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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som ställde upp och deltog för att göra 
vår uppsats möjlig på bästa sätt. Stort tack till våra familjer, sambos och vänner som 
varit ett starkt stöd genom hela processen. 
 
Dessutom vill vi rikta ett speciellt tack till vår handledare Sara Hjelm Lidholm för 
engagemanget i vår studie och det stöd och hjälp som har tagit uppsatsen dit den är 
idag. Genom vägledning och uppmuntring så har vi nått vårt mål med rapporten.  
 
 
Emelie Andersson & Amanda Friberg, Maj 2014. 
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Svensk titel: Ungdomars attityder till tobak 

English title: Adolescents attitudes towards tobacco 
 
Utgivningsår: 2014 
 
Författare: Emelie Andersson, Amanda Friberg 
 
Handledare: Sara Hjelm- Lindholm 
 
Abstract 
This Swedish study investigates how adolescents’ attitudes towards tobacco are affected by 
different types of exposure. There are specific limitations and restrictions for marketing 
tobacco in Sweden but still exposure on social media and in stores happen every day, most 
times even without our awareness. We wanted to investigate how the adolescents’ attitudes 
are shaped and influenced by social, internal and external pressures. Throughout our two 
focus groups we’ve found great material and therefore been able to get several answers on 
how different exposure affects adolescents’ attitudes towards tobacco.  
 
 
Keywords: Cognitive dissonance, exposure, attitude, tobacco.  
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Sammanfattning 
Denna undersöker hur ungdomars attityder till tobak påverkas av olika typer av exponering. 
Det finns idag specifika begränsningar och restriktioner för hur marknadsföring av tobak får 
se ut i Sverige men trots det exponeras vi dagligen på sociala medier, i affärer och liknande, 
ofta utan vidare medvetenhet. Vi ville genomföra en undersökning över hur ungdomars 
attityder till tobak skapas och påverkas av sociala, interna och externa påtryckningar. Genom 
våra två fokusgrupper har vi lyckats samla önskat material och där av kunnat klarlägga flera 
svar till hur olika typer av exponering påverkar ungdomars attityder till tobak.  
 
 
Nyckelord: Kognitiv dissonans, exponering, attityd, tobak. 
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1 Introduktion 
Denna studie kommer att behandla ungdomars (18-23 år) attityder till tobak, med tobak avses 
här snus och cigaretter. Följande kapitel kommer introducera exponeringen av tobak och vad 
attityder, motivation innefattar samt hur de skapas och påverkas. Med exponering så menas 
produkter som syns i filmer, på tv etc., word-of-mouth d.v.s. att man rekommenderar en 
produkt till en vän eller bekant och produktens design. Även affischerna inne i kiosker, affärer 
m.m. där det finns bilder och texter på både snus och cigaretter. 

1.1 Inledning 
Sippa på en Cosmopolitan med en cigarett i handen som tjejerna i sex and the city eller dricka 
en kall Heineken och stoppa in en snus medan man ser på fotboll med grabbarna. Våra 
attityder och associationer påverkas av allt vi hör och ser. Det skapas olika attityder till tobak 
genom reklam, film, och tv-serier, vilka är knep för att öka konsumtionen och medvetenheten 
om produkten. 
 
Regleringar och riktlinjer för reklam och marknadsföring har gjort mycket för att begränsa 
exponeringen av tobak. Men det finns fortfarande typer av exponering som troligen aldrig 
kommer att kunna begränsas. Att män och kvinnor röker eller snusar, offentligt, på film, i 
sociala medier och liknande lär vi inte kunna reglera och är något vi därför kommer fortsätta 
att exponeras för. Men vad är det egentligen som gör att flera människors attityder mot tobak 
trots den kunskap som finns idag är positiv. 
 
Användningen av tobak skildras idag som normalt, naturligt och glorifieras vilket resulterar i 
att positiva attityder växer fram. Adamo, Bolinder, Bratt, Charles, Jankell, Schultz, Öhrn 
(2010) är övertygade om att dessa sätt att exponera tobak påverkar dagens ungdomar att bli 
mer intresserade av att själva börja använda tobak.  Rising & Alexander (2011) beskriver i en 
studie hur majoriteten av de som börjar röka startar redan innan 21 års ålder. Studien visar att 
unga rökare i åldern 13-18 år konsumerar de mest exponerade cigarettmärkena (Rising & 
Alexander, 2011). De menar på att undersökningarna visar att ungdomar som exponeras för 
tobak har så mycket som dubbelt så stor risk att bli tobaksanvändare då attityderna blir mer 
positiva (Rising & Alexander, 2011). Deras studie visar på att ungdomar har hög mottaglighet 
vid exponering av tobak och en hög mottaglighet visar i sin tur på ökat beteende, alltså fler 
som börjar röka och snusa. 

1.2 Bakgrund 

År 1994 förbjöds annonsering av tobak via tv och radio, dessa regleringar har gjort att idag är 
tobaksbolagens främsta reklam kanaler försäljningsställen, produktdesign och Word-of-
Mouth d.v.s. att man rekommenderar en produkt till en vän eller bekant (Tobaksfakta1, 2012). 
Tobaksfakta (2012) förklarar att reklamen måste vara ”måttfull och får inte vara påträngande, 
uppsökande eller ägnad att främja tobakskonsumtion”. Författarna beskriver hur vi bara i en 
vanlig mataffär möts, vare sig ålder, av otroligt mycket marknadsföring för cigaretter och 
snus (Tobaksfakta, 2012). Ofta finns specialutformade hyllor eller skåp med ljussättning och 
design som lockar till nyfikenhet för produkterna. Man använder sig av exponering för att 
skapa den bild/image man eftersträvar men om detta ”slår igenom” eller sammankopplas med 
varumärket kommer bero på konsumentens upplevelse, förståelse och kunskap (Dewhirst & 
Sparks, 2011).  

                                                 
1 Tobaksfakta är en oberoende ideell förening som arbetar för ett tobaksfritt samhälle. De producerar böcker, rapporter, foldrar 
och faktablad för att sprida sitt budskap. 
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Användningen av rökfri tobak är väl spridda över hela världen och kan  
hanteras på en mängd olika sätt. Snus (det svenska snuset) är vanligt i Sverige och att använda 
det är främst en manlig vana. Forskningen om hälsoeffekterna av snus är hittills ofullständigt 
jämfört med forskningen om rökning. Emellertid är det känt att snus innehåller mer än 
3 000 ämnen, av vilka åtminstone 28 är cancerframkallande (Edvardsson, 2012). Snus får inte 
exporteras till EU-länder och Sverige har ett permanent undantag från EU: s förbud mot 
snusförsäljning. De dåliga effekterna av snus är ofta jämfört med de för rökning, men en 
sådan jämförelse är så pass skev då ett fåtal produkter är lika skadligt för hälsan som 
cigaretter (Edvardsson, 2012). Riskerna för hälsan för en snusare bör jämföras med att inte 
använda någon form av tobak som helst. En vetenskaplig kommitté fick i uppdrag av EU-
kommissionen för att undersöka hälsoriskerna med snus och kom fram till att snus och 
liknande produkter orsakar cancer och missbruk. Dessutom finns det inga grund till att stödja 
eller motbevisa hypotesen att snus är ett användbar sluta-röka stöd (Henriksson, 2012). I 
Sverige har det förekommit diskussioner om huruvida snusning bland ungdomar ökar risken 
för att börja röka senare. En studie visade att unga pojkar som använde snus hade en ökad risk 
att bli dubbel tobaksanvändare (Edvardsson, Lendahls, Hakansson, 2009). Det finns också 
forskning som tyder på att snus kan vara en inkörsport till rökning bara för en minoritet och 
att snusanvändning är korrelerad till att vara en icke-rökare eller före detta rökare 
(Edvardsson, 2012). 
 
Freeman & Chapman (2009) tar upp sambandet som finns mellan exponering av tobak och 
tobaksanvändning hos ungdomar. Varje reklamannons, som inger en positiv bild av 
tobaksanvändning, ett barn eller ungdom utsätts för kommer att påverka deras sätt att se på 
tobak. Freeman & Chapman (2009) menar med andra ord att en ökad exponering kommer öka 
viljan hos barn och ungdomar att testa tobak, något som också hävdas av Hanewinkel, 
Isensee, Sargent & Morgenstern (2010). Även Botvin, Goldberg, Botvin & Dusenbury  (1993) 
gjorde en undersökning som 602 ungdomar besvarade, studiens resultat visade att ungdomar 
som i hög skala exponerades för tobak var mer benägna att vara tobaksbrukare, än de som 
exponerades i mindre skala. En slutsats som dras gemensamt av Freeman & Chapman (2009), 
Hanewinkel et. Al. (2010) och Botvin et. Al. (1993) är att om ett totalförbud för exponering 
av tobak skulle ske, skulle detta i sin tur leda till en minskad konsumtion av tobak. Speciellt 
exponeringen av de specialdesignade paketen som är till för att locka nya och behålla 
tobaksanvändare. Det är genom dessa skickliga formgivare som snusdosorna och 
cigarettpaketen kan signalera olika värden till exempel trendighet, maskulinitet, kvinnlighet 
och elegans. Förpackningarna fungerar som reklambärare när det står displayade i butikerna 
men även när användarna tar fram dem så att andra kan se dem, även Word-of-Moth. Detta är 
just nu en het diskussion där internationella tobakskonventionen vill lagstifta att 
förpackningarna ska vara helt neutrala. De vill alltså standardisera förpackningens utseende 
både i färg och form, där inga logotyper eller annan dekor tillåts och namnet på varumärket 
endas trycks med vanligt typsnitt i liten och svart storlek. Flera undersökningar stödjer detta 
förslaget då de visar att neutrala paket inte är lika attraktiva och konsumenterna får en mer 
negativ attityd till tobak, speciellt bland ungdomar(Tobaksfakta, 2012) Detta skulle kunna 
resultera i minskat engagemang, motivation till att prova tobak och till en mer negativ attityd 
gentemot tobak.  
 
