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LÆSEVEJLEDNING
Rapport for eftermåling parfumekampagne
I det følgende præsenteres resultaterne af en kvalitativ og kvantitativ
eftermåling af Miljøstyrelsens kampagne “Parfumefri er bedre for din
hud”.
Først gennemgås kort undersøgelsernes metodiske grundlag, hvorefter
resultaterne af den kvalitative eftermåling, som /KL.7 har gennemført,
som det første præsenteres.
Herefter følger et afsnit med Epinions kvantitative undersøgelse, der
indeholder resultater omkring pigernes adfærd, viden og holdning i
relation til parfumeholdige plejeprodukter. Pigernes viden og holdning
sammenlignes med resultater fra førmålingen, hvorefter kampagnen
evalueres i forhold til kampagnekendskab, budskabsforståelse og en
række vurderende parametre. Det bør her bemærkes, at målgruppen i
før- og eftermåling ikke er fuldt ud sammenlignelig, idet 13-årige kun
indgår i førmålingen.
Sidst i rapporten optræder åbne besvarelser og de kvalitative
spørgsmålsformuleringer i et appendix.
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HOVEDKONKLUSIONER

KVALITATIV
UNDERSØGELSE

KVANTITATIV
UNDERSØGELSE

…af den kvalitative og kvantitative eftermåling af kampagnen

RESULTATER VEDRØRENDE DE UNGE PIGERS ADFÆRD OG VIDEN
Den kvantitative undersøgelse viser, at duft og pris er vigtig for pigerne i valget af både deodorant og
ansigtscremer/bodylotion, men pigerne går hellere på kompromis med indholdet af parfume i ansigtscreme/bodylotion end i
deodorant. Pigernes viden om årsagerne til parfumeallergi er relativ stor og er generelt blevet mere præcis i eftermålingen.
Både i før- og eftermålingen anses hudallergi og udslæt som den værste konsekvens ved brug af parfumerede produkter
efterfulgt af, at det kan være hormonforstyrrende* at bruge parfumerede plejeprodukter.
DE UNGE PIGERS EVALUERING AF KAMPAGNEN
60 % af pigerne har lagt mærke til information om og/eller fokus på, om der er parfume i personlige plejeprodukter, og 48 %
af pigerne har set kampagnen. Det er primært gennem Youtube, at pigerne har set kampagnen, og kampagnens tre
budskaber har generelt været tydelige. Budskabet om at bruge en parfumefri deodorant har været ekstra tydeligt for pigerne.
Samtidig vurderes kampagnen generelt godt - både med hensyn til liking, relevans og anvendelighed, mens det dog er
mindre sandsynligt, at pigerne vil tale med andre om kampagnen.
RESULTATER AF OPFØLGNING PÅ DE 24 PIGER
Den kvalitative del af undersøgelsen viser en generel holdningsændring overfor parfumerede produkter hos de deltagende
piger. Særligt budskaberne om at bruge parfumefri deodoranter og cremer hænger ved, og har også siden undersøgelsens
afslutning haft betydning ved køb af nye (parfumefrie) produkter. For samtlige piger var det en positiv oplevelse at være med
i undersøgelsen – de fandt det både oplysende og vedkommende. De af pigerne der har set kampagnen synes, at den
rammer deres aldersgruppe godt i udtryk og indhold.
*Stofferne er ikke kendt hormonforstyrrende, men spørgsmålet blev stillet for at få indsigt i pigernes vidensniveau.
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METODE

KORT OM BAGGRUND, FORMÅL OG METODE

Baggrund
Miljøstyrelsen har i foråret 2016 gennemført
kampagnen “Parfumefri er bedre for din hud”, som
er en evidensbaseret kampagne, der har kørt på
forskellige medier. Som opfølgning på kampagnen
har Miljøstyrelsen bedt Epinion og /KL.7 gennemføre
hhv. en kvantitativ og kvalitativ eftermåling.

Formål
Formålet med eftermålingen er at evaluere
Miljøstyrelsens kampagne “Parfumefri er bedre for
din hud”. Derudover bidrager undersøgelsen med
indsigter omkring unge pigers adfærd i forhold til
parfumefri plejeprodukter.

Rolle- og
opgavefordeling
/KL.7 har stået bag den kvalitative del af
undersøgelsen og afsnittet “Kvalitativ undersøgelse”,
mens Epinion har håndteret den kvantitative
undersøgelse og den samlede afrapportering.
Miljøstyrelsen har kvalificeret undersøgelsesdesign,
spørgerammer mv.
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BAGGRUND FOR KVALITATIV EFTERMÅLING
INDHOLD
I rapporten indgår resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse blandt 20
ud af de 24 piger, der deltog i Miljøstyrelsens undersøgelse ”Parfumefri er
bedre for din hud”.* Til baggrund for den kvalitative eftermålingen ligger tre
forudgående møder, der er en del af førmålingen, som er afrapporteret i “En
evidensbaseret kampagne til unge piger om parfume og risiko for
parfumeallergi” (maj 2016), som /KL.7 har lavet for Miljøstyrelsen.
KORT OPSUMMERING AF DEN FORUDGÅENDE UNDERSØGELSE OG
DENNES UNDERSØGELSES PERIODE
Hver pige blev interviewet tre gange over en periode på ca. fire uger med ca.
to ugers mellemrum mellem hvert møde. Der er minimum gået 10 dage og
maksimalt gået 17 dage mellem to møder. Hele undersøgelsen er forløbet i
tidsperioden fra 4. november til 17. december.
MØDE 1
På første møde blev pigerne interviewet om deres brug af personlige
plejemidler. Strukturen for det indledende møde var primært baseret på den
forudgående spørgeskemaundersøgelse foretaget af YouGov i oktober 2015.
Den fokuserede derfor primært på, i hvilken udstrækning pigerne selv valgte
deres produkter, eller om deres forældre gjorde. Parfume blev slet ikke nævnt
på det første møde for at opnå så præcist et indblik i pigernes reelle brug af
personlige plejemidler som muligt. Såfremt parfume var blevet nævnt på

