Metodenotat for Danskernes Rygevaner 2019
Dette metodenotat består af to dele; første del er en beskrivelse af dataindsamlingsmetoden i Danskernes
Rygevaner 2019, anden del er en vurdering af forskellene i henholdsvis dataindsamlingsmetode og
spørgeramme for Danskernes Rygevaner 2018 og 2019.
Del 1: Dataindsamlingsmetoden
Introduktion
Overordnet er der to forskellige metoder til at indsamle data i befolkningsundersøgelser;
selvadministrerede spørgeskemaer og interviews. Under selvadministrerede spørgeskemaer kan man
anvende internetbaserede skemaer (fx distribueret gennem digital postkasse) og papirskemaer. Ved
interviews anvendes ofte telefoninterviews, men man kan også foretage personlige interviews. Den måde,
man vælger at indsamle data om befolkningen på, kan påvirke de data, man i sidste ende får. Forskellige
dataindsamlingsmetoder kan medføre forskelle i bl.a. deltagelsesprocent, repræsentativitet og
svarfordeling (1).
Befolkningsgrupper kan have forskellige præferencer for besvarelsesmetode, eksempelvis er unge mere
tilbøjelige til at svare i internetbaserede undersøgelser, sammenlignet med den ældre del af befolkningen.
Endvidere kan dataindsamlingsmetoden have betydning for, hvordan respondenterne besvarer de enkelte
spørgsmål i en undersøgelse. Fx er tilstedeværelsen af en interviewer forbundet med mindre tilbøjelighed
til at videregive følsomme oplysninger, sammenlignet med selvadministrerede spørgeskemaer,
intervieweren kan prime respondenten eller forklare/uddybe ved spørgsmål. Måden hvorpå spørgsmål
formidles kan ligeledes have en betydning; respondenterne kan have forskellige præferencer i forhold til
om de får et spørgsmål læst op eller om de visuelt kan se spørgsmål og svarkategorier (1).
I en dansk undersøgelse har man sammenlignet bortfald og forekomst af udvalgte variable mellem to
forskellige dataindsamlingsmetoder; en interviewundersøgelse og et selvadministreret internetbaseret
spørgeskema (1). Man fandt ingen signifikant forskel i bortfaldsmønsteret, derimod fandt man signifikante
forskelle i svarfordelingen for flere af de undersøgte indikatorer. Sammenlignet med den internetbaserede
undersøgelse, fandt man at interviewundersøgelsen bl.a. viste en større andel af svært overvægtige, fysisk
aktive, langvarigt syge og af særlig interesse for Danskernes Rygevaner: andelen af daglige rygere. I
interviewundersøgelsen var andelen af daglig rygere 25,3 % mod 20,6 % i den internetbaserede
undersøgelse (1).
Ved sammenligning af forekomsten af daglig rygning mellem internet- og papirbesvarelser i Danskernes
Sundhed 2017 så man ligeledes forskelle. Her var forekomsten af daglig rygning 15,7 % blandt personer, der
havde svaret via internet og 18,8 % blandt personer, der havde svaret på papir. Ved opdeling på
aldersgrupper fandt man, at det især var ældre, der havde besvaret på papir (notat af MD 27. november
2019).
Danskernes Rygevaner 2019
I Danskernes Rygevaner 2019 har man benyttet to former for dataindsamlingsmetode; internetbaserede
spørgeskemaer og telefoninterviews. Størstedelen af datamaterialet er indsamlet gennem den
internetbaserede del; 82,1 % vs. 17,9 % interviews.
I tråd med beskrivelserne ovenfor, observeres forskelle i hvordan respondenterne har besvaret de enkelte
spørgsmål alt efter dataindsamlingsmetode. Fx er der forskel i andelen af daglig og lejlighedsvise rygere

mellem de to indsamlingsmetoder (figur 1). Således er der 19 % daglig rygere blandt de deltagere, der har
besvaret spørgeskemaet via telefoninterview, imod 12 % af de, der har besvaret det internetbaserede
spørgeskema. For lejlighedsvise rygere er forskellen mindre. Hvis man ser på aktuelle rygere (daglig og
lejlighedsvise), er der 18 % rygere i gruppen, der har besvaret det internetbaserede skema, og 23 % i
interview-gruppen. Det er særligt blandt de ældre aldersgrupper, at der ses en skæv fordeling af rygere. Der
er ingen større forskelle for aldersgruppen 15-29 år (figur 2).

Figur 1: Rygegrupper fordelt på
besvarelsesmetode
Interview (n= 2.136)

Web (n=9.809)

51

51

30
26
19
12
4
Aldrig rygere

Tidligere rygere

6

Lejlighedsvise rygere

Daglige rygere

Figur 2: Besvarelsesmetode blandt rygere
opdelt på alder
Interview (n= 2.136)
26

25

Web (n=9.809)

24
18

20
13

15-29 år

30-59 år

60+ år

Del 2: Dataindsamlingsmetode og spørgeramme for Danskernes Rygevaner 2018 og 2019
Dataindsamlingsmetoden - rekruttering
Som følge af beskrivelserne i del 1, er det vigtigt at overveje dataindsamlingsmetoderne grundigt inden
man sammenligner resultater på tværs af forskellige undersøgelser. Endvidere kan rekrutteringsmetoden
også påvirke repræsentativiteten af undersøgelserne.
Inden sammenligninger af resultater fra Danskernes Rygevaner 2019 med Danskernes Rygevaner 2018, er
der en række parametre at overveje. Danskernes Rygevaner 2018 blev gennemført via Gallups
Internetpanel, og deltagerne rekrutteret ved hjælp af telefoniske og personlige interviews. Gallups panel
består af ca. 50.000 danskere på 15 år eller derover, som har adgang til internettet.
I Danskernes Rygevaner 2019 blev deltagerne tilfældigt udvalgt og inviteret til deltagelse via digital post.
5,3% af udsendelserne blev ikke leveret. Den primære årsag til, at digital post ikke leveres er, at en andel af
befolkningen er fritaget for brugen af digital post. Efter en sidste påmindelse via digital post, blev de
resterende respondenter med et registreret telefonnummer kontaktet via telefon af en telefoninterviewer
fra Danmarks Statistik, hvor de fik muligheden for at gennemføre undersøgelsen via telefon.
Der er fordele og ulemper ved at rekruttere respondenter via hhv. internetpanel og tilfældig udvælgelse.
Generelt er internetpaneler mere omkostningseffektive end ved tilfældig stikprøve. Internetpanelet består
af personer, som frivilligt har meldt sig, hvilket gør dem mere motiverede og sikrer en høj
besvarelsesprocent. En stor ulempe ved et internetpanel er risikoen for det såkaldte selektionsbias.
Deltagerne har meldt sig selv, og man kan derfor ikke forvente, at de nødvendigvis repræsenterer ens
målgruppe (her den generelle befolkning). Endvidere vil man i et internetpanel ikke få svar fra den del af
befolkningen, der ikke har adgang til internettet. Ved anvendelse af en tilfældig stikprøve sikrer man at
stikprøven er repræsentativ for ens målgruppe (2) – dette sidste er udtalt i den aktuelle sammenhæng.
Svarprocenten i Danskernes Rygevaner 2019 er 47,7%, i 2018 var svarprocenten 61,7%. I 2019 deltog i alt
11.945 respondenter, i 2018 var det 5.017. Det ses endvidere, at der er en lidt større andel af yngre i
undersøgelsen fra 2019 end 2018, hvilket også afspejles i uddannelsesniveauet, hvor en større andel er
under uddannelse i 2019, sammenlignet med 2018 (tabel 1 og 2).

