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Opgaveformulering: 

Der ønskes en redegørelse for, hvordan rygning påvirker kroppens forskellige 
organsystemer og hvilke biologiske konsekvenser dette har for mennesket. 
Desuden ønskes en redegørelse for den metodiske fremgangsmåde til 
diagnosticering af lungekræft pga. eksempelvis rygning.  

Udfør et forsøg i skolens laboratorium, der kan illustrere hvorledes celler kan 
mutere under påvirkning af forskellige stoffer fra tobak og inddrag opsamlet 
data til videre analyse og diskussion.  

Undersøg hvilke social- og livsstilsgrupper der primært ryger i Danmark, med 
særligt fokus på unge.  

Der ønskes en diskussion af, hvorfor flere og flere unge begynder at ryge på 
trods af udbredt viden (bilag 1) omkring rygningens negative konsekvenser, 
samt en vurdering af virkningen af de initiativer regeringens seneste handleplan 
mod børn og unges rygning (se bilag 2) nævner.  

Afslutningsvis ønskes på baggrund af selvvalgt empirisk materiale samt Bilag 3 
en vurdering af, hvilke konsekvenser et rygestop i et biologisk og 
samfundsmæssigt perspektiv har for individet og samfundet.  
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Bilag 1:  
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/unges-
rygevaner/ 

Bilag 2:  
https://www.regeringen.dk/nyheder/handleplan-mod-boern-og-unges-rygning/ 

Bilag 3:  
Sundhedsstyrelsen, 31. oktober 2019: https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Rygning-
og-helbred  

Forventet omfang: 15-20 sider, ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. 

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg 
har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er 
udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har 
været tilladt under prøven. 
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1. Resumé

Ud fra den givne problemformulering bliver der i denne opgave, gjort rede for rygnings påvirkning 

af 3 af kroppens vigtigste organsystemer: Åndedrætssystemet, blodkredsløbet og 

fordøjelsessystemet, hvor der vil være et overvejende fokus på åndedrætssystemet, da dette er det 

første organsystem, som bliver påvirket ved inhalering af cigaretrøg. Endvidere redegøres der, for 

den metodiske fremgangsmåde til diagnosticering af lungekræft. Opgaven indeholder også et 

forsøg, hvor mutationer i gærceller, under tilførsel af cigaretrøg, bliver påvist. 

Herefter bliver de centrale social- og livsstilsgrupper, som ryger i Danmark, undersøgt med særligt 

fokus på unge. I forlængelse af dette afsnit, vurderes regeringens seneste handleplan mod børn og 

unges rygning samt effekterne af de forskellige initiativer, som planen indeholder.  

Afslutningsvis vurderes konsekvenserne af et rygestop i et biologisk perspektiv, hvor bedringen af 

organsystemerne bliver inddraget. Endvidere vurderes de samfundsmæssige og økonomiske 

konsekvenser et rygestop kan have for individet og samfundet.  

Gennemgående for opgaven er der fokus på kræftformer, da disse ofte er de alvorligste, kroniske 

sygdomme, og dele af opgaven vil overvejende være med fokus på biologi.  
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2. Indledning

Hvert år dør omkring 13.600 danskere på grund af rygning1. Herudover øger rygning risikoen for 15 

forskellige kræftformer samt en lang række andre sygdomme2. Disse mange sygedomme 

forekommer ofte i kroppens organsystemer, som er essentielle for vores overlevelse. Især 

åndedrætssystemet bliver eksponeret under inhalering af cigaretrøg, men også bl.a. 

fordøjelsessystemet, blodkredsløbet, det reproduktive system, huden og urinvejssystemet påvirkes. 

I Danmark har andelen af unge rygere været faldende siden 1990’erne, men for nylig er flere og 

flere unge begyndt at ryge3. Dette har fatale konsekvenser, ikke mindst for det enkelte individ, i 

form af mange kroniske sygdomme, men ligeledes for samfundet, da rygerne ofte er en stor udgift 

indenfor sundhedssektoren. Det viser sig, at 62 procent af de 16-25-årige, der ryger, ønsker at 

stoppe igen, og set i et biologisk perspektiv vil dette altid være en fordel for individet4. 

I denne opgave vil jeg redegøre for rygnings konsekvenser for organsystemerne og beskrive den 

metodiske fremgangsmåde til diagnosticering af lungekræft. I forlængelse af dette, er der udført et 

eksperimentelt forsøg, som påviser mutationer i gærceller under tilførsel af cigaretrøg. Endvidere 

vil jeg diskutere, hvorfor flere unge begynder at ryge, samt vurdere regeringens seneste handleplan, 

mod børn og unges rygning i forlængelse deraf. Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvilke konsekvenser 

et rygestop har for individet, i et biologisk og i et samfundsmæssigt perspektiv.  

Opgaven er overvejende skrevet ud fra den hypotetisk-deduktive metode, hvilket vil sige, at de er 

udarbejdet ud fra velkendte teorier og til tider efterprøvet og bygger i stor grad på kvantitative 

studier. 

1 (https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Rygning-og-helbred) Tilgået d. 13. marts 2020.   
2 (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/rygning-og-helbred/) Tilgået d. 13. marts 
2020.   
3 (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/unges-rygevaner/) Tilgået d. 13. marts 
2020.   
4 (https://www.cancer.dk/skole/viden-om-kraeft/kan-man-undgaa-kraeft/undgaa-rygning/unge-og-rygning/) Tilgået d. 
13. marts 2020.
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3. Organsystemernes påvirkning af rygning

Ved inhalering af cigaretrøg udsætter man sin krop for over 7.000 forskellige stoffer, hvoraf 

hundredvis af stofferne er giftige og omkring 70 af dem er kræftfremkaldende. Dette resulterer i 

øget risiko for over 15 forskellige kræftformer, som kan findes i kroppens mange organsystemer, da 

de skadelige stoffer kan diffundere fra lungerne til kapillærerne og på denne måde spredes til resten 

af kroppen via blodet. I det følgende vil de 3 essentielle organsystemer: Åndedrætssystemet, 

fordøjelsessystemet og blodkredsløbet blive beskrevet med fokus på åndedrætssystemet, da dette er 

det første og vigtigste organsystem, som cigaretrøgen indtrænger i5. Udover disse 3 organsystemer, 

så påvirker rygning også det reproduktive system, huden og urinvejssystemet. Rygning øger 

ligeledes risikoen for kræftformer i disse organsystemer samt andre kroniske sygdomme. 

3.1. Åndedrætssystemet 

Åndedrætssystemet sikrer tilførslen af ilt og næringsstoffer til hver enkelt celle. Det kontrolleres 

hovedsageligt ubevidst af den forlængede rygmarv (medulla oblongata), hvilket er en del af 

hjernestammen (truncus encephalicus), hvor den overordnede homeostase styres6. 

Åndedrætssystemet består af en lang række processer og åndedrætsorganer, bl.a. i de øvre luftveje, 

hvor næsen, svælget og struben findes. Ved indånding transporteres luften først gennem næsen og 

munden, hvor næsehårene har til formål at filtrere større partikler fra, og slimet fra næseslimhinden 

indfanger små partikler og mikroorganismer7. I disse øvre luftveje opvarmes indåndingsluften, 

hvorefter det transporteres videre ned gennem svælget, struben og luftrøret. Luftrøret er afstivet af 

U-formede bruskringe, hvilket holder dets diameter konstant, som resulterer i at luftrøret holdes

åbent.

Herefter forgrener luftrøret sig ud i 2 hovedbronkier, som hører til hver sin lunge, hvorefter 

hovedbronkierne yderligere deler sig til mindre bronkier8, indtil omkring den 10. forgrening, hvor 

bruskafstivningen ikke længere er til stede og forgreningen af luftvejene nu kaldes bronkioler9. 

5 (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/rygning-og-helbred/) Tilgået d. 4. marts 
2020.   
6 Skadhede, Thomas, Blem et al.: Yubio A, 2017. Side 409. 
7 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 47. 
8 Skadhede, Thomas, Blem et al.: Yubio A, 2017. Side 83-84. 
9 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 48. 
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Luftrøret og bronkierne er dækket af pseudolagdelt cylinderepithel, hvilket er et overfladevæv, som 

i dette tilfælde består af slimproducerende celler, de såkaldte mukøse bægerceller, som beskytter 

mod slid10. Ovenpå cylinderepithellet er små cilier (fimrehår) placeret, som har til formål at 

transportere slim i retning af svælget. Dette fungerer som en ”rengøring” af luftvejene, da slimen 

indfanger partikler, hvorefter cilierne transporterer slimen op i svælget, hvorfra det kan synkes via 

spiserøret11. Under inhalering af cigaretrøg vil slimen opfange røgpartiklerne samt de mange 

kræftfremkaldende stoffer, og disse vil blive transporteret videre til fordøjelsessystemet, hvilket 

bl.a. kan føre til spiserørskræft, mavesækskræft og have mange andre skadelige konsekvenser (jf. 

”3.5. Fordøjelsessystemet”). 

Figur 112. På figuren ses en oversigt over luftvejene i åndedrætssystemet. Bemærk, svælgets og spiserørets placering, 
som gør det er muligt at transportere slimen fra luftvejene op i svælget, hvorefter det kan synkes i spiserøret. Med 
slimen kan de mange skadelige stoffer og partikler fra cigaretrøgen føres med ned i spiserøret til fordøjelsessystemet. 

