parfumefrit. 
Økologi eller frilandskød, så 
man undgår antibiotika som 

dyrene fordres med” 
- Connie

”Det er jo mig, der 
bestemmer, hvad der 

bliver købt ind” 
- Katrine

”Vi vælger jo selv de 
produkter, vi køber og 
hvordan, vi opbevarer 

dem” - Morten

”Hun er jo også i 
vuggestue, så jeg har jo 
ikke 100% påvirkning” 

- Dorte

”Jeg kan jo selv bestemme, 
hvad jeg køber. Men jeg 

kan jo ikke styre 
luftforureningen – eller at 

min nabo ryger på 
opgangen” - Lotte

”Meget stor – det er jo 
ligesom mig, der 

bestemmer, hvad han 
skal have” - Tove

”I forhold til det, vi ved, 
synes vi, at vi har stor 

indflydelse. Men EU har 
jo lige lavet en lov om 
mere kemi i legetøj” 

- Frederik

”Det er jo mig, der 
bestemmer det hele” 

- Rikke

Scoret indflydelse i gennemsnit: 88 (56-100)
Indsigter fra feltbesøg – oplevet indflydelse
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”Der er meget info og 
bevidsthed om det fx også i 

mødregruppen. Men jeg 
ved ikke så meget om 

konsekvenserne”
- Connie

”Ja, hvis der er noget, jeg ikke 
ved, googler jeg det” - Katrine

”Både og. Vi låser [skabe 
med kemikalier] af og 

kigger efter mærkninger”
- Morten

”Tænker ikke så meget over det, men 
følger bare alle de råd, der er. Fra blade 

og sundhedsplejersken”
- Dorte

”Jeg bruger min sunde 
fornuft. Somme tider 
falder jeg over artikler 

som fx den om Colgate 
- men jeg ved jo ikke, 

om det er rigtigt” -
Lotte

”Ikke andet end, at jeg køber 
svanemærket, og jeg tænker 
på parfume. Men jeg tror der 
er en masse andre ting som 

jeg kunne ændre, men det ved 
jeg bare ikke noget om” - Tove

”Gad vide, hvad der 
egentlig står på en 

Ajaxflaske?” - Frederik

Opsamlet vurdering: I meget høj grad: 1, I høj grad: 4, I nogen grad: 2, I mindre grad: 1
Indsigter fra feltbesøg – tilstrækkelig viden
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”Risiko for cancer, 
sygdomme, nedsat 
forplantningsevne, 

allergier, men det er bare 
gæt” - Connie

”Hvis man bliver udsat for 
kemiske stoffer, mens 

man har en snue, vil man 
måske blive meget syg” -

Katrine

”Store. De kan blive syge 
med det samme, men 

der er også de 
langsigtede effekter – fx 

nedsat fertilitet”
- Morten

”Hvis de altid får parfume 
eller dårlig mad og så videre, 
er det bare knap så sundt” -

Dorte

”Det [kemikalier] hober sig 
op i kroppen, men 

lægevidenskaben følger 
også med – jeg tror der er 

balance” - Lotte

”Jeg tror på, at det kan gøre 
noget, der ikke er godt. Fx 

allergier osv. Men jeg synes 
heller ikke man skal pakke 

dem ind, her er fx ikke klinisk 
ren, for jeg vil også gerne 

have, at han her et 
immunforsvar” - Tove

”Jeg tror vi bliver udsat for 
meget mere, end vi egentlig er 

klar over. Desuden halter 
lovgivningen hele tiden 

bagefter, og vi kender ikke 
konsekvenserne af 

krydspåvirkningerne”
- Frederik

Scoret vigtighed i gennemsnit: 73 (49-100)
Indsigter fra feltbesøg – helbredskonsekvenser
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Råd nr. 1: Sørg for et godt 
indeklima – luft ud og gør rent
Afsnit 2
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Selvom den gennemsnitlige score på vigtighed er høj
for udluftning– 76 ud af 100 - ligger regelmæssig
udluftning i den lavere ende på en 6. plads ud af ni
adfærdsmønstre. Relativt opleves regelmæssig
udluftning altså ikke som det vigtigste, når det
handlinger om at undgå problematiske kemiske
stoffer.

Regelmæssig udluftning med gennemtræk
adfærdsmønstre, som færrest ”lever op til” og
kommer således på en anden plads over
uhensigtsmæssig adfærd. 23 pct. har en meget
kritisk adfærd og lufter kun ud én gang om ugen eller
sjældnere.

Oplevet vigtighed ved at lufte ud regelmæssig
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = 
Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. udluftning og rengøring
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 1: Udluftning (første del)
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2.1 Hvem synes, det er mest/mindst vigtigt?

I forhold til de øvrige råd lå de adspurgte
børnefamiliers vurdering af, hvor vigtigt det er at
lufte ud regelmæssigt ift. at undgå problematiske
kemiske stoffer, i den nederste halvdel.

Figur 2.1 viser et boksplot over denne vurdering af
vigtighed overfor den faktiske adfærd. Her er det
interessant, at de, der lufter ud, finder det mindre
vigtigt at lufte ud end de, der ikke lufter ud.

Umiddelbart virker det kontraintuitivt, at det
forholder sig sådan. Fundet er dog i tråd med
indsigterne fra Realdania-projektet, hvor adspurgt
intention og faktisk adfærd heller ikke fulgtes ad. Det
viser også den generelle pointe fra adfærds-
videnskaben, at man ikke altid kan slutte direkte fra
intention til handling.

Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Figur nr. 2.1: Oplevet vigtighed ved at lufte ud ift. 
faktisk udluftningsadfærd
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 
= Meget vigtigt)
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

2.2 Hvem har uhensigtsmæssig adfærd?

Af Figur 2.2 fremgår det, at næsten tre fjerdedele af
de adspurgte småbørnsforældre angiver, at de lufter
ud mindst én gang dagligt. Det er i sig selv lovende.
Men når der spørges mere specifikt til udluftning á 5
minutters varighed med gennemtræk, falder dette tal
iflg. Figur 2.3 til lige over halvdelen.

Ser vi på ”korrekt” udluftning (dvs. flere gange hver
dag og med gennemtræk), har kun hver femte
danske småbørnsfamilie nået de adfærdsmæssige
mål.

Endvidere er det imidlertid ikke nok at lufte ud med
gennemtræk og flere gange om dagen. Kun hvis der
luftes ud på de rigtige tidspunkter, har udluftningen
den ønskede effekt på indeklimaet.

Figur nr. 2.2: ”Hvor ofte lufter du/I ud i din/jeres bolig?

n = 565

Figur nr. 2.3: ”Hvor ofte lufter du/I ud i din/jeres bolig á min 5 min 
varighed med gennemtræk?”

n = 565
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Det er nemlig afgørende, at luften er god i de
tidsrum, hvor barnet opholder sig på indendørs.
Derfor bør den væsentligste udluftning ske om
aftenen umiddelbart før sengetid (hvor barnet står
overfor at skulle opholde sig indendørs natten over).
Ser vi på denne del af småbørnsforældrenes
udluftningsvaner i Figur 2.4, er det tydeligt, at
flertallet lufter ud morgen og eftermiddag.

Vores sammentælling viser, at kun 14 pct. af de
adspurgte småbørnsforældre lufter korrekt ud, dvs.
mindst én gang i døgnet á 5 minutter med
gennemtræk om eftermiddagen, om aftenen ved
madlavning, inden børns sengetid og/eller i løbet af
natten.

Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Figur nr. 2.4: ” Hvornår på dagen lufter du/I typisk ud? (Du kan 
sætte flere krydser)”
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Men hvem er det så, der lufter mest/mindst ud? Den
væsentligste forskel ligger i civilstand. Figur 2.5 viser,
at fraskilte/separerede familier har en mindre tendens
til at lufte ud med gennemtræk.

Figur nr. 2.5: Udluftningsadfærd ift. civilstand
(Antal besvarelser)
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Bevidst om råd: 3/8

Årsager og analyse:
De hyppigste årsager til udluftning er: 
• Temperaturen er for høj
• Luften er ’tung’
• Luften er fugtigt
• Madlugt og -os
• Dårlig lugt (toilet og skiftepladser)
Det gør, at de fleste handler ’for sent’ og først lufter ud,
når de kan mærke, at ’det trænger’.
Det gør også, at de lufter mest ud, hvor de opholder
mest – når de er vågne, dvs. ikke soveværelset.
2/4 siger direkte, at de aktivt har oparbejdet en vane
om udluftning især på soveværelset ifm. fx at komme
hjem fra arbejde – men ikke på grund af kemi.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 1/3 

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 3/5

”Det er nok lidt sjældnere, måske 
en gang om ugen [udluftning i 

soveværelset]. Vi opholder os her 
jo ikke, vi sover her kun” – Lotte

Indsigter fra feltbesøg - udluftning
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

”Det er også vigtigt. Det er 
ikke rart at være i et rum hvor 

ilten forsvinder. Da vi fik ny 
sofa, så luftede vi mere ud 
end normalt. Jeg havde lyst 
til, at man helst skulle lade 
den stå ude et døgn. Det 

kunne vi ikke, så vi luftede 
meget ud”
- Connie

”Det er vigtigt. Men det er 
ligeså vigtigt på grund af, 
at jeg godt kan lide frisk 

luft, som kemi” 
- Katrine

"Vi har talt meget om det 
– at vi skal lave nogle 

faste rutiner for udluftning 
(…) Er det ikke noget 

med radon? At det sætter 
sig i støv?” - Morten

”Det er 
bare rart, 
her ikke 
lugter”
- Lotte

”Ja, det er jo meget 
rart at få luftet ud”

- Tove

”Det er ikke så vigtigt. Vi lufter ikke 
ud på grund af kemiske stoffer, men 
af alle mulige andre grunde - fx frisk 

luft osv.” - Frederik

”Jeg syntes jo ikke, at 
luften er vigtig. Jeg ved 

ikke, hvor meget det 
hjælper at lufte ud, men 
hun skal ikke ligge og 

drikke rengøringsmidler. 
Vi har en luftfrisker, som 
min mand bruger, fordi 

han har astma”
- Rikke

Scoret vigtighed i gennemsnit: 71 (3-100)

At sørge for, at luften i dit hjem skiftes ud ved at lufte ud flere gange om dagen….
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Den gennemsnitlige score på vigtighed er høj for
rengøring –7 ud af 100 - ligger regelmæssig
rengøring på en 5. plads ud af ni adfærdsmønstre.
Relativt opleves regelmæssig rengøring altså ikke
som det vigtigste, når det handlinger om at undgå
problematiske kemiske stoffer.