Som det fremgår af ovenstående, adskiller Danskernes Rygevaner 2018 og 2019 sig fra hinanden på en
række parametre, hvilket betyder, at direkte sammenligninger af eksempelvis rygeprævalens, bør udføres
med forsigtighed. Der er foretaget en række ændringer i både indsamlingsmetode og spørgeramme,
således at man med fordel kan anse Danskernes Rygevaner 2019 for en ny baselineundersøgelse, der kan
danne et solidt sammenligningsgrundlag for de kommende års undersøgelser. Såfremt man fastholder
dataindsamlingsmetode og spørgeramme fremadrettet.
Vælger man alligevel at sammenligne Danskernes Rygevaner 2019 og 2018, er det vigtigt tydeligt at
formidle forskellighederne i de to undersøgelser.

Tabel 1: Karakteristika for deltagerne i Danskernes Rygevaner 2018
% (n)
Køn
Mand
Kvinde

49,9 (2.503)
50,1 (2.514)

Alder
15-29 år
30-59 år
≥ 60 år

21,4 (1.074)
43,9 (2.203)
34,7 (1.739)

Uddannelse
Under uddannelse
Grundskole
Gymnasial/erhvervsfaglig
Videregående

10,6 (534)
23,0 (1.156)
38,9 (1.953)
27,4 (1.374)

Tabel 2: Karakteristika for deltagerne i Danskernes Rygevaner 2019
% (n)
Køn
Mand
Kvinde

47,6 (5.691)
52,4 (6.254)

Alder
15-29 år
30-59 år
≥ 60 år

24.1 (2.882)
47.6 (5.684)
28.3 (3.379)

Uddannelse
Under uddannelse
Grundskole
Gymnasial/erhvervsfaglig
Videregående

14,8 (1.766)
18,0 (2.149)
39,3 (4.688)
28,0 (3.342)

Spørgerammen
Hvert år i perioden fra 1994 til 2019 har Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og
Lungeforeningen i samarbejde, gennemført monitorering af danskernes rygevaner. Formålet med disse har
bl.a. været at give en aktuel status på danskernes rygevaner, herunder også passiv rygning.
Undersøgelserne afdækker således temaer omhandlende andelen af rygere i den danske befolkning, forsøg
på rygestop, herunder hvilken hjælp og støtte, der benyttes til dette, brug af andre tobaksprodukter, fx af
e-cigaretter. Desuden afdækkes forhold vedrørende rygeregler, samt kendskab til rygning og rygningens
skadelige effekter.
Hver monitorering inkluderer cirka 3.000-5.000 respondenter (ca. 11.000 i 2019). Data er indsamlet ved
hjælp af elektroniske spørgeskemaer, der i enkelte år har været suppleret med telefoninterviews.
Spørgeskemaerne indeholder en række udvalgte temaer. Derudover indgår spørgsmål relateret til
respondenternes sociodemografiske status. Spørgerammen har imidlertid ikke været den samme fra år til

år, men har løbende undergået forskellige justeringer. Dette gælder både i forhold til temaer,
spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Desuden har filtreringer i forhold til konkrete spørgsmål i
spørgeskemaerne ændret sig over perioden.
Nedenfor følger sammenligning af spørgerammen for Danskernes Rygevaner 2018 og Danskernes
Rygevaner 2019, inklusive vurdering af eventuelle ændringer i spørgerammen og konsekvenser for
sammenligningen mellem de to år.
Overordnet skal det noteres, at der er relativt mange ændringer de to år imellem. En del af ændringerne
vurderes ikke til at have den store betydning for sammenligningen over tid. Der er dog en række steder,
hvor ændringen vurderes at have så stor betydning, at det anbefales ikke direkte at sammenligne og
konkludere på ændringer over tid. Se vurderingen af de enkelte spørgsmål i tabel 3 på de følgende sider.

Tabel 3 viser en oversigt over spørgerammen for år 2018 og år 2019 og ændringerne i de to spørgerammer. For hvert spørgsmål, der er ændret
mellem de to undersøgelser, er der endvidere tilføjet en kommentar omkring betydningen af dette.
Tabel 3: Oversigt over spørgerammen 2018 og 2019
Variabel

År

Spørgsmålstekst

Svarkategorier/type

Ændring

20182019

Er du?

1=Kvinde

Ingen ændring

2019

Hvad er din alder?

Numerisk

2018

Hvad er din alder?

0-200

2019

Hvilken region bor du i?

1=Region Hovedstaden

Samlede vurdering

Demografiske variable
Køn

Alder

Bopælsområde

2=Mand

2=Region Sjælland
3=Region Nordjylland
4=Region Midtjylland
5=Region Syddanmark
6=Andet

2018

Hvilket postnummer bor du i?

Max 9990

Du har tastet postnummer XXXX i
XXXXX Kommune. Er dette
korrekt?

1=Ja
2=Nej

Ingen ændring

Variablen er ændret fra
postnummer til region

Ændringen har ikke
betydning, da
postnumre kan
kodes til region

Boligtype

2019

Hvilken type bolig bor du i?

1=Lejlighed

Variablen er ny

2=Parcelhus eller andet
fritliggende hus
3=Række-, kæde- eller
dobbelthus
4=Kollegie
5=Fritidshus
6=Andet

Uddannelsesniveau

2018

-

-

2019

Højeste fuldførte uddannelse

REGISTER

2018

Hvad er din egen sidst afsluttede
uddannelse?

1=Gymnasialt niveau eller
derunder
2=Erhvervsuddannelse,
videregående uddannelser
og lignende

Hvad er du uddannet som?

Rullemenu

I 2019 spørges
respondenten ikke til
uddannelsesniveau som i
2018, da dette trækkes
fra Danmarks Statistik

Ændringen fra
spørgeskemadata
til registerdata
vurderes som en
forbedring af data.
Man må forvente
forskel i
selvrapporterede
data og
registerdata. Det
vurderes imidlertid
her, ikke at have
betydning for
sammenligningen

Indkomst

2019

Husstandens samlede
bruttoindkomst /

REGISTER

Ækvivaleret disponibel indkomst
for familien
Personlig indkomst
2018

Hvad er husstandens samlede
årlige bruttoindkomst

1=Under 119.999 kr.
2=120.000 - 199.999 kr.
3=200.000 - 299.999 kr.
4=300.000 - 399.999 kr.
5=400.000 - 499.999 kr.
6=500.000 - 599.999 kr.
7=600.000 - 699.999 kr.
8=700.000 - 799.999 kr.
9=800.000 - 899.999 kr.
10=900.000-999.999 kr.
11=1 mio. kr. og derover
12=ved ikke
13=Ønsker ikke at oplyse

I 2019 spørges
respondenten ikke til
indkomstniveau som i
2018, da dette trækkes
fra Danmarks Statistik

Samme som
ovenfor

Beskæftigelse

2019

Hvad er din primære
beskæftigelse?

