
Danskernes brug af e-cigaretter   
Danskernes Rygevaner, december 2013. Gallup for Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening, 

Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Webbaseret undersøgelse med 5020 respondenter, 

repræsentativ på køn, alder, uddannelse og region.   

 

 Q 18: Har du prøvet at ryge e-cigaretter? Alle spurgt (5020 respondenter). Procent  (antal) 

Ja, og jeg ryger dem dagligt eller næsten dagligt 2 %  (87) 

Ja, og jeg ryger dem en gang i mellem 3 %  (150) 

Ja, jeg har røget e-cigaretter, men ryger dem ikke længere 3 %  (168) 

Ja, jeg har prøvet dem enkelte gange, men ryger dem ikke længere 9 %  (439) 

Nej, aldrig 83 %  (4174) 

Ved ikke -  (2) 

Samlet antal 100 %  (5020) 

 
Alder og brug af e-cigaretter: Brugen af e-cigaretter er fordelt over alle aldersklasser.  

 
Rygere, som både ryger tobakscigaretter og e-cigaretter:  
Blandt dagligrygere af tobakscigaretter er der 20 % som også ryger e-cigaretter (dagligt, næsten 

dagligt eller en gang imellem). 40 % af dagligrygerne har tidligere røget e-cigaretter eller prøvet dem 

enkelte gange. Blandt alle rygere er det 17 %, som også ryger e-cigaretter (dagligt, næsten dagligt 

eller en gang imellem). 38 % af alle rygere har tidligere røget e-cigaretter eller prøvet dem enkelte 

gange. 

 

E-rygning blandt ikkerygere (dvs. aldrigrygere og eksrygere):  

Blandt eksrygere, er der 3 % som ryger e-cigaretter (dagligt, næsten dagligt eller en gang imellem).  8 

% af eksrygerne har tidligere røget e-cigaretter eller prøvet dem enkelte gange. Blandt aldrigrygerne 

er der ingen (0%) som ryger e-cigaretter (dagligt, næsten dagligt eller en gang imellem). 2 % af 

aldrigrygerne har tidligere prøvet e-cigaretter enkelte gange. 

 

 Q 21: Hvilke typer af e-cigaretter bruger du? 
 E-rygere, der bruger e-cigaretter dagligt/ næsten dagligt eller engang imellem (234 

respondenter). 

Procent  (antal) 

Engangs e-cigaretter 3 %  (7) 

E-cigaretter med refills 93 %  (218) 

Begge typer 1 %  (2) 

Ved ikke 3 %  (7) 

Samlet antal 100 %  (234) 

 

 
Q23: Bruger du e-cigaretter, der indeholder nikotin?  
E-rygere spurgt (237 respondenter). 

 

Procent  

 

(antal) 

Ja, altid 72 %  (171) 

Ja, nogle gange 19 %  (45) 

Nej, aldrig 8 %  (18) 

Ved ikke 1 %  (3) 

Samlet antal 100 %  (237) 

 

 

Q 25A: Hvilken smag har dine e-cigaretter?  
E-rygere, der altid eller nogle gange bruger e-cigaretter med smag (191 respondenter). 

Flere svarmuligheder.  

Procent  (antal) 

Tobakssmag 55 %  (105) 

Frugtsmag eller anden sød smag 66 %  (127) 

Mentol / pebermynte 50 %  (95) 

Anden smag 8 %  (15) 

Samlet antal Flere 

svarmul.   

(191) 



Der er omtrent lige mange, som angiver, at de bruger e-cigaretter med hhv. tobakssmag, søde smage 

eller mentol/pebermyntesmage, men tendens til flest frugt/sød smag, herefter tobak og sidst 

mentol/pebermynte.  

 

 
Resten angiver enten ’ved ikke’ eller før 2008.   

 

 Q28: Hvor køber du/har du købt e-cigaretter?  
Nuværende og tidligere e-rygere. Flere svarmuligheder (844 respondenter). 

Procent  (antal) 

I e-cigaretbutikker 14 %  (122) 

På nettet 35 %  (299) 

På apoteket - (3) 

I kiosker        5 %  (38) 

I supermarkeder/dagligvarebutikker    7 %  (61) 

Andre steder 4 %  (35) 

Jeg har ikke selv købt 42 %  (352) 

Samlet antal Flere 

svarmul.  

(844) 

Blandt dagligrygerne af e-cigaretter er der ingen, som ikke selv har købt deres e-cigaretter.   

 

 

Q32: Er der efter din opfattelse en risiko for at blive syg af at ryge e-cigaret-
ter? (F.eks. smitte fra væskerne, vejrtrækningsbesvær, ødelæggelse af 
lungevæv, kræft eller hjertesygdom) Alle spurgt (5020 respondenter). Procent (antal) 

Ja 34 %  (1683) 

Nej 12 %  (621) 

Ved ikke 54 %  (2716) 

Samlet antal 100 %  (5020) 

 

 

Q34: Vil du gerne holde op med at ryge e-cigaretter?  
E-rygere spurgt (237 respondenter). 

Procent  (antal) 

Ja 27 %  (63) 

Nej 44 %  (104) 

Ved ikke 30 %  (70) 

Samlet antal 100 %  (237) 
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Q26: Hvilket år begyndte du at ryge e-cigaretter? 
Nuværende og tidligere e-rygere spurgt (844).