Regelmæssig afstøvning er blandt de
adfærdsmønstre, som færrest ”lever op til”. Alm.
støvsugning er dog i den nederste halvdel af
rangeringen ift. selvrapporteret adfærd.

Oplevet vigtighed ved at lufte ud regelmæssig
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = 
Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. udluftning og rengøring
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 1: Rengøring
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Der ses, modsat udluftning, en positiv
sammenhæng mellem oplevet vigtighed og adspurgt
adfærd, når vi ser på hvorvidt rengøring opleves
som vigtig og hvorvidt de støver af.

Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Figur nr. 2.6: Oplevet vigtighed ved at gøre rent og faktisk 
adfærd ift. afstøvning
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Figur nr. 2.7: ”Hvor ofte bliver der støvet af på overflader i hele din bolig?”

Den anden halvdel af rådet om at holde et godt
indeklima består i regelmæssig afstøvning og
støvsugning. Figur 2.7 viser fordelen af besvarelser
på spørgsmålet om, hvor ofte der støves af. Her
fremgår det tydeligt, at kun et fåtal (ca. 22 pct.)
støver af mere end én gang om ugen.

Interessant nok finder vi dog ingen variationer i disse
svar på tværs af socioøkonomiske baggrunds-
variable.

Afstøvning og støvsugning
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Figur nr. 2.8: ”Hvor ofte bliver der støvsuget i hele din bolig?”

Figur 2.8 viser, hvor ofte de adspurgte
småbørnsforældre angiver, at de støvsuger i hele
deres bolig. Her er det godt og vel hver anden, som
adspurgt støvsuger mere end én gang om ugen.

Her finder vi imidlertid et par systematiske variationer

i respondenternes baggrundsinformationer.

Således er gifte/samlevende bosat uden for Region
Hovedstaden og med ikke-akademiske uddannelse
omkring 20 pct. mere tilbøjelige til at støvsuge mere
end én gang om ugen.
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Bevidst om råd: 2/8*

Årsager og analyse:
Ligner meget udluftning: de primære årsager til, at man
gør rent er ikke kemi (eller allergi), men om snavset er
mærkbart: fx man kan se støvet eller man kan mærke
skidtet under fødderne.
Desuden gøres der oftere rent, der hvor man opholder
sig meget: stue, spisestue, køkken. Børneværelser
sjældnere på grund af bl.a. legetøj.
Afstøvning af dele eller hele hjemmet er sjældnere: 4/8
siger, at de støver af i hele hjemmet 1 gang om
måneden eller sjældnere.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 2/2 

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 2/6 

”Jeg støver af, når jeg lige husker det” 
[Hvad afgør, hvad der støves af?] 

“Om det er synligt (…) Jeg støver nok 
oftest de overflader af, som er nemme 

at komme til” – Pia (Mortens kone)

*Alle ved, de bør gøre rent. Tallet dækker over dem, der ved, det er vigtigt på grund af farlig kemi

Indsigter fra feltbesøg - rengøring
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

”Det har meget stor 
betydning for barns 

eksponering [for 
kemiske stoffer]” 

- Connie

”Det er rigtig vigtigt - men så i 
hverdagen bliver det ikke så tit, 
som jeg godt kunne tænke mig. 

(…) Det er noget med partikler fra 
elektronikken” - Katrine

”Det er vigtigt. Især Pia kan ikke 
have, når det roder. Men jeg har 
også læst en artikel om, at det 
heller ikke er godt, hvis der er 

klinisk rent. Så er bliver de ikke 
så modstandsdygtige”

- Morten

”Helt sikkert, han er jo meget 
nede på gulvet, og hvis der 
ligger kattemad eller andet, 

så skal det op med det 
samme.” - Tove

”Det er vigtigt, de ikke skal 
udvikle allergier, men andre 
ting er vigtigere. Fx vil jeg 
heller nå at lave mad og 

tage opvasken. Og så er vi 
ikke så plagede af det, 

synes jeg” - Lotte

”Ja altså, vi vil ikke have gulvet 
ødelagt af sten, og vi vil ikke 
have myrer, men ikke noget 
specifikt i forhold til kemiske 

stoffer”
- Frederik

Scoret vigtighed i gennemsnit: 75 (30-100)
At sørge for, at gulve og andre overflader jævnligt er støvfri….
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Bevidst om råd: 0/8

Årsager og analyse:
Det mindste legetøj opbevares ofte i kasser/kurve,
men ofte uden låg.
Bøger, spil, dukker, bamser samt større ting som
dukkehuse, skumdyr mm. står altid frit.
Kasser lader til at blive anvendt som en praktisk
foranstaltning – ikke til at holde støv ude – men til at
holde styr på mindre ting. Især småting, der hører
sammen samles i kasser, fx lego eller trætog.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 0/8

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 1/8 

Indsigter fra feltbesøg - Opbevarer legetøj i kasser 
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Afsnit 2: Udluftning og rengøring

Der er en negativ sammenhæng mellem oplevet 
vigtighed og adspurgt adfærd, når vi taler om 
udluftning: De, der lufter ud, tillægger 
adfærdsmønsteret mindre vigtighed, end de, der 
ikke lufter ud.

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:

• Fraskilte/separerede
• Husstandsindkomst under 400.000 kr.
• Respondenter, hvis ene eller begge forældre er 

født uden for Danmark

Der er derimod en positiv sammenhæng mellem at 
opleve, at det er vigtigt at gøre ren, og om man gør 
det. De, der ofte støver af, synes også det er 
vigtigere at gøre rent, for at undgå problematisk 
kemi.

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd, ifm. 
støvsugning. (Gruppen afviger på nogle parametre 
fra, hvad der muligvis var forventet at finde):

• Ikke gifte/samlevende 
• Bosat i Region Hovedstaden
• Akademisk uddannelse

Opsamling råd 1
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Råd nr. 2: Køb svanemærkede 
plejeprodukter uden parfume 
Afsnit 3
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

Med en gennemsnitlige oplevet vigtighed på 79 ud af
100 ligger køb af mærkede plejeprodukter i den
højere ende på en 4. plads ud af ni adfærdsmønstre.
Relativt opleves køb af mærkede plejeprodukter
altså ikke som det allervigtigste, men heller ikke det
mindst vigtige i forhold til at undgå problematiske
kemiske stoffer.

Ca. samme relative midt-placering (6 ud af 12) har
køb af mærkede plejeprodukter ift. adfærd. Lidt mere
end hver tredje angiver, at halvdelen eller mindre af
deres plejeprodukter er mærkede. Andelen, der
næsten ikke køber mærkede plejeprodukter – dvs.
gruppen med ”meget kritisk” adfærd ligger på 22 pct.

Oplevet vigtighed ved at købe svanemærkede 
plejeprodukter uden parfume
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 
= Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. køb af svanemærkede 
plejeprodukter uden parfume
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 2: Køb svanemærkede plejeprodukter uden parfume 
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

3.1 Hvem og hvor mange køber de rigtige 
produkter?

Adspurgt er danske småbørnsforældre er meget
opmærksomme på at købe svanemærkede og
parfumefri plejeprodukter til deres 0-3-årige børn.
Som det blev vist i Figur 1.1, vurderede
respondenterne gennemsnitligt vigtigheden ved at
købe mærkede produkter til 79 ud af 100. Det var
det fjerdehøjeste gennemsnit blandt alle råd.

Figur 3.1 viser ligeledes, at langt de fleste svarer, at
”Størstedelen” og ”Alle” plejeprodukter er mærkede.
Det gælder både andelen af svanemærkede
produkter og produkter uden parfume.

I gennemsnit angiver forældrene, at de bruger 4,5
produktkategorier til deres barn på 0-3 år. Der ses
en sammenhæng mellem, at de der overvejende
siger, at de bruger mærkede og parfumefri produkter
også bruger flere produktkategorier. Dette er også
gældende ved kontrol for baggrundsfaktorer.