10 Pedersen, Henrik B.: Kræftens biologi. Systime, 2001. Side 232.  
11 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 48 og Skadhede, Thomas, Blem et al.: 
Yubio A, 2017. Side 84. 
12 (https://www.nucleus.dk/component/productfiguremanager/figuregroup/?id=43:Figurer%201-30) Tilgået d. 5. marts 
2020.   
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3.2. Biologiske konsekvenser for åndedrætssystemet 

Det er dog ikke kun fordøjelsessystemet, som kan tage skade af inhaleringen af cigaretrøg. 

Transporten af røgpartiklerne, samt andre faktorer, heriblandt tjære, skader også åndedrætssystemet, 

og dette sker allerede ved cigaretrøgens indgang gennem næsen og munden, hvor disse kommer i 

direkte kontakt med en lang række kræftfremkaldende stoffer. Dette kan føre til øget risiko for 

udviklingen af bl.a. næse- og bihulekræft samt mundhulekræft, og hvis vi følger røgpartiklernes vej 

ned gennem luftvejene, kan det føre til hhv. kræft i svælget og strubekræft13. Hvis rygningen er 

kombineret med et stort, hyppigt alkoholforbrug, så giver det en synergistisk effekt, altså hvor de 2 

faktorer forstærker hinanden, hvilket øger risikoen for kræft14.  

3.3. Hvad er lungekræft? 

Udover alle de ovennævnte kræftformer, så er lungekræft ofte også en direkte konsekvens af 

rygning, samt den hyppigst forekomne. 

Lungekræft skyldes i 8 ud af 10 tilfælde rygning15. Forklaringen på dette er, at ved inhalering af 

cigaretrøg, kan cilie- og slimfunktionen (altså luftvejenes ”rengøring”) ødelægges, hvilket kan 

medføre kroniske betændelsestilstande. Dette skyldes, at der ved inhalering bliver transporteret 

mange kræftfremkaldende stoffer, små partikler (heriblandt tjære) samt varme ned i luftvejene, 

bronkierne og bronkiolerne, hvilket fører til ødelæggelse af cilie- og slimfunktionen, som kan 

forårsage betændelse16. Dette resulterer i, at cylinderepithelet går til grunde, hvorefter den kan 

erstattes af en initierende celle. En initierende celle er resultatet af mutationer i arvematerialet, 

hvilket medfører at cellen vil vokse og dele sig, ude af kontrol. De initierende celler erstatter 

herefter det ødelagte cylinderepithel med kubisk formet epithel. Ved fortsat deling bliver dette 

kubiske epithel omdannet til pladeepithel, hvilket omdannes videre til en ondartet svulst, hvor 

lungekræften sidder17. Alle disse omdannelser sker hovedsageligt under kontinuerlig påvirkning af 

cigaretrøg, og hermed forårsages ondartede celleforandringer.  

13 (https://www.cancer.dk/hoved-halskraeft-halscancer/). Tilgået d. 5. marts 2020.   
14 Pedersen, Henrik B.: Kræftens biologi. Systime, 2001. Side 182. 
15 (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft/). Tilgået d. 6. marts 
2020.   
16 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 48-49. 
17 Pedersen, Henrik B.: Kræftens biologi. Systime, 2001. Side 232-233. 
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Helt kort fører inhaleringen af cigaretrøg først til beskadigelse af cilierne, hvorved muterede celler 

får mulighed for at vokse, hvorefter disse kan danne kræftsvulster.  

3.4. Diagnosticering af lungekræft 

Kræftsvulster fører ofte til de første tegn på lungekræft, hvilket ofte er ”tobakshoste”, hyppig 

lungebetændelse eller at man hoster blod op. Disse symptomer kan give lægerne en mistanke om 

lungekræft, hvilket ofte først opdages ved, at der tages røntgenbilleder af lungerne. Herefter, ved 

mistanke om kræft, vil lægerne foretage en CT-scanning (computer-tomografi), som kan påvise 

kræftsvulster i lungerne18. CT-scanningen giver, modsat røntgenbilledet, et billede af lungernes 

vævsstruktur lag for lag. Fremgangsmåden er, at man på den ene side af kroppen har hundredvis af 

sensorer, som modtager strålingens styrke fra små røntgendoser man sender ind gennem kroppen 

fra den modsatte side. Disse røntgendoser kommer fra et tyndt strålebundt med en såkaldt 

”røntgenkanon”. Ved scanningen måler man med sensorerne, hvor stor absorbering af strålingen er. 

Herved kan man på en computer beregne den punktvise absorptionsværdi (altså tætheden) i de 

forskellige strålers retning, hvilket kan fremkaldes som et billede. For at lokalisere en kræftsvulst 

præcist, så foretager man scanningerne af kroppens tværsnit lag for lag19.  

Når en svulst er lokaliseret, kan man udføre biopsi, hvilket svarer til at tage en vævsprøve, hvor 

man udtager en celleprøve fra svulsten. Når vævsprøven er udtaget, vil en patolog (speciallæge) 

undersøge denne ved præparation og farvning, hvorefter han kan stille diagnosen kræft20.  

18 (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft/) Tilgået d. 6. marts 2020.  
19 Pedersen, Henrik B.: Kræftens biologi. Systime, 2001. Side 204. 
20 (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft/) Tilgået d. 7. marts 
2020.   
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Figur 221. Biopsi (vævsprøve) bruges til at stille diagnosen kræft. I dette tilfælde illustrerer figuren nålebiopsi. Kræftens 

Bekæmpelse skriver følgende om figuren: ”Vævsprøve (nålebiopsi). Med en nål tager lægen en lille prøve ud af knuden 

til nærmere undersøgelse i mikroskop”. 

3.5. Fordøjelsessystemet 

Som tidligere nævnt, så føres de mange skadelige stoffer fra cigarrøget op i svælget med slimen, via 

cilierne, hvorfra det kan synkes via spiserøret. Dette sker forudsat, at man ikke hoster det op, 

hvilket vil være kroppens naturlige reaktion. Når alle disse kræftfremkaldende stoffer synkes, så 

indtræder de straks i et nyt organsystem, nemlig fordøjelsessystemet. 

Fordøjelsessystemet har til formål at forsyne kroppens celler med nødvendige næringsstoffer22. 

Dette organsystem begynder i munden, som har til formål at finddele kosten, hvilket gøres med 

hjælp fra spytkirtlerne, som producerer spyt, hvilket indeholder en lang række enzymer, som 

hjælper til nedbrydelsen af maden23. Denne del af fordøjelsessystemet kommer i direkte kontakt 

med de kræftfremkaldene stoffer, som cigaretrøg indeholder, hvilket øger risikoen for læbe-, tunge-, 

og mundhulekræft24.  

Herefter synkes maden samt de skadelige stoffer fra cigaretrøg ned i spiserøret, hvilket resulterer i 

øget risiko for spiserørskræft25.  

21 (https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/vaevsproeve-biopsi/) Tilgået d. 7. marts 2020.   
22 Skadhede, Thomas, Blem et al.: Yubio A, 2017. Side 173. 
23 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 60. 
24 (https://www.cancer.dk/laebekraeft/arsager-og-symptomer-pa-laebekraeft/) Tilgået d. 7. marts 2020.   
25 (https://www.cancer.dk/spiseroerskraeft-oesofaguscancer/aarsager-til-spiseroerskraeft/) Tilgået d. 8. marts 2020. 
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Fra spiserøret transporteres føden, og ved rygning ligeledes de kræftfremkaldende stoffer, ned i 

mavesækken. Her skal føden nedbrydes og hormonet gastrin bliver udskilt, hvilket stimulerer de 

syreproducerende celler til at danne saltsyre (HCl), som sænker pH-værdien26. Saltsyren aktiverer 

pepsinogen til pepsin, hvilket medvirker til at gøre maveindholdet surt, så eventuelle bakterier 

bliver dræbt, og bindevæv samt muskelvæv nedbrydes27. 

Kort beskrevet, så transporteres maveindholdet videre ned i tolvfingertarmen (en del af 

tyndtarmen), så tyndtarmen, herefter tyktarmen og til slut endetarmen, hvor det udskilles som 

ekskrementer.  

Denne lange transport af maden giver de skadelige stoffer mulighed for ligeledes at blive 

transporteret hele vejen gennem fordøjelsessystemet (bemærk dog, at ikke alle stofferne når hele 

vejen gennem systemet). Dette resulterer i, at mavesækken samt de mange tarmregioner ligeledes 

eksponeres for kræftfremkaldende stoffer, og risikoen øges for hhv. tyktarms-, endetarms-, og 

mavesækskræft (bemærk at risikoen for mavesækskræft øges, hvis man ”samtidig har en infektion 

med bakterien Helicobacter pylori”28). 

Fordøjelsessystemet vil altså, ved inhalering af cigaretrøg, transportere de kræftfremkaldende 

stoffer gennem hele systemet, hvorimellem nogle elimineres, men risikoen for en lang række 

kræftformer øges dog stadig. 