møde et, havde der været en risiko for, at pigerne ville underrapportere deres
forbrug eller komme til at bruge mindre i undersøgelsens nulpunktsmåling.
MØDE 2
På andet møde blev pigernes produkter vejet igen. Herefter fik pigerne en lille
quiz, som bestod i, at de skulle sortere alle deres produkter i tre kategorier;
”Parfume”, ”Parfumefri” og ”Ved ikke”. Efter pigernes eget gæt, hjalp
intervieweren pigerne med at finde ud af, hvor mange af gættene, der var
korrekte. Dette blev gjort ved at kigge på produkternes indholdsliste. Såfremt
ordene ”parfume”, ”perfume”, ”parfum”, ”fragrance” eller ”aroma” indgik i
listen, blev produkterne vurderet til at indeholde parfume. I de tilfælde hvor
der på produkterne stod ”parfumefri”, blev de vurderet til ikke at indeholde
parfume. Produkter uden anmærkninger om parfumeindhold blev
kategoriseret som ”Ved ikke”.
MØDE 3
På tredje og sidste møde blev pigernes produkter vejet for sidste gang.
Pigerne blev spurgt ind til deres oplevelser med de(t) nye produkt(er), og i
hvilken udstrækning de(t) havde levet op til deres tidligere produkter. Pigerne
blev også bedt om at forholde sig til noget grafisk materiale, som skulle
danne rammen om den endelige kampagne. De blev præsenteret for fire
forskellige grafiske udtryk, som de skulle vælge imellem og kommentere på.
*Alle piger blev kontaktet gennem deres forældre, herefter over SMS samt et telefonopkald. Én pige var forhindret pga.
sommerferie, og de tre sidste lod aldrig høre fra sig. De tre piger var i den gruppe, der ikke blev kontaktet af den
oprindelige interviewer, hvilket kan have haft en betydning
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KVALITATIV METODE

KVANTITATIV METODE

MINI INTERVIEWS

DATAINDSAMLING I EFTERMÅLING

Det er ca. 7 måneder siden, at undersøgelsen blev afsluttet, og
Miljøstyrelsens kampagne ”Parfumefri er bedre for din hud” har
efterfølgende kørt på de sociale medier i foråret.

Den kvantitative eftermåling er gennemført som en webbaseret undersøgelse på
Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 17. juni – 5. juli
2016. Undersøgelsen er dermed gennemført i umiddelbar forlængelse af
Miljøstyrelsens kampagne “Parfumefri er bedre for din hud”.

Hensigten med at foretage en mindre kvalitativ undersøgelse blandt de
deltagende piger er for at følge op på, om der hos denne gruppe piger er
sket en holdnings og/eller adfærdsændring.

I alt har 151 danske piger i alderen 14-16 år deltaget i undersøgelsen. Stikprøven er
indsamlet repræsentativt for målgruppen på region.

Herudover ønskede Miljøstyrelsen at få afdækket, hvordan pigerne oplevede
at være i denne form for undersøgelse.

Den maksimale statistiske usikkerhed er 8 pct. ved et konfidensinterval på 95 pct..
Det betyder, at resultaterne med 95 pct. sandsynlighed ligger inden for et interval
på +/- 8 pct.

METODE OG ANTAL RESPONDENTER

FØRMÅLING

Forældrene til alle 24 piger blev kontaktet pr. mail med en forespørgsel om
tilladelse til at kontakte deres døtre. Herefter blev pigerne ringet op at en
interviewer fra /KL.7, der foretog et telefonisk interview bestående af 13
spørgsmål (se Appendix III).

I denne rapport præsenteres der også resultater fra den indledende undersøgelse til
“En evidensbaseret kampagne til unge piger om parfume og risiko for
parfumeallergi”, som /KL.7 har lavet for Miljøstyrelsen i maj 2016. Resultaterne fra
denne undersøgelse refereres her som “Førmålingen” og bygger blandt andet på
interviews med 411 piger i alderen 13-16 år. Disse interviews er indsamlet i perioden
30. september – 23. oktober 2015.

I alt deltog 20 piger i denne efterundersøgelse, hvilket er tilstrækkeligt til at
udføre en kvalitativ analyse.
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RESULTATER KVALITATIV
UNDERSØGELSE

KVALITATIVE MINI-INTERVIEWS (1/3)
ÆNDRING I HOLDNING OG ADFÆRD TIL PARFUMEREDE
PLEJEPRODUKTER
Når der blev spurgt ind til, hvorvidt pigerne havde ændret holdning til deres
personlige plejeprodukter undervejs i undersøgelsens ca. 4 uger lange periode,
svarede et væsentlig antal, at det havde de.

Ændrede du holdning til dine produkter
undervejs (Antal)
20
15

15

10
5

3

2

Nej

Ved ikke

0
Ja

Denne holdningsændring underbygges yderligere, da 90% af de adspurgte
piger stadig bruger mindst ét af de parfumefrie produkter, de fik som en del af
den evidensbaserede undersøgelse.
Flere af pigerne udtaler desuden, at de nu tjekker for parfume, når de er ude at
købe produkter. Det fortæller ni af pigerne umotiveret i interviewene.

