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Metode
Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden 19. - 24. januar 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år, der bor i etageejendom/lejlighed.

Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet et screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen.

"Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den 

danske befolkning med udgangspunkt i aldersgruppen. "

Vejning af data og materialets sammensætning:

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at bruttoresultaterne (før screening) er 

repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående aldersgruppe.

Offentliggørelse – af resultater:

Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde.

Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. 

Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. 

Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes:

"”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1006 CAWI-interview med danskere i alderen18-74 år, der bor i 

etageejendom/lejlighed, i perioden 19. - 24. januar 2015”."

Tolkning af tabeller på baggrund af Chi2-test og T-test

Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans. Der er foretaget to forskellige statistiske tests, Chi2-test og T-test. 

Den anvendte Chi2-test

Denne testform er repræsenteret i de vedlagte tabeller ved henholdsvis farven grøn eller rød. Hvis grøn er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere 

end totalen. Hvis rød er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95 %.

Den anvendte T-test

Denne test er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, er resultatet 

signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Der er ligeledes i denne test valgt et konfidensinterval på 95 %.
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Sp. 1 Er du ryger?

Nej, ryger ikke

Ja, er festryger (ryger kun ved særlige lejligheder)

Ja, ryger fast

Ja (NET)

Færre unge ryger fast – men er i 
højere grad festrygere
50-64 årige ryger fast

Dem der ryger mener ikke der 
skal være en rygepolitik i 
ejendommen
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Sp. 2 Må der ryges i din lejlighed?

Nej, aldrig

Ja, men kun ved specielle lejligheder dog ikke i hele lejligheden 
(f.eks. kun i køkkenet)

Ja, men kun ved specielle lejligheder og hvor man vil

Ja, altid, dog ikke i hele lejligheden (f.eks. kun i køkkenet)

Ja, altid og hvor man vil

18-34 årige
Dem der har børn i 
husstanden

50 år+



7

2%

3%

4%

9%

19%

52%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base (1006) 

Sp. 3 I hvilken grad er du generet af dine 
naboers rygning?

Ved ikke

I meget høj grad [5]

I høj grad [4]

I nogen grad [3]

I mindre grad [2]

Slet ikke [1]

Mine naboer ryger ikke

Net [1-2] 71%
Uden dem der ikke 
ryger -> Net 82%
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Sp. 4 Hvad er efter din mening en 
fornuftig rygepolitik i din ejendom?

Ved ikke

Andet forbud

Forbud mod rygning på udendørs fællesarealer

Forbud mod rygning i den enkelte lejlighed/inkl. evt. altan

Forbud mod rygning på indendørs fællesarealer

Ingen forbud
Især de unge går ind 
for forbud
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Sp. 5 Hvis der blev indført forbud mod rygning i den enkelte 
lejlighed i din ejendom, skal et sådan forbud så gælde 
kommende beboere og/eller også nuværende beboere?

Ved ikke

Både nuværende og kommende beboere

Kun kommende beboere

Især de unge går ind 
for forbud for både 
nuværende og 
fremtidige beboere
Rygerne mener det 
kun skal gælde 
kommende beboere 
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Sp. 6 Hvilke konsekvenser bør det efter din mening have, 
hvis en beboer overtræder ejendommens rygeforbud og 
rygning i den enkelte lejlighed?

Ved ikke

Andet

Beboeren skal pålægges øget boligafgift

Beboeren skal have opsagt sit lejemål (smides ud af 
ejendommen) Kvinder går i mindre 

omfang ind for at 
smide beboeren ud.

DE mener en øget 
boligafgift er vejen 
frem.
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Sp. 7 Hvem har ansvaret for at afhjælpe eventuelle 
røggener (dvs. tætne gulve, vægge mv. mellem boligerne), 
der opstår pga. af rygning?

Ved ikke

Andet

Den der generes af røg

Den der er årsag til røggenerene (rygeren)

Bolig-/ejerforening

Især de unge
Dem der ikke ryger

Især dem der ryger (fast)
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Sp. 8 Foretrækker du en nabo der er 
ryger eller ikke-ryger?

Ved ikke

Det har ingen betydning

En ikke-ryger

En ryger

Hver femte ryger svarer en 
”ikke ryger”

For ikke rygerene er det 
65%