1= I arbejde i den offentlige Spørgsmålsformuleringen
sektor
er ændret og
svarkategorierne er
2= I arbejde i den private
ligeledes justeret
sektor
tilsvarende en smule
3= Selvstændig
4= Er under uddannelse og
har et studiejob
5= Er under uddannelse –
går i skole og har ikke et
studiejob
6= Arbejdsløs
7= Pensioneret eller
efterlønsmodtager
8= Er ikke i beskæftigelse,
men af anden årsag end
nævnt herover
9= Andet

2018

Er du for tiden beskæftiget?

1= Ja, ansat i en privat
virksomhed
2= Ja, selvstændig i privat
virksomhed
3= Ja, ansat i en offentlig
virksomhed

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019. Dog skal
man være
opmærksom på, at
svarkategorierne er
ændret i forhold til
afrapporteringen

4= Ja, i studiejob og er
under uddannelse
5= Nej, under uddannelse –
går i skole og har ikke
studiejob
6= Nej, arbejdsløs
7= Nej, pensionist eller
efterlønsmodtager
8= Nej, af anden årsag ikke
beskæftiget i privat eller
offentlig virksomhed for
tiden

Branche

2019

Hvilken branche arbejder du i?

1= Bygge og anlæg
2= Finans og forsikring
3= Fremstilling og
produktion
4= Handel og service
5= Hotel og restauration
6= Kultur og medier
7= Landbrug, skovbrug og
fiskeri
8= Offentlig administration

Lille ændring i
formuleringen af
spørgsmålet fra
”beskæftiget i” til
”arbejder i”
Fjernet svarkategorien
”Reparation”

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

9=Sundhed og velfærd
10=Transport
11=Undervisning og
forskning
12=Andet

2018

Hvilken branche er du beskæftiget
i?

1= Bygge og anlæg
2= Finans og forsikring
3= Fremstilling
4= Handel og service
5= Hotel og restauration
6= Kultur og medier
7= Landbrug og skovbrug
8= Offentlig administration
9= Reparation
10=Sundhed og velfærd
11=Transport
12=Undervisning og
forskning
13=Andet

Uddannelsestype

2019

Hvilken type uddannelse er du i
gang med?

1=Grundskole
2= Gymnasial uddannelse
(STX, HHX, HTX, HF eller
tilsvarende)
3= Erhvervsuddannelse
(EUD, EUX)
4= Kort videregående
uddannelse
5= Mellemlang
videregående uddannelse
6= Lang videregående
uddannelse eller
forskeruddannelse (Ph.d.
eller tilsvarende)

2018

Du nævner, du er under
uddannelse – hvilken type
uddannelse er du i gang med?

1=Grundskolen
2=Almengymnasial
uddannelse
3=Erhvervsgymnasial
uddannelse
4=Erhvervsuddannelse
5=Kort videregående
uddannelse

Spørgsmålsformuleringen
er ændret og
svarkategorier er
ligeledes justeret

Ændringen
vurderes ikke til at
have stor betydning
for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

6=Mellemlang
videregående uddannelse
7=Bachelor
8=Lang videregående
uddannelse
9=Forskeruddannelse/Ph.d.
o. lign
10 Ved ikke/vil ikke svare

Kernevariable
Rygeprævalens

2019

Ryger du tobak? Fx cigaretter,
pibe, cigarer, cigarillos, cerutter
eller vandpibe?

Medtag ikke e-cigaretter eller
opvarmet tobak/heated tobacco

1=Ja, hver dag
2=Ja, mindst en gang om
ugen
3=Ja, men sjældnere end
hver uge
4=Nej, jeg er stoppet inden
for de seneste 12 måneder
5=Nej, jeg er stoppet for 15 år siden
6=Nej, jeg er stoppet for
mere end 5 år siden
7=Nej, jeg har aldrig røget

Svarkategori 4,5 og 6 er
blevet ændret

Der er tilføjet tekst om
ikke at medtage ecigaretter eller opvarmet
tobak

I spørgerammen for
2019 er tiden øget
fra 3 år til 5 år,
hvilket formentlig
vil betyde, at der
kommer flere svar i
kategori 5 og færre
i kategori 6 end i
2018. Denne
ændring vurderes
ikke til at have
betydning for
rygeprævalensen,
ej heller for
rygestop.

Tilføjelsen om ikke
at medtage e-cig
eller opvarmet
tobak kan have
betydning for
respondenternes
svar, hvorfor en
forsigtighed i
sammenligningen
med 2018
anbefales.
2018

Ryger du tobak? Fx cigaretter,
pibe, cigarer, cigarillos, cerutter
eller vandpibe?

1=Ja, hver dag
2=Ja, mindst en gang om
ugen
3=Ja, men sjældnere end
hver uge
4=Nej, jeg er stoppet inden
for de seneste 12 måneder
(dvs. inden for det seneste
år)
5=Nej, jeg er stoppet inden
for de seneste 12-36
måneder (dvs. mere end 1
år og max. 3 år siden)
6=Nej, jeg er stoppet mere
end 3 år siden
7=Nej, jeg har aldrig røget

Opfattelse af egen
rygestatus

20182019

Opfatter du sig selv som ryger?

1=Ja

Ingen ændring

2=Nej
999=Ved ikke

Debutalder

2019

Hvor gammel var du, da du
begyndte at ryge tobak
regelmæssigt, dvs. mindst en gang
om måneden?

1=Jeg har aldrig røget
regelmæssigt
2=10 år eller yngre
3=11 år
4=12 år
5=13 år
6=14 år
7=15 år
8=16 år
9=17 år
10=18 år
11=19 år
12=20 år

I 2019 er der tilføjet en
præcisering af, hvad der
menes med
”regelmæssigt”

Da ”regelmæssigt”
nu er defineret som
mindst en gang om
måneden kan det
betyde, at der
kommer flere svar
der afspejler en
tidligere alder.
Ændringen
vurderes til at have
betydning for
sammenligningen
mellem data fra
2018 til 2019, og
man skal være
opmærksom på, at
der ikke kan
konkluderes
direkte, at unge

13=21 år
14=22 år
15=23 år
16=24 år
17=25 år eller ældre
999=Ved ikke

2018

Hvor gammel var du, da du
begyndte at ryge tobak
regelmæssigt, dvs. mindst en gang
om måneden?

1=Jeg har aldrig røget
regelmæssigt
2=10 år eller yngre
3=11 år
4=12 år
5=13 år
6=14 år
7=15 år
8=16 år
9=17 år
10=18 år
11=19 år

begynder at ryge
tidligere end før.

12=20 år
13=21 år
14=22 år
15=23 år
16=24 år
17=25 år eller ældre
99=Ved ikke

Rygepræparater

20182019

Hvad ryger du?

1=Cigaretter

Ingen ændring

2=Cigarillos
Gerne flere svar

3=Cerutter
4=Pibe
5=Cigarer
6=Vandpibe
7=Andet
999=Ved ikke

Cigarettype

2019

Ryger du følgende cigaretter?