Jeg købte efterfølgende én uden parfume fra
samme mærke. Jeg sørger for, at der ikke er
parfume i, når det kommer tæt huden.
- Maria

Ansigtscremer er jeg begyndt at kigge efter, om
der er parfume i - og deodoranter. Det er noget,
jeg tænker mere over nu.
- Fie

Ja, jeg ændrede virkelig holdning undervejs. Jeg
bruger slet ikke lige så meget og heller ikke så
meget med parfume i
- Olivia
Jeg ændrede bestemt holdning – særligt til Body Shop.
Jeg er virkelig skuffet over Body Shop.
Også ift. deodoranten - selvom den så naturlig ud, var
der parfume i.
- Anna
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KVALITATIVE MINI-INTERVIEWS (2/3)
KØB AF NYE PRODUKTER
Ser vi på om pigerne har købt eller fået nye produkter henholdsvis med og
uden parfume siden undersøgelsens afslutning, viser det sig, at 60% af
pigerne har købt eller fået nye produkter uden parfume, mod 85% der har
købt eller fået et produkt med parfume.
Nedenfor ses fordelingen af de produkter pigerne, der har deltaget i miniinterviews, har fået eller købt uden/med parfume.
Med parfume (Antal)
12

11

Uden parfume (Antal)
7
6

10

5

8

4

5

6

3

4
2

6
4

4

3

2

2
1

0
Parfume

Andet

Flere af de parfumefrie produkter, der siden undersøgelsen er blevet købt,
har pigernes mødre enten købt til dem – eller sammen med dem.
GENNEMGÅENDE FORSTÅELSE AF BUDSKAB
Pigerne giver tydeligt udtryk for, hvilke produkter de ønsker skal være
parfumefrie, samt hvilke de mener, der kan indeholde parfume.
Flere af pigerne nævner, at cremer, deodoranter og generelt produkter der
bruges på en stor del af kroppen, og som sidder på i længere tid, skal være
parfumefrie. Dette stemmer altså overens med de produkter, der er indkøbt
siden undersøgelsens afslutning. Modsat nævner pigerne produkter som;
læbepomade, hårprodukter, produkter til badet, når der bliver spurgt til,
hvad de mener, der gerne må indeholde parfume.
REGISTRERING

0
Makeup

Overordnet kunne det se ud som om, at pigerne har forstået budskabet om,
at de produkter der sidder længe på kroppen bør være parfumefri.

Deodorant Makeup

Creme

Andet

Til trods for at pigerne har købt eller fået flere produkter med parfume, ses
det på fordelingen, at de parfumerede produkter hovedsageligt består af
make-upprodukter og parfume. Flere udtaler suppleringsvist, at det er
vanskeligt at finde ud af, om der er parfume i make-up. Hertil kommer, at
flere grundet konfirmation har fået produkterne som gave.

Pigerne skulle hver dag i de tre uger angive, hvilke produkter de på den
pågældende dag havde brugt. Denne daglige procedure mener pigerne selv,
har haft en påvirkning på, hvor opmærksomme de har været på deres
forbrug,og har fået dem til at tænke mere over, både hvilke produkter de
brugte og hvor meget.
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KVALITATIVE MINI-INTERVIEWS (3/3)
DELTAGELSE I DENNE TYPE UNDERSØGELSE
Samtlige piger giver udtryk for at have haft en positiv oplevelse med deres
deltagelse i undersøgelsen. Rent praktisk fungerede det godt, og de følte sig
komfortable i deres egne hjem.
Undersøgelsens type, med tre hjemmebesøg og daglig aktivitet med
registrering, synes at have gjort temaerne og problematikken vedkommende
for pigerne.
Registreringen i sig selv gjorde pigerne opmærksomme på, hvilke og hvor
mange plejeprodukter de benyttede dagligt.
Til forskel fra andre typer kvalitative undersøgelser fordrede den
evidensbaserede karakter flere besøg, hvor pigerne for hver gang fik ny
viden, opgaver og kunne følge udviklingen i deres produktforbrug. Som en
af pigerne udtaler:

Jeg synes, det var ret spændende, fordi man jo
ikke rigtigt tænker over, at man bruger alle de
her ting med parfume. Man fik indblik i, hvad
man bruger.
- Jasmin

Mange af pigerne føler desuden, at resultaterne i undersøgelsen kunne være
med til at gøre en forskel for andre. For nogle af pigerne havde den nye
viden stor betydning for eksempelvis eksem og udslæt, som de havde haft
problemer med. 20% af pigerne kom med konkrete historier om, hvordan de
havde forsøgt at påvirke venner med oplysninger om parfume og forsøgt at
hjælpe andre med samme udfordringer.
Alle piger har enten talt med deres forældre og/eller veninder om
budskaberne i kampagnen.
Dels er temaerne omkring brug af plejeprodukter, parfume og
parfumeallergi blevet diskuteret i hjemmene, mens flere af pigerne beretter,
at de har fungeret som en type ambassadører over for veninder.

KAMPAGNEN
55% af pigerne havde set kampagnen – enten på Facebook, Instagram eller
Kristine Sloths videoer. Flere har også set artikler i diverse nyhedsmedier eller
besøgt Miljøstyrelsens hjemmeside.
Pigerne var jo bekendt med budskaberne fra deres deltagelse i
undersøgelsen, men alle mente generelt, at de var kommunikeret på en let
forståelig måde, der passede godt til deres aldersgruppe.
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RESULTATER KVANTITATIV
UNDERSØGELSE

DUFTEN OG PRISEN ER VIGTIGST I VALGET AF PLEJEPRODUKT
Pigerne går hellere på
kompromis med
indholdet af parfume i
creme og lotion end i
deodorant

I valget af deodorant og valget af ansigtscreme eller bodylotion vægter
duften højt for pigerne. Dernæst vælger pigerne også i høj grad disse
typer af plejeprodukter ud fra prisen på produkterne.
Duften betyder mere i valget af deodorant (32 %) end i valget af
ansigtscreme/bodylotion (24 %). Samtidig betyder det mere for pigerne, at
deres ansigtscreme/bodylotion (20 %) er parfumefri, end at deres
deodorant er parfumefri (12 %).