Figur nr. 3.1: ”Hvor mange af de plejeprodukter (fx cremer, sæber, 
shampoo, salver, tandpasta, m.m.), du anvender til dit barn på 0-3 år, 
er:”
(Antal besvarelser)
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

To baggrundsfaktorer spiller ind ift. den adspurgte
adfærd: Køn og forældrenes fødeland. Adspurgt er
mænd og andengenerationsindvandrere hhv. 10 pct.
og 22 pct. mindre tilbøjelige til at købe mærkede
plejeprodukter end resten af respondenterne.

Som Figur 3.2 viser, er der en tydelig overvægt af
kvinder blandt de, der mest køber mærkede
plejeprodukter.
Blandt de respondenter, hvis forældre begge er født
i Danmark, er der iflg. Figur 3.3 ligeledes en større
tendens til at angive køb af mærkede
plejeprodukter.

Figur nr. 3.2: Andel mærkede plejeprodukter ift. køn
Antal besvarelser

Figur nr. 3.3: Andel mærkede plejeprodukter ift. forældres fødeland
Antal besvarelser
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

3.2 Hvem synes, det er vigtigt at købe mærkede 
plejeprodukter?

Den positive sammenhæng mellem den adspurgte 
intention og den adspurgte adfærd er tydelig i Figur 
3.4. De småbørnsforældre, som angiver at ”Alle” 
eller ”Størstedelen” af deres plejeprodukter er 
mærkede, synes også, at det er vigtigere at gøre.

Den overordnede sammenhæng er altså klar: Jo 
vigtigere, småbørnsforældrene synes det er at købe 
mærkede plejeprodukter til deres 0-3-årige børn, 
desto mere gør de det (iflg. dem selv) også.

Figur nr. 3.4: Oplevet vigtighed ved at købe mærkede 
plejeprodukter ift. faktisk adfærd
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

Når vi kontrollerer for alle socioøkonomiske
baggrundsvariable, er der især én, som har
betydning for : Køn.

Som før vist angiver færre mænd end kvinder, at de
køber mærkede plejeprodukter. Figur 3.5 viser dertil,
at mænd synes, det er mindre vigtigt at købe
mærkede plejeprodukter.

Figur nr. 3.5: Oplevet vigtighed ved at købe mærkede 
plejeprodukter ift. køn
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

Derudover er der to konsistente sammenhænge i
datamaterialet: Småbørnsforældre med højere
husstandsindkomster (Figur 3.6) og en bopæl i en
lejlighed i hovedstadsområdet (Figur 3.7) synes, det
er vigtigere at købe mærkede plejeprodukter.

Figur nr. 3.6: Oplevet vigtighed ved at købe mærkede 
plejeprodukter ift. husstandsindkomst
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)

Figur nr. 3.7: Oplevet vigtighed ved at købe mærkede plejeprodukter ift. 
bopælsform
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

Bevidst om råd: 8/8

Årsager og analyse:
Alle respondenter nævner min. 2 af følgende: ”ingen
parfume”, ”ingen parabener”, ”Svanemærket-”,
”Astma&Allergi-mærket” eller ”Neutral”.
Hos 7/8 er over 50% af plejeprodukter til den mindste
’korrekte’.
Opmærksomheden går på frygten for allergi,
hormonforstyrrende stoffer og fremtidig nedsat fertilitet.

Respondenterne giver udtryk for, at de ved, hvad de
bør og hvordan de får fat i produkterne.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 7/8

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0/1

”Jeg vil begrænse 
mængden af kemikalier. Jeg 

tænker ikke, det er godt. 
Det er ikke naturligt” -

Katrine

Indsigter fra feltbesøg - plejeprodukter
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

”Det er vigtigt. Det bliver hurtigt en 
kemicocktail. Og jeg synes det er 

let at få fat på – sådan var det ikke 
med den første. Så jeg gør det 

mere nu” - Connie

”Jeg vil gerne begrænse kemiske 
stoffer (…) jeg vil gerne mindske 

konsekvenserne for Ronja, men også 
for fremtidige generationer – og 

miljøet”  - Katrine

”Meget vigtigt. Første prio er 
Svanemærket, og derefter 

skal det ’virke’.
[Fx fjerne eksem] Men 

’virker’ det ikke, køber vi 
noget, der gør. Så tjekker vi 

ikke mærkater”
- Morten

”Det er vigtigt, da den 
yngste har meget 
hududslæt” - Lotte

”Jeg vil jo helst undgå 
parfume og sæbe osv.”

- Rikke

”Vi går op i det, men det 
skal også fungere i 

hverdagen. Er der ikke 
noget, vælger jeg noget 

andet” - Frederik

Scoret vigtighed i gennemsnit: 87 (32-100)

”Det er vigtigt for mig. jeg 
bruger kun parfumefri 

vaskemiddel og 
shampoo, fordi det har 

jeg hørt man skal”
- Tove

”Ja, jeg køber altid 
Svanemærke og 
Astma&Allergi-

forbundet”  - Dorte

At sørge for, at alle dit barns plejeprodukter både er svanemærkede og 
parfumefri
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Afsnit 3: Svanemærkede og parfumefri plejeprodukter

Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, køber
svanemærkede plejeprodukter uden parfume,
tillægger adfærdsmønsteret mere vigtighed, end
de, der ikke gør.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest
vigtighed:

• Mænd
• Husstandsindkomster under 600.000 kr.
• De, der bor i villa/rækkehus uden for Region

Hovedstaden

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:

• Mænd
• Respondenter, hvis ene eller begge forældre er

født uden for Danmark

Opsamling råd 2

60



Copyright /KL.7 2017

Råd nr. 3: Vask nye produkter 
inden brug
Afsnit 4

61



Copyright /KL.7 2017

Afsnit 4: Vask af nye produkter inden brug

Med en gennemsnitlig oplevet vigtighed på 64 ud af
100 ligger vask af nye tekstilprodukter inden brug i
den absolutte bund på en 9. plads ud af 9
adfærdsmønstre, der opleves som de vigtigste for at
undgå problematiske kemiske stoffer. Relativt
opleves vask af nye tekstiler før brug altså som det
mindst vigtige.

Hvad angår adfærd, angiver en lidt mere anseelig
mængde respondenter en uhensigtsmæssig adfærd.
Med sammenlagt hver fjerde i denne kategori er
vask af nye tekstiler før brug det 8. mest udbredte
uhensigtsmæssige adfærdsmønster ud af 12.
Heraf har 11 pct. ”meget kritisk” adfærd, hvilket vil
sige, at de kun ”sjældent” eller ”aldrig” vasker nye
tekstilprodukter før brug.

Oplevet vigtighed ved at vaske nye tekstiler før 
brug
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 
= Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. vask af nye tekstiler før brug
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 3: Vask nye produkter inden brug
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

4.1 Hvem synes, det er vigtigt at vaske nye
produkter inden brug?
I dette råd følges adspurgt adfærd og oplevet vigtighed
tydeligt ad: Faktisk adfærd understøttes af højere
oplevet vigtighed. De af de adspurgte
småbørnsforældre, som angiver at de som oftest
vasker nye tekstilprodukter før brug, tillægger det iflg.
Figur 4.1 langt større vigtighed end de øvrige
respondenter.

Figur nr. 4.1: Oplevet vigtighed ved at vaske nye 
produkter inden brug og faktisk adfærd
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = 
Meget vigtigt)
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug 4

Igen er der to centrale baggrundskarakteristika, som 
ved kontrol for alt andet forklarer variationen i den 
oplevede vigtighed: Køn og forældres fødeland.

I Figur 4.2 ses det, at kvinder tillægger vask af nye 
produkter før brug større vigtighed end mænd.

Figur nr. 4.2: Oplevet vigtighed ved at vaske nye produkter 
inden brug og køn
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

Som Figur 4.2 viser, har en kombination af eget
fødeland og forældrenes fødeland en signifikant
betydning: Jo færre af forældrene, som er født i
Danmark, desto lavere oplevet vigtighed ved at
vaske nye produkter inden brug – hvis man selv er
født i Danmark. Den laveste oplevede vigtighed ved

at følge dette råd skal altså findes blandt
småbørnsforældre, som selv er født i Danmark, men
hvis begge forældre er født uden for Danmark. Den
højest oplevede vigtighed findes blandt de, hvor
både de selv og forældrene er født uden for
Danmark.

Figur nr. 4.3: Oplevet vigtighed ved at vaske nye produkter inden brug 
samt forældres og eget fødeland.
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

Hvem vasker nye produkter inden brug?

Ser vi på den faktiske adfærd, angiver langt færre i
den laveste indkomstgruppe, at de vasker nye
produkter inden brug. Det er således iflg. Figur 4.4
næsten hver anden i gruppen med samlet
husstandsindkomst under 200.000 kr., som sjældent
vasker tekstiler før brug, mens det blandt de øvrige
er mindre end hver tredje.

Figur nr. 4.4: Adspurgt adfærd omkring at vaske nye produkter inden 
brug og husstandsindkomst
Antal besvarelser
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

Ca. samme forskel finder vi ift. forældrenes fødeland.
Iflg. Figur 4.5 er det mindre end hver tredje med begge
forældre født i Danmark, som sjældent vasker nye
tekstiler før brug. Blandt de med den ene eller begge
forældre født uden for Danmark er det mere end
halvdelen.

Figur nr. 4.5: Adspurgt adfærd omkring at vaske nye produkter inden 
brug og forældres fødeland
Antal besvarelser
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

Bevidst om råd: 8/8

Årsager og analyse:
Alle er klar over, at man bør vaske tekstil inden brug.
En enkelt familie udtrykker, at de gjorde det konsekvent 
med barn nummer 1, men ikke med nr. 2 og 3.
Bamser bliver glemt (opleves måske ikke som tekstil), 
og dem der husker det, ved ikke hvordan de skulle 
vaske bamser uden at ødelægge dem.