3.6. Blodkredsløbet 

Indtrængen via spiserøret er ikke den eneste måde, at skadelige stoffer kan transporteres ind i nye 

organsystemer. Når cigaretrøgen inhaleres, føres det gennem åndedrætssystemet, hvilket deler sig i 

bronkierne, og efter den 17. deling begynder alveolesækkene, og det er her udvekslingen mellem ilt 

og kuldioxid kan foregå29. Ilten (𝑂") diffunderer i det ekstracellulære rum, fra alveolerne til 

lungekapillærerne (små blodkar, som omgiver alveolerne), og tilbage afgives kuldioxiden (𝐶𝑂"). 

Når denne diffusion foregår, kan affaldsstoffer og ligeledes skadelige (heriblandt 

kræftfremkaldende) stoffer transporteres ind i blodet med ilten30. Dette resulterer i, at de skadelige 

26 Skadhede, Thomas, Blem et al.: Yubio A, 2017. Side 176-177. 
27 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 162. 
28 (https://www.cancer.dk/mavekraeft-kraeft-i-mavesaekken-ventrikelcancer/aarsager-mavekraeft/) Tilgået d. 4. marts 
2020.   
29 Bidstrup, Bodil, Blem et al.: Fysiologibogen (1. udgave). Nucleus, 2006. Side 49. 
30 Pedersen, Henrik B.: Kræftens biologi. Systime, 2001. Side 144. 
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stoffer kan transporteres rundt til hele kroppen, som fører til øget risiko for over 15 forskellige 

kræftformer, som er at finde i hele kroppen31.  

Figur 332. Illustrationen viser, hvordan ilt diffunderer over i lungekapillærerne fra alveolerne. Modsat afgives 

kuldioxiden. 

Ved inhalering af cigaretrøg er det altså ikke kun åndedrætssystemet, der tager skade, men derimod 

hele kroppen, da de skadelige stoffer kan cirkulere rundt i blodet eller synkes via spiserøret.  

4. Rygning i Danmark

Rygning er et udbredt fænomen i Danmark og det er derfor svært at karakterisere en dansk ryger, da 

der er rygere fra alle socialgrupper, med forskellig livsstil. Dog er det ikke tilfældigt, at folk 

begynder at ryge, så det er muligt at undersøge sociale forhold, samt hvilke miljøer rygerne findes i. 

4.1. Hvilke livsstilsgrupper ryger i Danmark? 

En undersøgelse af ”Danskernes sundhed” fra 2017, viste at næsten 17 procent af svarpersonerne 

røg dagligt33. Dette var en omfattende spørgeskemaundersøgelse med over 150.000 svarpersoner. I 

31 (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/rygning-og-helbred/) Tilgået d. 7. marts 
2020.   
32 Skadhede, Thomas, Blem et al.: Yubio A, 2017. Side 85 
33(https://www.danskernessundhed.dk). Tilgået d. 8. marts 2020. 
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denne undersøgelse ses det, hvordan uddannelsesniveauet og den kulturelle kapital spiller en rolle 

på andelen af faste rygere. I nedenstående tabel fremgår det, at i takt med at uddannelsesniveauet 

stiger, så falder andelen af faste rygere ligeledes34. Dette tyder på at den kulturelle kapital, altså 

individets ressourcer i forhold til viden, uddannelse og så videre, spiller en rolle på procentdelen af 

faste rygere35. For at underbygge validiteten af undersøgelsen, kan vi sammenligne den med en 

statistik over forbruget af tobak i forhold til socioøkonomisk status fra ”Danmarks Statistik”36. Da 

uddannelsesniveauet ofte har en sammenhæng med individets indkomst, er det derfor relevant at 

anvende denne tabel. I denne tabel er der ligeledes en direkte sammenhæng mellem indkomst og 

andelen af rygere. Hvis de 2 tabeller holdes op mod hinanden, så fremgår det, at andelen af rygere 

falder i takt med, at individernes indkomst og kulturelle kapital stiger.   

Figur 4 (til venstre)37. Denne statistik illustrerer andelen af dagligrygere i procent, i forhold til deres uddannelsesniveau. 

Den viser ligeledes antallet af svarpersoner. Figur 5 (til højre). Denne statistik viser forbruget af tobak i kr. pr. husstand 

i forhold til de forskellige socioøkonomiske klasser.  

Figur 638. Her ses en graf over statistikken fra figur 5. Bemærk, at grupperne med lav indkomst har det højeste 

tobaksforbrug. 

34 (http://www.danskernessundhed.dk) Tilgået d. 8. marts 2020.   
35 Andersen, Rasmus, Blem et al.: Sygt Sund. Colombus, 2014. Side: 35-36. 
36 (https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280) Tilgået d. 9. marts 2020. 
37 (http://www.danskernessundhed.dk) Tilgået d. 9. marts 2020.   
38 (https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280) Tilgået d. 9. marts 2020. 
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Ud fra denne empiri kan man med Minerva-modellen (som er vist i bilag 5) inddele befolkningen i 

5 segmenter. I toppen ses de 2 segmenter (det blå og det grønne segment) med høj kulturel kapital. 

Disse personer har ofte en lang uddannelse og en høj indkomst. Disse 2 segmenter er derfor mindre 

relevante i forhold til segmentering af, hvilke livsstilsgrupper der ryger, da vi ud fra ovenstående 

tabeller ved, at personer med høj kulturel kapital og indkomst, er mindre tilbøjelige til at være faste 

rygere. De 2 nederste segmenter, det violette og det rosa segment, er derfor mere anvendelige til 

klassificeringen af en dansk ryger. I disse 2 segmenter er den kulturelle kapital, indkomsten, og 

ligeledes abstraktionsniveauet, lavere. Det er i høj grad i disse 2 segmenter, at størstedelen af 

danske rygere befinder sig. I disse segmenter er det ofte erhverv, som eksempelvis håndværkere 

eller SOSU-medhjælpere, der er dominerende.  

4.2. Rygere i socialgrupper 

Udover, at inddele danske rygere i livsstilsgrupper, kan man ligeledes undersøge, i hvilke 

socialgrupper individerne har størst tendens til at ryge i. Normalt inddeler man befolkningen i et 

samfund, i 5 socialgrupper. Dette afgøres på grundlag af flere faktorer, som eksempelvis 

uddannelsesniveau, indkomst, formue osv. 

Socialgruppe 1 består af personer med en lang uddannelse og høj indkomst, hvorimod socialgruppe 

5 er ufaglærte. Til segmenteringen af rygere i forhold til socialgrupper lavede ”Statens Institut For 

Folkesundhed” en undersøgelse i 2018, hvor andelen af 15-årige rygere, der ryger dagligt, er vist i 

forhold til forældrenes socialgruppe. 

Figur 839. Figuren illustrerer andelen af 15-årige, der ryger dagligt i forhold til forældrenes socialgruppe. 

39 (https://www.cancer.dk/nyheder/fem-gange-saa-mange-unge-ryger-i-fattige-familier/) Tilgået d. 10. marts 2020. 
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På figuren ovenfor ses en tydelig sammenhæng mellem socialgrupperne og andelen af unge rygere. 

De unge med forældre, som tilhører de lave socialgrupper, især socialgruppe 5 (V), har tydeligvis 

større tendens til at være faste rygere. Dette er sandsynligvis resultatet af det miljø, som disse unge 

befinder sig i, da den sociale arv og opvæksten spiller en stor rolle på de unges habitus. Habitus er 

et begreb, som er indført af sociologen Pierre Bourdieu, og det dækker over, den erfaring man 

tilegner sig gennem livet, som resulterer i individets livsstil40. 

Når de unges forældre ryger, påvirkes de unges habitus, hvilket påvirker deres livsstil, hvorved 

disse sandsynligvis selv ender med at ryge. Denne påstand kan underbygges af nedenstående tabel 

fra ”Røgfri fremtid”, hvor det tydeligt fremgår at de unge rygere, har langt flere personlige 

relationer til nogle, som også selv ryger, modsat ikke-rygerne41. 

Figur 942. Figuren viser andelen af rygere og ikke rygere, hvis mor, far, søskende eller kæreste ryger. 

Det kan konkluderes, at de unges rygevaner er påvirket af, hvilken livstils- og socialgruppe de, eller 

især deres forældre, tilhører, hvilket er underbygget af den foregående empiri fra ”Danskernes 

sundhed”, ”Danmarks Statistik” og Kræftens Bekæmpelse, hvor det oftest vil være individer fra de 

lavere socialgrupper, og individer fra livsstilsgrupper med lav kulturel kapital og 

abstraktionsniveau, som ender med at blive faste rygere.  

40 Andersen, Rasmus, Blem et al.: Sygt Sund. Colombus, 2014. Side 35 og 38. 
41 (https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/8/7438/1550743470/roegfri_ungeundersoegelse_2017_final-
compressed.pdf) Tilgået d. 12. marts 2020.   
42 (https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/8/7438/1550743470/roegfri_ungeundersoegelse_2017_final-
compressed.pdf) Tilgået d. 10. marts 2020.   
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5. Forsøg med mutationer i gærceller

Kræftceller og kræftsvulster er resultatet af mutationer i cellerne, som tidligere beskrevet. Børn og 

unge mærker ofte ikke direkte konsekvenserne af rygning, da sygdommenes symptomer ofte først 

viser sig, når man bliver ældre. I relation til disse konsekvenser, og især med henblik på mutationer 

i cellerne, er der på gymnasiet blevet foretaget et eksperimentelt forsøg for at påvise cigaretrøgs 

effekt på celler. Nedenfor bliver dette forsøg efterprøvet og beskrevet (jf. bilag 4.) 