Forestil dig næste gang, du skal have ny deodorant eller ansigtscreme/bodylotion. Hvor vigtig er de forskellige ting nedenfor for dig, når du skal vælge en ny
deodorant eller ansigtscreme/bodylotion? Angiv med tallene 1-5, hvad der er mest og mindst vigtigt. ”1” er det mest vigtige og ”5” det mindst vigtige.
DEODORANT:

ANSIGTSCREME/BODY LOTION:

Parfume (duft)
Pris
Mærke
Økologi

14%

Parfumefri

12%
0%

32%

18%

17%

20%

25%

24%
20%

40%
1

2

60%
3

4

16%

80%

Parfume (duft)

24%

24%

Pris

24%

26%

Mærke

20%

20%

Parfumefri

20%

18%

Økologi

22%

20%

26%

12%

20%

17%

18%

28%

22%

24%

11%

14%

19%

32%

100%

12%
0%

20%

Eftermåling: n=148

26%

26%

40%
2

23%

21%

24%

12%

17%

22%

15%

60%
3

4

14%

15%

25%

21%

21%

16%

21%

16%

1

5

15%

80%

100%

5
Eftermåling: n=131
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OMKRING HALVDELEN AF PIGERNE KØBER OG/ELLER FÅR
PARFUMEFRIE PRODUKTER

56%
44%

Har inden for de seneste to måneder selv købt eller været
med til at købe et parfumefrit produkt til sig selv.
Har fået et parfumefrit produkt inden for de seneste to
måneder.

Det er hovedsageligt forældrene, der giver de unge piger parfumefrie produkter.
Hvem har du fået det parfumefri produkt af, som du har fået inden for de seneste to måneder?
100%
87%
80%

60%

40%

20%
1%

4%

7%

0%
Af mine forældre

Af mine veninder

Af andre

Ved ikke/husker ikke
Eftermåling: n=67
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PIGERNES HAR FÅET STØRRE VIDEN OM PARFUMEALLERGI
Angiv for hvert udsagn, om du mener, det er sandt eller falsk.
SANDE UDSAGN: (Sandt i %)

FALSKE UDSAGN (Falsk i %)

 Man kan godt pludselig få parfumeallergi over for stoffer, man ellers
tidligere har kunnet tåle

 Man får kun parfumeallergi af at bruge parfume, som sprayes direkte på
huden, som i eau de parfume og eau de toilette

Eftermåling 90 %; Førmåling: 83 %

Eftermåling 65 %; Førmåling: 56 %

 Man kan udvikle parfumeallergi, når man bruger syntetiske
parfumestoffer, som er fremstillet på en fabrik
Eftermåling 77 %; Førmåling: 73 %

 Parfumeallergi er arveligt og genetisk betinget og har ikke så meget med
brugen af parfumeholdige produkter at gøre
Eftermåling 63 %; Førmåling: 54 %

 Det øger risikoen for at udvikle parfumeallergi, hvis man bruger flere
forskellige former for parfumeholdige produkter såsom deodorant,
sæbe, shampoo, kosmetik og bodylotion
Eftermåling 72 %; Førmåling: 62 %

 Man kan få parfumeallergi af kun at bruge ét produkt med parfume i
Eftermåling 55 %; Førmåling: 60 %

 Man kan udvikle parfumeallergi, når man bruger naturlige
parfumestoffer, som f.eks. kommer fra en plante
Eftermåling 23 %; Førmåling: 29 %

Pigernes viden om årsagerne til parfumeallergi er blevet mere præcis
90 % af pigerne i eftermålingen angiver, at det er sandt, at man pludselig kan få
parfumeallergi. Denne andel er steget med 7 procentpoint siden førmålingen.
Samtidig er der sket en stigning på 10 procentpoint i andelen af piger, der i
eftermålingen (72 %) angiver, at det er sandt, at man øger risikoen for parfumeallergi
ved brug af flere forskellige parfumeholdige produkter. Det tyder på, at kampagnen
er lykkedes med at formidle disse budskaber.
Budskabet om, at man også kan udvikle parfumeallergi ved brug af naturlige
parfumestoffer, synes i mindre grad at være nået igennem. 23 % af de unge piger
ved dette i eftermålingen.
En stor andel af pigerne ved til gengæld, at det ikke kun er ved ren parfume som eau
de parfume og eau de toilette, at man kan udvikle parfumeallergi (65 %), og at
parfumeallergi ikke er arveligt og genetisk betinget (63 %).

Førmåling: n= 411; Eftermåling: n=151
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HUDALLERGI OG UDSLÆT OPLEVES SOM DEN VÆRSTE KONSEKVENS
VED AT BRUGE PARFUMEREDE PRODUKTER
Hvilke af nedenstående konsekvenser ved at bruge parfumerede produkter, synes
du, er mest negativ?
At man kan få udslæt på huden og
udvikle hudallergi

35%

44%

Andelen af pigerne der angiver hudallergi og
udviklingen af udslæt som den værste
konsekvens er faldet 9 procentpoint fra før
målingen til eftermålingen.

