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Introduktion 

 
Denne undersøgelse er foretaget med henblik på at få indsigt i danske kvinders viden om, holdning til og adfærd i forhold til kemiske 
stoffers påvirkning af kvinde og barn/foster før eller under graviditet.  
 
Målgruppen for undersøgelsen er derfor danske kvinder, som enten er gravide, forsøger at blive gravide eller planlægger at blive det 
inden for de næste par år. Disse er efterfølgende i rapporten betegnet som de danske kvinder. Undersøgelsen giver et indblik i danske 
kvinders tanker og overvejelser omkring kemi i hverdagen før og under en graviditet.  
 
Hensigten med denne undersøgelse er også at kunne formidle budskaber om kemi og graviditet fra Miljøstyrelsen, hvilket 473 har 
tilkendegivet ønske om at modtage. Ligeledes giver denne undersøgelse mulighed for at rekruttere cases blandt 206 respondenter til 
kommende PR historier m.m. 
 
I analysedelen er der udarbejdet et særligt afsnit segmentanalyse, hvor udvalgte resultater, som er særkrydset på de tre kvinde-
målgrupper, er vist. 
 
Om undersøgelsen og respondenterne 
Undersøgelsen er foretaget af Kompas Kommunikation for Miljøstyrelsen i perioden 29. oktober – 9. november 2014 via internettet. 
Der er i alt gennemført 1.381 CAWI-interview med danske kvinder.  
  
Rekruttering af respondenter er sket primært i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, hvor undersøgelsen er målrettet danske 
kvinder inden for de tre målgrupper; gravide, forsøger at blive gravide eller har planer om at blive gravid inden for de næste par år. 
 
Kompas Kommunikation har renset de indsamlede data for at sikre, at alle respondenter har angivet valide besvarelser på alder 
(særligt iht. fertilitet) og region, samt at ingen respondenter har deltaget mere end én gang i undersøgelsen. Respondenter, der har 
svaret ”ingen af ovenstående” på spørgsmålet om hvilket udsagn, der bedst passer til dem, er blevet sorteret fra (jf. spørgsmål 1). 
  
Undersøgelsens respondenter afspejler den geografiske fordeling i henhold til Danmarks Statistiks oplyste data pr. 1. april 2014. 
 
I tabeller og grafer er alle procenter afrundet uden decimaler. Derfor summerer ikke alle tabeller og grafers sum til 
100 procent. Det er Kompas Kommunikations anbefaling, at konklusioner kun drages på tal, hvor n > 100  
 
Se fordelingen af respondenter på næste side. 
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Respondenter 
 
  

Aldersgrupper     

  Antal Procent 

Under 25 år 342 25% 

25-30 år 504 36% 

31-35 år 308 22% 

Over 36 år 227 16% 

Total 1381 100% 

*Base: Alle respondenter     
 

 Regioner     

  Antal Procent 

Region Hovedstaden 498 36% 

Region Sjælland 116 8% 

Region Syddanmark 301 22% 

Region Midtjylland 328 24% 

Region Nordjylland 138 10% 

Total 1381 100% 

*Base: Alle respondenter     
 

 

Har du børn i forvejen?     

  Antal Procent 

Ja 440 32% 

Nej 941 68% 

Total 1381 100% 

*Base: Alle respondenter     
 

Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? (vælg ét svar) 

  Antal Procent 

Jeg er gravid 137 10% 

Jeg forsøger at blive gravid 234 17% 

Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år 1010 73% 

Ingen af ovenstående 0 0% 

Total 1381 100% 

*Base: Alle respondenter     
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Konklusioner 
 

Viden om kemi og graviditet 
Størstedelen af de danske kvinder (87 %) synes, at det er vigtigt eller meget vigtigt at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og 
under en graviditet. Og lidt mere end halvdelen (54 %) ved også nogenlunde, hvordan de skal begrænse udsættelsen for kemiske 
stoffer før og under en graviditet. 
 
Alligevel svarer næsten halvdelen (47 %) af respondenterne, at de ikke synes, de har nok viden om, hvilke konsekvenser udsættelsen 
for kemiske stoffer har før og under en graviditet, og næsten 3 ud af 10 (29 %) ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen 
for kemiske stoffer. 
 
Andelen af kvinder, der finder alt det, man skal passe på i forbindelse med en graviditet, uoverskueligt, er på hele 49 %. Og mere end 
halvdelen af kvinderne (57 % er enige eller meget enige) savner konkrete råd til, hvordan de skal passe på kemiske stoffer i 
forbindelse med en graviditet.  
 
Adfærd i relation til kemiske stoffer og graviditet 
Parabener er den gruppe af kemiske stoffer, som flest af de adspurgte forsøger at undgå. Således svarer næsten to tredjedele af 
respondenterne (63 %), at de forsøger at undgå parabener før eller under en graviditet.  

 

Miljømærkning, parfume og økologi er derimod ikke lige så udslagsgivende for kvindernes adfærd: 42 % af de danske kvinder undgår 
i høj eller meget høj grad kosmetik, der ikke er miljømærket, før eller under en graviditet, 47 % af de danske kvinder forsøger i høj 
eller meget høj grad at undgå parfume før eller under en graviditet, mens 21 % i lav eller meget lav grad undgår kosmetik, der ikke er 
miljømærket. Andelen af kvinder og/eller samlevere, der i høj eller i meget høj grad køber primært dansk og økologisk frugt og grønt 
er lige så stor, som den andel, der kun i lav eller meget lav grad gør det (32 % i høj grad/meget høj grad og 32 % i lav grad eller meget 
lav grad).  
 

Kemi i emballage til fødevarer tænker 31 % af de danske kvinder i høj eller meget høj grad over, mens 37 % tænker over det i lav eller 

meget lav grad. Derimod er flertallet opmærksomme på kemiske stoffer i nyt tøj, sengetøj og håndklæder – 69 % vasker i høj eller 

meget høj grad nyt sengetøj, tøj og håndklæder inden brug i forbindelse med en graviditet. 

 

Indholdsdeklarationer tjekkes i høj eller meget høj grad af 29 % af de danske kvinder og/eller deres samlevere, mens 37 % kun tjekker 

deklarationen i lav eller meget lav grad, når de køber ind. 
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Forskelle på regioner, aldersgrupper og segmenter 

Der er i besvarelserne ikke de store markante forskelle regionerne og aldersgrupperne imellem. Dog ses der ved nogle af 

spørgsmålene enkelte forskelle, når der inddeles på grupperne ’gravid’, ’forsøger at blive gravid’ og ’planlægger graviditet inden for de 

kommende par år’.  

 

Derfor er der i rapporten tilføjet et ekstra appendix med datakryds, der viser de mest tydelige forskelle grupperne imellem. 