Laaksonen (2011, sidan 199) beskriver hur produkt engagemang grundas på de kopplingar 
som en konsument gör mellan hens uppfattning om en produkt och hens värderingar. Det är 
de behov, värderingar och personliga intressen kopplade till en produkt som utlöser 
konsumenternas engagemang (Laaksonen, 2011, sidan 199). Högt engagemang antas öka 
påverkan inom enskilda produktrelaterade kognitioner, som föreställningar och attityder, 
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kring varumärkes val. Under lågt engagemang, å andra sidan, antas konsumenterna förlita sig 
på enkla beslutfattningsmetoder och inlärt beteendemönster. Lågt engagerade konsumenter är 
på så vis mer redo att lämna över platsen för beteendekontroll till utomstående krafter 
(Laaksonen, 2011, sidan 199) Det finns också annan forskning om engagemang som ser till 
den mängd framkallad motivation från minnet som en konsument upplevelser i en given 
situation. I olika studier har engagemang fastställts som mängden av upphetsning, emotionell 
känsla, intresse och/eller motivation. Dessa definitioner visar att engagemang har en beteende 
framkallande förmåga. Erfaren motivation driver konsumenterna till beteende som är förenligt 
med de mål som finns, och påverkar benägenheten att investera tid och energi i beteende som 
underlättar att uppfylla dessa mål (Laaksonen, 2011, sidan 200). 
 
Motivationen kommer antingen inuti en person, internt, eller ifrån omgivningen även kallat 
externt (Evans, Jamal, Foxall, 2008, sidan 18). Motivationen är vad som styr vår attityd mot 
ett givet objekt och i sin tur det mänskliga beteendet. Det finns både positiv och negativ 
motivation och de kan även benämnas som närmade och undvikande. Den närmande/positiva 
motivationen innebär att man söker efter positiva sinnesstämningar, välbehag, social 
acceptans etc. Alltså faktorer som har möjlighet att berika människors liv (Evans et Al., 2008, 
sidan 17). Detta är förankrat till exponeringen av produkter i form av att det inte är hur du är 
utan vad reklamen/exponeringen antyder att du kan bli. Med den negativa/undvikande 
motivationen menas att människor vill fly eller undvika negativa sinnesstämningar, smärta 
obehag etc. de vill alltså undanröja eller undvika problem. Detta är förankrat till exponeringen 
av produkter i form av att marknadsföringen utlovar det omöjliga och detta i sin tur leder då 
till missnöje. Viktigt att komma ihåg är att vissa människor är mer påverkbara än andra av 
exponering och marknadsföring (Evans et Al., 2008, sidan 18). 
 
Dissonans och konsonans är begrepp som båda relaterar till attityder, detta kommer behandlas 
djupare vidare i arbetet, som beskriver relationerna mellan kognitioner som exempelvis kan 
bestå av åsikter, övertygelser, kunskaper och känslor. Två åsikter eller övertygelser, eller 
typer av kunskap är dissonant med varandra om de inte passar ihop det vill säga om de är 
inkonsekventa eller inte följs åt (Festinger, 1957).  Sweeney, Hausknecht & Soutar (2000) 
fann i sin studie att unga konsumenter visat sig mer benägna att uppleva dissonans eftersom 
de oftast upplever ett högt engagemang och på så vis bildar höga förväntningar kring 
konsumering. För att exemplifiera kan man se till en rökare, kunskap om att rökning är dåligt 
för hälsan finns men dissonans mellan kunskapen och känslan (ex. att det är avslappnande) 
gör att hen fortsätter att röka. Hen kan ha flera övertygelser, åsikter och kunskap om rökning 
som är i samklang med att fortsätta röka men dissonans kommer ändå att existera om 
kunskapen om att det är skadligt för hälsan finns (Festinger, 1957). 

1.3 Problematisering 
Tobaksfakta (2012) beskriver hur företag lägger stora resurser på att special designa paket och 
utveckla märken för att nå ut till olika kundsegment. Det är genom dessa skickliga formgivare 
som snusdosorna och cigarettpaketen kan signalera olika värden till exempel trendighet, 
maskulinitet, kvinnlighet och elegans. Förpackningarna fungerar som reklambärare när det 
skyltas med i butikerna men även när användarna tar fram dem så att andra kan se dem.  
 
Adamo et. Al. (2010) skriver att ungdomar är en högintressant målgrupp för tobaksindustrins 
exponering i Sverige och i andra delar av världen. Adamo et. Al (2010) menar att det är 
genom exponeringen som kopplar tobak med självständighet, frigörelse, skönhet och 
skräddarsydda produkter som ungdomar lockas in i tobaksberoendet. Användningen av tobak 
skildras som normalt, naturligt och glorifieras och positiva attityder växer fram. Adamo et Al 
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(2010) är övertygade om att dessa sätt att exponera tobak påverkar dagens ungdomar att bli 
mer intresserade av att själva börja använda tobak. 
 
Kunskapen om att tobak är dåligt för hälsan är inget nytt för allmänheten men ändå är 
tobakskonsumtionen ett faktum. Man ställer sig frågan vad det är som gör att man börjar 
använda tobak och vad som motiverar tobaksbrukaren att fortsätta. Den största delen av 
dagens marknadsföring inriktar sig på att övertyga och motivera människor, vilket också kan 
definieras som försök till beteende och attitydförändring. Motivation är ett begrepp som är 
grundläggande vad gäller det mänskliga beteendet, vilket i sin tur också påverkar människans 
konsumentbeteende. Den drivkraft som får människor att bete sig på ett visst sätt är vad just 
motivation kan beskrivas som (Evans et. Al., 2008, sidan 15). Ett motivstyrt eller motiverat 
beteende innebär en aktivitet som är riktad för att ett specifikt mål ska uppnås. Denna så 
kallade drivkraft uppkommer av ett otillfredsställt behov.  
 
Förhållandet mellan attityder och beteende är komplext (Borgstede, 2008). Det finns många 
möjliga länkar mellan attityder och beteenden som påverkas av motivation, situationer och 
andra konkurrerande beteenden och attityder (Borgstede, 2008). Kunskapen man har om 
någon/något kan vara objektivt eller subjektivt, som i sin tur påverkar förhållandet mellan 
attityd och beteende. Samma gäller uppfattningen en individ har kring effekten av 
någon/något. Subjektiva normer så som familj, vänner och samhällets åsikter om vad som är 
rätt/fel, hur man bör agera osv. spelar även dem en stor roll i detta förhållande (Borgstede, 
2008). 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att ta reda vad ungdomar har för attityder till tobak samt hur de har 
skapats och påverkas. 
Utifrån problematiseringen har följande frågeställning vuxit fram; 
 

- Vad har ungdomar för attityder till tobak? 
• Vad är det som påverkar och skapar dessa attityder? 

2 Metod 
Detta kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt där utformning av studien, valda metoder 
och hur dessa genomförts presenteras och diskuteras. Ett resonemang förs även kring 
studiens kvalitet. Studiens metod utgår från en kvalitativ studie i form utav fokusgrupper och 
sekundärdata i form av litteratur, dokument och artiklar. Vi har valt ungdomar i åldern 18-23 
år då studien fokuserar på ungdomar och dess attityder till tobak. 

2.1 Fokusgrupper 
Fokusgrupper innebär att man intervjuar flera personer samtidigt om ett visst tema, i detta fall 
tobak. För att ta reda på ungdomars uppfattning har bilder och ord kopplade till tobak visats 
och där efter en diskussion förts. Syftet var att skapa en bild av vilka attityder, känslor och 
tankar som uppkom hos respondenterna. För att dokumentera fokusgrupperna använde vi oss 
av ljudinspelning och tankekartor, en teknik för att kartlägga tankar och idéer. Genom 
ljudinspelningarna möjliggjordes att vi noggrant kunde gå tillbaka och på ett strukturerat sätt 
sammanställa och säkerställa de svar diskussionerna och tankekartorna gett.   
 
När fokusgrupperna skapades använde vi oss utav ett bekvämlighetsurval. Med detta urval 
menas att man väljer de individer som är enklast att kontakta (Bryman & Bell, 2013) i vårt 
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fall vänners syskon och bekanta. Viktigt att tänka på när man använder sig utav 
bekvämlighetsurval är att man väljer segmentet så det blir relevant för den populationen som 
man ska undersöka. Detta krav lyckades vi uppfylla då våra fokusgrupper kom att innefatta 
rökare, snusare och icke-tobaksanvändare av både manligt och kvinnligt kön mellan 18-23 år. 
Genom vårt bekvämlighetsurval skapades grupper där respondenterna på något sätt var 
bekanta med varandra, det ledde till en avslappnad grupp där diskussionen kunde flöda fritt, 
något vi upplever vara en fördel för vår studie.  
 
I grupperna fanns både icke-tobaksanvändare, rökare och snusare, dock fanns det ingen tjej 
som använde snus. Vi gav de medverkande en grön, röd eller blå penna beroende på om de 
använde cigaretter, snus eller var icke-tobaksanvändare. Vi presenterade sex stycken olika 
ämnen på separata papper där förhoppningen var att det skulle växa fram en tankekarta kring 
alla. De olika ämnena vi valde var tobak, cigaretter, snus, tobaksreklam där vi avslutningsvis 
visade bilder i form utav kända och okända personer som röker och snusar.  

2.1.1 Tillvägagångssätt 
I de båda fokusgrupperna visades fyra ord och fem bilder där det första ordet (bilaga 1) vi 
valde att visa var ordet ”Tobak”. Detta för att få en allmän bild av hur respondenterna ser på 
tobak som helhet och för att få igång diskussionen på ett bra sätt. Andra ordet (bilaga 2), 
”Cigaretter”, användes för att mer specifikt få en förståelse för hur respondenternas attityd 
förhåller sig till cigaretter och vilka associationer som skapas. Tredje ordet (bilaga 3), ”Snus”, 
syftade på samma sätt som cigaretter till att få en djupare förståelse för hur respondenterna 
associerar kring snus och vilka attityder som finns. Fjärde ordet (bilaga 4), ”Tobaksreklam”, 
användes för att ta reda på hur mycket respondenterna verkligen vet om tobaksreklam, vad de 
associerar till ämnet och hur mycket de eventuellt påverkas utav det.  
 