Formålet med forsøget var at påvise mængden af gærceller, som muterede under tilførslen af 

cigaretrøg, og de mange skadelige- og kræftfremkaldende stoffer, som røgen indeholder. 

I forsøget blev celler fra almindeligt bagegær udsat for cigaretrøg, hvorefter et stof kaldet TTC blev 

tilsat, som fungerede som en indikator. Efter tilførslen af TTC ville alle ikke-muterede (normale) 

celler blive røde og de muterede celler ville forblive hvide.  

Bemærk, at den 6. petriskål med gærceller blev udsat for samme metode, men ingen cigaretrøg, da 

denne var et kontrolforsøg. Jævnfør bilag 4 for en grundigere beskrivelse. 

Resultaterne af forsøget viste, at den procentvise andel af gærceller som muterer, er tilnærmelsesvis 

lineær med antallet af cigaretter, som gærcellerne blev udsat for (illustreret på figur 10 i bilag 4). 

Forsøget påviste også, at den procentvise andel af ikke-muterede kolonier aftager i takt med, at 

antallet af cigaretter stiger. Dette foregik ligeledes tilnærmelsesvist med en lineær regression 

(illustreret på figur 11 i bilag 4). 

Herudover kan man klassificere de lyserøde kolonier, som enten muterede eller ikke-muterede. 

Hvis de blev klassificeret, som ikke-muterede (altså som røde), så ville man få en graf med en 

forklaringsgrad på 0,98. (Denne graf er illustreret på figur 12 i bilag 4).  

Forsøget påviste altså at cigaretrøg medfører mutationer i cellerne, hvilket vi ved kan føre til 

dannelsen af kræftsvulster. (Anvend bilag 4 for yderligere beskrivelse af forsøget). 
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6. Hvorfor begynder flere unge at ryge?

I Danmark er rygning årsag til, at omkring 13.600 personer dør årligt, viser en undersøgelse fra 

sundhedsstyrelsen i 201843. Endvidere er der 2013 sket en stigning i antallet af rygere for første 

gang i 20 år, hvoriblandt antallet af unge rygere ligeledes er steget, men hvorfor begynder flere 

unge at ryge? 

6.1. Grunde til at ryge 

Siden 1970’erne er den procentvise andel af unge rygere, heriblandt 15-24-årige, faldet (jf. figur 

13), men i 2013 skete der et knæk i denne kurve, og andelen af rygere i denne aldersgruppe 

begyndte at stige igen. Dette er kommet frem i en undersøgelse udført af Kræftens Bekæmpelse, 

hvor andelen af 16-24-årige lejligheds- eller faste-rygere, er steget med 4% fra 2013 til 2017 (jf. 

bilag 1). 

Figur 13 (til venstre)44. Her ses udviklingen i andelen af unge rygere fra 1970’erne til 1990’erne.  

Figur 14 (til højre – jf. bilag 1). Denne figur illustrerer andelen af 16-24-årige der røg i hhv. 2013 og 2017. 

Forklaringen på stigningen af unge rygere kan muligvis findes i det sociale aspekt af rygning. Ved 

fester og andre sociale sammenkomster kan rygning ofte blive en social markør af individets 

position i det sociale rum. Nogle unge ønsker at ryge, da det kan skabe sociale relationer. Kræftens 

43 (https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/flere-danskere-ryger) Tilgået d. 9. marts 2020. 
44 Rygningens sociologi, side 12.  
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Bekæmpelse spurgte i en spørgeskemaundersøgelse, hvorfor unge begyndte at ryge (findes i bilag 

6). Resultaterne viser tydeligt, at de unges rygevaner er påvirket af det sociale aspekt ved 

rygningen, og det fremgår at størstedelen af de unge begyndte, enten fordi at de andre røg eller at de 

var til sociale arrangementer. Sociale faktorer har altså en kæmpe indvirkning på stigningen af unge 

rygere. 

Et andet aspekt af unges rygestart er, at mange af deres forbilleder ryger. I dette tilfælde er de unge 

ofte klar over, at rygningen har negative konsekvenser, hvilket sandsynligvis også er tilfældet for de 

unge, som begynder at ryge af en social årsag.  

Hvis de unge eksponeres for rygning på film, YouTube eller på sociale medier, så er det blevet 

bevist, at de har større risiko for at begynde at ryge45. Aktørerne i filmene og på andre medier 

symboliserer ofte de højere sociale klasser, eller også har aktørerne nogle sociale roller, som de 

unge selv ønsker at tilegne sig. Her fremstår cigaretterne som en social markør, der kan forbindes 

med de vellidte eller attraktive. Trods forebyggelsen af rygning på cigaretpakkerne, som meget 

tydeligt viser de negative konsekvenser ved rygning, så opstiller disse kendisser fra film eller 

influencers fra sociale medier et svært dilemma for de unge, da forbillederne ikke virker til at tage 

skade af rygningen. Dette kan medføre, at de unge på den ene side selv ønsker at tilegne sig 

cigaretter som en social markør for at skabe en bestemt identitet eller rolle i samfundet. På den 

anden side så er de ofte udmærket klar over, at rygning har negative konsekvenser. 

Et studie, som blev publiceret af Kræftens Bekæmpelse, viser at andelen af rygere i USA faldt, i 

takt med at den høje prævalens, altså forekomst, af aktører som røg på film faldt46. Unges rygestart 

påvirkes altså i nogen grad af forbilleder i film som ryger, trods den udbredte viden om rygnings 

negative konsekvenser. (Jf. figur 16 i bilag 7) 

Det sociale aspekt, samt at de unges forbilleder i nogle tilfælde ryger, er to mulige motiver til at 

starte med at ryge. De unge er dog ofte udmærket klar over de negative konsekvenser, rygning har 

for kroppen, som der tidligere er blevet redegjort for, og dette stiller de unge over for et svært 

dilemma. I mange tilfælde vælger de unge den fornuftige beslutning at lade vær med at ryge, men 

45 (https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/7151/1521035910/2.3-hvorfor-begynder-boern-og-unge-at-ryge-
pernille-bendtsen.pdf) Tilgået d. 11. marts 2020.   
46 (https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/7151/1521035910/2.3-hvorfor-begynder-boern-og-unge-at-ryge-
pernille-bendtsen.pdf) Tilgået d. 11. marts 2020.   
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for tiden begynder flere og flere unge at ryge. Dette kan skyldes, at forebyggelsen af rygning ikke er 

effektiv nok, og dette vil blive beskrevet i det følgende.  

6.2. Regeringens seneste handleplan mod børn og unges rygning 

Selvom stigningen i andelen af unge rygere muligvis kan forklares med et socialt aspekt, så skulle 

man dog stadig tro, at de unge ville være oplyste nok til at undgå at ryge. De mange biologiske 

konsekvenser, som tidligere er blevet gennemgået, burde afskrække unge fra at begynde at ryge, 

men hvordan forebygger regeringen rygning? 

Den 18. december 2019 fremsatte regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Det 

Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en ny national handleplan, som havde til 

formål at forebygge og sætte massivt ind mod unges rygevaner (jf. bilag 2). Heri bliver en mulig 

løsning på den sociale faktor, som kan føre til rygning, bl.a. inkorporeret. Dette sker i form af røgfri 

skoletid47. Røgfri skoletid indebærer, at de unge i grundskoler samt på ungdomsuddannelser ikke 

må ryge i skoletiden, hverken på skolens matrikel eller udenfor. 

Netop dette incitament i handleplanen kan på den ene side, såfremt det overholdes af de enkelte 

institutioner, medføre, at de unge ikke anvender rygning, som et socialt samlingspunkt. Dette 

underbygger en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som havde til formål at reducere antallet af 

rygere i skolerne48. Her implementerede forsøgsskolerne hhv. 1, 2 eller 3 af indsatsområderne: 

Røgfri skole, undervisning (oplysning om de biologiske og skadelige konsekvenser ved rygning) og 

forældreinvolvering, hvilket indebar at skolerne opfordrede forældrene til at tage en snak om 

rygning med deres børn. Resultatet af undersøgelsen viste, at der skete et fald i andelen af rygere på 

skolen i forhold til implementeringen af indsatsområderne. 

47 Aftale: National handleplan mod børn og unges rygning. Punkt 4, ”Røgfri skoletid”. 
48 (http://www.vidensraad.dk/rapporter) Tilgået d. 11. marts 2020.   
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Figur 1749. Figuren illustrerer andelen af 7. klasses elever, der stadig røg efter et års implementering af 

indsatsområderne mod rygning.  

På den anden side, så er resultatet af dette initiativ svær at vurdere, da der ofte ikke vil være nogen 

til at håndhæve sanktionerne mod rygningen, i hvert fald ikke uden for skolens område. I 

undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse nævnes det også i resultatet af en 

spørgeskemaundersøgelse, at implementeringen af indsatsområderne havde den største effekt, hvis 

”skolelederen bakkede op om projektet”50.  