Segmenteringen viser, at der især er et oplysnings- og rådgivningsbehov blandt kvinder, der prøver eller planlægger at blive gravide 

(hhv. 30 % og 31 % ved ikke nok om begrænselsen af kemiske stoffer før og under graviditet, og hhv. 56 % og 59 % savner konkrete 

råd til hvordan de skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet). Omkring halvdelen af de gravide (52 %) synes, de 

ved tilstrækkeligt om konsekvenserne for det kommende barn af kemiske stoffer før og under graviditet, men der er alligevel 35 %, 

der stadig ikke synes, de ved nok. Der er således godt belæg for en relancering af kampagnens budskaber til alle tre segmenter med 

øje for, at de gravide ønsker viden om konsekvenser, hvor de endnu ikke gravide både ønsker mere viden og gode råd. 

 

Sementeringen viser også, at enkelte af kampagnens budskaber allerede er modtaget godt af nogle grupper: Således efterlever 75 % af 

de gravide alkohol-rådet i meget høj grad, mod 53 % af dem, der prøver at blive gravide og 61 % af dem, der planlægger graviditet.  

 

Også hårfarve og maling, lim, fugemasse mv. holder de gravide sig fra. Hhv. 91 % og 89 % af de gravide undgår i høj eller meget høj 

grad hårfarve og maling, lim, fugemasse mv. før eller under en graviditet, mod 74 % (hårfarve) og 69 % (maling, lim, fugemasse mv.) 

af dem, der prøver at blive gravide og 79 % (hårfarve) og 62 % (maling, lim, fugemasse mv.) af dem, der planlægger graviditet. 

 

Lidt mindre forskel er der på kvinderne, når det kommer til at undgå parfume og ikke-miljømærket kosmetik før eller under en 

graviditet. 63 % gravide holder sig i høj grad eller meget høj grad fra parfume, mens hhv. 44 % og 45 % af dem, der prøver at blive 

gravide eller planlægger graviditet, undgår parfume. 54 % af de gravide undgår ikke-miljømærket kosmetik, hvor hhv. 40 % og 41 % 

af dem, der prøver at blive gravide eller planlægger graviditet, undgår kosmetik, der ikke er miljømærket.  
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. 

Analyse 
 

1. Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under 
en graviditet? 
 

  
 
 
 
 

Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet?           

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Meget vigtigt 38% 40% 41% 44% 33% 34% 38% 37% 42% 39% 

Vigtigt 49% 48% 48% 42% 55% 49% 49% 49% 46% 49% 

Mindre vigtigt 10% 9% 9% 10% 11% 15% 11% 11% 8% 11% 

Ikke vigtigt 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 

Ved ikke 2% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
 

  

Konklusion 
 

87 % af de danske kvinder synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at begrænse 

udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet.  

 
 

 

Hvor vigtigt er det for dig at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og 
under en graviditet? 

 

Meget vigtigt

Vigtigt

Mindre vigtigt

Ikke vigtigt

Ved ikke

38%

49%

10%

1%

2%
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. 

2. Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit 
kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? 
 

  
 
 
 
 
 
 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet?     

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Jeg ved meget om konsekvenserne 10% 10% 9% 12% 6% 12% 10% 10% 10% 10% 

Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne 42% 41% 41% 46% 39% 46% 37% 43% 44% 44% 

Jeg ved ikke nok om konsekvenserne 47% 48% 49% 41% 52% 42% 52% 46% 44% 45% 

Ved ikke 1% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
 

  

Konklusion 
 

Næsten halvdelen (47 %) af respondenterne mener ikke, at de har nok viden om 

konsekvenserne ved udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. 42 % 

mener, at de har tilstrækkelig viden om konsekvenserne.  

 

 

 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit 
kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en 

graviditet? 

 

Jeg ved meget om konsekvenserne

Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne

Jeg ved ikke nok om konsekvenserne

Ved ikke

10%

42%

47%

1%
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3. Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer før og under en graviditet? 
 

  
 
 
 
 
 
 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet?         

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Jeg ved meget om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 16% 15% 22% 15% 14% 19% 12% 15% 19% 19% 

Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 54% 55% 41% 57% 55% 50% 51% 55% 57% 52% 

Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer 29% 29% 36% 26% 29% 30% 37% 29% 21% 27% 

Ved ikke 1% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 3% 2% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
  

Konklusion 
 

Lidt mere end halvdelen (54 %) af respondenterne ved nogenlunde, hvordan man 

begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Næsten 3 ud 

af 10 (29 %) ved ikke nok om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske 

stoffer. 

 

 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer før og under en graviditet? 

 

Jeg ved meget om, hvordan man begrænser
udsættelsen for kemiske stoffer

Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser
udsættelsen for kemiske stoffer

Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser
udsættelsen for kemiske stoffer

Ved ikke

16%

54%

29%

1%
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4. Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 

4.1. Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet 
 

  
 
 
 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn?  
- Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet 

            

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Meget uenig 6% 7% 10% 5% 2% 11% 4% 6% 7% 8% 

Uenig 23% 22% 19% 22% 29% 20% 20% 23% 25% 28% 

Hverken enig eller uenig 20% 21% 21% 22% 17% 23% 22% 20% 21% 19% 

Enig 35% 35% 33% 38% 36% 28% 35% 37% 34% 32% 

Meget enig 14% 13% 16% 11% 14% 17% 18% 13% 10% 13% 

Ved ikke 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
  

Konklusion 
 

Næsten halvdelen (49 %) af de danske kvinder er enten enige eller meget enige i, at 

de ikke kan overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en 

graviditet.  

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
-  Jeg kan ikke overskue alle de ting, kvinder skal passe på i forbindelse med en graviditet 

Meget uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Meget enig

Ved ikke

6%

23%

20%

35%

14%

1%
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4.2. Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en 
graviditet 
 

  
 
 
 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn?  
- Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet 

          

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Meget uenig 4% 5% 10% 2% 2% 5% 2% 4% 6% 5% 

Uenig 17% 15% 16% 18% 17% 18% 11% 16% 20% 21% 

Hverken enig eller uenig 19% 18% 12% 23% 19% 20% 18% 20% 20% 18% 

Enig 39% 40% 36% 40% 39% 37% 43% 39% 37% 37% 

Meget enig 18% 18% 22% 14% 21% 17% 23% 17% 12% 18% 

Ved ikke 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
  

Konklusion 
 

57 % af respondenterne er enten enige eller meget enige i, at de savner konkrete råd 

til, hvordan de skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet.  

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
- Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i 

forbindelse med en graviditet 

 

Meget uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Meget enig

Ved ikke

4%

17%

19%

39%

18%

3%
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4.3. Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide 
 

  
 
 
 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn?  
- Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide 

            

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Meget uenig 4% 5% 4% 3% 4% 2% 4% 4% 3% 3% 

Uenig 14% 15% 9% 11% 15% 14% 14% 15% 14% 10% 

Hverken enig eller uenig 25% 26% 25% 26% 24% 25% 27% 25% 25% 23% 

Enig 36% 34% 34% 37% 38% 35% 33% 35% 37% 39% 

Meget enig 18% 15% 24% 20% 17% 22% 17% 17% 18% 23% 

Ved ikke 3% 4% 3% 4% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
  

Konklusion 
 

Over halvdelen (54 %) af de danske kvinder er enten enige eller meget enige i, at de 

generelt søger al den information, de kan få, om regler og anbefalinger for gravide.  