1=Hjemmerullede
cigaretter
2=Mentol cigaretter

Ny variabel

Hvilke andre særlige kendetegn er
der ved de cigaretter, du ryger?

3=Cigaretter med anden
smag end mentol
4=Jeg tilføjer selv
smag/aroma
5=Light cigaretter
6= Cigaretter med dobbelt
filter
7= Slim cigaretter
8=Cigaretter, der
markedsføres som
økologiske eller uden
tilsætningsstoffer
9=Urtecigaretter
10=Andre særlige
kendetegn
11=Ingen af ovenstående

Daglig rygning

2019

Hvor mange cigaretter ryger du
dagligt?

1=0 cigaretter
2=1-4 cigaretter
3=5-9 cigaretter

Hvis du ikke ryger cigaretter hver
dag, så skriv venligst 0.

4=10-14 cigaretter
5=15-19 cigaretter

Kategorien ”ryger ikke
cigaretter hver dag” er
fjernet, og i stedet skal
man skrive 0

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

6=20-24 cigaretter
7=25-29 cigaretter
9=30+cigaretter

2018

Hvor mange cigaretter ryger du
dagligt?

1=Notér antal cigaretter
2=Ryger ikke cigaretter
hver dag
999=Ved ikke

Tobakskøb

2019

Hvor køber du oftest tobak?

1=Supermarked
2= Kiosk

Hvilket andet sted køber du oftest
tobak?

3=Tankstation
4= Tobaks- og/eller
vinhandel
5= Bar, café, natklub,
bodega el. lignende
6= I webshop
7=Andet sted
8=Jeg køber ikke selv tobak

2018

Hvor køber du oftest cigaretter?

1=Supermarked
2= Kiosk
3=Tankstation

Spørgsmålet er ændret til
at omhandle tobak
generelt og ikke kun
cigaretter.
Svarkategorierne er
tilmed ændret.

Ændringen
vurderes til at
betyde, at data fra
de to år ikke direkte
kan sammenlignes,
da der spørges til to
forskellige ting.
Man kan ikke
udtale sig om
ændringer over tid.

4= Tobakshandel
5= Bar, café, natklub,
bodega el. lignende
6= Andet, uddyb
7=Jeg køber ikke selv
cigaretter

Legitimation

2019

Blev du bedt om at vise
legitimation, sidste gang du ville
købe tobak?

1=Ja
2=Nej

Spørgsmålet er ændret til
at omhandle tobak
generelt.
Svarkategorierne er
fastholdt

Ændringen
vurderes til at
betyde, at data
mellem 2018 og
2019 ikke kan
sammenlignes
direkte, da der
spørges til to
forskellige ting. I
hvert fald skal man
være forsigtig ved
en sammenligning,
og man kan ikke
udtale sig om
ændringer over tid.

2018

Cigaretpriser

2019

Blev du bedt om at vise
legitimation, sidste gang du ville
købe cigaretter?

1=Ja

Hvor meget betaler du typisk for
en pakke cigaretter?

1=36-38 kr.

2=Nej

2=39-41 kr.
3=42-44 kr.
4=45-47 kr.
5=48-50 kr.
6=51-53 kr.

Sidste svarkategori er
ændret til at omhandle
køb af løse cigaretter.
Dvs. svarkategorien ”Jen
køber ikke selv” ikke er
med i spørgerammen
2019

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019, da kroner
og ører ikke er
ændret.

7=54-56 kr.
8=57-59 kr.
999=Ved ikke
10=Jeg ruller selv
11=Jeg køber cigaretter
enkeltvis (løse)

Man skal dog være
opmærksom på, at
de sidste
svarkategorier ikke
er direkte
sammenlignelige.

2018

Hvor meget betaler du typisk for
en pakke cigaretter?

1=36-38 kr.
2=39-41 kr.
3=42-44 kr.
4=45-47 kr.
5=48-50 kr.
6=51-53 kr.
7=54-56 kr.
8=57-59 kr.
9=Ved ikke
10=Jeg køber ikke selv
11=Jeg ruller selv

Grænsehandel

20182019

Hvor mange gange har du været
(rejst) over grænsen for at købe
tobak inden for det seneste år?

1=Jeg har ikke været over
grænsen for at købe tobak
2=1 gang
3=2-3 gange
4=4-5 gange
5=Mere end 5 gange

Ingen ændring

999=Ved ikke

Indendørs rygning i
hjemmet

20182019

Bliver der røget tobak indendørs i
dit hjem?

1=Ja, daglig

Ingen ændring

2=Ja, én til flere gange om
igen
3=Ja, månedligt
4=Ja, men sjældnere
5=Nej, aldrig
999=Ved ikke

Rygning i bilen

2019

Bliver der røget tobak i din bil,
mens der er børn i den?

1=Har ikke bil
2=Ja, ofte
3=Ja, nogle gange
4=Nej, aldrig

2018

Bliver der nogle gange røget tobak
i din bil, mens der er børn i den?

1=Har ikke bil
2=Ja, ofte
3=Ja, nogle gange
4=Nej, aldrig

Spørgsmålsformuleringen
er ændret, således der
ikke i 2019 står ”nogle
gange”. Svarkategorierne
er dog de samme

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019.

Tobaksrøg fra
naboer

2019

Trænger der tobaksrøg fra naboer
ind i dit hjem?

1=Ja, dagligt eller næsten
dagligt

Ny variabel

2=Ja, nogle gange
3=Nej, aldrig
999=Ved ikke

Rygning på
arbejdspladsen

Rygeregler på
arbejdspladsen

20182019

1=Ja
Bliver der røget tobak indendørs
på din arbejdsplads? (Gælder også
2=Nej
trappeopgange, parkeringskældre,
mv.)
999=Ved ikke

Ingen ændring

2019

Hvad beskriver bedst reglerne for
medarbejdernes rygning på din
arbejdsplads?

Definitionen af ”røgfri
arbejdstid” indgår nu i
svarkategori 1.

1=Rygning er forbudt i
arbejdstiden – både
udendørs og indendørs.
Der må heller ikke ryges i
pauser eller uden for
arbejdspladsens område
(røgfri arbejdstid)
2=Rygning er forbudt på
matriklen – både udendørs
og indendørs
3=Rygning er forbudt
indendørs
4=Rygning er kun tilladt i
rygerum/rygekabiner
5=Rygning er tilladt i visse
lokaler (fx eget kontor)

At definitionen af
”røgfri arbejdstid”
nu indgår i
svarkategorien
vurderes som en
forbedring.

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

6=Rygning er tilladt i de
fleste lokaler (fx
fællesområder,
gangarealer og trapper)
7=Der er ingen regler
8=Andet

2018

”Røgfri arbejdstid” betyder, at
man ikke må ryge i arbejdstiden –
hverken indendørs eller udendørs.
Heller ikke i pauser eller uden for
arbejdspladsens område.
Hvad beskriver bedst reglerne for
medarbejdernes rygning på din
arbejdsplads?