Första bilden (bilaga 5) illustrerade de två rökande kändisarna, Kate Moss (världskänd 
modell) och Robert Pattinson (världskänd skådespelare). Dessa personer valdes då de båda är 
för många stora förebilder men också tobaksanvändare som ofta syns på sociala medier, 
tidningar, tv, film osv. Andra bilden (bilaga 6) illustrerade en rökande, till synes glåmig, 
”vanlig” man. Vi ville här skapa en motsats till den föregående glorifierade bilden och på så 
vis avgöra om respondenternas uppfattning och attityd kring cigaretter ändrades beroende på 
vem och hur personen i fråga illustrerades. Tredje bilden (bilaga 7) som vi valde att visa 
illustrerade lössnus och fjärde bilden (bilaga 8) portionssnus. Även här ville vi se om 
skillnader kring respondenternas uppfattning och attityder kunde upptäckas. Sista och femte 
bilden (bilaga 9) illustrerade en känd svensk bloggerska, Katrin Zytomierska, som gör reklam 
för snus. Detta för att dels se på om det fanns skillnader i uppfattningar och attityder kring 
snus i jämförelse med de tidigare bilderna (tredje och fjärde) men även på uppfattningar och 
attityder kring tjejer som snusar.  
 
Från dessa ord och bilder växte sedan tankekartor med respondenternas uppfattningar, 
attityder, tankar, känslor osv. fram. Dessa tankekartor presenteras senare i rapportens bilagor i 
slutet under kapitel 7. 

2.2 Sekundärdata 
Vi har samlat in sekundärdata, via internet och biblioteket på Högskolan i Borås, genom 
dokument, artiklar och litteratur, i form av vetenskapliga publikationer, avhandlingar, studier 
och undersökningar. Detta för att ta reda på vad som påverkar attityderna till givna objekt. Vi 
har skapat oss en grundläggande förståelse, med hjälp av valda teorier, om hur attityder 
skapas, påverkas och ifrågasätts med hjälp av exponering av tobak.   
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2.3 Metodreflektion 
Genom de metoder vi valt att arbeta med har vi kunnat samla in information som möjliggjort 
en undersökning kring vald frågeställning samt gett en djupare förståelse kring ämnet. Det 
gav oss i sin tur möjligheten att kunna föra en bra diskussion och analys under arbetet med ett 
relevant resultat av studien, detta stödjer vår validitet. Vi lyckades genomföra valda metoder 
enligt plan vilket gav oss värdefull information som vidare möjliggjorde en jämförelse som 
hjälpte oss nå vårt mål. Genom valda metoder har vi kunnat få ett stabilt resultat, med 
djupgående information från respondenter och stödjande information i form av sekundärdata 
och vi kunde på så vis skapa en rättvisande bild. Med endast två tolkningar och noga 
utformning av fokusgrupperna minskade vi risken för att inte uppfylla en intern reliabilitet.  
 
Fokusgrupperna valde vi för att vi ville ha en okontrollerad miljö där alla fick säga vad det 
tyckte, kände och associerade orden och bilderna till. Fokusgruppmetoden bidrar till den 
fokuserade gruppintervjuns själva samspel mellan de olika respondenterna i gruppen. Denna 
teknik möjliggör för forskaren att skapa en förståelse (Bryman & Bell, 2013).  
 
Med tanke på att vår studie endast innefattade tio respondenter kan reliabiliteten påverkas 
negativt då populationen är betydligt större. Vi ville därför hitta sekundärdata som talar för 
flera olika perspektiv kring ämnet och även relevanta teorier kring attityder för att på bästa 
sätt kunna analysera vår undersökning. Detta stärker vår reliabilitet.  
 
Som beskrivits tidigare så har fokusgrupperna gett oss en bild av vilka attityder ungdomar har 
gentemot tobak. Genom att använda oss utav fokusgrupper skapade vi en öppen miljö och 
kunde ge respondenterna så stor frihet som möjligt. Detta för att minimera risken att vi som 
intervjuare skulle påverka respondenternas svar. Åldern anser vi vara relevant då de är över 
18 dels för att de inte behöver målsmans godkännande för att delta och dels för att de är vår 
målgrupp i arbetet, då är de myndiga och får köpa tobak själva för eget bruk. Våra 
respondenter ville alla vara anonyma och därför har inget skrivits om vilka respondenterna 
var mer än kön och ålder.  
 
Under analysen av materialet valde vi att slå ihop de båda fokusgruppernas svar och 
tankekartor till en och samma. Detta för att avsikten att jämföra grupperna emellan inte fanns 
och för att grupperna tillsammans skapade ett starkare resultat för syftet i vår studie. Något 
som i sin tur bidrog till en ökad reliabilitet i vår studie.  

3 Referensram 
I detta kapitel diskuteras det teoretiska perspektiv som tillämpas i uppsatsen utifrån den 
frågeställning som presenterades tidigare. Som nämns i problematiseringen kommer ordet 
attityd att användas som ett centralt teoretiskt begrepp för att studera och analysera empirin 
och för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte. Vi kommer även att ta upp två teorier 
som vi kommer att använda oss utav i analysen av empirin.  

3.1 Attityder 
Marknadsförare eftersträvar att kunna ha en uppfattning kring vad konsumenterna har för 
attityder till konkurrenternas och deras egna produkterbjudanden. Detta då det är attityderna 
som i slutändad avgör de beteendet som individen har (Evans et Al., 2008, sidan 79).  
 
Stabila strukturer som är svårföränderliga utgör grunden i attityder. Loudon & Della Bitta 
(1993) säger att en attityd utgör en ” varaktig organisation av motivationsmässiga, 
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emotionella, perceptuella och kognitiva processer med avseende på vissa aspekter av 
individens värld”. En annan definition som Borgstede (2008) definierat är ”en psykologisk 
tendens som yttrar sig genom att man evaluerar någonting/någon med någon grad av positiv 
alternativt negativ inställning gentemot denna företeelse (attitydobjektet)”. Annorlunda 
uttryckt ”en kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett attitydobjekt”, där 
ett attitydobjekt kan vara en person, företeelse, religion, specifika beteenden etc. (Borgstede, 
2008).  Som en följd av inlärningsprocesser växer människors attityder fram, detta innebär att 
man som individ antingen utvecklar en sympati eller antipati gentemot ett objekt. De kan vara 
fysiska eller sociala objekt, en idé, en handling eller till och med en annons (Evans et Al., 
2008, sidan 77). Att attityder innehåller tre komponenter är det vanligaste synsättet på 
attityder. De tre komponenterna skapar tillsammans med ett attitydobjekt någon form av 
reaktion som i sin tur leder till en viss attityd gentemot ett attitydobjekt, alltså vilket 
förhållningssätt man beslutar sig för att ha gentemot någon/något (Borgstede, 2008).  
 De tre komponenterna är: 
 

1. En kognitiv komponent- detta innefattar en individs åsikter, kunskaper och 
uppfattningar om ett objekt. 

2. En affektiv komponent- detta innefattar en individs känslor inför ett objekt och kan 
vara både positiva och negativa.  

3. En konativ komponent- även kallat beteendekomponent, innefattar hur individer mest 
troligt reagerar på ett objekt baserat på vad de vet och hur de känner inför objektet 
(Evans et Al., 2008, sidan 77). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Attitydkomponenter, konsumentbeteende, 2008. Sidan 77 
 
Majoriteten av dagens marknadsföring går ut på att övertyga, även kallat försök till beteende- 
och attitydförändring. Marknadsförare funderar på de attitydkomponenterna som finns och 
försöker rikta fokus på en av dem i sina försöka till att ändra konsumenternas attityder. 
Zimbardo & Ebbesen (1970) tar upp att trovärdigheten inbegriper både tillförlitlighet och 
expertis och menar då att konsumenterna påverkas av vem som uttalar budskapet av 
exponeringen. I en undersökning om just trovärdighetseffekter visade Hovland & Weiss 
(1951) att respondenterna ändrade sina attityder då budskapet hävdades av en tillförlitlig 
källa. Reklam som använder sig utav populära idrottare, sångare eller skådespelare försöker 
där med att övertyga mottagarna att förbinda budskapet som de hör eller ser med en trovärdig 
källa. En annan del som är kopplat till attityder och attitydförändring är rädsla och övertalning 
det i sin tur används mycket utav anti-tobaksanvändnings exponering och på cigarettpaketen 
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utomlands. Detta för att då förändra den positiva attityden som konsumenterna har gentemot 
tobak till negativ. Ett alternativ till att förändra de attityder som finns kring en produkt är att 
förstärka de positiva attityderna som konsumenterna har till produkten eller varumärket. Detta 
hör samman med den så kallade Word-Of-Mouth metoden, som nämnts tidigare (Evans et Al., 
2008, sidan 87). 

3.2 Tidigare forskning 
Som Pierce (2007) beskriver så syftar exponering till att få en viss målgrupp att konsumera 
den produkt som företaget i fråga vill sälja. Tobaksexponering tenderar att skapa 
föreställningar av hur en livsstil med tobak kan främja sociala, fysiska och psykologiska 
behov. Dessa positiva associationer till rökning och snusning påverkar barn och ungdomar 
och ökar i sin tur intresset för produkterna (Freeman & Chapman, 2009).  
 