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
- Jeg søger generelt alt den information, jeg kan få, om regler og anbefalinger for gravide 

 

Meget uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Meget enig

Ved ikke

4%

14%

25%

36%

18%

3%
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4.4. Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i 
forbindelse med en graviditet 

 

  
 
 
 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn?  
- Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet 

        

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Meget uenig 6% 6% 8% 6% 6% 9% 10% 6% 4% 6% 

Uenig 31% 34% 28% 27% 31% 30% 33% 32% 28% 28% 

Hverken enig eller uenig 28% 27% 30% 28% 30% 28% 30% 28% 28% 27% 

Enig 25% 23% 19% 31% 24% 21% 21% 25% 28% 26% 

Meget enig 7% 7% 12% 5% 6% 12% 3% 6% 10% 11% 

Ved ikke 3% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 3% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
  

Konklusion 
 

37 % af respondenterne er enten uenige eller meget uenige i, at de føler sig 

velinformerede og har overblik over den nødvendige viden om kemiske stoffer i 

forbindelse med en graviditet. 32 % føler omvendt, at de er velinformederede og har 

overblik.  

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
- Jeg føler mig velinformeret og har overblik over den nødvendige viden om kemiske 

stoffer i forbindelse med en graviditet 

 

Meget uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Meget enig

Ved ikke

6%

31%

28%

25%

7%

3%
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5. Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse 
udsættelsen for kemiske stoffer før eller under en graviditet? 
 

  
 
Se tabel på næste side 

 
 
 
 
 

Konklusion 
 

Mere end 8 ud af 10 (81 %) af de danske 

kvinder forsøger at begrænse anvendelsen af 

plejeprodukter med kemiske stoffer under en 

graviditet. 

 

63 % begrænser udsættelsen for kemiske 

stoffer i husholdningsartikler og 

rengøringsmidler, mens lidt over halvdelen 

(55 %) forsøger at begrænse udsættelsen fra 

medicin og kosttilskud.  

 

Mere end 4 ud af 10 (45 %) er opmærksomme 

på fødevarer som frugt/grønt og fisk, mens 44 

% er opmærksomme på hobbyartikler som 

maling, fugemasse og lim.  

 

Kun hhv. 10 %, 2 % og 1 % er opmærksomme 

på kategorierne tøj, elektronik og møbler.  

 

 

Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer 
før eller under en graviditet? (vælg max. 4 svar) 

 

Plejeprodukter som fx kosmetik, hårfarve, creme og shampoo

Husholdningsartikler og rengøringsmidler

Medicin og kosttilskud

Fødevarer som fx frugt/grønt og fisk

Hobbyartikler som fx maling, fugemasse og lim

På arbejdspladsen

Tøj

Elektronik

Møbler

Andet

Ingen af ovenstående

Ved ikke

81%

63%

55%

45%

44%

10%

10%

2%

1%

1%

3%

3%
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Inden for hvilke af følgende kategorier forsøger du primært at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før eller under en graviditet? (vælg max. 4 svar)       

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Plejeprodukter som fx kosmetik, hårfarve, 
creme og shampoo 

81% 81% 81% 79% 84% 76% 79% 82% 83% 80% 

Husholdningsartikler og rengøringsmidler 63% 65% 65% 63% 61% 57% 60% 64% 63% 65% 

Medicin og kosttilskud 55% 50% 61% 58% 57% 54% 55% 57% 48% 58% 

Fødevarer som fx frugt/grønt og fisk 45% 53% 41% 37% 45% 41% 41% 41% 50% 53% 

Hobbyartikler som fx maling, fugemasse og lim 44% 42% 45% 47% 46% 38% 40% 46% 44% 44% 

På arbejdspladsen 10% 7% 15% 10% 13% 13% 8% 12% 10% 10% 

Tøj 10% 11% 14% 12% 7% 7% 9% 8% 12% 12% 

Elektronik 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 

Møbler 1% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 

Andet 1% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 

Ingen af ovenstående 3% 4% 1% 3% 2% 4% 4% 2% 3% 2% 

Ved ikke 3% 2% 4% 5% 3% 7% 4% 3% 4% 2% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     
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6. Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet?  
 

  
 
 
 
 

Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet? (vælg evt. flere svar)           

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

Ja, parabener 63% 65% 60% 61% 66% 57% 53% 63% 72% 67% 

Ja, parfume 56% 55% 54% 54% 57% 58% 50% 59% 61% 50% 

Ja, ftalater 45% 45% 51% 45% 47% 40% 35% 46% 49% 55% 

Ja, bisphenol A 21% 21% 22% 22% 20% 19% 16% 21% 25% 25% 

Ja, triclosan 19% 18% 23% 19% 18% 17% 16% 15% 21% 28% 

Ja, andre end de nævnte 8% 10% 4% 9% 6% 4% 4% 9% 8% 10% 

Nej 11% 11% 12% 14% 9% 11% 14% 11% 10% 11% 

Ved ikke 14% 13% 11% 15% 15% 19% 19% 15% 11% 11% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 

  

Konklusion 
 

Næsten to tredjedele af respondenterne (63 %) forsøger at undgå parabener før eller 

under en graviditet. 56 % forsøger at undgå parfume, mens 45 % forsøger at undgå 

ftalater.  

 

 

Er der bestemte kemiske stoffer, du forsøger at undgå før eller under en graviditet? 
(vælg evt. flere svar) 

 

Ja, parabener

Ja, parfume

Ja, ftalater

Ja, bisphenol A

Ja, triclosan

Ja, andre end de nævnte

Nej

Ved ikke

63%

56%

45%

21%

19%

8%

11%

14%
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7. I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
 

7.1. Jeg undgår tobaksrøg 
 

  
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår tobaksrøg 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 

I lav grad 2% 2% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 

I nogen grad 10% 12% 12% 7% 10% 5% 7% 10% 10% 12% 

I høj grad 21% 19% 20% 22% 22% 22% 21% 22% 20% 19% 

I meget høj grad 63% 62% 62% 62% 63% 67% 64% 61% 62% 65% 

Ved ikke 2% 2% 2% 4% 2% 1% 4% 2% 2% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
 

  

Konklusion 
 

84 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad tobaksrøg før eller 

under en graviditet. 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår tobaksrøg 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

2%

2%

10%

21%

63%

2%
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. 

7.2. Jeg undgår alkohol 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

  

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår alkohol 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 2% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 

I lav grad 3% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 3% 3% 1% 

I nogen grad 10% 12% 7% 9% 11% 9% 10% 10% 12% 11% 

I høj grad 21% 22% 15% 21% 23% 18% 18% 20% 22% 27% 

I meget høj grad 61% 57% 72% 63% 61% 67% 63% 63% 59% 59% 

Ved ikke 3% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 0% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

Konklusion 
 

82 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad alkohol før eller under 

en graviditet. 