1=Rygning er forbudt i
arbejdstiden – både
udendørs og indendørs.
(røgfri arbejdstid)
2=Rygning er forbudt på
matriklen – både udendørs
og indendørs
3=Rygning er forbudt
indendørs
4=Rygning er kun tilladt i
rygerum/rygekabiner
5=Rygning er tilladt i visse
lokaler (fx eget kontor)
6=Rygning er tilladt i de
fleste lokaler (fx
fællesområder,
gangarealer og trapper)
7=Der er ingen regler

8=Andet

Udendørs rygning

2019

Ryger du tobak udendørs disse
steder?

1=Kommer der ikke
2=Altid
3=Ofte

A) På legepladser
B) I zoo, forlystelsesparker og
lignende
C) På togperroner

4=Nogle gange
5=Sjældent
6=Aldrig

D) Ved busstoppesteder
E) På udendørs sportsstadioner
F) På caféer og restauranter,
udendørs
G) Til
koncerter/festivaler/offentlige
forsamlinger, udendørs

2018

Ryger du cigaretter udendørs
disse steder?

1=Altid
2=Ofte
3=Nogle gange

A) Udendørs - På legepladser

Svarkategorien ”Ved
ikke” er slettet. Til
gengæld er der tilføjet en
ny svarkategori ”Kommer
der ikke”.

Der er derudover
præciseret tre nye steder
”På togperroner”, ”Ved
busstoppesteder” og ”På
caféer og restauranter”

Da ”ved ikke” er
fjernet i
spørgeskemaet
2019, kan det
antageligvis have
betydning for de
andre
svarkategorier.

Det vurderes, at
”Ved ikke” ikke er
direkte
sammenlignelig
med ”Kommer der
ikke”.

B) Udendørs - I zoo, forlystelsesparker og lignende

4=Sjældent

C) Udendørs – På stadioner

5=Aldrig

D) Udendørs – Til koncerter

6=Ved ikke

Årstal for rygestop

2019

Hvilket år stoppede du med at
ryge?

1=2019
2=2018
3=2017

Hvis du ikke kan huske de præcise
årstal, så notér det år, der
kommer tættest på

4=2016
5=2015
6=2014
7=2013
8=2012
9=2011
10=2010 eller før
11=Husker ikke

2018

Hvilket år og hvilken måned
stoppede du med at ryge?

1=2018
2=2017
3=2016
4=2015

Ændret, så der kun
spørges til år.
Svarkategorierne er også
ændret.

Ændringen
vurderes at have
betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019, da der i
2019 er tilføjet
”hvis du ikke kan
huske de præcise
årstal, så notér det
år, der kommer
tættest på”.

5=2014
6=2013
7=2012
8=2011
9=2010
10=2009
11=2008
12=2007
13=2006
14=2005
15=2004
16=2003
17=2002
18=2001
20=2000 eller før
21=Husker ikke
Antal
rygestopforsøg

20182019

Hvor mange gange har du forsøgt
at holde op med at ryge?

0=0 – har aldrig forsøgt at
holde op med at ryge
1=1
2=2

Ingen ændring

3=3
4=4
5=5 eller flere gange
6=Husker ikke hvor mange
gange jeg har forsøgt at
holde op med at ryge

Rygestopforsøg
inden for en
periode

2019

Har du forsøgt at holde op med at
ryge inden for følgende periode?

1=Ja, i løbet af de seneste
12 måneder
2=Ja, for mere end 12
måneder og mindre end 36
måneder siden (dvs. mere
end 1 år og max. 3 år
siden)

Spørgsmål og
svarkategorier er ændret

Ændringen
vurderes til at
kunne have
betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019.

3=Nej
4=Husker ikke

Hvis der observeres
en ændring i
forekomsten, kan
det ikke
konkluderes, om
det skyldes en reel
ændring eller en
ændring i
fordelingen af
svarkategorierne.

Hvis man kun skal
bruge
informationen om
rygestop inden for
12 måneder, kan
det godt antages at
være
sammenligneligt

2018

Opfordret til
rygestop

20182019

Har du forsøgt at holde op med at
ryge inden for de seneste 12
måneder (dvs. inden for det
seneste år)

1=Ja

Er du inden for de seneste 12
måneder blevet opfordret til at
stoppe med at ryge nogle af
følgende steder?

1=Har ikke været der

A) Hos tandlægen
B) Hos egen læge
C) På hospital
D) I din kommune (fx
sundhedscentret)

2=Nej

2=Ja
3=Nej

Ingen ændring i
spørgsmål eller
svarkategorier.

Opmærksom på, at
rækkefølgen i
svarkategorierne er
ændret

Hjælp til rygestop

2019

Fik du hjælp i forbindelse med dit
seneste rygestop?

Hvilken anden hjælp fik du?

1=Ja – Rygestoprådgivning
(Individuelt eller gruppe)
2=Ja – Støtte/rådgivning
fra min omgangskreds
(ægtefælle, kæreste,
venner, naboer, kolleger,
mv.)
3=Ja – App eller
rygestopbaseret
rygestopprogram (fx E-kvit,
X-hale)
4=Ja – Nikotinpræparater
(plaster, tyggegummi eller
håndkøbspræparater)
5=Ja – Receptpligtig
rygestopmedicin (fx Zyban,
Champix)
6=Ja – Hypnose,
akupunktur, bio-feedback
eller anden alternativ
behandling
7=Ja - E-cigaretter
8=Ja – Anden hjælp
9=Nej – Ingen hjælp
999=Ved ikke

Spørgsmålsformuleringen
er ændret fra ”brugte du
hjælp” til ”fik du hjælp”.
Svarkategorierne er
ligeledes justeret lidt fx
”ægtefælle” i 2019, hvor i
2018 var det ”mand,
kone”.

Det er muligt, at
”brugte du hjælp”
og ”fik du hjælp”
forstås på
forskellige måder,
hvor ”fik du hjælp”
kan fortolkes som
et tilbud.
Dette kan muligvis
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

2018

Brugte du hjælp i forbindelse med
dit seneste rygestop?

1=Ja – Rygestoprådgivning
(Individuelt eller gruppe)
2=Ja – Støtte/rådgivning
fra min omgangskreds
(kone, mand, kæreste,
venner, naboer, kolleger,
mv.)
3=Ja – App eller
rygestopbaseret
rygestopprogram (fx E-kvit,
X-hale)
4=Ja – Nikotinpræparater
(plaster, tyggegummi eller
håndkøbspræparater)
5=Ja – Receptpligtig
rygestopmedicin (fx Zyban,
Champix)
6=Ja – Hypnose,
akupunktur, bio-feedback
eller anden alternativ
behandling

7=Ja – Elektroniske
cigaretter
8=Ja – Anden hjælp, uddyb
gerne
9=Nej – Ingen hjælp
10=Ved ikke

Rygestoprådgivning

20182019

Hvorfra modtog du
rygestoprådgivning?

1=Kommunen

Ingen ændring

2=Telefonisk rådgivning (fx
Stoplinien 80 31 31 31)
3=Apotek
4=Min læge
5=Sygehuset
6=Min uddannelse
7=Min arbejdsplads
8=Andet sted

Årsag til rygestop

2019

Hvad var medvirkende til, at du
gik i gang med dit seneste
rygestop/forsøg på rygestop?