Varför ungdomar använder tobak ser Edvardsson (2012) som en komplex och stor fråga och 
skriver sitt avhandlingsarbete om just detta. Hon menar på att det finns olika faktorer som har 
stor påverkan på dagens ungdomar, bland annat samhälls-, individ- och gruppnivå. Kompisars 
och/eller föräldrars tobaksvanor tillsammans med omgivningens normer och attityder är vad 
som formar ungdomarnas attityd till tobak. Edvardsson (2012) menar att det krävs en 
kombination av åtgärder allt ifrån politiska åtgärder till rökfriamiljöer. Hon säger också att det 
måste ske en utveckling av ett hälsofrämjande arbete med till exempel; tobaksfri miljö, 
hälsofrämjande skola etc. Under en lång tid har det varit känt att användning av tobak är den 
primära orsaken till ohälsa samt tidig död i världen (Edvardsson, 2012). En rökare dör i 
genomsnitt tio år tidigare än en icke-rökare och varannan rökare dör i förtid på grund av 
rökning (Edvardsson, 2012). Varje år börjar tusentals barn och ungdomar att röka eller snusa. 
Ju tidigare man börjar röka eller snusa desto större är risken att bli beroende av nikotin och 
utveckla sjukdomar på grund av tobaksanvändningen (Edvardsson, 2012). Det finns en 
korrelation mellan ångest, depression och rökning bland ungdomar, men frågan är om psykisk 
ohälsa ökar risken för rökning eller om rökning ökar risken för psykisk ohälsa (Edvardsson, 
2012).  

3.2.1 Det sociala sammanhanget och tobak 
Det sociala sammanhanget och tobaksanvändning är väldigt starkt sammankopplade. Rökning 
verkar i ett socialt sammanhang där en person ingår i en grupp av vänner och påverkas av dem 
och påverkar dem. Ungdomar värderar vänskap mycket högt och är angelägna om att passa in 
i en grupp, och de påverkas starkt av dess gruppmedlemmar. Ungdomar väljer vänner med 
liknande attityder och beteende som själva angående rökning (De Vries, Candel, Engels, 
Mercken, 2006). Det har också visats att ha en rökande syskon mer än fördubblar risken att 
starta att röka jämfört med dem som har rökfria syskon (Leonardi-Bee, Jere, Britton, 2011). 
Ungdomar i de tidiga tonåren tycks överskatta normen för att röka och justerar då sitt eget 
bruk efter hur de själva tolkar normen.  
 
Om man går djupare in på det sociala samhanhanget och den sociala identiteten så ser man att 
den sociala identiteten härrör från de grupper som man är en del av. Enligt Tajfel och Turners 
teori (1986), formas den sociala identiteten genom kategorisering, identifikation och social 
jämförelse.  Genom att kategorisera och dela upp människor, grupper och kulturer kan vi 
gruppera oss i hierarkier utifrån hur vi uppfattar att vi ses av andra. Vi uppnår identifiering 
när vi resonerar kring oss själva i förhållande till andra, som vi är en del av en specifik grupp, 
exempel ett yrke eller en nationalitet. Vi gör också en social jämförelse där vi jämför oss med 
andra och skapar därmed en social identitet. Grupperna med vilka vi identifierar oss själva 
upplevs som mer positiva än andra, mer avlägsna grupper (Tajfel, 1982).  Om grupperna har 
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hög status får även individen hög status. Detta kommer att leda till att vi överskattar värdet av 
den grupp som vi tillhör och förringar då andra grupper. Den sociala identiteten stärker även 
den personliga identiteten. 
 
Tonåren är en tid då man " blir någon " och utvecklas i ett socialt sammanhang. Tonåren är en 
tid full av komplexa och motsägelsefulla känslor. Rökning kan vara ett sätt att hantera 
sårbarhet, och att börjar röka eller använda snus skulle kunna vara en del av den unges liv när 
de försöker att hitta hans/hennes identitet. Att experimentera med tobak är en vanlig del av 
många tonåringars liv, men alla blir inte beroende. Den gruppen av vänner som man har 
spelar en viktig roll i en ung människas liv och gruppnormer, attityder och beteende har en 
större påverkan på ungdomar än föräldrarna (Wrangsjö, Winberg, Salomonsson 2006). Flera 
studier visar att ungdomars uppfattning om sina vänner och deras egen sociala identitet är 
relaterad till användningen av tobak (Sussman, Pokhrel, Ashmore, Brown, 2006). 

3.2.1.1 Referensgrupper 
Sprott (1958) skrev med en kort och koncis mening att en grupp utgör ”en mångfald av 
personer som i en given kontext samspelar med varandra mer än vad de samspelar med andra 
personer”. Mellan gruppmedlemmarna uppstår det ömsesidiga beroendet under utvecklingen 
av gruppideologi som förstärker gruppens, värderingar, normer, egenskaper och åsikter 
(Kassarjian & Roberton, 1973).   
 
Bearden & Etzel (1982) benämner den individ eller grupp av individer som påverkas 
beteendet av en enskild individ som referensgrupp. Här används de som källa för 
konsumenten när det gäller åsikter, värderingar, beteendemönster och attityder.  Även kända 
personer som syns i media och uttalar ett budskap om en viss produkt räknas till denna grupp. 
Det är via sociala jämförelser inom våra referensgrupper och mellan referensgrupper och 
andra individer eller grupper som avgör vilka konsekvenser som blir vårt beteende. Enligt 
Park och Lessig (1977) kan dessa referensgrupper påverka på tre olika sätt: 
 

1. Informationspåverkan- vilket är när en konsument ska köpa en produkt letar den 
information kring olika varumärken bland referensgruppens medlemmar. Genom att 
fråga, prata eller genom observation kan konsumenten sedan dra slutsaster kring vilket 
varumärke hen ska välja.  

2. Utilitaristisk påverkan- även kallat nyttopåverkan och innebär den grad av kongruens 
med de beteenden och normer som existerar i konsumentens referensgrupp som 
individen/konsumenten kan identifiera sig med. Man rättar sig alltså efter andras 
förväntningar. 

3. Värde och status påverkan- konsumenten baserar då sitt köpbeslut på den han eller 
hon tror skulle stärka ens status och image i gruppen.  

3.3 Kognitiv dissonans teori 
”När en individ har två eller flera element av kunskaper som är relevanta för varandra men 
oförenliga med varandra, skapas ett tillstånd av obehag. Detta obehagliga tillstånd kallas 
”dissonans” (Harmon - Jones & Harmon - Jones, 2008, sidan 15-18 ). 
 
Den kognitiva dissonansteorin, som föreslogs av Festinger (1957) har resulterat i ett 
långvarigt intresse. Det innebär att det uppstår ett obehag som individen med drivande 
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motivation försöker ta bort och på så vis skapa harmoni. Detta genom att flytta föreställningar 
för att sedan justera dem med sitt beteende (Ayantunji, 2009).  
 
Kognitiv dissonans är starkt kopplat till attityd och tobaksanvändning. Festinger (1957) säger 
att det är en slags psykologisk spänning som är en följd av en upplevd inkonsistens eller 
inkonsekvens mellan olika kognitioner. Detta uppstår när man ifrågasätter sitt köpbeslut, det 
är inte det samma som att man är missnöjd, och är den drivkraft som individen strävar efter att 
minska den dissonans som uppstått (Evans et Al., 2008, sidan 27).  
 
Det finns fyra generella strategier för att hantera den dissonans som kan uppstå. För att enkelt 
illustrera ett exempel på detta, i förhållande till tobak, tar vi rökning som objekt. Att vara 
rökare och bruka denna sortens tobak är initialt en positiv och belönande aktivitet men när 
dessa rökare utsätts för budskap om de negativa sociala reaktionerna och alla hälsorisker om 
rökning leder det till dissonans. Den första metoden man kan ta till för att hantera detta är att 
man ändrar det faktiska beteendet, att sluta röka. Den andra metoden innebär att man 
förvränger dissonant information, att man då vägrar acceptera kopplingen mellan rökning och 
hälsorisker. Detta sätt att hantera dissonansen är många rökares sätt att rationalisera sitt 
rökbeteende.  Den tredje metoden innebär att man minimerar frågans betydelse, i detta fall 
intalar man sig själv att risken för att dö i trafiken är större. Den fjärde och sista metoden är 
att man ignorerar dissonant information och söker konsonant information, i detta fall söker 
man stöd hos andra personer (Evans et Al., 2008, sidan 28). Vad alla dessa har gemensamt är 
att man försöker ändra attityden till positivt och ändra obehaget till harmoni.   
 
Strategi Handling 
Ändra beteendet Sluta röka eller gå över till snus, cigarr eller 

pipa 
Förvräng dissonant information Vägra acceptera kopplingen mellan rökning 

och cancer 
Minimera frågans betydelse Risken att dö i trafiken är större 
Ignorera dissonant information och sök 
efter konsonant information 

Försök få stöd från andra personer 

 
Bild 1. Strategier för en minskning av dissonansen i samband med rökning (Evans et Al., 2008, sidan 103). 

3.3.1 Sammanfattning 
De teorier som tagits upp kommer senare i den empiriska analysen att användas för att tolka 
det material vi samlat in via våra fokusgrupper. Detta för att lättare få en förståelse kring deras 
svar och för att enklare kunna dra slutsatser i rapporten. Attitydkomponentsmodellen 
tillsammans med den kognitiva dissonansteorin och referensgruppernas påverkan utgör den 
grund som vi kommer att analysera vårt resultat utifrån.  Den kognitiva dissonansteorin valdes 
för att analysera den motsägelse som råder i dagens samhälle bland tobaksanvändarna, de 
flesta har kunskapen om att det är dåligt men ändå brukas tobak. Attitydkomponentsmodellen 
valdes för att kunna definiera och analysera en individs attityd till ett objekt som sedan utgör 
beteendet. Referensgrupperna valdes då alla individer ingår i sociala grupper och som enskild 
individ påverkas man utav vad sin referensgrupp har för värderingar, normer etc. Dessa 
teorier täcker alla de områden som ska undersökas i denna studie.  
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4 Empirisk analys 
I följande kapitel kommer sammanställning av resultaten från de två fokusgrupperna 
presenteras och analyseras genom de valda teorierna som beskrivits tidigare i rapporten. Här 
har vi, som beskrivits i metoden, valt att slå ihop de båda fokusgruppernas resultat då syftet 
att jämföra inte fanns och då vi genom en sammanslagning möjliggjort ett starkare resultat. 
Följande kommer vi att referera våra respondenters svar med att benämna dem som snusare, 
rökare och icke-tobaksanvändare och när vi talar om samtliga så benämns de som 
respondenterna som samlingsnamn. De tankekartor som växt fram går att finna under 
Bilagor i kapitel 7.  