 

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår alkohol 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

2%

3%

10%

21%

61%

3%
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7.3. Jeg spiser varieret hver dag 
 

  
 
 
 
 

  

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg spiser varieret hver dag 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

I lav grad 2% 2% 2% 1% 3% 4% 4% 2% 2% 2% 

I nogen grad 30% 29% 33% 30% 31% 30% 30% 30% 32% 28% 

I høj grad 41% 42% 35% 40% 41% 43% 42% 41% 39% 39% 

I meget høj grad 24% 25% 27% 25% 23% 20% 19% 24% 25% 30% 

Ved ikke 3% 3% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 2% 0% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

Konklusion 
 

65 % af de danske kvinder forsøger i høj eller meget høj grad at spise varieret hver 

dag før eller under en graviditet.  

 

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg spiser varieret hver dag 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

1%

2%

30%

41%

24%

3%
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7.4. Jeg undgår parfume 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår parfume 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 5% 6% 6% 6% 4% 5% 7% 4% 5% 7% 

I lav grad 13% 13% 17% 12% 14% 13% 15% 14% 11% 14% 

I nogen grad 31% 29% 31% 33% 34% 30% 35% 31% 29% 29% 

I høj grad 24% 24% 22% 23% 27% 19% 22% 26% 25% 22% 

I meget høj grad 23% 24% 22% 23% 18% 30% 17% 22% 27% 28% 

Ved ikke 3% 3% 2% 4% 3% 4% 5% 3% 3% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

 
 

Konklusion 
 

47 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad parfume før eller under 

en graviditet, mens knap 2 ud af 10 (18 %) undgår parfume i lav eller meget lav 

grad.  

 

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår parfume 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

5%

13%

31%

24%

23%

3%
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7.5 Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket               

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 7% 8% 9% 7% 5% 6% 8% 6% 6% 9% 

I lav grad 14% 14% 15% 14% 15% 14% 15% 16% 9% 15% 

I nogen grad 33% 32% 34% 33% 37% 30% 37% 34% 31% 29% 

I høj grad 23% 21% 21% 25% 26% 23% 20% 24% 25% 23% 

I meget høj grad 19% 21% 20% 18% 14% 24% 15% 16% 25% 22% 

Ved ikke 3% 3% 3% 4% 3% 3% 5% 3% 3% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

Konklusion 
 

42 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad kosmetik, der ikke er 

miljømærket, før eller under en graviditet, mens 21 % i lav eller meget lav grad 

undgår kosmetik uden miljømærkning.  

 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

7%

14%

33%

23%

19%

3%
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7.6. Jeg undgår hårfarve 
 

  
 
 
 
 
 

 

  

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår hårfarve 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 4% 4% 5% 4% 1% 5% 2% 4% 5% 3% 

I lav grad 4% 5% 3% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 6% 

I nogen grad 10% 11% 15% 9% 8% 11% 9% 9% 11% 14% 

I høj grad 15% 14% 11% 18% 18% 16% 18% 16% 11% 16% 

I meget høj grad 64% 63% 65% 61% 67% 62% 63% 65% 65% 60% 

Ved ikke 3% 3% 2% 4% 2% 2% 3% 3% 4% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

Konklusion 
 

79 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad hårfarve før eller under 

en graviditet. 

 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår hårfarve 

 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

4%

4%

10%

15%

64%

3%
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7.7. Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter aftale med 
lægen 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter aftale med lægen 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 12% 14% 14% 14% 7% 9% 10% 13% 9% 15% 

I lav grad 9% 6% 16% 12% 9% 9% 11% 9% 6% 9% 

I nogen grad 19% 19% 14% 20% 20% 20% 18% 19% 20% 20% 

I høj grad 20% 21% 17% 18% 22% 21% 23% 19% 19% 22% 

I meget høj grad 31% 32% 34% 28% 31% 34% 27% 31% 37% 30% 

Ved ikke 8% 8% 5% 9% 11% 7% 11% 8% 9% 4% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

Konklusion 
 

51 % af de danske kvinder tager i høj eller meget høj grad medicin og kosttilskud 

efter aftale med lægen før eller under en graviditet, mens 2 ud af 10 (21 %) i lav eller 

meget lav grad efterlever dette råd.  

 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kosttilskud efter 

aftale med lægen 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

12%

9%

19%

20%

31%

8%
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7.8. Jeg skyller frugt og grønt før brug 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg skyller frugt og grønt før brug 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 2% 2% 2% 2% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 

I lav grad 2% 2% 2% 1% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 

I nogen grad 11% 11% 7% 11% 10% 14% 11% 10% 12% 11% 

I høj grad 21% 20% 12% 24% 22% 25% 25% 23% 17% 19% 

I meget høj grad 61% 61% 74% 56% 62% 55% 54% 60% 65% 66% 

Ved ikke 4% 4% 3% 5% 2% 3% 5% 4% 4% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 

 
82 % af de danske kvinder skyller i høj eller meget høj grad frugt og grønt før brug, 

før eller under en graviditet.  

 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg skyller frugt og grønt før brug 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

2%

2%

11%

21%

61%

4%
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8. I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
 

8.1. Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. 
 

  
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 3% 3% 2% 3% 2% 4% 3% 3% 3% 2% 

I lav grad 6% 6% 7% 5% 6% 7% 8% 6% 5% 5% 

I nogen grad 17% 18% 17% 14% 19% 21% 19% 16% 17% 19% 

I høj grad 26% 21% 28% 31% 29% 22% 25% 26% 25% 27% 

I meget høj grad 40% 42% 44% 38% 38% 40% 35% 40% 45% 42% 

Ved ikke 8% 9% 3% 9% 6% 7% 11% 9% 5% 4% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 

 
66 % af de danske kvinder undgår i høj eller meget høj grad maling, lim, fugemasse 

osv. før eller under en graviditet.  

 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

3%

6%

17%

26%

40%

8%
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8.2 Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen 

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 3% 3% 3% 2% 2% 6% 4% 4% 2% 3% 

I lav grad 15% 15% 17% 12% 17% 12% 15% 18% 13% 10% 

I nogen grad 35% 33% 36% 33% 38% 41% 36% 34% 36% 34% 

I høj grad 23% 22% 16% 27% 22% 20% 22% 22% 23% 25% 

I meget høj grad 22% 23% 25% 22% 19% 20% 19% 19% 23% 29% 

Ved ikke 3% 4% 3% 4% 2% 2% 5% 3% 3% 0% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 

45 % af de danske kvinder får i høj eller meget høj grad luftet grundigt ud i hjemmet 

mindst to gange om dagen før eller under en graviditet.  

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Der bliver luftet grundigt ud i mit hjem mindst to gange om dagen 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

3%

15%

35%

23%

22%

3%



 

 
 

Side 28 af 48 
Miljøstyrelsen 2014 
© Brug af data og resultater fra denne rapport skal aftales med Kompas Kommunikation på forhånd. 
 

8.3 Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med Svanen, Blomsten 
osv. 

 

  
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med Svanen, Blomsten osv.             