Respondenterne giver udtryk for, at de kender til rådet, 
har en rimelig klar fornemmelse af hvorfor, og i høj grad 
handler efter det.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 6/8

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0

”Alt bliver vasket inden hun må 
bruge det, for det er fyldt med 

kemikalier” - Lotte

”Jeg vasker altid hendes tøj inden, 
hun bruger det. Og jeg vasker også 

vores tøj, for når hun ligger op ad os, 
så rører hun det jo også” - Dorte

Indsigter fra feltbesøg – vask af nye produkter
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

”Jeg vasker altid nye tekstiler. 
Jeg har en veninde som er 

uddannet i tekstildesign, som 
har sagt, at jeg skal vaske det 

fordi det er fyldt med kemikalier 
fra produktionen” 

- Connie

”Tøjfabrikanterne putter kemi 
i, for at tøjet ikke krøller. Og 
så kan jeg ikke lide lugten af 

nyt tøj” 
- Katrine

”Vi vasker det altid af 
princip” - Morten

”Jeg vasker altid hendes og 
vores tøj så hun ikke kommer i 

kontakt med det. Ens hud 
reagerer på det. Det er jo noget i 

også med farve” 
- Dorte

”Det er bare blevet 
normalt, det ved børnene 

også (…) på grund af 
kemi i tøjet”

- Lotte

”Det burde være 
mere vigtigt for mig, 
end det er” - Rikke

”Vi vasker tøjet ca. 50% af gangene. 
Engang vaskede vi en body, der 

bagefter ikke passede” 
- Frederik

”Sengetøj gør jeg det, fordi det 
er stift. Vi gjorde det da han var 
lille, men vi gør det ikke mere” 

– Tove

Scoret vigtighed i gennemsnit: 82 (62-100)

At sørge for, at dit barns nye tekstilprodukter, bliver vasket inden de tages i brug
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Afsnit 4: Vask nye produkter inden brug

Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, vasker nye
tekstilprodukter før brug, tillægger adfærds-
mønsteret mere vigtighed, end de, der ikke gør.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest
vigtighed:

• Mænd
• Respondenter, som selv er født i Danmark, men

hvis begge forældre er født uden for Danmark

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:

• Husstandsindkomster under 200.000 kr.
• Respondenter, hvis ene eller begge forældre er

født uden for Danmark

Opsamling råd 3
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Råd nr. 4: Servér ikke fisk som 
tun, haj og gedde
Afsnit 5
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

Mht. oplevet vigtighed ligger rådet om ikke at servere
tunge rovfisk for sit 0-3-årige barn i den lavere ende
på en 7. plads ud af 9 på ranglisten. Det vurderes
altså som et relativt mindre vigtigt adfærdsmønster
at følge, når man vil undgå problematiske kemiske
stoffer.

Til gengæld følger næsten to tredjedele (ca. 62 pct.)
af de adspurgte småbørnsforældrene rådet.
Interessant er dog, at hele 26 pct. kategoriseres som
havende ”meget kritisk” adfærd, idet de oftere end
én gang ugentligt serverer tun og/eller andre store
rovfisk for deres 0-3-årige barn. Det er således det
adfærdsmønster, hvor størst andel af
respondenterne har ”meget kritisk” adfærd.

Oplevet vigtighed ved at vaske nye tekstiler før 
brug
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 
= Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. vask af nye tekstiler før brug
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 4: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

5.1 Hvem synes, det er vigtigt at undgå?

Modsat råd 1-3 er der ingen signifikant forskel i
oplevet vigtighed mellem de af respondenterne,
som følger rådet, og de som ikke gør. Begge
grupper har en compliance-rate på ca. to
tredjedele.

Fødeland har en betydning for, hvor vigtigt det
opleves at følge rådet: De, der er født uden for
Danmark, synes det er noget vigtigere ikke at
servere tunge rovfisk for deres 0-3-årige børn.

Figur nr. 5.1: Oplevet vigtighed ved ikke at servere tunge rovfisk og eget 
fødeland
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

5.2 Hvem har uhensigtsmæssig adfærd?

Som før nævnt følges rådet om ikke at servere tunge
rovfisk for 0-3-årige af to tredjedele af de adspurgte
småbørnsforældre.

Der er dog et par systematiske forskelle at bemærke,
når vi kontrollerer for relevante baggrundsvariable.

Først og fremmest er mænd – som det fremgår af
Figur 5.3 – mindre tilbøjelige til at følge rådet end
kvinder.

Figur nr. 5.3: Adspurgt adfærd servering af tunge rovfisk og køn
Antal besvarelser
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

Derudover er betyder uddannelsesniveau også en
del for, i hvor høj grad den hensigtsmæssige adfærd
eksisterer: Jo højere uddannelse, desto mindre
tilbøjelige er de adspurgte småbørnsforældre til ofte
at servere tunge rovfisk for deres 0-3-årige børn.
Figur 5.4 viser, at under 40 procent af de, der har
folkeskole som højeste gennemførte uddannelse, har
den hensigtsmæssige. Blandt dem, som har
gennemført en lang videregående uddannelse,
gælder det næsten 75 procent.

Figur nr. 5.4: Adspurgt adfærd omkring servering af tunge rovfisk og 
uddannelse
Antal besvarelser
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

Bevidst om råd: 7/8

Årsager og analyse:
De fleste er klar over, at tun er problematisk og nogle af
kvinderne husker det i forlængelse af, at de blev
frarådet det samme, da de blev gravide. 2 serverer ikke
tun, fordi den lille ikke kan lide det.
Men få oplever det som et stort problem. Hvis børnene
ikke får det så tit ’går det nok’.
En hypotese er, at de ikke godtager 0-reglen, og
derefter benytter sig af egen vurdering af, hvad der er
for lidt og for meget.
De 4, der kender til rådet, men ikke handler på det,
lader til at placeret det i kategorien ’man kan jo ikke det
hele’ – 1 udtaler ”Hverdagen skal også hænge
sammen”.

Respondenterne kender rådet, men betragter det ikke
som et stort problem.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 3/7

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0/1

"Det er noget med metaller, der er 
dårlige, jeg kan ikke huske, hvad de 

hedder”
- Lotte

”Han spiser meget det samme som 
de voksne. Når han får noget andet er 

det fordi, han piller fx tunsalat af 
brødet” 

- Frederik

Indsigter fra feltbesøg – servering af tun
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

”Vi er ikke 
fanatiske. Vi giver 

hende det ikke 
herhjemme, men 
hun får det, når 

hun er ude” 
- Connie

”Vi er i det hele taget ikke så vilde 
med tun, så det tænker jeg ikke så 
meget over. (…) Det er noget med 
tungmetaller - ligesom når man er 

gravid” - Katrine

”Vi ved at Sundhedsstyrelsen ikke 
anbefaler det, og spiser det ikke”

- Morten

”Tun, det er ikke meget 
vigtigt. Men vigtigt så man 

ikke får – ja hvad var det nu 
det hed?” - Dorte

”Det er noget med 
tungmetaller, så pigerne 

får torsk og makrel i 
stedet” - Lotte

”Det er lidt svært at styre, hun smager 
det når min mand spiser det” - Rikke

”Ikke så vigtigt, for han gider ikke 
spise det” 
- Frederik

”Jeg har ikke fået at vide, at det er 
vigtigt. Det ved jeg ikke noget om”  

- Tove

Scoret vigtighed i gennemsnit: 62 (1-100)
At sørge for, at dit barn ikke spiser store rovfisk såsom tun….
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Afsnit 5: Servér ikke fisk som tun, haj og gedde

Der er ingen signifikant sammenhæng mellem
oplevet vigtighed og adspurgt adfærd: De, undlader
at servere store rovfisk for deres 0-3-årige barn,
tillægger ikke adfærdsmønsteret mere vigtighed, end
de, der serverer store rovfisk regelmæssigt.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest
vigtighed:

• Respondenter, som er født i Danmark

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:

• Mænd
• Lavere uddannelsesniveauer end 

kort/mellemlang/lang videregående uddannelse

Opsamling råd 4
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Råd nr. 5: Servér varieret mad

Afsnit 6
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Afsnit 6: Servér varieret mad

Dette råd vurderes som at være et af de mindst
vigtige råd (8. plads ud af 9), når det handler om at
undgå problematiske kemiske stoffer. Selvom rådet
ikke vurderes vigtigt, så er der dog kun en meget lille
andel af forældrene, der serverer en ensidig kost til
deres børn mellem 0- 3 år.

Helt præcist angiver 8 pct., at de dagligt serverer
mindst 3 ud af flg. 6 navngivne fødevarer: Kartofler,
ris, abrikos/rosin, soja, figen og/eller nødder.
Servering af et ensidigt udvalg af fødevarer er
dermed det uhensigtsmæssige adfærdsmønster,
som færrest angiver, at de har.
Halvdelen af gruppen med uhensigtsmæssig adfærd
har ”meget kritisk adfærd”, idet de serverer mindst 4
ud af disse 6 fødevarer dagligt.