4.1 Tillvägagångssätt 
Som tidigare beskrivning gav vi de medverkande en grön, röd eller blå penna beroende på om 
de använde cigaretter, snus eller var icke-tobaksanvändare. Vi presenterade sammanlagt fyra 
ord och fem bilder på separata papper där förhoppningen var att det skulle växa fram en 
tankekarta kring alla. Med hjälp av den teorin vi valt kommer vår empiriska analys 
presenteras utifrån områdena kognitiv dissonans, attitydkomponenter - det sociala sambandet, 
attitydförändring, exponering och produktdesign.  

4.2 Resultat och analys 

4.2.1 Kognitiv dissonans 

Rökare är positiva till rökning och snusare är positiva till snusning och vi kunde se att 
respondenterna besitter kunskapen om att tobak är dåligt men trots det har en positiv ställning 
till attitydobjektet. Man kunde se att beteendet gentemot objektet och hur man agerar tydligt, 
kunskapen om att det är dåligt finns men man gör inget åt det. Detta skapar ett dubbelt 
beteende även kallat kognitiv dissonans och definieras av Evans et. Al. (2008, sidan 27) som 
en tendens till mentalt obehag. Det finns fyra generella strategier för att hantera denna 
dissonans som uppstår (se tidigare exempel, bild 1, under kapitel 3.3). Med hjälp av dessa kan 
vi göra en koppling till tobak och ge exempel på vilka handlingar som följer vilka strategier.  

En del utav rökarna beskrev att de helst skulle vilja vara icke-rökare men förnekar inte att det 
faktiskt tycker det är riktigt gott att röka (se bilaga 2). Här ser vi ett tydligt exempel på 
kognitiv dissonans där man eftersträvar strategin att ändra beteende, alltså den första strategin 
inom kognitiv dissonans, att sluta röka, eller byta typ av tobaksprodukt (Evans et Al., 2008, 
sidan 28). Denna strategi är den handling som de flesta respondenter uttrycke att det skulle 
vilja ta då de sa att de skulle vilja vara icke-tobaksanvändare.  

Respondenterna sa vidare att en stor skillnad som finns är hur rökarens attityd och tankar till 
cigaretter förändras från när man är rökare till att man är före detta rökare (se bilaga 1). De sa 
att när de rökte så såg de bara de positiva aspekterna av rökning och när de väl hade slutat så 
började de tänka på de negativa, cancer etc. Detta trodde de berodde på rädsla att när man väl 
står där med cigaretten i handen vill man inte tänka på vad man utsätter sin kropp och andra i 
närheten för. De strategierna vi kan koppla samman i detta sammanhang är den andra 
strategin som innebär att man förvränger dissonant information, att man då vägrar acceptera 
kopplingen mellan rökning och hälsorisker. Detta sätt att hantera dissonansen är många 
rökares sätt att rationalisera sitt rökbeteende och så även hos våra respondenter som menade 
på att man inte vill tänka på riskerna när man är rökare på grund av rädsla. 
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Snusarna uttryckte positiva åsikter och associationer till snus över lag och bland annat 
nämndes uppfattningar som ”gott” och ”ett måste i vardagen” (se bilaga 3). Det påpekades 
med tydlighet att snus är bättre än rökning. Rökarna i sin tur, hade en stark negativ attityd till 
snus och framhävde hur illa det luktar. Kontring från snusarna blev att det dock inte luktar 
lika illa som rökning. Det som tydliggörs i denna typ av scenario är den kognitiva dissonans 
som finns hos berörda respondenter. Både snusarna och rökarna verkar med största möjliga 
mån övertyga sig själva och sitt obehag genom att trycka på att ”det luktar i alla fall inte lika 
äckligt som […]”. Snusarna hade även fler argument till varför snus ändå är helt okej, 
”tandläkaren säger att det är värre att röka” och ”portionssnus är fräschare än lössnus”. 
Användarna skapar ursäkter för sitt beteende, något man bara gör om man vet att beteendet i 
fråga uppfattas som fel. Vilket man kan koppla till den tredje strategin innebär att man 
minimerar frågans betydelse, i detta fall intalar man sig själv ex att risken för att dö i trafiken 
är större. Denna handling är troligtvis även den som används när alla säger att rökning är 
värre än tobak. Vilket kom på tal vid ett fler tal gånger under fokusgrupperna.  

Rökare ansåg att snus var äckligare att bruka medan snusare ansåg att rökning var äckligare 
att bruka (se bilaga 3). Detta tror vi är enkelt förklarat genom den fjärde och sista strategin 
som innebär att man ignorerar dissonant information och söker konsonant information, i detta 
fall söker man stöd hos andra personer (Evans et Al., 2008, sidan 28). Detta är också något 
som vi kunde se bland våra respondenter då rökare söker bekräftelsen hos andra rökare och 
snusare söker bekräftelse hos andra snusare. Detta för att bryta det obehagliga mentala 
tillstånd som uppstod när de pratade illa om varandras tobaksbruk och då istället känna 
harmoni, vilket är precis vad alla fyra strategierna har som uppgift.  

4.2.2 Attitydkomponenter, det sociala sambandet  
Det mest förekommande när vi började med att visa bilaga 1 var att respondenterna tänkte på 
snus och cigaretter oberoende om respondenten tillhörde rökare, snusare eller icke- 
tobaksanvändare. De flesta ansåg att samhället idag är mer accepterande gentemot snusning 
än vad det är mot rökning och de ansåg alla att rökning är farligare än vad snus är.  
 
Icke-tobaksanvändare nämnde allt det negativa med tobaksanvändningen (se bilaga 1). Bland 
annat att det är farligt för hälsan, fula tänder, luktar illa, dyrt etc.  Snusare däremot var inte 
lika negativa i sin inställning till tobak mer än att självklart är det hälsofarligt och onödigt 
men även gott! Snusare var noga med att nämna de märken som de snusade och sa att det är 
otroligt viktigt och hör ihop med vilken status man har. Snusare och icke-tobaksanvändare var 
relativt överens kring cigaretter som ämne (se bilaga 2) och rabblade upp alla negativa 
associationer kring cigaretter. De sa båda att det är äckligt, dyrt, man får dåliga lungor och att 
det är betydligt farligare att röka än vad det är att använda snus.  
 
Rökarna betonade verkligen att rökning är en social handling och de flesta som försökt sluta 
sa att det var den svåraste biten att förlora och hantera (se bilaga 2). Alla respondenter var 
även överens om att man i skolan och hemma får lära sig att användning av tobak är dåligt för 
dig men ändå så gör de flesta det ibland på fester i alla fall.  Men detta sa respondenterna kan 
bero mycket på grupptryck och att det anses lite coolt att faktiskt använda tobak. Något som 
alla våra respondenter kunde referera till och ha känt av. Detta är något som De Vries et al. 
(2006) styrker då de säger att ungdomar värderar vänskap mycket högt och är angelägna om 
att passa in i en grupp, och de påverkas starkt av dess gruppmedlemmar. Ungdomar väljer 
alltså vänner med liknande attityder och beteende som dem själva angående rökning. Detta 
går att sammanföra med referensgrupper något som Bearden & Etzel (1982) säger är den 
individ eller grupp av individer som påverkar beteendet av en enskild individ. Det är via 
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sociala jämförelser inom våra referensgrupper och mellan referensgrupper och andra individer 
eller grupper som avgör vilka konsekvenser som blir vårt beteende. Här påverkas alltså 
individen till ett specifikt beteende på grund utav den sociala omgivningen som han eller hon 
har. Som rökare hade man en bra attityd och inställning till rökning även om man faktisk vill 
sluta, medan snusarnas och icke-tobaksanvändarna hade en mer negativ attityd till cigaretter. 
Rökning ses bland ungdomar som något socialt och kopplas allt för ofta ihop med alkohol och 
fest. Enligt respondenterna så ansågs det att det är lätt att falla för grupptrycket och det sociala 
med rökning men med snus är det lättare att avstå.  

Attityderna till snus känns betydligt mer diffusa och det känns mer acceptabelt bland dagens 
ungdomar att snusa. Det var klart att det var något manligt och tjejerna kunde inte se sig 
själva använda snus någon gång. Det fanns en typ av acceptans för snusning och det påverkas 
självklart även utav det sociala och grupptryck här med, dock så kan man på ett mer subtilt 
sätt snusa än vad man kan röka. Här får man gå djupare in på det sociala sammanhanget för 
att få en koppling, tittar man på det sociala sammanhanget och den sociala identiteten så ser 
man att den sociala identiteten härrör från de grupper som man är en del av. Precis som Tajfel 
och Turners (1986) säger i sin teori, är den sociala identiteten formad genom kategorisering, 
identifikation och social jämförelse. Genom att kategorisera och dela upp människor, grupper 
och kulturer i några kategorier, kan vi gruppera oss i hierarkier utifrån hur vi uppfattar att vi 
ses av andra. Vi uppnår identifiering när vi resonerar kring oss själva i förhållande till andra, 
när vi är en del av en specifik grupp, exempel ett yrke eller en nationalitet. Vi gör också en 
social jämförelse där vi jämför oss med andra och därmed skapar en social identitet. Detta 
känns mer passande när det kommer till påverkan av det sociala och snusning då som 
ungdomarna själva sa så är det coola, inne-killar, som påverkats av varandra och som sagt 
innan flera idrottare, som de har som förebilder.  