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 6% 6% 7% 6% 7% 7% 8% 5% 5% 8% 

I lav grad 12% 11% 10% 13% 12% 17% 13% 13% 9% 11% 

I nogen grad 31% 29% 37% 29% 34% 25% 32% 31% 28% 32% 

I høj grad 26% 28% 18% 27% 27% 21% 26% 26% 29% 22% 

I meget høj grad 22% 22% 24% 22% 17% 25% 15% 21% 26% 26% 

Ved ikke 4% 4% 3% 4% 3% 6% 6% 4% 4% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 

48 % af de danske kvinder/deres samlever køber  i høj eller meget høj grad primært 

miljømærkede produkter før eller under en graviditet, mens knap 2 ud af 10 (18 %) 

køber primært miljømærkede produtker i lav eller meget lav grad.   

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx mærket med 

Svanen, Blomsten osv. 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

6%

12%

31%

26%

22%

4%
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8.4. Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt 
 

  
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt               

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 10% 9% 16% 10% 9% 14% 11% 12% 8% 10% 

I lav grad 22% 18% 22% 25% 23% 24% 23% 23% 20% 18% 

I nogen grad 32% 32% 28% 31% 36% 31% 34% 32% 31% 32% 

I høj grad 19% 22% 13% 19% 19% 15% 17% 16% 25% 22% 

I meget høj grad 13% 15% 18% 11% 10% 13% 10% 13% 13% 17% 

Ved ikke 3% 3% 3% 5% 2% 2% 5% 4% 2% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 

32 % af de danske kvinder/deres samlever køber i høj eller meget høj grad primært 

dansk og økologisk frugt og grønt før eller under en graviditet. Hvorimod 32 % 

køber i lav eller meget lav grad dansk og økologisk frugt og grønt.  

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg/min samlever køber primært dansk og økologisk frugt og grønt 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

10%

22%

32%

19%

13%

3%
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8.5. Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem               

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 3% 5% 7% 1% 1% 4% 2% 3% 3% 6% 

I lav grad 12% 13% 10% 9% 13% 15% 12% 14% 10% 11% 

I nogen grad 28% 31% 19% 27% 30% 26% 30% 30% 30% 19% 

I høj grad 26% 24% 25% 29% 27% 27% 28% 25% 25% 29% 

I meget høj grad 27% 24% 37% 30% 27% 26% 22% 25% 31% 35% 

Ved ikke 3% 3% 2% 4% 2% 2% 5% 3% 2% 0% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 

53 % af de danske kvinder søger i høj eller meget høj grad for, at der bliver støvsuget 

og støvet af mindst én gang om ugen i hjemmet.  

 
 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

3%

12%

28%

26%

27%

3%



 

 
 

Side 31 af 48 
Miljøstyrelsen 2014 
© Brug af data og resultater fra denne rapport skal aftales med Kompas Kommunikation på forhånd. 
 

8.6. Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i 
 

  
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i             

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 12% 13% 15% 11% 9% 17% 11% 14% 11% 11% 

I lav grad 25% 24% 17% 25% 27% 32% 27% 27% 23% 21% 

I nogen grad 28% 29% 26% 26% 32% 22% 25% 30% 29% 28% 

I høj grad 19% 17% 22% 22% 20% 14% 20% 15% 19% 24% 

I meget høj grad 12% 13% 18% 11% 8% 13% 11% 10% 15% 15% 

Ved ikke 4% 4% 3% 5% 4% 2% 6% 4% 3% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 
31 % af de danske kvinder tænker i høj eller meget høj grad over, om der er kemi i 

mademballagen, mens 37 % i lav eller meget lav grad tænker over dette.  

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg tænker over, om der er kemi i den emballage, jeg bruger til at opbevare madvarer i 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

12%

25%

28%

19%

12%

4%
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8.7. Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug 
 

  
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug               

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 3% 3% 6% 3% 2% 2% 4% 3% 2% 3% 

I lav grad 9% 10% 8% 7% 9% 9% 10% 11% 8% 4% 

I nogen grad 16% 15% 12% 16% 16% 20% 18% 17% 13% 12% 

I høj grad 21% 23% 21% 19% 22% 21% 23% 20% 22% 21% 

I meget høj grad 48% 45% 52% 51% 49% 47% 39% 46% 54% 58% 

Ved ikke 3% 3% 2% 5% 2% 1% 5% 3% 2% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 
69 % af de danske kvinder vasker i høj eller meget høj grad nyt sengetøj, tøj og 

håndklæder inden brug før eller under en graviditet. 

 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg/min samlever vasker nyt sengetøj, tøj og håndklæder før brug 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

3%

9%

16%

21%

48%

3%
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8.8. Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind 
 

  
 
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet?  
- Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind             

  Total Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Under 25 år 25-30 år 31-35 år Over 36 år 

I meget lav grad 13% 12% 13% 11% 14% 20% 13% 15% 10% 13% 

I lav grad 24% 25% 24% 23% 23% 21% 18% 28% 24% 21% 

I nogen grad 30% 30% 24% 30% 33% 29% 30% 29% 33% 28% 

I høj grad 18% 19% 17% 20% 16% 13% 20% 15% 18% 20% 

I meget høj grad 11% 10% 19% 12% 9% 12% 11% 9% 11% 17% 

Ved ikke 4% 4% 3% 6% 4% 5% 8% 4% 4% 1% 

Total 1381 498 116 301 328 138 342 504 308 227 

*Base: Alle respondenter                     

  

Konklusion 
 
29 % af de danske kvinder og/eller deres samlever tjekker i høj eller meget høj grad 

indholdsdeklarationen, når der handles ind før eller under en graviditet, mens 37 % 

tjekker i lav eller meget lav grad indholdsdeklarationen, når der handles ind.  

 

 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet?  
- Jeg/min samlever tjekker kemiske stoffer i indholdsdeklarationen, når jeg/vi handler ind 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

13%

24%

30%

18%

11%

4%
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. 

 

Segmentanalyse 
 
9. Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit 
kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet ?  

 

 

  
 
Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for 
kemiske stoffer før og under en graviditet?  

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

Jeg ved meget om 
konsekvenserne 

10% 12% 11% 9% 

Jeg ved tilstrækkeligt om 
konsekvenserne 

42% 52% 44% 40% 

Jeg ved ikke nok om 
konsekvenserne 

47% 35% 44% 49% 

Ved ikke 1% 1% 1% 1% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 
  

Konklusion 

 
Omkring halvdelen af de gravide (52 %) synes, de ved 

tilstrækkeligt om konsekvenserne ved kemiske stoffer før 

og under graviditet. Og som forventet ved kvinder 

mindre, jo længere ude i fremtiden, deres graviditet 

ligger. Dog er der over 1/3 (35 %) gravide, der ikke synes, 

de ved nok. 

 

 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis 
du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet ?  

 
Jeg ved meget om konsekvenserne

Jeg ved tilstrækkeligt om konsekvenserne

Jeg ved ikke nok om konsekvenserne

Ved ikke

12%

52%

35%

1%

11%

44%

44%

1%

9%

40%

49%

1%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år
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10. Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer før og under en graviditet? 

 

  
 
 
 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? 