Et andet argument for at punktet ”Røgfri skoletid” bidrager til reduceringen af rygere er, at 

erhvervsuddannelserne, som optager unge under 18-år, nu er indbefattet af handleplanen. Unge 

rygere på erhvervsuddannelser har altså nu samme forbud som elever på gymnasierne. Tidligere var 

der en klar forskel i andelen af rygere på hhv. gymnasierne og erhvervsuddannelserne (jf. 

nedenstående graf fra 2018) 

49 (http://www.xit-web.dk/fileadmin/user_upload/Minirapport_Elektronisk_version._X.IT.pdf) Tilgået d. 13. marts 
2020.   
50 (http://www.vidensraad.dk/rapporter) Tilgået d. 12. marts 2020.   
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Figur 1851. Figuren viser andelen af 17- og 18-årige drenge og piger, der ryger dagligt på gymnasierne og 

erhvervsuddannelserne, opdelt på alder. X-asken viser køn og aldersgrupper og y-aksen viser andelen i procent. 

Dette kan tyde på, at virkningen af initiativet om røgfri skole kan variere meget, og at det ofte vil 

være op til den enkelte skole, hvor grundigt det skal håndhæves. Bliver sanktionerne mod rygning 

på og uden for skolens matrikel overholdt, så vil det sandsynligvis have en positiv effekt, hvilket 

implementeringsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse ligeledes viser.  

6.3. Tobak væk fra disken 

Et andet punkt i den nationale handleplan mod rygning er kravet om ”neutrale pakker”. Dette er et 

initiativ rettet mod udformningen af cigaretpakkerne, så de ikke frister børn og unge ved at se 

indbydende ud. Det skal bemærkes, at der allerede er en række krav til pakkerne, da de skal 

indeholde ”billedadvarsler, tekstadvarsler og angivelse af telefonnummer til Stoplinjen52”.  

Dette punkt kommer i forlængelse af punkt 1, ”Tobak væk fra disken”, hvor der bliver fremsat et 

krav om, at al tobak skal gennem væk, således at det ikke er synligt. 

Disse 2 punkter har vist sig at være særdeles effektive, især punkt 1 (”Tobak væk fra disken”), viser 

en ny undersøgelse fra ”Salling Group”53. Salling Group ejer bl.a. fødevarekæderne Bilka, Netto og 

51 (http://www.vidensraad.dk/rapporter) Tilgået d. 13. marts 2020.   
52 Aftale: National handleplan mod børn og unges rygning. Punkt 3, ”Neutrale pakker”, linje 2. 
53 (https://sallinggroup.com/kontakt/presse/pressemeddelelser/et-aar-med-skjult-tobak-50-mio-faerre-solgte-cigaretter-i-
netto-foetex-og-bilka/) Tilgået d. 13. marts 2020.   
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Føtex, og disse initiativer fra handleplanen har resulteret i, at der er blevet solgt omkring 50 

millioner færre cigaretter et år efter, at handleplanen blev udgivet.  

Hvis børn og unge ikke eksponeres for cigaretter, når de er ude og købe ind, så resulterer det altså 

sandsynligvis i, at de er mindre tilbøjelige til at købe dem.  

En rapport, som underbygger ovenstående påstand, udarbejdet af ”Trygfonden” og 

”Lægeforeningen” viser, at det har en gavnlig effekt at gemme tobakken væk fra disken og 

hylderne. Rapporten indeholder et skema hvor effekten af de forskellige indsatsområder til 

forebyggelse af børn og unges rygning bliver vist sammen med den evidens, som forskerne har på 

området. Rapporten er udarbejdet af en række forskere, som har indsamlet empiri og evidens 

angående ”den nyeste forskningsviden om, hvilke indsatser der bedst muligt forebygger rygning 

blandt børn og unge i Danmark”54. 

I skemaet nedenfor ses det, at det i rimelig grad, har en gavnlig effekt at gemme tobakken væk.  

Figur 1955. Oversigt over de forskellige indsatser til børn og unges rygning opdelt efter arena, i forhold til evidens og 

effekt.  

54 (http://www.vidensraad.dk/rapporter) Tilgået d. 9. marts 2020. 
55 (http://www.vidensraad.dk/rapporter) Tilgået d. 9. marts 2020. 
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Punktet ”Tobak væk fra disken” i regeringens handleplan synes altså at have en fordelagtig effekt. 

Det skal dog bemærkes, at ét af de effektiveste incitamenter mod forebyggelse af tobak, nemlig høj 

pris på tobak, ikke er inkluderet i handleplanen fra 2019. Dette skyldes, at dette punkt indgik i 

finansloven, hvor cigaretpriserne skal hæves med fem kr. om året i 2 år, altså en stigning på 10 kr. 

frem til 2021. Dette har til formål at mindske andelen af rygere, specielt blandt de unge. Dog kan 

man argumentere for, at denne prisstigning ikke er ambitiøs nok. Man kunne eksempelvis 

sammenligne Danmarks tobakspriser med Norge, hvor cigaretpriserne siden 1990’erne er steget til 

omkring 90 danske kroner. Dette har resulteret i, at der over en årrække på 12 år er sket et fald, 

blandt unge dagligdags- og festrygere, fra 23 procent (i 2006) til omkring 3 procent i 201856.  

Figur 2057. Andelen af daglig- og deltidsrygere (i procent), efter år. Begge køn, 16-24-årige. 

En øget pris på tobak, heriblandt cigaretter, virker til at have en gavnlig effekt i Norge, og 

regeringens incitament med en prisstigning på 10 kr. er muligvis ikke ambitiøst nok, men det et 

skridt i den rigtige retning.  

56 (https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/1/7641/1553585883/fakta-om-tobaksafgifter.pdf) Tilgået d. 
12. marts 2020.
57 (https://www.ssb.no/statbank/table/05307/chartViewLine/) Tilgået d. 7. marts 2020.
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6.4. Hjælp til rygestop 

Punkt 3 i regeringens handleplan er ”Hjælp til rygestop”. Dette indebærer, at kommunerne nu kan 

udlevere rygestopmedicin til bestemte grupper, hvorimod de tidligere skulle søge om dispensation 

hos Lægemiddelstyrelsen, hvilket besværliggjorde processen. I 2017 publicerede Sundhedsstyrelsen 

en evalueringsrapport, som viste resultaterne af en undersøgelse, som de havde foretaget i 9 

forskellige kommuner58. Disse 9 kommuner implementerede forskellige rygestoptilbud og kurser, 

og heriblandt havde kommunerne adgang til rygestopmedicin, som de kunne tilbyde til 

målgrupperne. Seks måneder efter kursusafslutningen viste resultatet, at omkring 42 procent af 

deltagerne stadigvæk var røgfri, hvilket det økonomiske tilskud til rygestopmedicin i høj grad havde 

en effekt på. En projektmedarbejder udtalte følgende om tilskuddet til rygestopmedicinen: 

”Det, at vi har haft mulighed for at give nikotinerstatning, har gjort en kæmpe 

forskel! Den overraskelse det er for mange, hvor mange penge de sparer, når de 

stopper med at ryge, men den overraskelse får de ikke, hvis de skal betale for 

rygestopmedicin. Vi mærker en taknemmelighed for, at man rent faktisk investerer i 

dem. Der er en anerkendelse”59 

I undersøgelsen anvendte ca. 88 procent af deltagerne enten nikotinerstatning (68%), receptpligtig 

medicin (18%) eller begge dele (2%), hvor kun 12 procent af deltagerne ikke anvendte 

rygestopmedicin. Det tyder altså på, at regeringens incitament om ophævelsen af 

dispensationskravet til rygestopmedicin vil have en positiv effekt på reduceringen af rygere i 

Danmark, hvilket projektmedarbejderen ligeledes mener er en afgørende faktor (jf. bilag 8). 

58 (https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Forstærket-indsats-over-for-
storrygere/Slutevaluering.ashx?la=da&hash=F17AA392C559FE5AAA39A943F76BCB355215950F) Tilgået d. 12. 
marts 2020.   
59 (https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Forstærket-indsats-over-for-
storrygere/Slutevaluering.ashx?la=da&hash=F17AA392C559FE5AAA39A943F76BCB355215950F) Tilgået d. 8. 
marts 2020. 
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7. Rygestop

Hjælpen til rygestop samt de øvrige punkter i regeringens handleplan mod børn og unges rygning, 

er et godt incitament til reduceringen af unge rygere. Som tidligere nævnt er rygning skyld i at 

omkring 13.600 personer dør hvert år (jf. bilag 3)60. Endvidere forårsager rygning en lang række 

biologiske konsekvenser og kræftformer, som ligeledes er blevet gennemgået, heriblandt 

lungekræft. Rygning påvirker endvidere organsystemerne, bl.a. reproduktionssystemet, huden, 

urinvejssystemet, fordøjelsessystemet, blodkredsløbet og især åndedrætssystemet, så der er altså 

rigeligt med grunde til et rygestop. 