1=Blev opfordret fra
sundhedspersonale (læge,
sygeplejerske, tandlæge og
lignende)
2=Noget jeg har set eller
hørt i medier (fx TV, aviser,

Spørgsmålsformuleringen
er ændret – der er tilføjet
”tror du”, men
svarkategorierne er
uændret

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

blade, internettet), eller
lignende
3=Billeder eller tekst på
cigaretpakkerne
4=Personer, som jeg
kender privat (fx familie,
venner, kollegaer)
5=På grund af økonomi (fx
at det er for dyrt til at ryge)
6=På grund af rygeregler
7=Tanker om mit helbred
8=Andet, uddyb gerne
9=Husker ikke
2018

Hvad tror du, der var
medvirkende til, at du gik i gang
med dit seneste forsøg på
rygestop?

1=Blev opfordret fra
sundhedspersonale (læge,
sygeplejerske, tandlæge og
lignende)
2=Noget jeg har set eller
hørt i medier (fx TV, aviser,
blade, internettet), eller
lignende
3=Billeder eller tekst på
cigaretpakkerne

4=Personer, som jeg
kender privat (fx familie,
venner, kollegaer)
5=På grund af økonomi (fx
at det er for dyrt til at ryge)
6=På grund af rygeregler
7=Tanker om mit helbred
8=Andet
9=Husker ikke

Årsager til at ryge
efter rygestop

20182019

Hvad var de primære årsager til,
at du begyndte at ryge igen, sidst
du forsøgte at stoppe?

1=Dårligt humør (ked af
det, trist og lignende)
2=Stress og
koncentrationsbesvær
3=Rygetrangen
overmandede mig
4=Jeg ville prøve, om jeg
kunne ryge bare lidt
5=Jeg tog på i vægt
6=Jeg havde drukket
alkohol
7=Jeg savnede nydelsen
ved at ryge

Ingen ændring

8=Jeg savnede det sociale
ved at ryge
9=Andet, uddyb gerne
Ønske om rygestop

2019

Vil du gerne holde op med at
ryge?

1=Nej
2=Ja, men jeg har ikke
planlagt hvornår
3=Ja, jeg planlægger
rygeophør inden for 6
måneder
4=Ja, jeg planlægger
rygeophør inden for 1
måned

Svarkategorierne er
ændret, sådan at der er
tilføjet tidsdimensioner.
Rækkefølgen på
svarkategorierne
ligeledes, således ”nej”
kommer først

Ændringerne i både
rækkefølgen og
tilføjelsen af
tidsdimensionen,
gør at
spørgsmålene kan
være vanskelige at
sammenligne, da
det fx kan være
lettere at svare ja.

Disse ændringer vil
sandsynligvis have
betydning for
sammenligningen
mellem data fra
2018 og 2019
2018

Vil du gerne holde op med ryge?

1=Ja, jeg vil gerne holde op
med at ryge
2=Nej, jeg vil ikke holde op
med at ryge

Valg om rygning i
nyt liv

20182019

Hvis du skulle leve dit liv igen, ville
du så ryge?

1=Ja

Ingen ændring

2=Nej
999=Ved ikke

Opvarmet tobak

2019

Ryger du opvarmet tobak/heated
tobacco?

1=Ja, hver dag

Medtag ikke e-cigaretter og
traditionelle cigaretter

3=Ja, men sjældnere end
hver uge

Ny variabel

2=Ja, mindst en gang om
ugen

4=Nej, men jeg har
tidligere røget opvarmet
tobak
5=Nej, men jeg har prøvet
det
6=Nej, jeg har aldrig prøvet
det
Opfattelse af
opvarmet tobak

2019

Årsag til opvarmet
tobak

2019

Opfatter du dig selv som ryger,
når du bruger opvarmet tobak?

1=Ja

Hvorfor ryger du opvarmet tobak?

1=For at ryge færre
traditionelle cigaretter

Ny variabel

2=Nej

2=For at stoppe med at
ryge traditionelle cigaretter

Ny variabel

3=Kan lide smagen
4=Tror, det er mindre
skadeligt end at ryge
traditionelle cigaretter
5=Fordi jeg så kan ryge
indendørs/kan ryge flere
steder end traditionelle
cigaretter
6=Tror, at røgen generer
mine omgivelser mindre
end anden tobaksrøg
7=Kan lide designet
8=Andet, uddyb gerne

Opvarmet tobaks
indflydelse på
traditionelle
cigaretter

2019

Har din rygning af opvarmet tobak
påvirket dit forbrug af
traditionelle cigaretter?

1=Ja, jeg ryger flere
traditionelle cigaretter
2=Ja, jeg ryger færre
traditionelle cigaretter
3=Ja, jeg er holdt op med
at ryge traditionelle
cigaretter
4=Ja, anden påvirkning,
uddyb gerne
5=Nej

Ny variabel

999=Ved ikke

Markedsføring af
opvarmet tobak

2019

Har du i løbet af det seneste år
lagt mærke til nogle former for
markedsføring af opvarmet
tobak/heated tobacco?

1=Ja, via influencere og
bloggere på sociale medier
fx Instagram og Facebook

Gerne flere svar

3=Ja, på bar, cafe,
værtshus

Ny variabel

2=Ja, producentens
hjemmeside

4=Ja, demonstration af
produkt i
butik/supermarked
5=Ja, andet sted, hvilket
andet sted
6=Nej

Opvarmet tobak i
hjemmet

2019

Bliver der røget opvarmet
tobak/heated tobacco indendørs i
dit hjem?

1=Ja, hver dag
2=Ja, én til flere gange om
ugen
3=Ja, månedligt
4=Ja, men sjældnere

Ny variabel

5=Nej, aldrig
9=Ved ikke

Nikotintyggegummi

20182019

Bruger du nikotintyggegummi?

1=Ja, dagligt

Ingen ændring

2=Ja, men ikke dagligt
3=Nej, men har tidligere
brugt
4=Nej, har aldrig brugt

Andre
nikotinpræparater

2019

Bruger du nikotinplaster eller
andre håndkøbspræparater med
nikotin?

1=Ja, dagligt
2=Ja, men ikke dagligt
3=Nej, men har tidligere
brugt
4=Nej, har aldrig brugt

2018

Bruger du andet nikotinprodukt?

1=Ja, dagligt
2=Ja, men ikke dagligt
3=Nej, men har tidligere
brugt
4=Nej, har aldrig brugt

Spørgsmålet er
specificeret

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

Periode for brug af
nikotinpræparater

2019

Hvor længe brugte du
nikotinpræparater?

1=0-3 måneder
2=3-6 måneder
3=6-12 måneder

Angiv ca.

4=1-2 år
5=2-3 år
6=3 år eller længere
7=Husker ikke

2018

Hvor længe brugte du
nikotinprodukter?

1=0-3 måneder
2=3-6 måneder
3=6-12 måneder
4=1-2 år
5=2-3 år
6=3-4 år
7=5-6 år
8=7-8 år
9=9-10 år
10=Mere end 10 år
11=Husker ikke

Svarmulighederne er
reduceret, men de første
5 år er ens. Derudover er
ordet ”produkter”
erstattet med
”præparater”

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

Periode for brug af
nikotinpræparater

2019

Hvor længe har du brugt
nikotinpræparater?