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid inden 

for de næste par år 

Jeg ved meget om, hvordan man 
begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer 

16% 28% 17% 14% 

Jeg ved nogenlunde, hvordan 
man begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer 

54% 60% 51% 54% 

Jeg ved ikke nok om, hvordan 
man begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer 

29% 12% 30% 31% 

Ved ikke 1% 1% 2% 1% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 
  

Konklusion 

 

60 % af de gravide ved nogenlunde, hvordan de 

begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og 

under en graviditet. Men blandt de kvinder, der 

planlægger graviditet eller prøver at blive gravide, 

ved hhv. 31 % og 30 % ikke nok om, hvordan de 

begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og 

under en graviditet. 

Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for 
kemiske stoffer før og under en graviditet? 

Jeg ved meget om, hvordan man begrænser
udsættelsen for kemiske stoffer

Jeg ved nogenlunde, hvordan man begrænser
udsættelsen for kemiske stoffer

Jeg ved ikke nok om, hvordan man begrænser
udsættelsen for kemiske stoffer

Ved ikke

28%

60%

12%

1%

17%

51%

30%

2%

14%

54%

31%

1%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år
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11. Hvor enig er du i følgende udsagn?  
 

11.1 Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en 
graviditet 
 

  
 
 
 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
- Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet 

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

Meget uenig 4% 9% 4% 4% 

Uenig 17% 34% 15% 14% 

Hverken enig eller uenig 19% 13% 22% 19% 

Enig 39% 30% 36% 41% 

Meget enig 18% 12% 20% 18% 

Ved ikke 3% 1% 3% 3% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 

Konklusion 

 

Især kvinder, der prøver at blive gravide og kvinder, der 

planlægger graviditet, savner konkrete råd til, hvordan de 

skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet. 

Hhv. 56 % og 59 % svarer enig eller meget enig til 

spørgsmålet. 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
- Jeg savner konkrete råd til, hvordan jeg skal passe på kemiske stoffer i forbindelse med en graviditet 

Meget uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Meget enig

Ved ikke

9%

34%

13%

30%

12%

1%

4%

15%

22%

36%

20%

3%

4%

14%

19%

41%

18%

3%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år



 

 
 

Side 37 af 48 
Miljøstyrelsen 2014 
© Brug af data og resultater fra denne rapport skal aftales med Kompas Kommunikation på forhånd. 
 

12. I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
 

12.1. Jeg undgår alkohol 
 

  
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår alkohol 

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

I meget lav grad 2% 0% 4% 1% 

I lav grad 3% 1% 4% 3% 

I nogen grad 10% 5% 16% 10% 

I høj grad 21% 18% 22% 21% 

I meget høj grad 61% 75% 53% 61% 

Ved ikke 3% 1% 1% 3% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 

Konklusion 

 

Der er forskel på, hvilke segmenter der følger rådet om 

at undgå alkohol i forbindelse med en graviditet. Færre 

kvinder, der prøver at blive gravide (53 %), og kvinder, 

der planlægger graviditet (61 %) efterlever rådet i meget 

høj grad, mod 75 % af de gravide.  

  

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår alkohol 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

0%

1%

5%

18%

75%

1%

4%

4%

16%

22%

53%

1%

1%

3%

10%

21%

61%

3%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år
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12.2. Jeg undgår parfume 
 

  
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår parfume  

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

I meget lav grad 5% 3% 7% 5% 

I lav grad 13% 9% 19% 13% 

I nogen grad 31% 25% 29% 33% 

I høj grad 24% 27% 21% 24% 

I meget høj grad 23% 36% 23% 21% 

Ved ikke 3% 0% 1% 4% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 
 

Konklusion 

 

Omkring to tredjedel af de gravide (63 %) undgår i høj 

eller meget høj grad parfume før eller under en 

graviditet, hvor tallet er 44 % blandt de kvinder, der 

prøver at blive gravide, og 45 % blandt de kvinder, der 

planlægger graviditet. 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår parfume 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

3%

9%

25%

27%

36%

0%

7%

19%

29%

21%

23%

1%

5%

13%

33%

24%

21%

4%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år
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12.3. Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket 
 

  
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket 

  

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

I meget lav grad 7% 4% 8% 7% 

I lav grad 14% 11% 18% 14% 

I nogen grad 33% 30% 33% 34% 

I høj grad 23% 25% 20% 24% 

I meget høj grad 19% 29% 20% 17% 

Ved ikke 3% 1% 1% 4% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 

  

Konklusion 

 

Blandt de gravide er der 54 %, der undgår kosmetik, 

der ikke er miljømærket. Blandt kvinder, der prøver at 

blive gravide, er tallet 40 %, og for kvinder, der 

planlægger graviditet, er tallet 41 %. 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

4%

11%

30%

25%

29%

1%

8%

18%

33%

20%

20%

1%

7%

14%

34%

24%

17%

4%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår kosmetik, fx cremer og makeup, der ikke er miljømærket 
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12.4. Jeg undgår hårfarve 
 

  
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår hårfarve 

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

I meget lav grad 4% 2% 7% 3% 

I lav grad 4% 2% 6% 4% 

I nogen grad 10% 4% 11% 11% 

I høj grad 15% 11% 15% 16% 

I meget høj grad 64% 80% 59% 63% 

Ved ikke 3% 0% 2% 3% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 

  

Konklusion 
 

Hårfarve er der stor bevidsthed om at undgå  i høj eller 

meget høj grad blandt både gravide (91 %), kvinder, der 

prøver at blive gravide (74 %) og kvinder, der 

planlægger graviditet (79 %). 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår hårfarve 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

2%

2%

4%

11%

80%

0%

7%

6%

11%

15%

59%

2%

3%

4%

11%

16%

63%

3%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år
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12.5. Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. 
 

  
 
 
 
 
 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv.  

  Total Jeg er gravid 
Jeg forsøger at 

blive gravid 
Jeg planlægger at blive gravid 

inden for de næste par år 

I meget lav grad 3% 1% 3% 3% 

I lav grad 6% 2% 5% 7% 

I nogen grad 17% 7% 21% 18% 

I høj grad 26% 26% 29% 25% 

I meget høj grad 40% 63% 40% 37% 

Ved ikke 8% 1% 3% 10% 

Total 1381 137 234 1010 

*Base: Alle respondenter         

 
 

Konklusion 

 

Især gravide undgår i høj eller meget høj grad at bruge 

maling, lim, fugemasse mv. (89 %) før eller under en 

graviditet. Blandt kvinder, der prøver at blive gravide, 

er tallet 69 %, og for kvinder, der planlægger graviditet, 

er tallet 62 %. 

I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? 
- Jeg undgår at bruge maling, lim, fugemasse osv. 

I meget lav grad

I lav grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

1%

2%

7%

26%

63%

1%

3%

5%

21%

29%

40%

3%

3%

7%

18%

25%

37%

10%

Jeg er gravid Jeg forsøger at blive gravid Jeg planlægger at blive gravid inden for de næste par år
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Appendix 
 

13. Hvis du har lyst til at fortælle om, hvordan du håndterer/undgår/er påvirket af 
kemikalier i dagligdagen, kan du gøre det her 

 

 
1. Ville gerne vide mere, men det er svært at gennemskue en etikette, og hvad det er for nogle stoffer produktet indeholder, 

pga. navne jeg ikke kender. 