De respondenter som någon gång försökt sluta sa vidare att en stor skillnad som finns är hur 
rökarens attityd och tankar till cigaretter förändras från när man är rökare till att man är före 
detta rökare (se bilaga 1). De sa att när de rökte så såg de bara de positiva aspekterna av 
rökning och när de väl hade slutat så började de tänka på de negativa, cancer etc. Detta trodde 
de berodde på rädsla att när man väl står där med cigaretten i handen vill man inte tänka på 
vad man utsätter sin kropp och andra i närheten för (även kopplat till kognitiv dissonans 
ovan). Detta kan man koppla samman med, de tre attitydkomponenterna:  
 

- Kognition,  
o För rökare: Man vet att det är dåligt för hälsan och vilka risker det 

medför en själv och andra. 
- Affektion,  

o För rökare: Här ställer sig rökarna positivt och associerar endast 
rökning, objektet, med bra saker. 

- Intentionella, konativ,  
o För rökare: Man vet att det är dåligt att röka men man gör inget åt 

det. 

Bland respondenterna berättade flera att de blivit påverkade att testa och börja röka då de hade 
vänner eller bekanta, äldre än dem, som gjorde detta och tyckte då att det såg häftigt ut och 
blev själva nyfikna. Detta styrker Leonardi-Bee, Jere, Britton, (2011) och säger att det har 
visats att om man har ett rökande syskon mer än fördubblar risken att börja röka jämfört med 
dem som har rökfria syskon. Ungdomar i de tidiga tonåren tycks överskatta normen för att 
röka och justerar då sitt eget bruk efter hur de själva tolkar normen. Även Edvardsson (2012) 
säger att kompisars och/eller föräldrars tobaksvanor tillsammans med omgivningens normer 
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och attityder är vad som formar ungdomarnas attityd till tobak. Enligt våra respondenter var 
det även många som började snusa på grund utav kompisar som influerade dem att prova eller 
att man hade en pappa som gjorde det. Som Edvardsson (2012) beskrev formar kompisars 
och/eller föräldrars tobaksvanor tillsammans med omgivningens normer och attityder, 
ungdomarnas attityd till tobak. Referensgrupper och igenkänning var något som togs upp 
under fokusgrupperna vilket har en stor påverkande faktor för olika uppfattningar och 
tillhörighet. När man ser något man känner igen kan man känna en kontakt till det. Man vill 
ingå i samma grupp människor, kunna identifieras med den gruppen, detta kan ske genom att 
till exempel färga håret, bära en viss stil på kläder eller just genom att röka eller snusa. På 
något sätt vill man uttrycka sig och skapa en image utåt. 

4.2.2.1 Attitydförändring 

När bilderna visades kunde vi tydligt se attitydförändringar beroende på vilken koppling 
bilden hade till tobak. Första bilden (bilaga 5) vi valde att visa föreställer två mycket kända 
personer som röker och något som var tydligt när våra respondenter fick se denna bild var att 
de alla tyckte att den inte påverkade rökning negativt. Snarare tvärtom, majoriteten fick en 
positiv känsla kring bilden och tyckte personerna var ”snygga och sexiga”.  

Det kan förtydligas att inte själva rökningen för alla respondenter upplevdes som snyggt och 
sexigt men att personerna på bilden upplevdes på detta sätt och att rökningen inte styrde 
denna uppfattning åt ett negativt håll. Detta ledde till en diskussion som mynnade ut i att det 
är mycket upprörande och oroande att dessa typer av positiva associationer blandas 
tillsammans med tobaksbruk. Man exponerar inte bara en produkt utan också en livsstil. Med 
hjälp av kända, snygga och rika människor kan tobaksbolagen sätta sina produkter i samband 
och på så vis skapa en positiv bild av sina produkter. Många av respondenterna, främst icke-
tobaksanvändare och snusare, blev väldigt upprörda över just detta. De menade att det är 
farligt att stora förebilder samt kända människor som mängder av ungdomar ser upp till visas 
på detta sätt. En förebild är någon du vill efterlikna eller ser upp till vilket innebär att du allt 
för ofta tar efter det som just den personen gör. Någon som är osäker på sin ståndpunkt vad 
det gäller just tobak kan enkelt påverkas i sin uppfattning om denne ser sin stora förebild 
använda sig av detta.  

Respondenterna var tydliga i sina åsikter över bilden, rökningen upplevs varken ohälsosam 
eller äcklig. Det skapades inga känslor om att personerna på bilden skulle lukta illa, åldras 
snabbare eller dö i förtid. Tvärtom upplevde respondenterna bilderna som coola, fräscha och 
snygga samt med en association till njutning och fashion. Som Freeman & Chapman (2009)  
beskrivit tenderar tobaksreklam att skapa en bild av en viss livsstil, där tobak tillgodoser ett 
visst socialt, fysiskt och psykologiskt behov. De beskriver också hur de positiva associationer 
som skapas ökar intresset för produkterna (Freeman & Chapman, 2009). Det är otroligt 
intressant att se hur samtliga respondenter upplevde att bilden utstrålade positiva associationer 
till rökning, även från de som är icke-rökare och i övrigt har en negativ syn kring rökning. 
Något som också skapade stor ilska, de menade att om dem som är starka i sin ståndpunkt 
över vad de anser om tobak och rökning kan påverkas och tycka att det ser coolt och fräscht ut 
att röka, hur påverkas då yngre nyfikna mer mottagliga ungdomar?  

Den andra bilden (bilaga 6) om rökning gav våra respondenter möjligheten att se 
användningen av cigaretter från ett annat perspektiv. Den visar till skillnad från den första 
bilden, där personerna visades utan någon rök i stilrena svartvita foton, en glåmig något 
rödflammig man med rök kommandes ur munnen samtidigt som cigaretten hänger från 
läppen. Bilden är inte riktigt lika skrämmande och har inte lika klara budskap om hälsorisker 
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som bilder på cigarettpaketen utomlands men den gav kraftiga åsikter. ”Åh fy!”, ”usch vad 
äcklig”, ”nasty”, ”ofräscht” osv. var några av de kommentarer som uttryckets utav våra 
respondenter. Både rökare, icke-tobaksanvändare och snusare uttryckte att bilden tydligt stod 
för ohälsa och skadlighet. Det fanns inget fräscht eller glammigt i bilden och den uppgavs 
bland annat som rent av ”vidrig och skabbig”.  

Att attityder och uppfattningar så drastiskt kunde ändras för alla våra respondenter var 
fascinerande att se. Det blir tydligt hur påverkbara ungdomar är och hur lätt en attityd kan 
förändras.  

Nästa bild som visades (tredje bilden, bilaga 7) som visades illustrerade en hand med en 
lössnus dosa. Här var alla respondenter tydliga med att lössnus ansågs äckligt och något som 
äldre använde. De menade på att ingen dom känner skulle snusa lössnus och även kategorin 
respondenter som snusar menar att det är äckligt med lössnus: ”Det rinner och fastnar mellan 
tänderna”. Vidrigt, kladdigt och gula tänder är ytterligare några utav de beskrivningar som 
togs upp utav respondenterna. Lössnus är mycket mer påtagligt och synligt än portionssnus 
vilket kan vara en förklaring till varför det upplevs som just ofräscht och äckligt för övriga.  

Många av respondenterna tog upp ämnet bakterier, vilket var mycket spännande att se. 
Kontrasterna av att tycka illa om bakterierna i en lössnusdosa men ingen större reaktion över 
till exempel mängden tjära i en cigarett. När något går att se och ta på blir det mer påtagligt 
och verkligt vilket i sin tur gör att vi påverkas på ett annat sätt. En cigarett maskeras med ett 
till synes ”fräscht” vitt papper och ett filter medan lössnus ligger som en brun och lite kladdig 
massa i en ofta guld eller ljust brun färgad dosa. 

När fjärde bilden (bilaga 8) visades, som illustrerade portionssnus, blev respondenterna 
märkvärt neutrala och det fanns inte mycket starka reaktioner alls. ”Mer okej än lössnus”, 
”bättre än lössnus” och ”mer sofistikerat” var uttryck som dök upp. Det märktes tydligt hur 
det blev en jämförelse mellan föregående bild om lössnus med bilden av portionssnus. Man 
kan se tydliga kopplingar som förklarat i föregående stycke att ju mer påtagligt någonting är 
ju mer förstår vi människor och har då lättare för att tycka och uppfatta någonting kring det. 
Portionssnus är knappt synligt när det brukas och syns egentligen bara när någon ”lägger in 
och plockar ut”. Detta kan många icke-snusare uppleva som äckligt men eftersom det inte är 
en pågående aktivitet glömmer vi enkelt bort och går vidare. 

4.2.3 Exponering 
När det kom till tobaksreklam och exponering så var alla respondenter utav samma mening att 
tobaksreklam inte existerar, vilket stämmer till viss del. Detta var en förväntad situation för 
oss då kunskapen om tobaksreklamens regleringar är allmän och vi människor upplever sällan 
medvetet att vi stöter på tobaksreklam. Vidare förklarade vi hur vi menar att exponering av 
tobak över lag också är en typ av tobaksreklam, ofta undermedveten.  
 