7.1. Kroppens respons på et rygestop 

Et rygestop vil have biologiske konsekvenser allerede efter 20 minutter (jf. bilag 3). Her falder 

pulsen og blodtrykket til det normale niveau, og desuden vil temperaturen i hænderne og fødderne 

stige til det normale niveau61. Dette skyldes, at ved inhalering af røg så trækker de yderste blodkar 

sig sammen på grund af nikotinen i cigaretrøgen. Herved får hænderne og fødderne altså mindre 

blodtilførsel, og dette resulterer i at de afkøles62.  

Efter 12 timer er mængden af kulilte tilbage ved udgangspunktet og efter 2-12 uger forbedres 

blodcirkulationen, samt åndedrætssystemet forbedres, og lungernes iltoptagelse kan stige med op til 

30 procent63. Iltoptagelsen kan allerede forbedres efter 3 døgn, hvilket fremgår af bilag 3. 

Omkring 1-9 måneder efter rygestoppet vil hosten, åndenøden og tilstopningen af bihulerne være 

reduceret, og endvidere vil der begynde at vokse nye cilier (fimrehår) ud i luftvejene64. Som 

tidligere nævnt bliver cilie- og slimfunktionerne i luftvejene ødelagt ved inhalering af cigaretrøg, da 

de mange skadelige stoffer, bl.a. tjære, bliver transporteret i luftvejene, bronkierne og bronkiolerne. 

60 (https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Rygning-og-helbred) Tilgået d. 9. marts 2020. 
61 (https://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/en/) Tilgået d. 9. marts 2020.   
 (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/rygning/rygestop/forandringer-ved-rygestop/) 
Tilgået d. 12. marts 2020.   
62 (http://www.op-i-roeg.dk/hvilke-konsekvenser-har-rygning/dig-og-din-krop/hjerte-og-kredsloeb/) Tilgået d. 12. marts 
2020.   
63 (https://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/en/) Tilgået d. 12. marts 2020.   
64 (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/rygning/rygestop/forandringer-ved-
rygestop/) Tilgået d. 10. marts 2020.   
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Dette resulterer i ødelæggelse af cylinderepithelet, altså overfladevævet, som består af 

slimproducerende celler. Ovenpå dette cylinderepithel er cilierne placeret og et rygestop vil altså 

resultere i, at cilierne kan gendannes, hvorved luftvejenes ”rengøring” igen vil fungere, da cilierne 

nu kan indfange fremmede partikler, og slimet fra cylinderepithelet kan transportere partiklerne 

væk, så det kan synkes via spiserøret.  

Omkring 1 år efter et rygestop, vil risikoen for at få en blodprop i hjertet være reduceret med 

omkring 50 procent i forhold til et individ, som havde fortsat med ryge. Dette skyldes, at 

åreforkalkning kan forårsages af rygning, hvilket kan resultere i en blodprop. Åreforkalkning 

(aterosklerose) opstår, når aflejringer af fedt og kalk sætter sig på indersiden af blodårene. Disse 

aflejringer opstår, hvis væggene i blodårene bliver nedslidte som en direkte konsekvens af rygning. 

Grunden til, at åreforkalkning kan resultere i blodpropper er, at hvis en (eller flere) af disse 

aflejringer bliver revet løs, så vil denne føres med blodet, indtil den når smalt sted i blodårene, hvor 

den kan sætte sig fast, hvilket bevirker, at der opstår en blodprop. Hvis en blodprop opstår, kan ilt 

og næringsstoffer ikke transporteres rundt til alle dele af kroppen via blodet65. 

Indenfor ét år vil frugtbarheden ligeledes bedres, altså reproduktionssystemet heles (jf. bilag 3). 

Efter 5 år vil risikoen for, at der opstår en blodprop i hjertet være næsten den samme som hos en 

ikke-ryger. Herudover reduceres risikoen for lungekræft med 50 procent, samt risikoen for ”kræft i 

mund, hals, spiserør, blære, livmoderhals og bugspytkirtel” 66 halveres. Organsystemerne heles altså 

langsomt efter et rygestop.  

10 år efter et rygestop vil risikoen for at få lungekræft, samt kræft i luftvejene (jf. bilag 3), være 

reduceret til omtrent det samme som hos en, der aldrig har røget67. De celler, som var i gang med at 

udvikle sig til kræftceller, er desuden, i de fleste tilfælde, blevet erstattet af raske celler. 

Dette kan eksempelvis ske i åndedrætssystemet ved udviklingen af kræftceller i lungerne. 

Lungekræft forårsages, hvilket der tidligere er redegjort for, af at en initierende celle (en celle, som 

har muteret ude af kontrol) erstatter det ødelagte cylinderepithel, altså overfladevævet i luftvejene, 

som består af slimproducerende celler. Disse initierende celler erstatter cylinderepithelet med 

65 (http://www.op-i-roeg.dk/hvilke-konsekvenser-har-rygning/dig-og-din-krop/hjerte-og-kredsloeb/) Tilgået d. 9. marts 
2020.   
66 (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/rygestop/rygestop-og-helbred/)  Tilgået d. 12. marts 2020.   
67 (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/rygning/rygestop/forandringer-ved-
rygestop/) Tilgået d. 9. marts 2020.   
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kubisk epithel, hvorefter det yderligere kan omdannes til pladeepithel, hvilket kan danne en 

kræftsvulst. Hvis man stopper med at ryge, vil denne udvikling ofte blive bremset, hvorved det 

normale cylinderepithel kan gendannes. Det er dog ofte først 10 år efter et rygestop, at 

cylinderepithellet vil være gendannet, og dette kan variere fra person til person.  

Endvidere vil risikoen for impotens nedsættes efter 10 år, og chancen for at blive eller gøre én 

gravid øges. Det reproduktive organsystem heles altså ligeledes, men ofte først efter en lang 

årrække.  

7.2. Samfundsmæssige og personlige konsekvenser ved et rygestop 

En storryger (et individ, som ryger 15 eller flere cigaretter om dagen) lever i gennemsnit 8-10 år 

mindre end en person, som aldrig har røget. Storrygere har ligeledes større risiko for at udvikle 

alvorlige sygdomme, som direkte konsekvens af rygning, hvilket fremgår af bilag 3. Behandlingen 

af alle disse sygdomme, som rygerne erhverver sig, koster hvert år samfundet mange millioner 

kroner.  

Den 10. december 2019, udgav VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd), i 

samarbejde med Kræftens Bekæmpelse en rapport, som beskrev de samfundsmæssige omkostninger 

ved rygning68. 

I denne rapport bliver der taget højde for, at storrygerne ofte har en forkortet livstid på omkring 8-

10 år. Man kunne fejlagtigt tro, at denne faktor vil spare samfundet penge i form af færre udgifter til 

hjemmepleje. Dette er dog ikke tilfældet. Rapporten bygger på kohortestudier, hvor forskerne 

sammenligner et individ, som ryger fra han er 18 år og resten af sit liv, med et individ som forbliver 

røgfri hele sit liv. Den indeholder 2 forskellige studier, hhv. en samfundsøkonomisk analyse og en 

økonomisk analyse. I den kasseøkonomiske analyse bliver stat, regioner og kommunernes 

merudgifter beregnet. Merudgifter er, hvor man sammenholder de gennemsnitlige udgifter med de 

gennemsnitlige indtægter. Dette studie tager højde for den forkortede livstid hos storrygere, og 

endvidere for samfundets indtægter på tobaksvarer i form af tobaksafgifter, og indtægterne fra 

individets indkomstskatter. Resultatet af dette studie blev, at en daglig, mandlig ryger gav en samlet 

68 (https://www.vive.dk/da/udgivelser/omkostninger-ved-rygning-i-et-livstidsperspektiv-14510/) Tilgået d. 5. marts 
2020.   
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merudgift på 146.000 kr. og en kvindelig storryger havde en samlet merindtægt på 69.600 kr.69. 

Ved kvinderne har det offentlige (stat, regioner og kommuner) altså ikke flere udgifter end 

indtægter hos rygere. Kvindelige rygere giver dog stadig flere udgifter end ikke-rygere, hvilket 

leder os videre til det andet studie, som rapporten indeholder. 

Ifølge rapporten viste modelberegningerne, at dagligrygerene hos hhv. mændene og kvinderne 

koster samfundet, ca. 70.700-, og 41.700 kr. mere end ikke-rygere, i form af sundhedsydelser og 

hjemmehjælp70. Hvis man opgør det i et livstidsperspektiv med henblik på produktionstab, grundet 

de biologiske konsekvenser ved rygning, så resulterer det i et tab på ca. 649.000 kr. på en mandlig 

ryger. Ved kvinderne er produktionstabet på ca. 170.500 kr.71.   

Ud fra VIVE’s kvantitative studier kan man konkludere, at storrygere koster tusindvis af kroner per 

individ, og samfundsmæssigt er rygere derfor en stor udgift, da merudgifterne hos mændene er 

langt større end merindtægterne hos kvinderne.  

7.3. Gevinster ved et rygestop 

Et rygestop vil altid have en positiv effekt. Både samfundsmæssigt i form af færre udgifter til 

storrygere, som ofte har brug for hjemmepleje, samt sundhedsydelser, men også for individet selv, 

hvor et rygestop, som tidligere gennemgået, har en lang række positive konsekvenser. Desuden vil 

det altid være en fordel at stoppe med at ryge, da man eksempelvis vil leve omkring 10 år længere, 

hvis man stopper som 30-årig, 6 år længere, hvis man stopper som 50-årig og omkring 3 år længere, 

hvis man holder op med at ryge som 60-årig72. I et livstidsperspektiv vil rygning altså næsten altid 

have positive konsekvenser og, som tidligere beskrevet, så heles organsystemerne langsomt efter et 

rygestop.  

