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Forord
Denne undersøkelsen er bestilt av Norsk dampselskap (NDS). Spørsmålene er utformet av
undertegnede, som også sto for den tekniske gjennomføringen og har analysert svarene. Jeg er
en sosiolog som jobber med liknende undersøkelser i jobben min, men temaet er nytt for meg.
Jeg har derfor fått enkelte innspill til spørsmålsformuleringer/svaralternativer fra styret i
Norsk dampselskap. I tillegg har jeg utformet noen av spørsmålene slik at de tilsvarer det som
er brukt i andre undersøkelser internasjonalt. Oppdragsgiver har ellers ikke hatt noen
påvirkning på analysene/framstillingen i denne rapporten, og har ikke tilgang til
datamaterialet.
Begrepet ”damper” er synonymt med ”bruker av e-sigaretter”. Siden mange foretrekker å
omtale seg selv som ”damper”, har jeg også brukt det her.
Jeg er selv en damper, og min nysgjerrighet ble vekket etter å ha lest utallige personlige
historier fra andre dampere på Facebook, og samtidig sett behovet for å spre mer kunnskap
om dampens funksjon når det gjelder skadereduksjon. Jeg ønsket å finne ut hvor
representative enkelthistoriene er, og samtidig belyse noen spørsmål som er viktige for
politikkutformingen. Oppdraget har ikke vært betalt.
Helene Berg, oktober 2017

Hovedfunn i undersøkelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svært få dampere er unge (under 20 år).
Nesten alle dampere har røykt eller snust før de begynte å dampe.
De har røykt lenge og relativt mye.
De viktigste grunnene til å begynne å dampe, er et ønske om å slutte helt, eller trappe
ned på, røyk eller snus, og/eller spare penger.
Mange starter med et høyt nikotininnhold, men reduserer dette betydelig over tid.
Resultatet når det gjelder røykeslutt er svært gode.
Mange har prøvd å slutte å røyke flere ganger tidligere, med flere metoder, men har
ikke klart å holde seg røykfrie lenge.
Et stort flertall har nå sluttet å røyke ved å gå over til damp, og de som ikke har sluttet
helt, har redusert røykingen betydelig
De som har sluttet å røyke har klart seg lenge, og svært få tror de vil røyke om to år.
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Problemstillinger og metode
Formålet med undersøkelsen har vært å få et mest mulig representativt av dampere i Norge:
Hvor gamle er de, røykte og/eller snuste de før de begynte å dampe, hvorfor begynte de å
dampe, og eventuell røykeslutt. Vi har belyst dampernes tidligere forsøk på å slutte å røyke,
og i hvilken grad dette har vært mer eller mindre vellykket enn å slutte å røyke/snuse med
damp som alternativ.
Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Google forms, og lagt ut på en rekke
Facebooksider for dampere. De som fanget den opp ble oppfordret til å dele med andre
dampere. Den ble også sendt ut på e-post til medlemmene av NDS. Noen få personer tok
kontakt fordi de ikke hadde mulighet til å svare elektronisk, og fikk derfor besvare
undersøkelsen på telefon.
Det kom inn så mye som 886 svar, noe jeg betrakter som svært bra. Siden vi vet lite om
populasjonen (alle dampere i Norge), kan vi ikke fastslå med sikkerhet hvor representativ
undersøkelsen er. Noen vil innvende at ikke alle er på Facebook, og at det særlig kan variere
med alder. Både alders- og kjønnsfordelingen i utvalget er imidlertid svært lik det en tidligere
har funnet, for eksempel i Folkehelseinstituttets forsyningsundersøkelse. I vår undersøkelse er
det en noe høyere andel mellom 50 og 59 år, og en lavere andel som er 60 år eller mer.
Vi skal likevel være oppmerksomme på at dampere som er deltar i ulike Facebookgrupper kan
være mer ”dedikerte” og entusiastiske enn andre dampere, og det er 34 prosent av de som har
svart som er betalende medlemmer av Norsk dampselskap. Dette er altså en undersøkelse
blant personer som har funnet seg til rette med å dampe, og som i gjennomsnitt har gjort det
relativt lenge.
Siden det fremdeles er en såpass liten andel av befolkningen som damper, er det vanskelig å
gjennomføre en representativ undersøkelse hvor man treffer nok dampere til at man kan
analysere denne gruppa nærmere. Denne undersøkelsen gir derfor kunnskap som ikke finnes
noen andre steder.
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Kjønn og alder
Blant de 886 som svarte på undersøkelsen er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Når det
gjelder alder ligger hovedtyngden mellom 30 og 49 år. Det er også en betydelig andel som er
50 år eller eldre. Bare 1 prosent er under 20 år.
Som nevnt er aldersfordelingen svært lik det Folkehelseinstituttet fant i den såkalte
forsyningsundersøkelsen. I den samme undersøkelsen var 37 prosent kvinner.
Figur 1: Hvor gammel er du?
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Tidligere røyking/snusbruk
Et stort flertall av damperne røykte eller snuste før de begynte med damp. 96 prosent svarte at
de røykte og 33 prosent at de brukte snus (daglig eller av og til). Det er bare 1 prosent (11
personer) som hverken røykte eller brukte snus før de begynte å dampe.
De som hadde røykt, hadde gjort det i 25 år i gjennomsnitt før de begynte å dampe
regelmessig. I tiden før de begynte å dampe, røykte de fleste mellom 10 og 19 røyk per dag
(40 prosent). Nesten like mange røykte mellom 20 og 29 røyk per dag. Denne gruppa har
dermed røykt mer enn gjennomsnittet blant røykere i Norge – som ifølge Folkehelseinstituttet
var 12 sigaretter per dag i 2015.1
Figur 2: Hvor mye røykte du i den siste tiden før du begynte å dampe regelmessig?
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1

