
 

 

 

Andel rygere 

Hvor mange ryger? 
Den seneste landsdækkende statistik for rygning blandt 11-15-årige, er fra 2014. Den 
viser, at det er omkring 5 procent af de 15-årige, der ryger dagligt. Hvis man tæller 
dem med, som ryger lejlighedsvist, er det omkring hver femte, der ryger regelmæs-
sigt i 15-årsalderen.  

 

 

 
 
 
 

                     Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014, Statens Institut for Folkesundhed  

 
For de lidt ældre på ungdomsuddannelserne er den nyeste statistik også fra 2014. 
Andelen af rygere varierer meget mellem gymnasiale og erhvervsfaglige uddannel-
ser og er derfor delt op i tabel 2.  

 

 Kilde: Ungdomsprofilen 2014, Statens Institut for Folkesundhed 

Ser vi på 16-25 årige i tabel 3 er der nogenlunde samme antal dagligdagsrygere som 
på gymnasiet. I alt er det lidt over en fjerdedel af alle 16-25 årige, der ryger.  

 

Kilde: Epinion 2016 

Udviklingen gennem de seneste årtier 
Sammenlignet med tal fra 1996, har andelen af elever, der ryger på gymnasierne, ikke 
ændret sig meget. Der er lidt færre elever, der ryger dagligt, men til gengæld flere, 
der ryger lejlighedsvist. Der findes desværre ingen tal for unge på erhvervsuddannel-
ser fra 1996.  
 

TABEL 1 Ryger dagligt Ryger dagligt eller  
lejlighedsvist 

Drenge Piger Drenge Piger 
11 år 2 % 1 % 2 % 2 % 
13 år 2 % 1 % 5 % 4 % 
15 år 6 % 4 % 18 % 18 % 

TABEL 2 Ryger dagligt Ryger dagligt eller  
lejlighedsvist 

Drenge Piger Drenge Piger 
Gymnasier 14 % 11 % 46 % 46 % 
Erhvervsuddannelser 37 % 40 % 57 % 59 % 

TABEL 3 Ryger dagligt Ryger dagligt 
eller ugentlig 

I alt 

16-25 årige 15 % 22 % 29 % 



 

 

 

 

Kilde: Ungdomsprofilen 2014, Statens Institut for Folkesundhed 
 

 
Ser man på tal for 13-15årige de seneste 30 år, er der sket et fald i andelen af rygere. 
Andelen af 15årige, der ryger dagligt, er fx halveret siden 2010. 
 

Ryger dagligt 

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014, Statens Institut for Folkesundhed 
 
Ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere 

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014, Statens Institut for Folkesundhed 
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