1=0-3 måneder
2=3-6 måneder
3=6-12 måneder
4=1-2 år
5=2-3 år
6=3 år eller længere
7=Husker ikke

2018

Hvor længe har du brugt
nikotinprodukter?

1=0-3 måneder
2=3-6 måneder
3=6-12 måneder
4=1-2 år
5=2-3 år
6=3-4 år
7=5-6 år
8=7-8 år
9=9-10 år

Svarmulighederne er
reduceret, men de første
5 år er ens. Derudover er
ordet ”produkter”
erstattet med
”præparater”

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

10=Mere end 10 år
11=Husker ikke

Ønske om stop af
nikotinpræparater?

2019

Vil du gerne holde op med at
bruge nikotinpræparater?

1=Nej
2=Ja, men jeg har ikke
planlagt hvornår
3=Ja, jeg planlægger ophør
indenfor 6 måneder
4=Ja, jeg planlægger ophør
inden for 1 måned

Svarkategorierne er
ændret, sådan at der er
tilføjet tidsdimensioner.
Rækkefølgen på
svarkategorierne
ligeledes, således ”nej”
kommer først

Ændringerne i både
rækkefølgen og
tilføjelsen af
tidsdimensionen,
gør at
spørgsmålene kan
være vanskelige at
sammenligne, da
det fx kan være
lettere at svare ja.

Disse ændringer
kan altså godt have
betydning for
sammenligningen
mellem data fra
2018 og 2019
2018

Vil du gerne holde op med at
bruge nikotinprodukter?

1=Ja
2=Nej
99=Ved ikke

Brug af
tobaksprodukter

2019

Bruger du nedenstående produkt?

A) Snus (med tobak)
B) Tyggetobak/Chewing tobacco
C) Tobakspastiller/skrå

1=Ja, hver dag
2=Ja, mindst én gang om
ugen
3=ja, men sjældnere end
hver uge

D) Snuff/Pulvertobak

4=Nej, men jeg har
tidligere brugt det

E) Andet tobaksprodukt, der ikke
ryges

5=Nej, men jeg har prøvet
det
6=Nej, jeg har aldrig prøvet
det

2018

Bruger du nedenstående produkt?

A) Snus (med tobak)
B) Tyggetobak
C) Skrå/tobakspastiller
D) Andet tobaksprodukt, der ikke
ryges

1=Ja, hver dag
2=Ja, mindst én gang om
ugen
3=ja, men sjældnere end
hver uge
4=Nej, men jeg har
tidligere brugt det
5=Nej, men jeg har prøvet
det
6=Nej, jeg har aldrig prøvet
det

Spørgsmålene om de
enkelte produkter er
præciseret, og der er
tilføjet et nyt produkt
”Snuff/pulvertobak”.
Der er ikke sket
ændringer i
svarkategorierne

Ændringen
vurderes ikke til
have betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

Type af røgfri tobak

2019

Bruger du røgfri tobak med
særlige kendetegn?

1=Med smag af mentol

Ny variabel

2=Med smag af frugt,
lakrids eller lign.
3=Af typen ”white/hvid”
4=Andre særlige kendetegn
5=Ingen af ovenstående

Køb af røgfri
tobak/snus

2019

Hvor køber du snus?

Gerne flere svar

1=I butikker i Danmark?
2=I butikker i Sverige og
Norge
3=På danske hjemmesider
4=På svenske hjemmesider
5=På norske hjemmesider
6=Jeg køber af
venner/bekendte
7=Jeg køber ikke selv
8=Andet

Spørgsmålet er ændret,
så der udelukkende
omhandler snus og ikke
andre røgfrie
tobaksprodukter. Der er
desuden tilføjet flere
svarkategorier

Ændringen har stor
betydning for
sammenligningen
og det vurderes, at
der ikke kan
sammenlignes
direkte mellem
2018 og 2019

2018

Hvor køber du røgfri tobak, (dvs.
snus, tyggetobak, skrå,
tobakspastiller eller andet
tobaksprodukt, som ikke ryges)?

1=I butikker i Danmark
2=På nettet
3=Jeg køber det i udlandet
4=Jeg køber ikke selv

Nikotin i røgfri
tobak

2019

Gerne flere svar

5=Andet

Er der nikotin i din snus/røgfri
tobak?

1=Ja, altid

Ny variable

2=Ja, nogle gange
3=Nej, aldrig
999=Ved ikke

Nikotinposer

2019

Bruger du nikotinposer?

(Snuslignende produkt uden
tobak)

1=Ja, hver dag
2=Ja, mindst en gang om
igen
3=Ja, men sjældnere end
hver uge
4=Nej, men jeg har
tidligere brugt nikotinposer
5=Nej, men jeg har prøvet
dem
6=Nej, jeg har aldrig prøvet
dem

Ny variable

Brug af e-cigaretter

20182019

Bruger du e-cigaretter?

1=Ja, hver dag

Ingen ændring

2=Ja, mindst en gang om
igen
3=Ja, men sjældnere end
hver uge
4=Nej, men jeg har
tidligere brugt e-cigaretter
5=Nej, men jeg har prøvet
dem
6=Nej, jeg har aldrig prøvet
dem

Type af smag, ecigaretter

2019

Hvilken smag har dine ecigaretter?

1=Tobak
2=Frugt
3=Slik eller sodavand

Gerne flere svar

4=Mentol eller mint
5=Alkohol
6=Anden, hvilken?
7=Ingen smag

Ny variable

Årsag til ecigaretter

2019

Hvorfor bruger du e-cigaretter?

Gerne flere svar

1=Kan lide smagen
2=For at ryge mindre tobak
eller stoppe med at ryge
tobak
3=Tror det er mindre
skadeligt end at ryge tobak
4=Kan bruge den steder,
hvor man ikke må ryge
tobak
5=Er billigere end at ryge
tobak

Svarkategorierne er
blevet reduceret og
svarkategori 2 og 3 er lagt
sammen til én
svarkategori

”For at ryge
mindre” og ”for at
stoppe med at
ryge” er blevet lagt
sammen til én
svarmulighed.
Dette er muligvis to
forskellige
mekanismer,
hvorfor en
sammenlægning
kan sløre noget
information.

6=Er afhængig af den
7=Anden grund, hvilken?

2018

Hvorfor bruger du e-cigaretter?

1=Kan lide det
2=For at ryge mindre tobak
3=For at stoppe med at
ryge tobak

Ændringen
vurderes dog ikke
til at have
betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

4=Tror det er mindre
skadeligt end at ryge
almindelige cigaretter
5=Kan bruge den flere
steder end almindelige
cigaretter
6=Er billigere end at ryge
tobak
7=Er afhængig af den
8=Tror at e-røgen generer
mine omgivelser mindre
end tobaksrøg
9=Er en slags
hobby/interesse
10=Andet, uddyb

Sygelighed ved brug
af e-cigaretter

20182019

Tror du, at der er en risiko for at
blive syg af at bruge e-cigaretter?

1=Ja

Ingen ændring

2=Nej
999=Ved ikke

Årsag til stop af ecigaretter

2019

Hvorfor holdte du op med at
bruge e-cigaretter?