25%
29%

At de kan være hormonforstyrrende

9%

At de er miljøskadelige

17%

11%
12%

At de indeholder kemikalier

At de er dyre

Andet

Derimod er andelen af pigerne der angiver
miljøskadelighed som den mest negative
konsekvens steget. I førmålingen angiver 9 % af
pigerne dette som den værste konsekvens ved
brugen af parfumerede produkter, hvilket i
eftermålingen er steget til 17 %.

7%

3%

2%
4%
3%

Ved ikke

0%
Førmåling

10%

20%

35 % af pigerne i eftermålingen angiver, udslæt og
udviklingen af hudallergi som den mest negative
konsekvens ved brugen af parfumerede produkter.

30%

40%

50%

Procentdelen af pigerne der angiver
hormonforstyrrelse som værste konsekvens er 29 % i
eftermålingen, mens dette var 25 % i førmålingen.*

Eftermåling
Førmåling: n= 411; Eftermåling: n=151

*Stofferne er ikke kendt hormonforstyrrende, men spørgsmålet blev stillet for at få indsigt i
pigernes vidensniveau.
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CIRKA HALVDELEN AF MÅLGRUPPEN KENDER KAMPAGNEN

60%

af pigerne har lagt mærke til

information om og/eller fokus på, om der er
parfume i personlige plejeprodukter.

3 ud af 5 piger i alderen 14-16 år angiver, at de inden for de
seneste par måneder har set eller hørt information om brug af
personlige plejeprodukter med fokus på, om der er parfume i
produkterne. Det kan både dække over piger, der har set
Miljøstyrelsens kampagne, men også over piger, der har en
generel opmærksomhed på, om der er parfume i
plejeprodukter.
Næsten halvdelen af pigerne kan huske Miljøstyrelsens
specifikke kampagne ”Parfumefri er bedre for din
hud”, hvilket vidner om, at kampagnen er nået bredt ud.

Forskellen mellem den generelle opmærksomhed (60 %) og
kendskabet til den specifikke kampagne ved præsentation af
billeder og video (48 % hjulpet kendskab) tyder på, at nogle
piger generelt er opmærksomme på emnet, også selvom de
ikke kan huske at have set den specifikke kampagne.

48%

af pigerne kan huske, at de for nyligt har set

kampagnen ”Parfumefri er bedre for din hud”, når de
præsenteres for billeder og filmklip fra kampagnen (ovenfor).
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YOUTUBE ER DEN PRIMÆRE KILDE TIL KENDSKAB
Hvor har du set billederne og videoen fra kampagnen ”Parfumefri er bedre for din hud”?
(Sæt gerne flere krydser)
YOUTUBE 82 %

FACEBOOK 30 %
ANDRE KANALER:

REKLAMER 22 %

Blogs: 8 %
Omtale i blade og magasiner 8 %
I TV og aviser 5 %
Ved at søge i Google 5 %

INSTAGRAM 21 %

På postkort eller plakater 3 %
Nyhedsbreve 1 %
Andre steder 1 %

Blandt dé piger, der har kendskab til kampagnen, er
Youtube dét medie, som langt flest har set kampagnen
igennem. Kristine Sloths Parfume-quiz med sin mor
har på 2 måneder fået over 127.000 afspilninger.

Ved ikke/husker ikke 4 %

BANNERANNONCER
PÅ INTERNETTET 12 %
Eftermåling: n=151
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BUDSKABET OM, AT MAN BØR BRUGE EN PARFUMEFRI DEODORANT
FREMSTÅR IFØLGE DE UNGE TYDELIGST
Miljøstyrelsens kampagne indeholder flere budskaber. Synes du, at kampagnen formidler følgende budskaber klart?

Brug en parfumefri deodorant

38%

Udskift produkter, der bliver på huden hele dagen, med parfumefrie alternativer. F.eks.
ansigtscreme og bodylotion

32%

Hvis du vil dufte, så sprøjt din parfume på tøjet i stedet for direkte på huden

76%
70%
50%

Ja, i nogen grad

10%

11%

38%

23%

0%
Ja, i høj grad

38%

27%

20%

Ja, men kun i ringe grad

30%

40%

Nej, slet ikke

14%

23%

50%

60%

11%

70%

80%

1%

3%

12%

13%

15%

90%

100%

Ved ikke

synes, at budskabet om at bruge en parfumefri deodorant, i høj
grad eller nogen grad er klart.
synes i høj grad eller nogen grad, at budskabet om, at man bør
udskifte de produkter, der bliver på huden hele dagen til
parfumefrie alternativer, er klart.
synes, at budskabet om, at sprøjte parfume på tøjet fremfor huden i
høj grad eller nogen grad er klart.
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CIRKA TRE FJERDEDELE AF DE UNGE PIGER SYNES GODT OM
KAMPAGNEN OG VURDERER DEN SOM RELEVANT OG BRUGBAR
LIKING

69%

Målgruppen vurderer samlet set
kampagnen godt, når man
sammenligner med andre kampagner.

RELEVANS

synes alt i alt, at

kampagnen er meget god eller god,
mens kun 3 % synes, at den er dårlig
og ingen synes, at den er meget
dårlig.

74%

synes enten i høj grad

eller i nogen grad, at kampagnen er
relevant for dem. 21 % synes, at
kampagnen kun i ringe grad eller slet
ikke er relevant for dem.