Oplevet vigtighed ved at servere varieret kost
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 
= Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. servering af et ensidigt udvalg 
af fødevarer dagligt
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 5: Servér varieret mad
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Afsnit 6: Servér varieret mad

Hvem synes, det er vigtigt at servere varieret
mad?

Overordnet set er der en sammenhæng mellem
oplevet vigtighed og adspurgt adfærd: De, der ikke
serverer ensidig mad til deres børn, tillægger det
højere vigtighed at servere varieret mad.

Figur nr. 6.1: Oplevet vigtighed ved servere varieret mad og faktisk 
adfærd (hvor hyppigt der serveres flere uhensigtsmæssige 
fødevarer) 
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 6: Servér varieret mad

Derudover har køn en betydning: Mænd synes i mindre
grad end kvinder, det er vigtigt at servere varieret mad
for deres 0-3-årige børn.

Figur nr. 6.2: Oplevet vigtighed ved servere varieret mad og køn
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 6: Servér varieret mad

Hvem har uhensigtsmæssig adfærd?

Overordnet angiver kun et fåtal (8 pct.) af de
adspurgte forældre, at de serverer mindst 3 ud af de 6
af fødevarer, som kan være problematisk at give
barnet dagligt. Her er der ingen systematisk variation
på de målte baggrundsvariable.

Når vi alene ser på de af respondenterne, som har
”meget kritisk adfærd” (4 pct.), dvs. at de serverer
mindst 4 ud af de 6 nævnte fødevarer dagligt, så ses
en variation på boligforhold. Figur 6.3 viser, at
småbørnsforældre bosat i lejligheder er signifikant
mere tilbøjelige til at have ”meget kritisk adfærd”.

Figur nr. 6.3: Serverer ensidig mad, boligforhold
Andel besvarelser
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Afsnit 6: Servér varieret mad

Bevidst om råd: 8/8 

Årsager og analyse:
Alle er efterhånden klar over, at man skal spise varieret.
Alle respondenter vurderer, at deres børn får varieret kost,
men nogle, også med hjælp fra daginstitution.
Alle har en klar idé om, hvad varieret kost er (lidt fra alle
’grupper’).
Der er dog ingen, der nævner, at det har noget med kemi
at gøre. De nævnte årsager til fokus på varieret mad er:
Nok vitaminer og mineraler
Stabilt blodsukker
Godt energiniveau
Godt grundlag for vækst (også hjerneudvikling)
3/8 giver også udtryk for, at de går op i, at madprodukter
skal være så økologiske som muligt.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 8/8 

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0 

”Kroppen skal have det, den har 
brug for og de skal have et stabilt 

energiniveau” - Morten

”Der er forskel på idé og praksis. Grøntsager 
er rigtige vigtige, men de er kræsne og nogle 

gange bliver det altså bare spaghetti med 
ketchup. Men de får altid sund og lækker 

mad i børnehaven”
- Lotte

Indsigter fra feltbesøg – varieret mad
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Afsnit 6: Servér varieret mad

”Det er nok generelt 
mere pga. sundhed” 

- Connie

[Det er vigtigt] ”Fordi det giver 
et godt helbred (…) og økologi 
fordi man mindsker indtagelse 

af sprøjtemidler”
- Katrine

”Meget vigtigt! De skal have de 
vitaminer og mineraler og 
optimalt, skal de væk fra 

vitaminpiller. Vil gerne undgå 
kræsenhed, men det handler 
også om at kroppen skal have 

det, den har brug for”
- Morten

”Det er vigtigt med varieret kost. Hun 
skal ikke være en lille fed baby, og der 

kan jeg jo godt se, hvad andre børn 
spiser, når de bliver store, de spiser jo 

pomfritter, og det gør vi ikke, kun 
engang i mellem” 

- Dorte

”Det betyder noget for, 
hvordan de fungerer i 

hverdagen – om de har 
energi. Og så vil jeg gerne 
undgå, at de bliver tykke –
og så er det vidst godt for 

deres hjerneudvikling”
- Lotte

”Det er vigtigt, men de 
spiser stadig kun det, de 

har lyst til at spise. Men det 
skal også være afslappet” -

Rikke

”De skal have alt muligt 
forskelligt – de skal have et 
naturligt forhold til mad, men 
ikke nogle specifikke ting i 
forhold til kemiske stoffer”

- Frederik

”Det prøver vi så meget som 
muligt. Så godt vi nu kan. Han 

er jo stadig lille” – Tove

Scoret vigtighed i gennemsnit: 86 (60-100)

At sørge for, at dit barn spiser en varieret kost….
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Afsnit 6: Servér varieret mad

Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, der dagligt serverer
et relativt ensidigt udvalg af fødevarer, tillægger
adfærdsmønsteret mindre vigtighed, end de, der
serverer mere varieret mad for deres 0-3-årige barn.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest
vigtighed:
• Mænd

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:
• Respondenter bosat i lejlighed frem for

villa/rækkehus

Opsamling råd 5
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Råd nr. 6: Sikker opbevaring (og 
destruktion) af medicin
Afsnit 7
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Sammen med at undgå tobaksrøg i hjemmet blev
dette adfærdsmønster vurderet til at være mest
vigtigt at følge. Med en score på 82 ud af 100
vurderer småbørnsforældre, at sikker opbevaring af
medicin er det næstvigtigste at gøre.

Samtidig var det dog også det, der i både lavest og
tredjehøjest grad blev fulgt. Over halvdelen af
respondenterne angiver, at de har medicin (inkl.
håndkøb) i deres taske/jakkelomme ”Sommetider”
eller ”Altid”. Heraf har 16 pct. ”Meget kritisk adfærd”,
hvilket vil sige, at de ”Altid” gør dette. Kun 13 pct.
angiver imidlertid, at de at de opbevarer medicin i
gulvhøjde.

Oplevet vigtighed ved at opbevare medicin sikkert
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = 
Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. opbevare medicin sikkert
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 6: Sikker opbevaring og destruktion af medicin
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Hvem synes, det er vigtigt at opbevare medicin 
sikkert?

Først og fremmest er der en tydelig tendens til, at
større oplevet vigtighed korrelerer med korrekt
adfærd. Det gælder iflg. Figur 7.1 i hvert fald den
adfærd, der knytter sig til, om medicin opbevares i
gulvhøjde eller ej: De småbørnsforældre, som ikke
angiver at opbevare medicin i gulvhøjde, synes også
det er vigtigere at opbevare medicin sikkert.

Figur nr. 7.1: Oplevet vigtighed ved opbevare medicin sikkert og 
faktisk adfærd omkring opbevaring af medicin
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Som vi har set med flere af de øvrige råd, er der er en
kønsmæssig skævhed i den oplevede vigtighed: Mænd
synes i mindre grad end kvinder, det er vigtigt at
opbevare medicin sikkert. Dette gælder dog (jf. Figur
7.2) især de mænd, som angiver, at de opbevarer
medicin i gulvhøjde. Der er ingen signifikant forskel på
den oplevede vigtighed mellem de kvinder, som
angiveligt opbevarer medicin i gulvhøjde, og de som
ikke gør.

Figur nr. 7.2: Oplevet vigtighed ved opbevare medicin sikkert og 
køn
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Den anden faktor, som skaber variation ved kontrol for
alle andre relevante baggrundsvariable, er
husstandsindkomst. Den allerlaveste indkomstgruppe
tillægger jf. Figur 7.3 mindre vigtighed til det at
opbevare medicin sikkert.

Figur nr. 7.3: Oplevet vigtighed ved opbevare medicin sikkert og 
husstandsindkomst
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Hvem følger rådet mest/mindst?

Først og fremmest er køn afgørende for, i hvor høj
grad rådet følges eller ej: Mænd er jf. Figur 7.4 mere
tilbøjelige end kvinder til at opbevare medicin i
gulvhøjde.

Figur nr. 7.4: Opbevaring af medicin i gulvhøjde og køn
Andel besvarelser
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Der er også en forskel på forskellige aldersgrupper. 
Som Figur 7.5 viser, er det yngre personer under 35 
år, der opbevarer medicin i gulvhøjde.

Figur nr. 7.5: Opbevaring af medicin i gulvhøjde og alder
Andel besvarelser
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

En anden kønsforskel dukker op, når vi kigger på
opbevaring af medicin (dvs. håndkøbs- eller anden
medicin) i taske og/eller jakkelomme. Her er kvinderne
mindre tilbøjelige end mænd til at opbevare medicinen
sikkert.

Figur nr. 7.5: Opbevaring af medicin i taske/jakkelomme og køn
Andel besvarelser
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Bevidst om råd: 8/8 

Årsager og analyse:
Størstedelen af medicinen opbevares korrekt, dvs. i
bordhøjde eller over.
De ved, det er farligt, de ved hvordan, det bør opbevares,
men i brug, bliver det opbevaret mindre sikkert. ’I brug’ er
bredt forstået som alt fra penicillinkuren, der står fremme
over hovedpinepillerne i tasken til den udløbne medicin,
der er stillet frem, så de husker at tage den med på
apoteket. Der er noget, der tyder på, at man ’glemmer’ det,
der ikke ligger i skabet fx i tasken.
Især medicinkure (anvendes i begrænset periode) bliver
stillet frem, så man husker pillerne.
Respondenter lader til at opfatte vitaminpiller som mindre
farlige end håndkøbs- og receptmedicin, da de oftere
befinder sig inden for barnets rækkevidde.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 7/8 

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0

”Hvis hun er på penicillinkur så 
står den på køkkenbordet, så vi 

husker det” - Lotte

Indsigter fra feltbesøg – sikker opbevaring
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

”Det kan man dø af” 
- Connie

”Det fylder heller ikke så 
meget. Vi har det ikke så tit 
og når vi har det, taler jeg 

med Ronja om, hvornår det 
skal tages og hvad der 
sker, hvis hun tager for 

meget.” - Katrine

”De kan komme til det, 
hvis de virkelig vil, og 

piller er selvfølgelig skidt i 
større mængder. Men de 
virker ikke interesserede.”