1=Bekymring for om ecigaretter er skadelige for
mig

Svarkategorierne er
blevet reduceret

Der spørges meget
mindre specifikt til
årsagerne end i
2018, hvilket kan
betragtes som en
forringelse fx alt der

2=Bekymring for om ecigaretter er skadelige for
mine omgivelser
3=Kunne ikke lide at bruge
dem
4=Ønsker ikke at være
afhængig
5=Gik over til et andet
produkt, hvilket?
6=Anden grund, hvilken?

2018

Hvorfor holdt du op med at bruge
e-cigaretter?

1=Bekymring for om ecigaretter er skadelige for
mig
2=Bekymring for om ecigaretter er skadelige for
mine omgivelser
3=Fik milde gener af ecigaretter (hoste,
mundtørhed, kvalme eller
lignende)
4=Fik alvorlige gener af ecigaretter (trykken for
brystet, åndenød,
føleforstyrrelser eller
lignende)

handler om gener,
er ikke med i 2019.

Ændringen
vurderes til at have
betydning for
sammenligningen af
data mellem 2018
og 2019

5=Var besværlige at bruge
6=Gik i stykker, var utætte,
løb hurtigt tør for batteri
eller lignende
7=Var for dyre
8=Havde ikke behov for
dem
9=Kunne ikke lide at bruge
dem
10=Andet

E-cigaretters
indflydelse på
almindelige
cigaretter

2019

Har e-cigaretter påvirket dit
forbrug af traditionelle cigaretter?

1=Ja, jeg ryger flere
traditionelle cigaretter
2=Ja, jeg ryger færre
traditionelle cigaretter
3=Ja, jeg er holdt op med
at ryge traditionelle
cigaretter
4=Ja, på anden på, hvilken?

Formuleringen i
svarmulighederne er
ændret lidt, og
rækkefølgen er ligeledes
ændret

Ændringerne i
rækkefølgen, gør at
spørgsmålene kan
være vanskelige at
sammenligne, da
det fx kan være
lettere at svarer ja
nu end før, hvor nej
kom først.

5=Nej
999=Ved ikke

Dette skal man
altså være
opmærksom på ved
sammenligningen

mellem data fra
2018 og 2019

2019

Har e-cigaretter påvirket dit
forbrug af traditionelle cigaretter?

1=Nej
2= Ja, jeg ryger flere
almindelige cigaretter
3=Ja, jeg ryger færre
almindelige cigaretter
4=Ja, jeg er holdt op med
at ryge almindelige
cigaretter
5=Ja, andet, hvilken?
99=Ved ikke

E-cigaretter med
nikotin

20182019

Bruger du e-cigaretter, der
indeholder nikotin?

1=Ja, altid

Ingen ændring

2=Ja, nogle gange
3=Nej, aldrig
999=Ved ikke

Ønske om stop af ecigaretter

2019

Vil du gerne holde op med at
bruge e-cigaretter?

1=Nej
2=Ja, men jeg har ikke
planlagt hvornår

Svarkategorierne er
blevet udvidet og gjort
mere tidsspecifikke.
Desuden er der vendt om
i rækkefølgen af ”Ja” og
”Nej”

Ændringerne i både
rækkefølgen og
tilføjelsen af
tidsdimensionen,
gør at
spørgsmålene kan
være vanskelige at

3=Ja, jeg planlægger
rygeophør inden for 6
måneder

sammenligne, da
det fx kan være
lettere at svarer ja.

4=Ja, jeg planlægger
rygeophør inden for 1
måned

2018

Vil du gerne holde op med at
bruge e-cigaretter?

Disse ændringer
kan altså godt have
betydning for
sammenligningen
mellem data fra
2018 og 2019

1=Ja
2=Nej
3=Ved ikke

E-cigaretter I
hjemmet

2019

Bliver der brugt e-cigaretter
indendørs i dit hjem?

1=Ja, dagligt

Ny variabel

2=Ja, én til flere gange om
ugen
3=Ja, månedligt
4=Ja, men sjældnere
5=Nej, aldrig

E-cigaretter på
arbejdspladsen

20182019

Bliver der brugt e-cigaretter
indendørs på din arbejdsplads
(gælder også trappeopgange,
parkeringskældre mv.)

1=Ja
2=Nej
999=Ved ikke

Ingen ændring

Nikotinafhængighed 2019

Oplever du, at du er afhængig af
nikotin?

1=Ja, meget
2=Ja, lidt
3=Nej
999=Ved ikke

2019

Oplever du dig selv som afhængig
af nikotin?

1=Ja, meget
2=Ja, lidt

Spørgsmålsformuleringen
er ændret en smule

3=Nej
999=Ved ikke
Hjemmeboende
børn

Alder på
hjemmeboende
børn

2019

2019

Bor der børn i din husstand?

1=Ja

Medtag også børn, der kun bor i
husstanden nogle gange.

2=Nej

Hvor gamle er de børn, der bor i
din husstand?

0=0 år

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen
mellem data fra
2018 og 2019

Ny variabel

3=Jeg er hjemmeboende
barn (bor sammen med
mine forældre)

1=1 år
2=2 år
3=3 år
4=4 år
5=5 år
6=6 år

Ændring i
spørgsmålsformulering
samt tilføjet
svarkategorien ”Der er
ingen børn i husstanden”

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen
mellem data fra
2018 og 2019

7=7 år
8=8 år
9=9 år
10=10 år
11=11 år
12=12 år
13=13 år
14=14 år
15=15 år
16=16 år
17=17 år
18=18 år
19=19 år eller ældre

2018

Hvor gamle er de børn, der bor i
husstanden?

Der er ingen børn i
husstanden
0 år
1 år
2 år
3 år

4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år eller ældre

Rygeaftale med
børn

2019

Har du en aftale om rygning med
et eller flere af dine børn, som er
13 år eller ældre?

1=Ja, vi har/havde en aftale Der er ændret i alderen
om, at de ikke
på børnene fra 14 år til
begynder/begyndte med at 13 år
ryge

Ændringen
vurderes ikke til at
have betydning for
sammenligningen

2=Ja, vi har/havde en aftale
om, at hvis de ikke
begynder/begyndte med at
ryge, har/havde vi lovet
dem en gave (fx et
kørekort)
3=Nej, vi har ikke haft en
aftale om rygning

2018

Har du og et eller flere af dine
børn, som er 14 år eller ældre,
haft en aftale om rygning?

1=Ja, vi har/havde en aftale
om, at de ikke
begynder/begyndte med at
ryge
2=Ja, vi har/havde en aftale
om, at hvis de ikke
begynder/begyndte med at
ryge, har/havde vi lovet
dem en gave (fx et
kørekort)
3=Nej, vi har ikke haft en
aftale om rygning

Rygeaftale
med forældre

2019

Har du en aftale om rygning med
dine forældre?

1=Ja, vi har/havde en aftale Ny variable
om, at jeg ikke
begynder/begyndte med at
ryge

mellem data fra
2018 og 2019

Ved forældre kan også forstås
adoptivforældre, plejeforældre
eller andre du opfatter som dine
forældre.

2=Ja, vi har/havde en aftale
om, at hvis jeg ikke
begynder/begyndte med at
ryge, får jeg en gave (fx et
kørekort)
3=Nej, vi har ikke haft en
aftale om rygning
4=Ikke relevant
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