Folkehelseinstituttet: Rusmidler i Norge 2016
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Damping
En stor andel av de som svarte på undersøkelsen har dampet regelmessig (minst ukentlig) i 34 år, og til sammen har 71 prosent dampet i mellom ett og fire år.
Vi spurte hvorfor de begynte å dampe, og det var satt opp en del alternativer, hvor man kunne
velge så mange som passet. Aller flest oppga som en grunn at de ønsket å redusere eller slutte
helt med røyk eller snus. Deretter var det mange som oppga som en grunn at de mente at
damp er sunnere enn røyk eller snus, og den tredje viktigste grunnen var ”for å spare penger”.
Figur 3: Hva var grunnen(-e) til at du begynte å dampe?
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Et stort flertall av de som svarte på undersøkelsen damper i dag daglig – det gjelder 96
prosent.
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De fleste bruker nikotinholdig dampevæske – 96 prosent. Dette er en liten nedgang fra den
gangen de startet å dampe, da 98 prosent brukte nikotinholdig dampevæske. Det er imidlertid
svært vanlig å redusere nikotininnholdet over tid – se figuren nedenfor. Da de startet å dampe
var det 64 prosent som brukte over 12 mg nikotin, mens det bare gjelder 11 prosent i dag. Det
er 66 prosent som oppgir at de i dag bruker mindre enn 7 mg nikotin, det gjaldt 15 prosent da
de startet.
Figur 4: Brukte du dampevæske med nikotin/nikotinholdige e-sigaretter da du startet å
dampe? Hvis ja, hvor mye? OG Bruker du vanligvis dampevæske med nikotin/nikotinholdige
e-sigaretter i dag? Hvis ja, hvor mye?
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På spørsmål om de har et ønske om å dampe nikotinfritt på sikt, er det 43 prosent som svarer
ja, 24 prosent nei, og 33 prosent vet ikke.
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Røykeslutt før dampstart
Et stort flertall av de som røykte før de begynte å dampe, hadde tidligere prøvd å slutte. 13
prosent hadde aldri prøvd, men hele 40 prosent hadde prøvd mer enn 3 ganger, og 36 prosent
hadde prøvd 2-3 ganger tidligere. Det er altså snakk om godt voksne personer med en etablert
røykevane de ønsker å bli kvitt.
Vi stilte spørsmål om hvilke metoder de hadde forsøkt, og hadde satt opp en del alternativer,
hvor de kunne velge så mange som passet. I gjennomsnitt hadde de som besvarte spørsmålet
prøvd å slutte på 2,5 ulike måter.
De vanligste metodene er å slutte brått uten hjelpemidler (71 prosent hadde prøvd det), trappe
gradvis den uten hjelpemidler (55 prosent), samt nikotintyggegummi eller plaster (53
prosent). Så mange som 27 prosent hadde også prøvd piller som Zyban eller Champix.
26 prosent av de som hadde prøvd å slutte å røyke tidligere hadde aldri klart det så lenge som
en uke, 23 prosent hadde klart det i mellom 1 og 4 uker på det meste. 13 prosent hadde klart
det i mer enn ett år.
Figur 5: Hvilke metoder brukte du for å slutte å røyke før du begynte å dampe regelmessig?
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Røykeslutt og snusslutt etter dampestart
På tidspunktet for undersøkelsen var det kun 9 prosent av damperne som svarte at de røyker i
dag, og 8 prosent som svarte at de snuser (daglig eller av og til). Bare 2,5 prosent snuser
daglig, mot 15 prosent før de begynte å dampe.
Blant de som røyker i dag, er det 58 prosent som oppgir at de ikke røyker daglig. Figuren
nedenfor oppsummerer endringene når det gjelder røyking. Vi ser at et stor flertall røykte
tidligere, og de fleste mellom 10 og 29 røyk per dag. I dag er det et stort flertall som ikke
røyker, og de fleste som gjør det, røyker heller ikke daglig.
Figur 7: Røykte du før du begynte å dampe regelmessig? / Hvor mye røykte du i den siste
tiden før du begynte å dampe regelmessig? OG Røyker du i dag / Hvor mye røyker du i dag?
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Det er i alt 771 personer som oppga at de tidligere røykte, men nå har sluttet. 11 av dem
mener at det har skjedd uavhengig av dampen/e-sigaretter, mens de resterende mener at de har
sluttet ved hjelp av dampen/e-sigaretter. Alle som hadde sluttet å røyke fikk noen spørsmål
om røykeslutt. På spørsmål om hvor lenge de hadde dampet regelmessig før de sluttet å røyke,
var det hele 87 prosent som svarte under tre måneder. Ytterligere 6 prosent svarte 3-5
måneder. Kommentarene til spørsmålet tyder på at svært mange sluttet med en gang de
begynte å dampe, eller bare noen uker etterpå.