Kampagnen scorer specielt højt mht.

anvendeligheden af de råd og den

information, der er i kampagnen.
Samtidig synes pigerne, at kampagnen
er relevant for dem, og de vurderer
den alt i alt godt.
Omkring halvdelen af pigerne vurderer
dog, at det er mindre eller slet ikke
sandsynligt at de vil tale med veninder
om brugen af plejeprodukter.
Kampagnen opnår dermed kun en

moderat grad af worth of
mouth.

ANVENDELIGHED

76%

er helt eller noget

enige i, at den information de har fået
i kampagnen, som fx at bruge en
parfumefri deodorant, er nem at gå til
og brugbar.

WORTH OF MOUTH

36%

angiver det som enten

meget sandsynligt eller sandsynligt at
de vil tale med deres veninder om
brug af plejeprodukter der indeholder
parfume. 5 % har allerede talt med
veninder (eller andre) om kampagnen.
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APPENDIX

APPENDIX I
Hvad tror du, at Miljøstyrelsens kampagne vil/ville fortælle dig? (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At bruge mere miljøvenlige produkter
At de gerne vil sætte fokus på, at der ikke er behov for alt det parfume
- tvært i mod at det fremme allergi og kan være skadeligt for din hud.
At der er en reel risiko for at man får allergi
at det er bedre at bruge cremer, deo, shampoo osv uden parfume, både
for dig selv, men også for miljøet
At det er bedre at bruge parfumefri
At det er bedre at bruge parfumefri produkter, både pga miljøet og
allergier
At det er bedre for dig at bruge parfumefrie produkter
At det er bedre for miljøet hvis man køber/bruger produkter uden
parfume
At det er bedre uden parfume
At det er bedst at bruge perfumefri produkter, så får man nemlig ikke
parfumeallergi.
At det er bedst for mig selv, ikke at bruge parfumerede produkter.
At det er bædre for dig selv at bruge parfumeriets produkter
At det er dårlit for din krop, at bruge parfume produkter.
At det er en dårlig ide at bruge produkter med parfume i.
at det er farligt at bruge produkter med parfume i
At det er meget skadeligt at bruge produkter med parfume i, ikke kun
for en selv, men også for miljøet
At det er nede at købe parfumeFRI produkter
At det er rigtig usundt at bruge produkter med parfume i
At det er skadeligt at bruge produkter der indeholder parfume
at det er skadeligt at bruge produkter med parfume i
At det er skidt for dig
At det er sundere at bruge parfumefri produkter
at det er usundt for kroppen at bruge produkter med parfume i

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At det er vigtigt
At det er vigtigt at tænke over hvad man bruger til sin krop. Altså
beskytte sin krop.
At det ikke er godt at bruge parfume produkter
At det ikke er godt for noget så hvorfor bruge det
At det ikke er sundt på nogen måde at bruge parfume
At du kan skåne både naturen, samt dig selv ved at vælge parfumefrie
produkter.
At du skal være opmærksom på hvad du kommer på din hud/krop når
du anvender ting der indeholder parfume.
At hvis du gerne vil give dig din krop det gode så burde man nok bruge
perfumefri produkter
At jeg skal skåne min hud
At jeg skal stoppe med at bruge produkter hvor der er parfume i
At jeg skal stoppe med st bruge noget med parfume i
At jeg skal tænke over at bruge flest mulige parfumefri produkter,
eftersom de er mindre skadelige for min krop.
At man burde stoppe med at bruge parfumerede produkter af hensyn til
en selv og miljøet.
At man ikke skal bruge produkter med parfume i
At man skal bruge parfumeri produkter
At man skal forsøge - så vidt muligt - at undgå parfume
At man skal købe parfumefrit
At man skal købe parfumeri produkter, da det ikke skader huden
At man skal købe uparfumerede produkter til sin krop, for ikke at
udsætte sin krop for parfume
At man skal passe på hvad man smører på sin krop.
At man skal passe på med at bruge produkter med parfume i, da dsg er
skadeligt for huden.
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APPENDIX I
Hvad tror du, at Miljøstyrelsens kampagne vil/ville fortælle dig? (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At man skal passe på med parfume
At man skal passe på med parfumeholdige produkter da de kan skade
dig og tit er parfumen udnødvendig
At man skal passe på sin hud
At man skal stoppe med at bruge parfumerede produkter
At man skal stoppe med at bruge produkter, der indeholder parfumeAt man skal stoppe med brug af parfume. Både for en selv og andre
At man skal tage ens brug af blandt andet skønhedsprodukter, som ikke
er parfumeri, under betragtning.
At man skal tænke over hvad vi putter på huden, og udsætter os selv
for.
At man skal tænke over hvor meget parfume man putter på sig
At man skal undgå produkter med parfume.
At man skal vælge parfumefri ting
At man skal vælge parfumefrit
At man skal være mere opmærksom på, hvad man udsætter sin hud for.
At man skal være opmærksom på hvilke produkter man køber
At man så vidt så muligt skal undgå produkter med parfume
At parfume er en dårlig ting, at have i bl.a plejeprodukter, da det kan
give parfumeallergi.
At parfume er skadeligt for en selv og miljøet
at parfume er skidt for huden
At parfume ikke er sundt for huden
At parfume indeholder stoffer der er dårlig for huden og miljæer
At parfume kan være skadeligt
At parfumefri er bedre for dig og din hud.
At parfumefri er sundere
At parfumefri produkter er bedre
At parfumefri produkter er bedre, både for kroppen og miljøet