- Morten

”Jeg er glad for, at der er 
børnesikring på, for de kan 
fx godt lide børnepanodil –

og medicin er jo noget 
giftigt noget” - Lotte

[Hvorfor opbevares det ikke 
over børnehøjde?]

”Fordi de skal have et 
naturligt forhold til det. Det 
skal ikke være mystisk eller 

spændende”- Frederik

”Medicinen til Ella ligger 
på hendes puslebord, 

men der er børnelås på” 
- Dorte

”Det havde jeg ikke 
tænkt over, men det 
skal han selvfølgelig 
ikke have fat i” - Tove

Scoret vigtighed i gennemsnit: 85 (8-100)

At sørge for, at al medicin i dit hjem er opbevaret sikkert, så dit barn ikke 
kan få fat i det….
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Mht. destruktion af medicin er der et interessant
fund: Næsten en tredjedel af de adspurgte
småbørnsforældre angiver, at de smider medicin ud i
skraldespanden. Kun ca. hver anden skaffer sig af
med den på korrekt vis (dvs. på apoteket eller på
genbrugspladsen).

Et kuriosum er, at 0,6 pct. af respondenterne angiver,
at de skaffer sig af med den gamle medicin i
supermarkeder. Det er dog ikke umiddelbart muligt at
gøre.
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Figur 7.6:  "Hvordan kommer du typisk af med gammel medicin?"
Andel af besvarelser i procent
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Bevidst om råd: 7/8 

Årsager og analyse:
De fleste kendte til rådet, men de har fået det mange
forskellige steder fra. Nogen ved det fra Google, fra
apoteket, men ofte har de selv været opsøgende.
Det er uklart, om de faktisk handler på det, selvom de
siger, at de gør.
5/7 udtrykker det som om, det er noget de gør på linje
med at aflevere flasker: Det gør de bare.
6/8 siger, at de ikke rydder op i medicinen
systematisk/ikke tjekker holdbarhed, hvorfor oprydning
bliver noget, der sker ved tilfælde som fx flytning.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 6/7 

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0

”Jeg har lige sorteret en masse 
medicin fra, som jeg skal ned på 
apoteket med. Jeg ved ikke, hvor 
jeg ved fra, at det er der, man skal 
aflevere det – måske har jeg fået 

det at vide af min mor” - Tove

Indsigter fra feltbesøg – destruktion 
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Afsnit 7: Sikker opbevaring og destruktion af medicin

Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, opbevarer medicin i
gulvhøjde og/eller i jakkelomme/taske, tillægger
adfærdsmønsteret mindre vigtighed, end de, der ikke
gør.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest
vigtighed:
• Mænd
• Husstandsindkomster under 200.000 kr.

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:
• Mænd
• Respondenter under 35 år

Opsamling råd 6
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Råd nr. 7: Udsættelse for 
tobaksrøg i hjemmet
Afsnit 8
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Dette adfærdsmønster vurderes, som det absolut
vigtigste at undgå blandt de 9 råd blandt
børnefamilier med børn på 0-3 år.
Dog er dette adfærdsmønster kun relevant for en
beskeden gruppe af småbørnsforældre.

Indendørs rygning er samtidig det uhensigtsmæssige
adfærdsmønster, næstfærrest af respondenterne
angiver at have. Heraf har kun 6 pct. ”meget kritisk”
adfærd, hvilket betyder at de ugentligt eller oftere
ryger indendørs i deres hjem.

Oplevet vigtighed ved at undgå tobaksrøg indendørs
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = 
Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. at ryge indendørs
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 7: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Hvem synes, det er vigtigst/mindst vigtigt at undgå 
tobaksrøg i hjemmet?

Figur 8.1 viser, at der er en meget klar sammenhæng 
mellem adspurgt adfærd og oplevet vigtighed: Den 
beskedne gruppe af småbørnsforældre, som angiver, 
at  der ryges indendørs, tillægger tobaksrøg mindre 
vigtighed ift. at undgå problematiske kemiske stoffer 
sammenlignet med forældre, hvor der ikke ryges 
indendørs. 

Figur nr. 8.1: Oplevet vigtighed ved at undgå tobaksrøg 
indendørs og faktisk adfærd
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Derudover er der fire faktorer, som forklarer
variationen i den oplevede vigtighed ift. at undgå
tobaksrøg indendørs: Køn, husstandsindkomst,
uddannelsesniveau og den oplevede vigtighed ved at
lufte ud regelmæssigt.

På Figur 8.2 ses at kvinder oplever, at det er vigtigere
end mænd at undgå tobaksrøg indendørs.

Figur nr. 8.2: Oplevet vigtighed ved at undgå tobaksrøg indendørs 
og køn
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

De laveste indkomstgrupper tillægger jf. Figur 8.3 det 
at undgå tobaksrøg indendørs mindre vigtighed end 
højere indkomstgrupper, som tjener 400.000 kr. og 
derover.

Figur nr. 8.3: Oplevet vigtighed ved at undgå tobaksrøg 
indendørs og husstandsindkomst
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Mht. uddannelsesniveau kan man næsten tegne en
lige linje fra dem, som har folkeskole som højest
gennemførte uddannelse, til dem med kort/
mellem/lang videregående uddannelse.
Således er der iflg. Figur 8.4 meget udtalt
konsensus om, at det er ”Meget vigtigt” at undgå
tobaksrøg indendørs.

Figur nr. 8.4: Oplevet vigtighed ved at undgå tobaksrøg 
indendørs og uddannelse
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget 
vigtigt)
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

En sidste interessant sammenhæng i besvarelserne
er, at den oplevede vigtighed ved at undgå tobaksrøg
hænger direkte sammen med den tilsvarende
vigtighed forbundet med regelmæssig udluftning.

Figur 8.5 viser, at jo vigtigere det opleves at undgå
tobaksrøg, desto vigtigere opleves det at lufte ud
regelmæssigt.

Figur nr. 8.5: Oplevet vigtighed ved at undgå tobaksrøg indendørs og 
oplevet vigtighed ved at lufte ud regelmæssigt
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = Meget vigtigt)
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Hvem siger der ryges/ikke ryges indendørs?

Fire socioøkonomiske markører er afgørende for, i
hvor høj grad der ryges tobak indendørs eller ej: Køn,
husstandsindkomst, civilstand og forældres fødeland.

Som Figur 8.5 viser, er mænd mere tilbøjelige end
kvinder til at angive, at der ryges indendørs.

Figur nr. 8.6: Rygning indendørs samt indkomst og køn
Andel besvarelser
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Jf. Figur 8.7 og Figur 8.8 er gifte/samlevende
småbørnsforældre med en husstandsindkomst på
400.000 kr. og derover mindst tilbøjelige til at ryge
indendørs.

Til gengæld ryges der jævnligt i hvert tredje hjem,
som bebos af enlige/separerede/skilte småbørns-
forældre med en indkomst på under 400.000 kr.

Figur nr. 8.7: Rygning indendørs samt indkomst og civilstand
Andel besvarelser

Figur nr. 8.8: Rygning indendørs samt indkomst og civilstand
Andel besvarelser
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Den sidste sociale markør på udsættelse for
tobaksrøg i hjemmet er forældres fødeland. Jf. Figur
8.7 er de småbørnsforældre, hvis egne forældre
begge er født i Danmark, mindst tilbøjelige til at ryge
indendørs.

Figur nr. 8.9: Rygning indendørs og forældres fødeland
Andel besvarelser
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Bevidst om råd: 8/8 

Årsager og analyse:
De ved, at det er farligt at ryge, især overfor børn.
3 holdt op med at ryge, da de blev gravide og har ikke 
røget siden. 1 holdt op med at ryge under graviditet, 
men genoptog efter.
7/8 udtrykker sig meget afklaret og bestemt om, at der 
aldrig ryges i deres hjem.