 

2. Ville blive glad for mere viden om emnet. 

 

3. Vil sige, at der er stor forskel på at være gravid eller overveje at blive det. Jeg ryger og kan også drikke alkohol, men vil 

aldrig gøre det, hvis jeg bliver gravid. 

 

4. Vi skal altså passe på, at vi ikke behandler graviditet som en sygdom, og at vi lever så normalt som muligt, både mens 

man forsøger at blive gravid og under graviditet. Der er simpelthen for mange regler og forbud, når man er gravid. 

 

5. Vi plejer at undgå kemiske stoffer, også før graviditet, men er nu ekstra omhyggelige. 

 

6. Vi er i fertilitetsbehandling, så vi er nok ekstra opmærksomme og betegnes måske endda som hysteriske i forhold til 

mange andre. Men jeg synes, det er meget vigtigt, der kommer ekstra fokus på det her!  

 

7. Uvidenhed omkring hvilke kemiske stoffer, der rent faktisk findes i de ting omkring os, og hvordan de kan påvirke 

fertilitet samt et foster. 

 

8. Så længe man passer på, men samtidig også gør ting med måde, tror jeg, man kommer langt. Man skal også passe på 

hysteri. 

 

9. Synes, det var lidt misvisende at udfylde, da jeg synes, der er stor forskel på "før graviditet og under graviditet". Jeg kan 

f.eks. godt drikke alkohol nu, men når jeg bliver gravid, er det bandlyst, og sådan var der mange andre ting, jeg kunne 

nævne. 
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10. Spørgsmålet "Jeg skyller frugt og grønt før brug" er noget jeg gør pga. andre grunde! Jeg ved godt, at alle de kemiske 

stoffer ikke bliver fjernet, selv ved en grundig skylning, da det oftest sidder i skrællen. 

 

11. Som noteret planlægger jeg først at blive gravid om nogle år, hvorfor mine svar derfor endnu ikke i samme grad ville 

være de samme - min tanke er at blive mere bevidst, når jeg er tættere på en graviditet. 

 

12. Personligt er der ret stor forskel på, hvordan jeg passer på før og under graviditet. Jeg kan fx godt finde på at bruge 

maling eller drikke vin, før jeg er blevet gravid, men aldrig når jeg er blevet gravid. Den forskel kunne måske være 

relevant at få med, for det gør det lidt svært at svare på nogle af spørgsmålene om min adfærd. 

 

13. Mine svar er meget påvirket af, at jeg er ufrivillig barnløs gennem 6 år og derfor ikke længere går så højt op i, om jeg 

undgår kemiske sager inden graviditet. Jeg vil ikke sætte hele mit liv på standby de næste mange år frem til jeg muligvis 

bliver gravid. 

 

14. Min personlige holdning er, at jeg skal passe på med kemi under graviditet - men at jeg også tror på, at det er usundt 

(mest for psyken) at blive ALT for hysterisk. Almindelig sund fornuft er det, der virker bedst for mig. Alt med måde. 

 

15. Med hensyn til spørgsmålet om frugt og grønt er det ikke helt nemt. Jeg køber dansk, hvis det er muligt, men kun 

økologisk, hvis der ikke er andre muligheder. 

 

16. Mange af svarende gælder generelt altid, gravid eller ej. 

 

17. Mange af spørgsmålene er svære at svare på, når man endnu ikke er gravid. 

 

18. Man kan jo også bare stoppe med at leve når man bliver gravid, med alle de ting der forventes at man undgår og passer 

på! 

 

19. Man bør undgå alle skadelige stoffer, uanset om man er gravid eller ej. 

 

20. Lidt svært at svare på om man undgår kemiske stoffer, når man ikke er gravid endnu. 
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21. Jeg vægter økologi over danskhed i fødevarer, den mulighed, mener jeg, mangler. 

 

22. Jeg ville ønske, jeg vidste mere og at det blev præsenteret på en let forståelig måde.  

 

23. Jeg ved ikke helt, hvilke stoffer, der er skadelige, men jeg ved, at jeg undgår dem, når jeg går efter Svanemærket. 

 

24. Jeg tror, at et samlet overblik over alt man kan gøre, vil være godt for nogle, men være uoverskueligt for andre. Jeg 

tænker derfor at 2 lister med 2 niveauer kunne være en god idé. Én med det allervigtigste, og en meget detaljeret liste 

for os, der gerne vil have en oversigt over alt relevant. 

 

25. Jeg så udsendelsen den anden dag, hvor man fulgte to gravide kvinder, der blev testet for hvor meget kemi, de havde i 

kroppen. Synes det virker umuligt at undgå kemi, efter man så den udsendelse - håber der bliver gjort mere især i 

forhold til cocktaileffekten. 

 

26. Jeg synes spørgsmålene er svære at svare på, når man kun påtænker at blive gravid inden for et par år. 

 

27. Jeg synes generelt, der er en tendens til i det danske samfund, at gravide slet ikke må noget som helst. Jeg er af den 

holdning; slap af, selvfølgelig skal man ikke fylde sig med alkohol og stoffer, men hvis man spiser en rød bøf i ny og næ, 

går det nok. 

 

28. Jeg synes, det er svært at gennemskue, hvilke produkter/ting man skal undgå for at styre uden om farlige kemiske 

stoffer. Det griber ind i ens hverdag på områder, jeg ikke har fantasi til at forestille mig, og hvor jeg ærlig talt ikke 

engang er klar over, at jeg bør tage forholdsregler. 

 

29. Jeg spiser 100 % økologisk, men ikke kun dansk mad. Jeg går meget op i, at der ikke er tilsætningsstoffer i min kost. Det 

har ikke noget med graviditet at gøre, sådan gør jeg altid. Mht. graviditet så vil jeg undgå at flyve, hvis jeg bliver gravid, 

fordi jeg mener, at baggrundstrålingen kan skade fostret. Desuden bruger jeg mobiltelefoner med måde. 

 

30. Jeg læser til læge, og gennem studiet er vi blevet "opdraget" til at undgå bestemte stoffer og altid vælge økologi. Så mine 

valg er også sådan, selv om jeg ikke er gravid. 
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31. Jeg kunne tænke mig præcise råd om, hvad en gravid kvinde skal undgå. 

 

32. Jeg interesserer mig ikke for, om jeg er omgivet af kemiske stoffer, for livet er for kort til at være så bekymret over det. 

 

33. Jeg har undgået så vidt muligt kemikalier allerede før projekt baby gik i gang igen for at formindske risikoen for endnu 

en abort (har oplevet 2). Bruger kun økologiske plejeprodukter uden parfume osv., går ikke med makeup, bruger ikke 

deodorant, spiser intet svinekød, og rødt kød i det hele taget er meget sjældent på bordet. Køber så vidt kun økologisk 

mad. Slik, sodavand og chips bliver aldrig købt, til fødselsdag og andre store dage bliver tingene lavet selv, laver endda 

min egen marcipan. Jeg synes, det er enormt vigtigt at passe på med, hvad vi bruger og spiser i dagligdagen, ikke kun 

når man vil være eller er gravid, og især nu med de amerikanske tilstande, der er på vej. 