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

At parfumefrie produkter er bedre for os
At parfumefrie produkter er bedre for vores krop
At parfumefrit er bedre for både en selv, men også for miljøet og
omgivelserne.
At parfumefrit er bedst
At parfumeindholdige produkter kan være meget skadelige, og at man
skal overveje hvad man putter på sin hud. Der kan være konsekvenser
som man må lev med resten af livet.
At parfumen i deo og diverse betyder noget
At parfumer kan give parfumeallergi og at parfumeallergi bestemt ikke
er for sjov.
At parfumer kan være skadelige
At parfumerede produkter ikke er godt for huden
At parfumeri ting er så meget bedre for din hud, helbred og også meget
bedre for miljøet
At perfume skal "vælges" med omhu
At produkter ikke nødvendigvis skal indeholde parfume. Det er skadeligt
og man kan udvikle parfumeallergi ved at bruge parfumeholdige
produkter.
At produkter, som indeholder parfume kan være skadelige af forskellige
årsager
At produktet med parfume er skadelige
At vi for vores eget bedste skal indgå produkter med parfume
At vi kan erstatte de farlige produkter, men bedre ting
At vi skal bruge parfumeri produkter så vi kan passe bedre på os selv og
vores nærmeste i brug af parfume
At vi skal kæbe flere parfumefri produkter
At vi skal købe parfumeri
At vi skal købe parfumeri produkter, for eller skader vi os selv
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APPENDIX I
Hvad tror du, at Miljøstyrelsens kampagne vil/ville fortælle dig? (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

At vi skal købe produkter, som ikke indeholder parfume.
At vi skal passe bedre på vores hud og vi skal tænke os om, hvilket
produkter det er vi køber fordi mange af dem kan være skadelige
At vi skal passe på med ikke at få parfumeallergi eller at købe noget vi
kan få allergi af (med parfume i)
At vi skal stoppe
At være mere betænksom omkring valg af plejeprodukter og deres
virkning
Brug flere produkter uden parfume
Brug parfumefri produkter
brug parfumefri produkter
De tænker nok på naturen, og alt den forurening det medvirker, når
man bruger parfumerede produkter
Det er skadeligt
Det kan være skadeligt at bruge parfumerede produkter, og parfumefri
er bedre
Hvor farligt det kan være at have produkter med parfume i
Hvordan man får sund og pæn hud, og hvordan parfumering ikke er
nødvendigt i hudplejeprodukter.
kampagnen prøver at få én til at bruge parfumefrie produkter, på en
måde så det ikke er mega indlysende, at det er det den gør.
Man ikke skal/undgå at bruge produkter med parfume i, da det er
usundt for huden. Man kan udvikle allergi ved at bruge al den parfume
på huden, og derfor burde man bruge parfumefri:-)
Man skal sørge for ikke og bruge for mange produkter med parafume
Om parfume fri produkter
Oplyse om problemerne ved parfume produkter
Parfume er ikke godt for dig, det er skadeligt for din hud og kan udvikle
perfume allergi
pas på dig selv, vel?
Stoppe med at bruge produkter med parafume i
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APPENDIX II
Skriv de ord, du kommer i tanke om, når du læser ordet ”parfumefri”: (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergi, parfume
Alergivenlige produkter
allegi
Allergener,
Allergi
Allergi
Allergi, lugt, neutral
Allergi, parabener, naturlig
allergifri
Allergifri
Allergifri sundere forbrugerrådet tænk
Allergiker, svanemærket, dårlig lugt
Allergivenlig
Allergivenlig, miljøvenlig
Allergivenlig, naturlig, et godt produkt, økologi, svanemærket, glæde :)
Allergivenlig, neutral
Allergivenlig, sundt
Allergivenligt, ingen parabener
At allergiske personer kan bruge produktet, da der selvfølgelig ikke er
parfume i.
At der ikke er noget parafume i
At der ikke er parfume i et produkt. Allergivenlig.
At der ikke er parfume i produkter
At der ikke må bruges parfume der. Eller at den person der siger
parfumefri ikke har parfume på
At det er nogo.
At det er sundt for huden.
At det er uden duft
At det ikke dufter af noget.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At et produkt er uden parfume, og derfor ikke dufter
At man ikke har parfume på eller der ikke er parfume i et produkt.
balsam
Bedre og sundere for huden
Behagelig
brugbart produkt, godt
Creme
Cremer og deodoranter uden tilsat parfume
dejlige dufte
Dejligt, dufter og godt
Den har ingen lugt som sådan.
Deodorant, parfume
Deodorant, sundhed,
Deodorant, svanemærke, allergi venlig,
Der ikke er giftstoffer i
Det dufter godt, men er usundt for kroppen.
Det er bedre for kroppen at bruge parfumefri produkter.
dufte
Dufter nok ikke af så meget.
Duftfri
Elegant, kemi, dufte
Et længere liv
Et produkt uden parfume.
Et sted hvor man laver parfumer
Frankring, Chanel, No 5, Marc Jacobs, Grasse
Fri eller meget lille indhold af perfume
Fri for unødigduft
Frisk
Giorgio Armani Sí, Miss Dior, dufte, Chanel No5, Frankring, Christrian
Dior, Roser, Træsorter, Floral
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APPENDIX II
Skriv de ord, du kommer i tanke om, når du læser ordet ”parfumefri”: (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giver ikke allergi, godt for huden, lidt sjov/mærkelig lugt
GODT
godt for dig
Godt for huden
Godt for huden
Godt for huden og ens helbred
godt for huden, dufter ikke af noget -hvilket kan være et minus, hvid
emballage
Godt for kroppen, økologisk, noget jeg ville foretrække
Godt, allergi og sundt for kroppen for så får den ikke uønskede
parfumer ind.
Godt, sundt for både omgivelser og en selv, mindre
allergifremkaldende
Godt.
Hudens beskyttelse, fri for allergi
Ikke - skadelig
Ikke allergi fremkaldende
Ikke interessant
Ingen allergi
Ingen allergi, økologi, miljø, huden, sundhed
Ingen duft
Ingen duft
Ingen duft, neutral
ingen lugt
Ingen parfume, naturlig
Ingen parfume. Ingen Allergi
Ingen påvirkninger på kroppen
Ingen udslet og irriteret hud