Alle respondenter er ikke i tvivl om, at der ikke bør 
ryges i et hjem med små børn, og handler alle på det.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 8/8 

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0

”Det er vigtigt for mig, at vi ikke ryger indenfor, 
og jeg er obs på, at når vi er sammen med 

andre, og de ikke vil gå ud for at ryge, så vil vi 
slet ikke komme hjem til dem” 

- Tove (ryger)

”Det er strengt forbudt at ryge i mit 
hjem” – Katrine (tidl. ryger)

Indsigter fra feltbesøg – tobaksrøg i hjemmet
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

”I vores hjem er der ingen der 
ryger. Vi er ikke fanatiske. Man 

ved meget om tobak nu, en 
gang hvert halve år, så går det 

nok” - Connie

”Det er strengt forbudt at ryge i 
mit hjem” - Katrine

”Meget vigtigt. Pias far døde 
af KOL, og børnene har 
aldrig været udsat. Da vi 

selv røg, stod vi udenfor” -
Morten

”Folk skal ikke ryge i 
nærheden af mig eller 

Ella” - Dorte

”Det er meget vigtigt! Jeg 
kan ikke finde én ting ved 

rygning, der er godt! Det er 
jo at indånde 

kræftfremkaldende ting” 
- Lotte

” Der er ikke nogen, der ryger 
hjemme hos os, men der er 
tider, vi ikke kan undgå det –
(…) fx til fodbold og nogle af 

fodboldfædrene står og ryger” 
- Frederik

”Det er vigtigt for mig, at vi 
ikke ryger indenfor, og jeg er 
obs på, at når vi er sammen 
med andre, og de ikke vil gå 
ud for at ryge - så vil vi slet 
ikke komme hjem til dem” 

- Tove

Scoret vigtighed i gennemsnit: 99 (90-100)

At sørge for, at dit barn ikke bliver udsat for passiv rygning ved at undgå 
tobaksrøg i dit hjem….
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Afsnit 8: Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet

Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, der
regelmæssigt ryger indendørs, synes det er
mindre vigtigt at undgå tobaksrøg i hjemmet, end
de, der aldrig eller sjældnere end månedligt ryger
indendørs.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest 
vigtighed:

• Mænd
• Husstandsindkomster under 400.000 kr.
• Lavere uddannelsesniveauer end 

kort/mellemlang/lang videregående 
uddannelser

• De respondenter, som ikke synes, det er vigtigt 
at lufte ud regelmæssigt

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:

• Mænd
• Lavere husstandsindkomster end 400.000 kr.
• Enlige/separerede/fraskilte
• De respondenter, hvis ene eller begge forældre 

er født uden for Danmark

Opsamling råd 7
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Råd nr. 9: Forgiftninger – sikker 
opbevaring og opmærksomhed 
ved brug

Afsnit 9
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Afsnit 9:  Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksomhed ved brug

Dette adfærdsmønster er forbundet med
uoverensstemmelse mellem intention og handling:
Respondenterne vurderer sikker opbevaring af
farlige væsker (dvs. husholdningskemikalier og
rengøringsmiddel) som det tredjevigtigste at gøre.

Samtidig er det dog kun lidt over halvdelen, som rent
faktisk angiver at have hensigtsmæssig adfærd på
dette punkt. Usikker opbevaring af farlige væsker er
dermed det fjerdemest udbredte uhensigtsmæssige
adfærdsmønster. Dertil har hver femte af de
adspurgte ”meget kritisk” adfærd, idet de både
opbevarer håndkøbs- og anden medicin i gulvhøjde.

Oplevet vigtighed ved at opbevare farlige væsker sikkert
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke 
vigtigt, 100 = Meget vigtigt)

Angivet adfærd ift. at opbevare farlige væsker sikkert
Andel uhensigtsmæssig (mindre kritisk og meget 
kritisk) adfærd, i procent

Råd nr. 8: Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksomhed ved brug
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Afsnit 9:  Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksomhed ved brug

Hvem synes, det er vigtigst/mindst vigtigt at
opbevare farlige væsker sikkert?

Figur 9.1 viser en meget tydelig korrelation mellem
adspurgt adfærd og oplevet vigtighed: De, der følger
rådet, synes også, det er vigtigere at opbevare farlige
væsker sikkert.

Figur nr. 9.1: Oplevet vigtighed ved at opbevare farlige 
væsker sikkert og faktisk adfærd
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = 
Meget vigtigt)
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Afsnit 9:  Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksomhed ved brug

Udover adspurgt adfærd er der to socioøkonomiske
indikatorer, som spiller signifikant ind på den oplevede
vigtighed: Køn og bopælsform.

Jf. Figur 9.2 vurderer kvinder i højere grad end mænd,
at det er meget vigtigt opbevare farlige væsker sikkert.

Figur nr. 9.2: Oplevet vigtighed ved at  opbevare farlige 
væsker sikkert og køn
Oplevet vigtighed måles på en skala fra 0-100 (0 = Slet ikke vigtigt, 100 = 
Meget vigtigt)
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Afsnit 9:  Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksomhed ved brug

Hvem har uhensigtsmæssig adfærd?

Der er én social markør, som bevirker variation i
tilbøjeligheden til at følge rådet omkring sikker
opbevaring af farlige væsker: Forældres fødeland.

Småbørnsforældre, hvis ene forældre er født uden
for Danmark, er mindre tilbøjelige til at opbevare
farlige væsker i gulvhøjde.

Figur nr. 9.3: Opbevaring af farlige væsker og forældres 
fødeland
Andel besvarelser
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Afsnit 9:  Forgiftninger – sikker opbevaring og opmærksomhed ved brug

Der er en positiv sammenhæng mellem oplevet
vigtighed og adspurgt adfærd: De, der opbevarer
farlige væsker i gulvhøjde, synes det er mindre
vigtigt at opbevare farlige væsker sikkert, end de,
der ikke gør.

Flg. grupper tillægger adfærdsmønsteret lavest 
vigtighed:
• Mænd

Flg. grupper har uhensigtsmæssig adfærd:
• De respondenter, hvis begge forældre er født 

enten uden for Danmark eller i Danmark

Opsamling råd 8
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Forgiftninger – adfærd

Bevidst om råd: 7/8 

Årsager og analyse:
Der er en oplevet forskel på ’kradse’ og ’milde’ 
kemikalier: dem med advarsler og børnesikring er 
farligere end dem uden. De opbevares derfor også ofte 
forskellige steder. 
Kategorien med ’milde’ kemikalier bliver nemt ’for stor’, 
da den virker til at blive en ’alt, der ikke er ’kradse’’-
kategori. Dermed kommer den til at indeholde 
vinduesrens, toiletrens og minuskalk, hvilket oftere 
opbevares forkert.
I brug, især fortyndet, bliver de fleste oplevet mindre 
farlige og opbevares mindre sikkert.

Har bevidst ’korrekt’ adfærd: 2/7

Har ubevidst ’korrekt’ adfærd: 0/1 

”’Milde’ rengøringsmidler må gerne 
stå fremme, men selvfølgelig skal 
’kradse’ [dem med advarsler] være 

gemt væk” - Frederik
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At sørge for, at alle væsker der ikke bør indtages, er opbevaret sikkert….

”Det er meget vigtigt. Nu 
har jeg det helt skidt med, 
at du fandt den gødning i 
skabet” [under vasken] 

- Connie

”Det er ikke så vigtigt med lås. 
Jeg synes, det er vigtigere at 
tale med Ronja om, hvad hun 

ikke må og hvorfor. 
Dagligdagen skal også passe 

sammen” 
- Katrine

”Det er let at forestille sig 
skader, og det er meget 
konkrete skader, som 
ætsninger” - Morten

”Ella ved, at hun ikke må 
åbne lågen under 

vasken i køkkenet. Og 
hun gør det heller ikke” -

Dorte

”Jeg ved, hun ikke går 
ind i skabene. Den 

ældste gjorde det, men 
den lille gør det ikke” -

Lotte
”’Milde’ rengøringsmidler må gerne 

stå fremme, men selvfølgelig skal de 
’kradse’ [dem med advarsler] være 

gemt væk. Men hovedprincippet er, at 
de skal vide, at det er der, og at de 

ikke må pille ved det" 
- Frederik

”Det er også vigtigt 
at hun ikke får fat i 

det. Nej det er meget 
vigtigt. Men det er jo 
ikke helt det samme, 
som at man altid gør 

noget ved det” -
Rikke

Scoret vigtighed i gennemsnit: 67 (10-100)
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Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.1: Andel med/uden interesse i at modtage 
kampagneinformation fra styrelser
Andel besvarelser

Overordnet er det jf. Figur 10.1 et fåtal på ca. 12
procent, har idéer til, hvor kampagnen fra de fire
styrelser ville kunne udbredes. 52 pct. svarer ved
ikke. Mens 36 pct. udtrykker, at de ikke er
interesseret i den slags information.

Medieeksponering
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Når småbørnsforældrene spørges til, hvor de kunne
tænke sig at læse information fra styrelser omkring
problematiske kemiske stoffer, så svarer de
overvejende ”facebook”, ”sociale medier”,
”hjemmesider” og ”mail”. Men også mere analoge
kilder som ”lægen”, ”sundhedsplejersken” og ”folder”
nævnes i vid udstrækning.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.2: Kampagneinformation fra styrelser: ”Har du selv 
forslag til, hvor du ville se og have lyst til at læse information
om dette?”
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Ved kontrol for øvrige baggrundsvariable er der kun én
faktor, der stadig har forklaringskraft: Som Figur 10.3
viser, er kvinder mere tilbøjelige end mænd til at være
interesserede i og have idéer til, hvor de ville ønske at
modtage kampagneinformation fra styrelserne.

10.2 Hvem søger info hvor?

Når vi spørger til, hvor småbørnsforældrene henter
information om deres 0-3-årige barns sundhed,
fremhæves et væld af kilder. Jf. Figur 10.4 på næste side
er de mest populære flg.: Hjemmesider om sundhed (47
pct.), sociale medier (38 pct.) og sundhedsfaglige
eksperter (37 pct.).

I midterkategorien findes digitale nyhedsmedier (27 pct.),
magasiner og hjemmesider om børn (25 pct.) og
organisationer som TÆNK (25 pct.).
Blandt de mindst nævnte er styrelsernes hjemmesider (17
pct.), printmedier (16 pct.) og blogs (11 pct.). Næsten
ingen søger information hos lokale foreninger (2 pct.).