Hvor lenge har de vært røykfrie i dag? Et flertall (78 prosent) oppgir at de har vært røykfrie i
mer enn ett år, og 14 prosent svarer mellom 4 og 12 måneder.
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Figur 8: Hvor lenge har du vært røykfri nå?
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Vi kan sammenlikne hvor effektivt det har vært å erstatte røyk med damp/e-sigaretter med
hvor effektivt det har vært å bruke andre røykesluttmetoder, når det gjelder risikoen for å
begynne å røyke igjen for denne gruppa.
Figuren nedenfor viser at damping har vært svært mye mer effektivt enn andre metoder for å
holde seg røykfri. Figuren viser andelen av alle de som tidligere røykte, som har vært røykfrie
i ulike perioder på det meste – før og etter at de begynte å dampe.
Før de begynte å dampe var det 23 prosent som ikke hadde klart å holde seg røykfrie i så mye
som en uke, og 20 prosent som hadde klart det i 1-4 uker på det meste. Etter at de begynte å
dampe, er det nesten ingen som bare har klart det i så kort tid. Bare 12 prosent hadde tidligere
klart å holde seg røykfri i mer enn et år, nå er det 71 prosent som har vært røykfri i mer enn et
år.
Figur 9: Prøvde du noen gang å slutte å røyke før du begynte å dampe regelmessig, og hva er
den lengste perioden du klarte å holde opp å røyke? OG Røyker du i dag, og hvor lenge har
du vært røykfri nå?
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(Til venstre i figuren vises andelen av de tidligere røykerne som aldri hadde prøvd å slutte
tidligere, og den andelen som heller ikke har sluttet etter at de begynte å dampe. Dette utgjør
henholdsvis 13 og 10 prosent.)
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Dampernes egne kommentarer om røykeslutt
I undersøkelsen var det mulig å skrive en kommentar til spørsmålene om røykeslutt. 239
personer gjorde det, og jeg presenterer et lite knippe her.
En del skrev hvor lenge de hadde vært røykfrie, noen få skrev at de hadde ”sprukket” litt
innimellom, men at de klarte seg igjen ved hjelp av dampen. En stor andel beskrev
hvordan/hvor rask de hadde sluttet å røyke etter at de begynte å dampe:
Sluttet med sigaretter og startet med damp samme dag. Ikke smakt en sigarett siden,
og det er tre år.
Sluttet å røyke samme dag som jeg begynte å dampe og har ikke røyket siden :)
Sluttet på dagen når jeg fikk dampevæske med nikotin
Har vært røykfri siden dag 1 med damp
Fra å røyke en halv pakke rødmix tobakk om dagen gikk jeg helt over til damp i løpet
av en uke. Det er fem år siden - uten en sprekk.
Jeg trappet ned over ca to uker fra 20+ dagen til kun damp.
Røyket og dampet i overgang på 2 mnd mer og mer damp og mindre og mindre
røyking
Mange beskrev fordelene med damp i forbindelse med røykeslutt, og mange uttrykker
takknemlighet.
Avhengigheten min til sigaretter var tidvis desperat. Jeg er som damper fortsatt
avhengig av nikotin og vanen, men det er ikke desperat lenger. Det har vært en viktig
forskjell for meg.
Damp redder liv, helse mm - jeg ble reddet! Astma: Borte! Sanser (lukt og smak):
Skjerpet! Medisiner for astma/KOLS: Mer enn halvert! Sliming og hoste: Borte!
Pusteproblemer på natt: Borte! Kalde ekstremiteter: Nå normale! Leggkramper:
Borte! Innemiljø: Rent og velduftende! Økonomi: Bedret! 3-4 sedvanlige årlige
luftveisinfeksjoner: INGEN siden dampestart! Røykestress: Borte! Dette er resultater
av daglig damping og jeg kommer IKKE til å slutte! Jeg har prøvd å være uten damp
noen dager, og da starter slimingen og hosten!
For meg var det viktig psykisk at det kom dampeskyer, da føltes det som om jeg røyka
liksom. Og dermed klarte jeg lett å slutte med sigaretter.
[Dato] 2012 sluttet jeg å røyke på dagen, for da hadde jeg fått meg en livreddende
damper i stedet. Jippi !
Jeg kastet røyken for godt i det jeg gikk inn døren på dampebutikken for å kjøpe
dampeutstyr. Skulle egentlig bare teste damp ved siden av røyken, men sluttet på
sekundet. Meget effektivt røykeslutt-alternativ for min del!
Sluttet å røyke den dagen jeg kjøpte juice og utstyr i Sverige. Etter å ha vært
storrøyker i ca 40 år og ca 20 -25 sig pr dag gikk jeg fra å være en røyker og bli en
damper [dato] 2014. Hadde aldri klart dette uten dampen etter å ha prøvd det meste
av røykeslutt produkter.
Røkte rulletobakk i over 30 år. Forsøkte damp første gang i 2007 (billige kinavarerer), funket dårlig. Fortsatte å røyke til jeg ble kjent med den moderne dampen.
Skulle teste den nye varianten ut høsten 2014 for å redusere tobakksforbruket. Nye