Respondenterna fick ett större perspektiv över tobaksreklam och exponering av tobak och det 
upptäcktes bland annat hur respondenterna ansåg att dagens exponering gör att cigaretter 
skildras som kvinnligt och snus som manligt. Något som tydligt speglades när vi visade 
bilderna i slutet på fokusgrupperna och som återfinns i flera utav de forskningsstudierna som 
vi studerat. Adamo et. Al. (2010) skriver att ungdomar är högintressanta målgrupper för 
tobaksindustrins marknadsföring i Sverige och i andra delar av världen. Adamo et. Al (2010) 
säger också att det är genom exponeringen som individer kopplar tobak med positiva attityder 
så som självständighet, coolt, frigörelse och skönhet.  
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Snusarna beskrev hur de ser negativt på hur man får använda sig utav exponering av tobak 
och att dem själva upplever att det påverkar dem i valen kring varumärke, något som även 
rökare kunde känna igen sig i. Precis som Pierce (2007) påpekar finns det idag, med hjälp av 
olika forskningsdesigner, bevis att tobaksbolagens marknadsföring och rökvanor hos 
befolkningen hänger ihop. Han beskriver hur marknadsföring av tobak uppmuntrar till 
rökning, oavsett ålder. Freeman & Chapman (2009) instämmer de med och beskriver hur 
tobaksbolagen länge hävdat att cigarettreklam endast är avsedda för befintliga rökare och 
syftar till att konkurrera med andra märken och tobaksprodukter, dock visar senare analyser 
på motsatsen. Som Pierce (2007) också beskrev syftar reklam till att få en viss målgrupp att 
konsumera den produkt som företaget i fråga vill sälja. Tobaksreklam tenderar att skapa 
föreställningar av hur en livsstil med rökning kan främja sociala, fysiska och psykologiska 
behov. Dessa positiva associationer till rökning påverkar barn och ungdomar och ökar i sin tur 
intresset av produkterna (Freeman & Chapman, 2009). 
 
Det finns, som nämnts tidigare, ett starkt samband mellan exponering av tobak, och 
tobaksanvändningen.  Freeman & Chapman (2009) beskriver hur en ökad exponering kommer 
öka viljan hos barn och ungdomar att testa tobak, något som också hävdas av Hanewinkel et. 
Al. (2010). Ett exempel på detta och något som de flesta respondenterna kunde relatera till var 
om de såg kändisar eller idrottsstjärnor som brukar tobak både i och utanför sociala medier.  
Dessa som då är ”förebilder” kan påverka de unga till att bli mer nyfikna på att testa tobak 
själva. De anser att de borde vara helt strikt förbjudet att visa reklam som associeras med 
snus, cigaretter, alkohol m.m. 
 
Något intressant som kom fram när vi visade den femte bilden (bilaga 9) som visade en bild 
på Katrin Zytomierska där hon gör reklam för snus. Här blev den största och starkaste 
reaktionen att det såg fel ut med en tjej som förespråkade snus. Respondenterna, både tjejer 
och killar, menade att det är mer manligt och mer okej för killar att snusa än att tjejer gör det. 
De respondenter som var killar upplevde främst att de inte tycker att det passar med tjejer som 
snusar, utan någon bra förklaring har snus alltid upplevt som manligt och det känns fel och 
inte så fräscht när tjejer gör det. I dagens samhälle ser fördelningen ut att fler män snusar än 
vad tjejer gör och fler tjejer röker än vad killar gör, manliga respondenter beskrev i sin tur hur 
de känner att det är mer okej att killar röker än att tjejer snusar. Det är mer okej att killar är 
lite ruffiga och smutsiga, vilket ibland kan uppfattas som ”snyggt och sexigt”. Men tjejer 
förväntas vara fräscha och ”kvinnliga”, cigaretter är på det sättet mycket mer maskerat och ser 
för ögat fräschare ut i sin förpackning och form vilket då anses mer acceptabelt för kvinnor.  

Många av respondenterna blev upprörda över att denna typ av reklam kan locka fler tjejer att 
vända sig mot snus. Detta kan diskuteras om det är bra eller dåligt, som tidigare forskning 
tyder på röker fler unga tjejer och det kanske hade varit bättre att vända sig mot snus, men å 
andra sidan tyder tobaksanvändning, oavsett vilken tobak, på att man har lättare för att lockas 
till andra typer av tobak. Det diskuterades också om att reklamen är missvisande, vissa känner 
igen kvinnan på bilden som en hälsoprofil vilket respondenterna tyckte blev missvisande och 
inte passande i samband med tobaksreklam. Det finns vissa miljöer som vi människor är mer 
och mindre toleranta med att det brukas tobak. Det blev även här påtagligt, när dem kunde 
relatera till personen, att det skapades mer känslor. De uttrycktes att det var dåligt att hon som 
är känd hälsoprofil promotar något som är dåligt för hälsan. Dock var inte hälsoaspekten i 
övrigt ett ämne som diskuterades mycket här i jämförelse med tidigare bilder angående 
rökning. 
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4.2.4 Produktdesign 
Något som diskuterades flitigt var huruvida märket, smaken och utseendet etc. påverkade 
valet av cigarettmärke och snus (se bilaga 2 och 3). De flesta var faktiskt överens om att 
smaker och märken så som, Marlboro fresh och Camel Activate klick gör att rökningen blir 
fräschare och betydligt mer ”inne” och finare än vanligt cigaretter.  Detta kan man koppla 
samman med referensgrupper och att man då som individ baserar sitt köpbeslut på det han 
eller hon tror skulle ge och stärka ens image och status (Park och Lessig 1977), även kallat 
Värde och status påverkan (kapitel 3.2.2.1). Att röka samma cigaretter som de andra i sin 
sociala omgivning tillfredsställer ens plats i gruppen.   
 
Att varumärke och snus överlag är starkt sammankopplade kan man tydligt se i snusarnas 
besvarande, under diskussionen av både bilaga 3 och bilaga 4 nämndes varumärke som 
association. Snusarna beskrev hur de anser att vissa märken är associerade till ”status och 
kvalité”, så som Göteborgs Rapé, och andra till ”billig skit”, så som Kaliber. Att dessa 
uppfattningar skapats kan enkelt väljas att ses som att företagen lyckats med sin reklam, eller 
också har attityden även påverkats av referensgrupper. Det kan till exempel handla om att 
någon typ av förebild eller viktig person för individen har uttryckt ett visst budskap om ett 
visst varumärke (Bearden & Etzel, 1982) och att detta i sin tur påverkat attityden till de olika 
varumärkena, informationspåverkan (kapitel 1.2.2.1). Man skulle också kunna se att värde- 
och statuspåverkan (kapitel 1.2.2.1) spelat en stor roll i detta sammanhang, om individens 
referensgrupp har en gemensam attityd på ett visst varumärke kan detta skapa värde- och 
statuspåverkan för individen kring vilket varumärke hen ska välja. En utilitaristisk påverkan 
skulle också kunna urskiljas då den gemensamma attityden i referensgruppen skapar 
förväntningar i gruppen på vilket varumärke som anses ”rätt” och bör användas.  
 
 
Icke-tobaksanvändarna tog upp att det anser att alla paket och dosor borde vara helt neutrala 
för att inte locka nya och behålla tobaksanvändare. Även att man inte borde få smaksätta 
tobaken för att göra den ”roligare”. Tobaksanvändarna höll med och sa att designen på 
dosorna och paketen och smaken utgör en avgörande faktor till varför man väljer just den 
produkten man valt. Snusare påpekade då att nya smakkampanjer och säsongs editions gör att 
de påverkas att prova nya märken och smaker. Internationella tobakskonventionen vill nu 
lagstifta att förpackningarna ska vara helt neutrala (Tobaksfakta, 2012). De vill alltså 
standardisera förpackningens utseende både i färg och form, där inga logotyper eller annan 
dekor tillåts och namnet på varumärket endas trycks med vanligt typsnitt i liten och svart 
storlek. Flera undersökningar stödjer detta förslaget då de visar att neutrala paket inte är lika 
attraktiva och konsumenterna får en mer negativ attityd till tobak, speciellt bland 
ungdomar(Tobaksfakta, 2012). Bevisligen då våra respondenter antydde det samma och de 
var alla överens om att detta skulle göra användningen av tobak mindre attraktiv för dagens 
ungdomar och tobaksanvändare. 

5 Slutsatser  

5.1 Exponering & Varumärke kopplat till attityd 
Något som är intressant är att alla deltagande respondenter i fokusgrupperna trodde att reklam 
och marknadsföring av tobak inte förekom. Efter vi definierat vad som menas med reklam 
och marknadsföring, alltså all typ av exponering, av tobak insåg samtliga respondenter hur 
vanligt och ofta förekommande det är i dagens samhälle. Ungdomar påverkas mycket av 
dagens sociala medier, det med andra liknande typer av exponering gör att påverkan att ta 
steget till att börja använda tobak ökar.  

http://1.2.2.1/
http://1.2.2.1/
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Införandet av neutrala paket, utan en lockande design, genomförs i allt fler länder. Detta var 
något som de icke-tobaksanvändarna tog upp och såg som en lösning för att minska 
tobaksanvändningen, de var övertygade om att det skulle bli mindre attraktiv för alla parter. 
Vi kunde tydligt se vikten av hur tobaksprodukter exponeras påverkar attityderna. I samband 
med att vi visade första och andra bilden uppmärksammades stora skillnader i attityderna. 
Reaktionerna som uppstod när andra bilden visades i förhållande till första var 
häpnadsväckande och fick oss att börja fundera kring hur varningsbilder eller till och med 
neutrala paket skulle påverka svenska ungdomars attityder till tobak. Som beskrivits tidigare 
har studier kring neutrala paket visat att det skulle ge intrycket av innehåll med låg kvalitet 
och sämre smak till skillnad mot varumärkesprodukter. Det skulle innebära ett mindre intresse 
och nyfikenhet för produkterna.  
 
Varumärket bland ungdomar är otroligt viktigt och det är något som kopplas samman med 
image, det sociala och attityd. Priserna är något som påverkar både snusare och rökare mycket 
till att prova nya märken och smaker. Att bygga upp ett varumärke och en produkt handlar om 
att skapa behov hos kunderna. Detta är precis vad tobaksbolagen har gjort bland ungdomarna, 
att uppmuntra icke-användare att experimentera och bli regelbundna användare samt få 
befintliga användare att inte sluta eller tidigare användare att börja igen.  
 