69 (https://www.vive.dk/da/udgivelser/omkostninger-ved-rygning-i-et-livstidsperspektiv-14510/) Tilgået d. 5. marts 
2020.   
70 (https://www.vive.dk/da/udgivelser/omkostninger-ved-rygning-i-et-livstidsperspektiv-14510/) Tilgået d. 7. marts 
2020.   
71 (https://www.vive.dk/da/udgivelser/omkostninger-ved-rygning-i-et-livstidsperspektiv-14510/) Tilgået d. 7. marts 
2020.   
72 (https://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/en/) Tilgået d. 7. marts 2020. 
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8. Konklusion

Når man ryger, så forårsager de mange skadelige stoffer i cigaretrøg en lang række negative 

konsekvenser for de essentielle organsystemer. En af de sygdomme, som rygning kan forårsage, er 

lungekræft, hvilket kan diagnosticeres ved en CT-scanning, og ved efterfølgende at udføre biopsi 

(en vævsprøve). Lungekræft er resultatet af mutationer i cellerne, hvilket blev efterprøvet i det 

eksperimentelle forsøg, som påviste at cigaretrøg fører til mutationer i gærceller. Rygning er meget 

udbredt i befolkningen, men det er oftest individer med lav kulturel kapital fra de lavere 

socialgrupper, som begynder at ryge. Dette er ligeledes tilfældet hos unge, hvor faktorer som 

eksempelvis idoler, der ryger, og socialisering kan føre til en stigning i andelen af unge rygere. For 

at forebygge denne stigning har regeringen lavet en handleplan mod børn og unges rygning. 

Implementeringen af mange af initiativerne i denne handleplan virker til at have en positiv effekt i 

reduceringen af unge rygere. Hvis man stopper med at ryge, vil det altid have positive 

konsekvenser, bl.a. vil organsystemerne langsomt hele, og samfundet vil spare penge på udgifter til 

sundhedsydelser.  
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Figur 20: 
Statistics Norway, andelen af unge rygere: 
https://www.ssb.no/statbank/table/05307/chartViewLine/. Tilgået d. 9. marts 2020. 

Figur 21: 
Sundhedsstyrelsen, røgfri efter 6 måneder: 
https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Forstærket-indsats-over-for-
storrygere/Slutevaluering.ashx?la=da&hash=F17AA392C559FE5AAA39A943F76BCB355215950F. Tilgået d. 10. marts 2020.  
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10. Bilag

10.1. Bilag 1. 

Bilag 1, Kræftens Bekæmpelse: 
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/unges-
rygevaner/. 

10.2. Bilag 2. 
Bilag 2, Regeringen, handleplan mod børn og unges rygning: 
https://www.regeringen.dk/nyheder/handleplan-mod-boern-og-unges-rygning/ 

10.3. Bilag 3. 
Sundhedsstyrelsen, 31. oktober 2019: 
https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Rygning-og-helbred. 

10.4. Bilag 4. 

Ames-test: Gærceller og rygning 
Der findes mange metoder til at undersøge stoffers eventuelle mutagenitet (evne til at fremkalde 
mutationer). Ames-test er én af metoderne. I denne version af Ames-testen anvender vi almindelig 
bagegær som forsøgsorganisme.  

Om forsøgsorganismen: 
Normale gærceller danner hvide kolonier, når de vokser på agarplader, men de bliver kraftigt røde, 
hvis de optager et stof kaldet TTC (2, 3, 5-TriphenylteTrazoliumChlorid). Mutant-gærceller 
forbliver hvide, når de optager TTC (evt. lyserøde). I mutant-gærcellerne er der sket en fejl (en 
mutation) i de gener, der medvirker i deres stofskifte. 

Vi dyrker almindeligt bagegær på agarplader. Ved hjælp af cigaretrøgs indholdsstoffer skal det 
undersøges, hvilken effekt disse har på gærcellerne. TTC tilsættes cellerne i en topagar efter 
behandling med indholdsstoffer, og mutant-gærceller vil derefter forblive hvide (evt. lyserøde), 
mens de gærceller, som ikke er muteret, vil ændre farve til kraftig rød. 

Materiale: 
• Petriskåle med gærvækstmedium
• Gærsuspension
• Steril engangspipette
• TTC-agar
• Indholdsstoffer fra cigaretter
• Spritlampe og tændstikker (til sterilisering)
• Drigalski-spatel
• 2 slanger
• 1 glas
• Vat
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• Cigaretter
• Lighter

Metode:
Der skal arbejdes sterilt for ikke at få forureninger med andre gærtyper eller bakterier på vores
agarplader, dvs. undgå kontaminering.

Dag 1
1. 6 petriskåle med agar klargøres. Nummerer skålene fra 1 til 6. Det skal illustrere forskellige

koncentrationer af indholdsstofferne.
2. Steriliser en drigalski-spatel ved at dyppe den i sprit og derefter holde den over en flamme. Hold

spatlen vandret når den antændes for at undgå forbrænding.
3. Rør rundt i gæropløsningen med en steril engangspipette for at sikre samme mængde celler pr

plade. Sug gæropløsning op i engangspipetten og pod med 1 dråbe gærcelle-opløsning på agaren i
petriskålene.

4. Dråben spredes i et jævnt lag med den sterile drigalski-spatel. Læg straks låg på petriskålen.
a. En opstilling med en vandhane, 2 slanger og 1 glas med vores vat nede i klargøres.

Opstillingen er illustreret på billedet til venstre nedenfor:
b. Der skal anvendes et stykke vat (vejer ca. 0,4 g pr. stk.), som er vædet med vand, for at

cigarettens indholdsstoffer kan sætte sig. Vattet lægges ned i glasset, opad slangen, som
suger røgen fra den tændte cigaret. Vattet i glasset ses på billedet til højre nedenfor:

a. De forskellige bægerglas udsættes for røg fra et forskelligt antal cigaretter, og de gives
hhv. 1, 2, 4, 8 og 16 cigaretter.

b. Vattet skal herefter lægges i et bægerglas (hvert stykke vat har et bægerglas)
c. Herudover er der et bægerglas til vores kontrolskål (nr. 6), som ikke udsættes for

cigaretrøg – i dette bægerglas er der også et stykke vat (0,4 g), som er dyppet i vand
ligesom de andre. Dette bægerglas udsættes altså for samme metode som de andre
bægerglas. Dette gøres for at påvise, at disse faktorer ikke spiller ind på, at gærcellerne
muterer.

d. Herefter tilføres der 3 ml sterilt vand til alle de 6 bægerglas.
e. Disse bægerglas står i 20 min, så vandet kan optage de skadelige stoffer fra

cigaretrøgen, som vattet indeholder (illustreret nedenfor til venstre). (Til højre nedenfor
ses bægerglasset med vat, som blev udsat for 16 cigaretter, sammenlignet med vattet fra
kontrolforsøget)
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f. Der dryppes nu 100 mikroliter vand fra bægerglassene, på agaren i petriskålene, som
fordeles. (Bægerglassene inklusive vat og tilhørende petriskåle ses nednfor):

5. Tilføj på kantsiden af bunden, hvilken koncentration der er benyttet.
6. Inkuber petriskålene med bunden i vejret i varmeskab ved 30oC i to døgn (i biologilaboratoriet).

Dag 2
7. Det observeres, at der er vokset gærcellekolonier frem, og at disse er hvide. Tæl, hvor mange

kolonier der er pr. petriskål, og noter i resultatskemaet herunder.
8. Pladerne overføres herefter til køleskab, indtil de skal bruges.

Dag 3
Skålene overhældes forsigtigt med TTC agar (ved 55 grader). Når TTC-agaren er størknet,
inkuberes i varmeskab ved 30 grader i ca. 2 timer.

9. Efter ca. 2 timer tages petriskålene ud, og der tælles for hver petriskål – og noter i resultatskema
herunder:
- Antal kolonier i alt.
- Antal hvide/lyserøde kolonier.



Middelfart Gymnasium 
16-03-2030

35 

 SRP 

- Antal kraftigt røde kolonier.

Opskrifter 
Agar 
Maltekstrakt-agar hældes i petriskåle. Der bliver til ca. 14 skåle pr. 200 ml. 

Gæropløsning: 
2 gryn frisk tørgær opslemmes i 1 mL sterilt vand. Efter grundig omrøring fortyndes denne 
opslemning i forholdes 1:1000 med sterilt vand. 

TTC agar: 
1L dem. vand 
500 mg TTC 
10 g renset agar blandes og koges (dvs. autoklaveres ikke). 
Opbevares mørkt (TTC er lysfølsomt). 
Når TTC agaren skal bruges, smeltes den på vandbad og afkøles til 55 grader og hældes derefter 
oven på pladerne. Gærcellerne overlever, når temperaturchokket ikke bliver større 

Resultater: 
Nu vil forsøgets resultater næppe blive så éntydige, at kolonierne enten bliver mørkerøde eller 
hvide. Der vil komme både mørkerøde og hvide kolonier på én og samme plade. Der vil sikkert 
være en variation i intensiteten af den røde farve, dvs. lyserøde. 
Du skal vurdere resultaterne og beslutte, hvilke du vil og hvilke du ikke vil erklære for mutanter. 