11

dampe-produkter var så bra at det kunne erstatte tobakk 100% fra dag 1, og jeg har
ikke har røykt tobakk siden høsten 2014.
Enkelte uttrykker bekymring for at det skal bli vanskeligere å dampe i framtiden, og/eller
forteller at de har tydd til sigaretter dersom de har vært tomme for e-juice eller utstyr.
Den første uka med damp reduserte jeg røyking med 50% (fra 20 til 10) etter ca 2.5
måned reduserte jeg ned til 4 til 3 om dagen måned senere 0 om dagen. Dette hadde
jeg aldri klart og tar regjeringen dette fra meg så er røyken fryktelig nærme.
Har vært noen sprekker der jeg f.eks har gått tom for e-juice og har måttet vente på
nye flasker fra utlandet, eller at utstyr har gått i stykker jeg har måttet vente til jeg
hadde råd til å kjøpe nytt.
Mista vapen min og hadde ikke penger til ny så jeg røykte litt en periode. I tillegg er
væske vanskelig å få tak i om man skulle glemme den hjemme så da har det også blitt
noen cigg på fest.
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Dampernes syn på framtida
Vi spurte damperne om hva de tror om situasjonen om to år: Hvor sannsynlig er det at de
henholdsvis damper, røyker og snuser.
62 prosent mener at det er svært sannsynlig at de fremdeles damper, 31 prosent at det er litt
sannsynlig. Svært få tror at de røyker eller snuser om to år: Henholdsvis 96 og 92 prosent
mener at det er lite sannsynlig.

Figur 10:
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Sluttkommentarer
Svarene på undersøkelsen belyser et tema mange er opptatt av, og som er svært aktuelt i
forbindelse med implementering av EUs tobakksproduktdirektiv (TPD) i 2018: Er det
hensiktsmessig at damp/e-sigaretter og nikotinholdig e-væske er lett tilgjengelig og ikke blir
belastet med høye avgifter?
Internasjonal forskning slår fast at helseeffektene av å erstatte tobakksigaretter med damp er
store.2 Men innvendingene er flere. Én påstand er at unge (som ikke ville begynt å røyke) kan
bli fristet til å dampe – og via dampen kanskje også begynne å røyke. En annen innvending er
at det finnes en rekke røykesluttmidler på markedet, lett tilgjengelig allerede, og at det derfor
ikke er behov for flere.
Denne undersøkelsen tyder på at det er svært få unge som damper. Videre viser den at det
nesten bare er røykere/eks-røykere som begynner å dampe. Den viser videre at de som finner
seg til rette med dampen for en stor del er en gruppe røykere som har røykt lenge og mye, og
prøvd å slutte flere ganger, ved hjelp av de midlene som er tilgjengelig. Men det har ikke
fungert. Dampere er en gruppe som har funnet et nytelsesmiddel som erstatter røyken fullt ut,
og som fungerer over lang tid. Selv om mange begynner med et relativt høyt nikotinnivå, er
det svært vanlig å redusere det etter hvert.
Denne undersøkelsen kan ikke besvare hvor effektivt det ville være for røykere generelt å
begynne å dampe, men den slår veldig klart fast hvor effektivt det har vært for de som har
begynt, og fortsatt, å dampe/bruke e-sigaretter.

2

Se for eksempel Royal College of Physicians. Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction.
London: RCP, 2016.
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