Kun meget få angiver, at de ikke søger information nogen
steder (6 pct.) (se figur næste side).

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.3: Andel med/uden interesse i at modtage 
kampagneinformation fra styrelser og køn
Andel besvarelser
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Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.4: ”Hvor søger du information om dit 0-3-årige barns sundhed?”

Medie Procent
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Blogs er som sagt ikke så populære
informationskilder på landsplan. Imidlertid viser
Figur 10.5, at der er signifikante regionale
variationer: I Region Hovedstaden er der størst
tilbøjelighed til at søge information på blogs, mens
der i Region Sjælland og Region Syddanmark kun
er et absolut fåtal, som konsulterer blogs.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.5: Søger/søger ikke info på blogs og bopælsregion
Andel besvarelser
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Næsten halvdelen af de adspurgte
småbørnsforældre angiver, at de søger information
på hjemmesider om sundhed, Jf. Figur 10.6 er
kvinder endnu mere tilbøjelige til at søge information
på hjemmesider om sundhed.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.6: Søger/søger ikke info på hjemmesider om sundhed 
og køn
Andel besvarelser

127



Copyright /KL.7 2017

Magasiner og hjemmesider om børn specifikt er
imidlertid mindre populære generelt, idet kun hver
fjerde angiver at konsultere dem. Her er
kønsforskellen endnu større: Jf. 10.7 er kvinder
næsten dobbelt så tilbøjelige til at bruge denne kilde
end mænd er.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.7: Søger/søger ikke info i magasiner/på hjemmesider om 
børn og køn
Andel besvarelser
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En mindre, men dog stadig signifikant forskel, skal
findes mellem de forskellige husstands-
indkomstgrupper: Iflg. Figur 10.8 er husstande med
højere indkomst mere tilbøjelige til at søge info i
magasiner/på hjemmesider om børn.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.8: Søger/søger ikke info i magasiner/på hjemmesider om 
børn og husstandsindkomst
Andel besvarelser
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Mere synlig er forskellen mellem de forskellige
landets regioner: Figur 10.9 viser, at disse
magasiner/hjemmesider er mest populære i Region
Hovedstaden og mindst i Region Midtjylland.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.9: Søger/søger ikke info i magasiner/på hjemmesider om 
børn og bopælsregion
Andel besvarelser
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Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.10: Søger/søger ikke info hos organisationer og køn
Andel besvarelser

Organisationer som Astma- & Allergiforbundet og 
Forbrugerrådet TÆNK er iflg. Figur 10.10 mere 
populære som informationskilder blandt kvinder end 
mænd.
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Styrelsers hjemmesider er som nævnt blandt de
mindst søgte informationskilder (ca. 17 pct.). Figur
10.11 peger dog på, at disse hjemmesider er en del
mindre upopulære blandt kvinder .

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.11: Søger/søger ikke info på styrelsers hjemmesider og køn
Andel besvarelser
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Igen er der regionale skel, der ved kontrol for øvrige
variable viser sig at være signifikante: I Region
Hovedstaden er styrelsernes hjemmesider noget
mere populære informationskilder end især Region
Nordjylland og Region Syddanmark.

Afsnit 10: Medieeksponering

Figur nr. 10.12: Søger/søger ikke info på styrelsers hjemmesider 
og bopælsregion
Andel besvarelser
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Metode

På de følgende sider har vi indsat figurer med
fordelingen af respondenterne på flg.
baggrundsvariable: Køn, alder, bopælsregion, eget
fødeland, forældrenes fødeland, indkomst og
uddannelse.

Hver af graferne angiver de forskellige gruppers
procentandele af den samlede mængde
respondenter. I parentes efter hver procentsats har
vi indsat de reelle tal på befolkningsniveau. Alle
disse tal er hentet fra Danmarks Statistiks online
statistikbank (http://www.statistikbanken.dk/) for
aldersgruppen 18-50 år, som udgør
primærmålgruppen for undersøgelsen. Dette
betyder også, at vi ikke kender de præcise
fordelinger for målgruppen af småbørnsforældre
med børn på 0-3 år.

Med dette udgangspunkt viser vi, i hvor høj grad
den undersøgte sample afspejler befolkningens
fordeling på relevante baggrundsvariable.

Overordnet set er den undersøgte sample
tilfredsstillende repræsentativ for befolkningen
af børnefamilier i Danmark.

Der er dog nogle mindre afvigelser fra dette
mønster, som er oplistet herunder og fremgår af
figurerne på de flg. sider:

• Kvinder er overrepræsenteret, især i de yngste
aldersgrupper (se Figur 0.1 og Figur 0.2)

• Folk bosat i Region Hovedstaden er en smule
underrepræsenteret (se Figur 0.3)

• Folk født uden for Danmark er en smule
underrepræsenteret (se Figur 0.4), mens
efterkommere er let overrepræsenteret (se
Figur 0.5)

• De laveste og højeste indkomstgrupper er en
smule overrepræsenteret (se Figur 0.6)

• Folk med gymnasial uddannelse som højest
gennemførte uddannelse er
underrepræsenteret, mens folk med
erhvervsuddannelser er overrepræsenteret (se
Figur 0.7)

Repræsentativitet i den undersøgte sample
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Metode

Figur 0.1: Fordeling af køn
Antal besvarelser

n = 565

(49,4 %)

(50,6 %)
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Metode

Figur 0.2: Fordeling af køn og alder
Antal besvarelser

n = 565
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Metode

Figur 0.3: Bopælsregion
Antal besvarelser

n = 565

26,1 %
(36,3 %)

26,5 %
(22,5 %)

8,9 %
(9,5 %)

15,9 %
(12,4 %)

22,6 %
(19,3 %)
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Metode

Figur 0.4: Eget fødeland
Antal besvarelser

n = 565

7,4 %
(10,3 %)

93,6 %
(89,7 %)
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Metode

Figur 0.5: Forældrenes fødeland
Antal besvarelser

n = 565

9,2 %*6,4 %*

84,4 %
(86 %)

*(13 %)
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Metode

Figur 0.6: Samlet husstandsindkomst
Antal besvarelser

n = 505*
*(eksl. ”Ønsker ikke at oplyse” og ”Ved ikke”)

15 %
(18,3 %)

13,9 %
(20,7 %)

14,8 %
(14,9 %)

14,1 %
(10,2 %)

9,8 %
(7,3 %)

9,8 %
(6,6 %)

9,2 %
(5,8 %) 7,3 %

(4,5 %)
2,6 %
(3,2 %)

3,6 %
(8,1 %)
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Metode

Figur 0.6: Samlet husstandsindkomst
Antal besvarelser

n = 551*
*(eksl. ”Ønsker ikke at oplyse”, ”Ved 
ikke” og ”Anden uddannelse”)

13,2%
(17,7 %)

15,8 %
(7,7 %)

20 %
(36,7 %)

35,4 %
(43,2 %)

15,6 %
(13,4 %)
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Metode

Metode for feltbesøg og kvalitativ analyse

Semistrukturerede in-situ interviews
For at komme så tæt på de mindre bevidste vaner
samt komme tættere på overvejelserne bag deres
rapporterede adfærd, er der gennemført 8 feltbesøg i
respondenternes egne hjem. Interviewet:
• Blev foretaget over 2 timer, mens vi gik fra rum

til rum.
• Pr. rum blev der stillet relaterede spørgsmål til

bl.a. rengørings-, udluftnings-, opbevarings-, og
madlavningsvaner.

På den måde blev respondenterne mindet om deres
egne vaner og det, de ikke havde top-of-mind, fx at
de havde rengøringsmidler og medicin flere steder,
end de selv var bevidste om.

Dokumentation
Undervejs blev der, med respondenternes tilladelse,
taget billeder af især opbevaring af rengøringsmidler
og medicin samt plejeprodukter, så vi efterfølgende

meget præcist kunne kode adfærd som ’korrekt’ og
’ukorrekt’.

Analyse
Alle feltbesøg blevet skrevet rent og opsat så alle
respondenternes kommentarer og refleksioner blev
opsat pr råd. Herefter var det muligt at opdele den
observerede adfærd i 3 kategorier ”bevidst om råd”,
”bevidst korrekt adfærd” og ”ubevidst korrekt
adfærd”.

Det var meningsfuldt, da vi observerede både
bevidst og ubevidst korrekt adfærd, men også
bevidst ukorrekt adfærd (de resterende). Herefter
var det muligt at trække nogle årsagsparalleller
mellem de forskellige former for bevidst og
ubevidst adfærd.
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Metode 

Kriterier for udvælgelse af respondenter
Respondenterne er rekrutteret igennem surveyet.
Respondenterne blev udvalgt på baggrund af, og
repræsenterede et bredt spektrum af følgende
kriterier :
Oplevet vigtighed om adfærd

– 5 respondenter fra laveste kvartil i data ift. 
vigtighed ift. 9 adfærdsparametre

– 3 respondenter fra højeste kvartil i data ift. 
vigtighed ift. 9 adfærdsparametre også 
med ”korrekt” adfærd

Demografiske oplysninger
– Geografisk bredde (byer som Kalundborg, 

Herfølge, Frederiksberg, mm.)
– Etnicitet (1 person)
– Rygerhjem (1 hjem)
– Indkomstniveau (3 hjem med under 

400.000 årligt)
– Det yngste barns alder (1-3 år)
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