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg synes det er for dårligt, at bliver tilsat parfume til en masse
overflødige produkter, som fx ansigtscreme - hvorfor skal der være
parfume i ansigtscreme. Jeg er ærligt ligeglad med at mit ansigt
lugter godt, hvad der er mere væsenligt, er at jeg undgår at få
parfumeallegi.
Jeg tænker produkter som ikke skader huden og produkter som er
sund for huden.
Jeg tænker på noget der er "sundt. Altså godt for en. Noget folk med
allergi kan bruge. Måske noget der er bedre end "normale" ting
Kedelig, grim pakning, lugter dårligt/kedeligt, "sundt", økologisk
kedelig, lugtende, god mod kroppen, miljøvenlig
Kedlig, allergivenlig
Knap så usundt, deodorant, sæbe & rengøringsmidler af alle slags
Lige noget for mig, ingen udslæt, clinique
Lyserød, Chanel, diamantflaske af glas, DKNY,
Makeup, hudpleje
matas
Matas
Matas' striber, allergivenligt, skånsomt,
Matas, parfume
Miljøvenlig
Mindre skadeligt,
Natur
Natural, sæbe, sundhed
Naturlig
Naturlig
naturlig
Naturlig duft og mere skånsom mod huden.
Naturlighed
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APPENDIX II
Skriv de ord, du kommer i tanke om, når du læser ordet ”parfumefri”: (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturligt, ingen parabener, allergi, deodorant, make-up
Naturligt. Mindre kemikalier. Astma venligt. Alagi venligt . Et prudukt
jeg ville ligge mere mærke til.
Neutral
neutral
neutral
Neutral
Neutral og god for huden, men ingen frisk duft man kan nyde
Neutral, (altså mærket)
Neutral, derma, natur
neutral, normal, uden duft?
Neutral, pleje
neutral, sundhed, allergifri
Neutralt
Neutralt, organisk og sundt
Nivea. Sved. Svanemærkede. Økologisk.
noget der ikke er parfume i
Noget godt og sundt. Uden kemikalier
Noget hvor der ikke er parfume i, og er meget sundere end fx. En deo
med parfume i.
Organisk, neutral, produkt, naturlig
Parabener
Parabener, duft, bedre for din hud, kræft, hud, allergi, make-up,
hudpleje.
Parfume
Parfume frit, Svanemærket
parfume, lugte, justin bieber, chanel, burberry osv. andre mærker som
laver parfume
Perfume

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkter der ikke indeholder parfume.
Produkter uden parfume
Produkter uden parfume
Produkter uden parfume.
Produkter uden parfume.
Produkter unden tilsætningsstoffer og parabener
Ren
Ren, sund, god, hudpleje
Rent, ikke skadeligt for huden, lugter ikke af noget
Sensitiv
shampoo
Shampoo, balsam, ikke skadende
Sund hud
Sundere, ikke allergisk, naturlig, natural, neutral
Sundhed
Sundhed, godt hvis man har allergi,
sundhed, miljø, hudkræft
Sundt
Sundt
Sundt
Sundt
Sundt for huden, kroppen og miljøet
sundt for kroppen, at der er tænkt over forbrugerens velvære og ikke
hvad, der sælger bedst.
Sundt og allergivenligt
Sundt og godt for huden
Sundt, apotek
Sundt, dyrt, overdrivelse, manglende virkning
Sundt, fornuftigt
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APPENDIX II
Skriv de ord, du kommer i tanke om, når du læser ordet ”parfumefri”: (Åbne besvarelser)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundt, Got for kroppen samt naturen, ikke skadelig
Svanemærke, ä
Svanemærkede
Svanemærket
Svanemærket
Svanemærket, økologisk, produkt
sæbe, parfume, lugt, duft, blomster, rent, øko, børn, allergi
Sæve
Uden kemiske duftstoffer
uden lugt
Uden parabener, neutral, passer på huden, uden duft, uden kemikalier
eller andre stoffer i den genre
Uden parafume, allergivenlig, sundt
Uden parfume, vasketøj, makeup og creamer.
Uden parfume. Mere sundt. Godt
Änglemark
Økologi
Økologisk, änglemark, allergi
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APPENDIX III
Spørgsmål fra den kvalitative undersøgelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hvordan var det at have besøg 3 gange? (opstartsspørgsmål)
Ændrede du holdning til brugen af nogle af dine personlige plejemidler undervejs?
Fik registreringen af dit daglige brug dig til at tænke over, hvad du brugte?
Bruger du stadig dine parfumefri produkter?
Har du købt eller fået nye parfumefri produkter? (Hvem fik du dem af/købte dem sammen med?)
Har du købt eller fået nye produkter med parfume ? (Hvem fik du dem af/købte dem sammen med?)
Er der nogle særlige produkter, som du gerne vil have skal være parfumefri/parfumeholdige?
Følte du at du, med din deltagelse i undersøgelsen, kunne være med til at gøre en forskel?
Har du set kampagnen (og/eller Kristine Sloths video)
Synes du, at budskabet er nemt at forstå?
Føler du at kampagnen er rettet mod dig? (Har du f.eks. talt med veninder om den? Hvad synes de?)
I den periode undersøgelsen forløb, talte du da med dine forældre og/eller veninder om den?
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