Kraftigt røde 
kolonier 
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Bemærk at der efter dag 2 ikke var nogen synlig kolonivækst, da dette blev kontrolleret tidligt om 
morgenen, så dette er ikke noteret i skemaet 

Petriskål Dag 1. De 
forskellige 
koncentrationer 
noteres  

Dag 3. 
Antal 
kolonier 
(før 
TTC) 

Dag 3. 
Total 
antal 
kolonier 
(med 
TTC) 

Dag 3. 
Antal 
hvide 
kolonier 
(med 
TTC) 

Dag 3. Antal 
røde kolonier 
(med TTC) 

Dag 3. 
Antal 
lyserøde 
kolonier 
(med 
TTC) 

1 1 cigaret 92 93 0 42 51 
2 2 cigaretter 89 92 0 35 57 
3 4 cigaretter 73 79 1 30 49 
4 8 cigaretter 64 64 2 18 46 
5 16 cigaretter 90 94 11 19 64 
6 Kontrol 88 98 0 80 18 

Da de forskellige petriskåle har forskelligt antal kolonier, så er det relevant, at vi finder den 
procentvise andel, som er muteret i hver af dem. 
For at beregne dette tager vi antallet af muterede kolonier og dividerer dette med antallet af totale 
kolonier, i den pågældende petriskål. Herefter ganger vi det med 100%. 
Eksempelvis i petriskål 5: 

%%
&'
⋅ 100% = 11,70% 

Vi kan ligeledes beregne den procentvise andel af ikke-muterede kolonier samt den procentvise 
andel af lyserøde kolonier på samme måde som ovenfor: 
Bemærk, at decimalerne er afrundet, så beregningerne vil ikke give præcis 100% i alle tilfælde. 

Petriskål 
nummer: 

Antal cigaretter: Antal muterede i 
% (hvide kolonier) 

Antal ikke-
muterede i % 
(røde kolonier) 

Antal lyserøde 
kolonier i % 

1 1 0 45,16 54,84 
2 2 0 38,04 69,51 
3 4 1,27 37,97 62,02 
4 8 3,13 28,13 71,87 
5 16 11,70 20,21 68,09 
6 (kontrol) 0 0 81,63 18,37 

Hvis vi anvender regression til den procentvise andel af gærceller, som er muteret, så ses det, at der 
stort set fremkommer en lineær vækst. Denne lineære regression har en forklaringsgrad (𝑅")	på 
0,9619, selvom at vi medregner de 2 første cigaretter, som ikke havde nogle muterede kolonier. En 
forklaringsgrad på ≈ 0,96 giver grafen en del validitet, da den optimale forklaringsgrad er på 1, 
hvilket forekommer, hvis regression passer 100% på resultaterne. Det er altså plausibelt, at 
gærcellerne muterer med en lineær vækst i takt med, at de bliver påvirket af cigaretrøg fra flere 
cigaretter. 
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Figur 10. Nedenfor ses grafen over antallet af muterede kolonier i % (op ad y-aksen) og antallet af 
cigaretter med indholdsstoffer, som gærcellerne blev udsat for (hen ad x-aksen). Denne graf har en 
forklaringsgrad på ≈ 0,96. Det fremgår af grafen, at den procentvise andel af muterede kolonier 
stiger i takt med, at antallet af cigaretter stiger. 

Vi kan ligeledes anvende regression til at beskrive faldet i ikke-muterede kolonier. Her er 
forklaringsgraden (𝑅") = 0,9281. Denne forklaringsgrad er ikke helt optimal, da den gerne skulle 
være tætte på 1, men dette skyldes sandsynligvis petriskål nummer 3, da denne næsten har ligeså 
mange ikke-muterede kolonier, som petriskål 2. Dette kan skyldes flere faktorer, hvoraf nogle 
bliver gennemgået i afsnittet ”Fejlkilder”.  
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Figur 11. Nedenfor ses grafen over antallet af ikke-muterede kolonier i % (op ad y-aksen) og 
antallet af cigaretter med indholdsstoffer, som gærcellerne blev udsat for (hen ad x-aksen). Denne 
graf har en forklaringsgrad på ≈ 0,93. Det fremgår af grafen, at den procentvise andel af ikke-
muterede kolonier aftager i takt med, at antallet af cigaretter stiger.  

Udover de røde og hvide kolonier, så er der de lyserøde kolonier, som er en grå-zone, da disse ikke 
helt kan klassificeres, som enten muterede eller ikke muterede. Hvis man dog ønsker at klassificere 
dem, så burde de klassificeres, som ikke-muterede, altså blandt de røde. Hvis man gør dette, ser 
skemaet således ud: 

Petriskål Dag 1. De 
forskellige 
koncentrationer 
noteres  

Dag 3. 
Total 
antal 
kolonier 
(med 
TTC) 

Dag 3. 
Antal 
hvide 
kolonier 
(med 
TTC) 

Dag 3. Antal 
røde kolonier 
(med TTC) 

1 1 cigaret 93 0 93 
2 2 cigaretter 92 0 92 
3 4 cigaretter 79 1 78 
4 8 cigaretter 64 2 62 
5 16 cigaretter 94 11 83 
6 Kontrol 98 0 98 



Middelfart Gymnasium  SRP 
16-03-2030

39 

Skemaet med den procentvise andel, hvor de lyserøde indgår under ”ikke-muterede”, ser således ud: 

Petriskål 
nummer: 

Antal cigaretter: Antal muterede i % 
(hvide kolonier) 

Antal ikke-
muterede i % 
(røde kolonier) 

1 1 0 100 
2 2 0 100 
3 4 1,27 98,73 
4 8 3,13 96,87 
5 16 11,70 88,30 
6 (kontrol) 0 0 

Hvis kolonierne klassificeres således, kan man ligeledes fremstille en graf med en lineær 
regressionsmodel. Denne graf har en forklaringsgrad på 0,9821, hvilket øger validiteten, da det 
procentvise fald i antallet af ikke-muterede kolonier, næsten er lineært. 

Figur 12. Nedenfor ses grafen over antallet af ikke-muterede kolonier i % (op ad y-aksen) og 
antallet af cigaretter med indholdsstoffer, som gærcellerne blev udsat for (hen ad x-aksen). I denne 
graf er de lyserøde kolonier klassificeret, som normale (altså ikke-muterede, de røde). Denne graf 
har en forklaringsgrad på ≈ 0,98. Det fremgår af grafen, at den procentvise andel af ikke-muterede 
kolonier aftager i takt med, at antallet af cigaretter stiger.  

Fejlkilder 

En fejlkilde i forsøget er, at man subjektivt skal bedømme, hvilke kolonier som er hhv. hvide, 
lyserøde eller røde. Dette kan resultere i at nogle af kolonierne bliver klassificeret forkert, uanset 
hvor omhyggelig man er.  

I petriskål nummer 3 var den procentvise andel af ikke-muterede kolonier en del højere end 
forventet. Der er flere mulige grunde til, hvad dette skyldes. Et plausibelt bud ville være, hvis der er 
kommet nogle bakterier, fra eksempelvis et hår, ned i petriskålen under tilføjelsen af 
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gæropløsningen eller ”cigaretvandet”, selvom at der undervejs har været fokus sterilitet. Dette er i 
så fald ikke en fejlkilde, men en fejl. 

En anden fejl i forsøget var, at udviklingen af petriskålene ikke blev observeret senere på 2. dagen, 
da de sandsynligvis ville begynde at udvikle kolonier på dette tidspunkt.  

10.5. Bilag 5 

Figur 773. Nedenfor ses minervamodellen, hvilket er en segmenteringsmodel, som er hyppigt anvendt. 

73 (https://sites.google.com/site/samfundsfagicklassen/4-partier-vaelgere-og-medier/4-minervamodellen) Tilgået d. 10. 
marts 2020.   
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10.6. Bilag 6 

Figur 1574. Her ses en statistik over daglig- og lejlighedsrygernes opfattelse af, hvorfor de begyndte at ryge. 

10.7. Bilag 7 

Figur 1675. Figuren illustrerer andelen af rygere i USA, i forhold til store filmroller, som røg i film. 

X-aksen viser antallet af år med film og y-aksen viser prævalensen af rygere på film i procent.

74 (https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/8/7438/1550743470/roegfri_ungeundersoegelse_2017_final-

compressed.pdf) Tilgået d. 11. marts 2020.   
75 (https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/7151/1521035910/2.3-hvorfor-begynder-boern-og-unge-at-ryge-
pernille-bendtsen.pdf) Tilgået d. 13. marts 2020.   
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10.8. Bilag 8 

11. Figur 2176. Andel af røgfri forsøgsdeltagere efter 6 måneder fordelt på kommuner.

76 (https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Forstærket-indsats-over-for-
storrygere/Slutevaluering.ashx?la=da&hash=F17AA392C559FE5AAA39A943F76BCB355215950F) Tilgået d. 8. 
marts 2020. 