 

34. Jeg har parfumeallergi, så jeg bruger slet ikke produkter med duft og parabener. 

 

35. Jeg har gennem min uddannelse og personlige interesse opnået megen viden omkring kemikalier, plastik mv. generelt, 

men føler, der er en generel manglende viden blandt befolkningen omkring fx plastik, og dets opbyggelse, anvendelse, 

afskaffelse og indflydelse. 

 

36. Jeg har en husbond, der er svært allergisk over for det, man behandler tøj med, inden det sendes i butikkerne, 

vaskemiddel etc., så vi har de sidste 10 år brugt allergivenlig vaskemiddel etc. - men selv Neutral har han reageret 

kraftigt på, så man skal også være påpasselig med de 'miljømærkede' produkter! 

 

37. Jeg føler mig oplyst om kemi - men sgu ikke fra læge eller sundhedsmyndigheders side. De virker nemlig ikke til at være 

særligt oplyst om, hvad der skal til for at undgå hormonforstyrrende ting - hvilket er mere end blot parabener, pftalater 

og sprøjtemidler. 

 

38. Jeg forsøger at undgå kemi generelt, ikke kun i relation til evt. graviditet. 

 

39. Jeg er velinformeret, men ikke fanatisk, tænker på hvordan jeg handler, foretrækker økologisk grønt. I øvrigt studerer 

jeg miljørisiko, så det skulle gerne være sådan. 

 

40. Jeg er uddannet jordemoder, derfor er jeg nok lidt farvet i forhold til informationen omkring kemi. 
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41. Jeg er ok med min tilgang til projektet - men tak for at tilføje en masse bekymringer samt generelt dårlig samvittighed. 

Det er jo gerne det, der skal til for at gennemføre en sund (og fornuftig) graviditet! 

 

42. Jeg er kun begyndt at tænke på at blive gravid, og har derfor ikke sat mig ind i alting endnu. Men kan mærke min lyst til 

at få information er større, og jeg vil gerne sætte mig ind i, hvad jeg skal holde mig fra.  

 

43. Jeg har altid været meget afslappet omkring at købe ikke/økologiske varer, kemiske stoffer etc. 

 

44. Jeg er jo ikke i stadiet til at tænke graviditet, når det først er om nogle år. 

 

45. Jeg er gartner og arbejder med sprøjtemidler til hverdag. Det bekymrer mig, at mange af mine kvindelige kollegaer har 

handicappede børn. Jeg har derfor tænkt på, om det vil være en idé, at få taget æg ud til opbevaring nu, mens jeg ikke er 

klar til at få børn for, at belaste dem mindst muligt med, hvad jeg har i kroppen. Samtidig er jeg også bekymret for at 

miste mit arbejde, hvis jeg bliver gravid og nægter at arbejde nær behandlede planter. Kemiske stoffer på 

arbejdspladsen er noget, der påvirker mig i retning af, at vælge ikke at få børn. 

 

46. Jeg agerer forskelligt før og under en graviditet, så mine svar ville være anderledes, hvis jeg skulle svare på min ageren 

før graviditeten og under graviditeten. F.eks. drikker jeg alkohol, mens jeg forsøger at blive gravid, men drikker ikke 

alkohol under graviditeten. 

 

47. I spørgsmålet ”Har du børn” svarede jeg ja, men det er sådan både og, for det kommer an på, hvordan man vælger at se 

på det. Min datter døde i min mave i uge 38, så jeg har et barn, men ikke et levende. Det er bare så i kan fuldgøre jeres 

undersøgelse, jeg skriver dette. Hendes dødsfald har i den grad også noget at gøre med, at jeg nu er meget mere 

forpasselig med kemikalier end jeg var før, tænker meget mere over det nu. 

 

48. I spørger om, hvilke ting man undgår gift i, og en af mulighederne er møbler. Jeg har endnu ikke haft et valg ved køb af 

møbler og elektronik, og det er fuld af kemikalier. 

 

49. Jeg vil gerne have et barn, men ved ikke om jeg kan, og det er jeg ked af, for vil gerne vide om jeg kan, for vil gerne have 

en lille. 
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50. Vi har været i fertilitetsbehandling i flere år. Vil først for alvor sætte mig ind i disse ting, hvis det endelig skulle lykkes 

for os. 

 

51. Har jo ikke været gravid, så flere af spørgsmålene er svære at svare på. 

 

52. For mig er det svært at svare på de fleste af de angivne spørgsmål, da det først er om 1-2 år, vi tænker at få børn. Kunne 

mange af disse ting også have en effekt allerede nu (altså to år inden man bliver gravid)? Det savner jeg svar på. For det 

er svært for mig at svare hypotetisk - "hvordan jeg vil gøre om to år". 

 

53. Fin undersøgelse. 

 

54. Er også opmærksom på tungmetaller i fødevarer. 

 

55. Er også meget opmærksom på kviksølv i forbindelse med fisk, især tun. 

 

56. En meget vigtig undersøgelse, som alle kvinder/par burde svare på. 

 

57. Det er vigtigt at passe på sig selv, og ikke mindst den lille skabning, der ligger og vokser sig stor inde i maven. Han har jo 

ikke selv bedt om at komme til verden.  

 

58. Det er svært at finde den nødvendige information om emnet. Derfor har jeg købt adgang til et forum, som kun handler 

om kemifri (Grønstue). 

 

59. Det er et svært marked at gennemskue. Man ved godt, man lige skal gå efter Svanemærket osv. og man ved, at man skal 

undgå parfume og sådan. Men man kender ikke alle de farlige stoffer og kan derved ikke gennemskue deklarationen. 

 

60. Der mangler en "ikke relevant" mulighed. Fordi jeg overvejer en graviditet, er jeg på ingen måde startet med at tænke i 

disse baner. 
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61. Der er forskel på, hvad jeg gør nu, og hvad jeg gjorde for to år siden, da vi startede. Jeg tror ikke længere magisk på, at 

jeg bliver gravid næste måned. Så er blevet mere afslappet. Ingen sf spørgsmålene giver mig lov til at sige noget om, 

hvad jeg vil, NÅR jeg bliver gravid. 

 

62. Den viden jeg har omkring kemi, er noget jeg selv har skullet opsøge, læger, jordmødre og sundhedsplejerske har ikke 

meget viden omkring det emne, desværre. 

 

63. Da planerne om børn ligger i fremtiden, er mine overvejelser kun i startfasen. Jeg regner derfor også med at undersøge 

sagen meget grundigere, når det bliver aktuelt - selvom jeg godt er klar over, at jeg sikkert også burde gøre det nu. 

 

64. Alt med måde. 

 

65. Alle frugter og grønt skylles med kildevand. 

 