Ungdomar ser gärna förbi den kunskap som finns kring tobak idag, man ser bara det som är 
här och nu och har svårt att koppla det till fakta. Beroende på hur de olika tobaksprodukterna 
visades upp skapades eller ändrades de attityder som fanns. Var det fina och glamorösa bilder 
upplevdes även produkterna så. Var det ofräscha och lite skitna upplevdes även produkterna 
så. Det blir så tydligt när det sätts i jämförelse hur stor påverkan exponeringen har.  
 
Det finns ett klart samband mellan exponering av tobaksreklam och tobaksanvändning hos 
ungdomar. Detta samband syntes i våra fokusgrupper där allas attityder faktiskt påverkats av 
exponering av tobak. Varje reklamannons, som inger en positiv bild av tobaksanvändning, ett 
barn eller ungdom utsätts för kommer att påverka deras sätt att se på tobak. 

5.2 Sociala grupper & faktorer kopplat till attityd 

Det sociala sammanhanget är en stor faktor och starkt sammankopplat till tobak. Speciellt 
rökning som faktiskt ses som en socialhändelse. Rökning verkar i ett socialt sammanhang där 
en person ingår i en grupp av vänner och påverkar samt påverkas av dem. Men även snusarna 
söker socialt samstånd med andra snusare och som nämnts innan är varumärket viktigt inom 
dessa sociala grupper.  

Att ingå i en grupp är något som alla individer gör, det kan röra sig om familj, vänner och 
inom sport. Alla strävar efter att just passa in någonstans med människor som har samma 
värderingar, normer etc. Ungdomar värderar vänskap mycket högt och är angelägna om att 
passa in i en grupp, och de påverkas starkt av dess gruppmedlemmar. Ungdomar väljer vänner 
med liknande attityder och beteende som själva angående rökning. Enligt våra respondenter är 
det många som börjar snusa på grund utav kompisar som influerar dem att prova eller att man 
har en förälder som gör det. Vi anser att kompisars och/eller föräldrars tobaksvanor 
tillsammans med omgivningens normer och attityder är vad som formar ungdomarnas attityd 
till tobak. Som tonåring är man på ett otroligt skört och påverkbart ställe i livet. Den sociala 
identiteten stärker även den personliga identiteten. Tonåren är en tid då man " blir någon " och 
utvecklas i ett socialt sammanhang. Tonåren är en tid full av komplexa och motsägelsefulla 
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känslor. Som tonåring försöker man ”hitta sig själv” och börjar skapa den imagen som man 
vill ha. Detta kan leda till att man börjar bruka tobak då flera i ens grupp gör det och man 
eftersträvar att vara som de andra för att passa in. Självklart finns det individer som inte 
känner utav detta behov och kan motstå tobakbruket ändå. Användningen av tobak kan vara 
ett sätt att hantera sårbarhet, och att börjar röka eller använda snus skulle kunna vara en del av 
den unges liv när de försöker att hitta hans/hennes identitet. Att experimentera med tobak är 
en vanlig del av många ungdomars liv, men alla blir inte beroende. Den gruppen av vänner 
som man har spelar en viktig roll i en ung människas liv och gruppnormer, attityder och 
beteende. Så om det är något segment som är mer nåbart och lättare att påverka än något 
annat så är det dagens ungdomar.  

Beroende på vilken grupp man tillhör så ändras attityden där efter. Exempelvis gå man från 
att vara rökare och ingå i en referensgrupp med rökare till att bli icke-tobaksbrukare förändras 
attityden gentemot tobak. Detta kan i sin tur leda till att man söker nya sociala grupper att 
ingå i för att hitta individer som delar de nya värderingarna och normerna man har kring 
tobak. Med detta menas inte att man alltid ”byter” grupp utan mer att man kan utökar antalet 
sociala grupper som man ingår i.  

5.3 Rosa rosetten 
Dags att knyta ihop säcken med den rosa rosetten och vi börjar med att konstatera att det finns 
mycket som talar för att man inte ska använda tobak men att det ändå brukas i dagens 
samhälle. Även om man är medveten om dess risker så är det något man som tobaksbrukare 
talar för. Tobaks exponering till exempel de på sociala medier plockas lätt upp av dagens 
ungdomar som påverkas av det de ser och hör. Samhället har idag gått från att rökande har rätt 
att röka till att den icke-rökande har rätt för att inte utsättas för passiv rökning. Arbetet mot 
tobaksanvändningen och mot exponeringen av tobak måste fortsätta och fler måste engagera 
sig för att man ska kunna se resultat. Om tobakskonventionen får igenom sina förbud, bland 
annat neutrala paket, så tror vi att antalet nya rökare och snusare skulle sjunka dramatiskt om 
några år.  
 
Attityderna till tobak är väldigt blandad beroende på vilken kategori man ingår i; rökare, 
snusare och icke-tobaksanvändare. Något som känns fel är att attityderna för brukare är 
väldigt positiva även om de själva är medvetna om riskerna.  Det verkar som att ungdomars 
attityder idag är ganska avslappnade och oftast förknippas tobak med positiva aspekter så som 
fest, sommar, sol njuta etc. Vilket gör att själva attityden överlag och inställningen till tobak 
blir positiv. Efter de bilder och ord som visades under fokusgrupperna har vi fått 
uppfattningen av att en utav de största faktorerna till attityd beror på hur tobak exponeras, det 
handlar om vilken känsla olika illustreringar ger. Genom att exponera cigaretter och snus 
tillsammans med till exempel kända personer, förebilder, vackra och sexiga personer osv. 
skapas känslor hos oss människor. Vi får en uppfattning om att användningen av tobak är ett 
sätt för oss att framstå som de på reklamen, bilden eller filmen gör.  
 

När vi vidare frågade de respondenter som använder tobak varför dem gör det, med tanke på 
den kunskap om hälsorisker som finns idag, såg vi att de var påtagligt reserverade och hade 
inget bra svar på frågan. Vi såg hur yttre faktorer så som referensgrupper och familj etc. hade 
stor inverkan på individernas beteende. Det klarlades även hur det handlar om att framstå som 
någon/något, man vill tillhöra en speciell grupp eller liknande.  
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Det som alltså motiverar dagens ungdomar och formar deras attityder till tobak är främst 
exponeringen och den sociala faktorn. Dessa bitar är inte alltid självklara eller medvetna för 
respondenterna själva men något som man utifrån sett ser tydligt. 

5.4 Slutdiskussion  

Några intressanta upptäcker som dykte upp under uppsatsens process var att rökarna hade en 
mycket positiv attityd och association till rökning men ändå ville de flesta vara icke-
tobaksanvändare och var väl medvetna att det är dåligt för hälsan. Hur kan man vara så 
positiv till något som man vet är så dåligt? Vi ser det som att man inte vill erkänna för sig 
själv om de farliga riskerna med rökning och respondenterna sa att det var endast när de slutat 
som de började få en negativ inställning till rökning. Detta kan bero på rädsla, att man inte vill 
tänka på vad man utsätter sin egen kropp för och andras när man väl är brukare, något som en 
utav våra respondenter också påpekade.  

Även att alla respondenter säger att snusning är bättre än rökning tror vi beror på att samhället 
har skapat den normen. Men det finns också forskning som tyder på att snus kan vara en 
inkörsport till rökning bara för en minoritet och att snusanvändning är korrelerad till att vara 
en icke-rökare eller före detta rökare. Att ha det som argument för att få snusa är inget grundat 
argument och vi anser att vetskapen om snusets negativa följder borde höras och synas mer i 
samhället.  
 
Tobaksbolagen fortsätter att påverka ungdomar och tar till alla knep som finns för att nå ut 
med sina budskap. Det är här som tobakskonventionen verkligen jobbar för att förebygga att 
tobaksbolagen kan, har tillåtelse och tillgång, att påverka dagens ungdomar så pass mycket. 
Användning av smaktillsatser har ökat mycket under de senaste åren och syftet är dels att göra 
produkterna mer attraktiva för målgruppen och dels locka fler personer att använda 
tobaksprodukten som inte tidigare har använt tobak. Detta var något som snusarnas 
påpekande stärkte, genom olika säsongs editions och nya smaker lockas dem som användare 
att prova nya märken. Att något måste göras för att minska tobaksbolagens marknadsföring 
och reklam ytterligare ser vi som något självklart. Vi människor exponeras dagligen för tobak 
ofta utan vidare reflektion, något vi troligen inte kommer kunna påverka, vilket gör det ännu 
viktigare att reglera det vi kan påverka så som produktdesign, smaksättning osv. 

5.5 Bidrag till fortsatt forskning 
Det vi anser skulle kunna vara en fortsättning på vår studie är om man skulle se 
attitydformningen från tobaksbolagens sida. Hur arbetar de för att nå ut till sina segment och 
hur medvetna är de om vad som påverkar segmentet och inte.  

Under forskningsgrupperna upptäckte vi hur illa omtalat lössnus var hos respondenterna. Det 
fanns i princip ingen positiv respons alls för denna typ av tobaksprodukt. Att skapa en 
portionspåse för snuset har underlättat och gjort snusningen mindre slafsig och ofräsch, nu 
behöver man inte längre tänka på hur man rullar en bra prilla. Man kan se en liknelse i hur 
cigarett varumärken arbetat på samma sätt för att underlätta användningen av tobak. Förr 
rullades egna cigaretter, med eller utan filter, lite tobak i munnen kunde man lätt spotta ut. För 
att göra det enklare skapade då bolagen färdigrullade cigaretter med ett filter i, paketerade i 
behändig storlek som enkelt fick plats i fickan. Dock fanns den äckliga och ofräscha 
tobaksröken kvar och påverkade andedräkten. Då lanseras en rad av mentol-cigaretter, bättre 
andedräkt, ännu fräschare, ännu enklare, klicka bara på filtret så får du mentol när du vill. 
Studien har snuddat vid att uppmärksamma alla de små knep tobaksbolagen jobbar med för att 



 

24 
 

linda sina användare hårt runt sitt lillfinger, exempelvis designen på paketen. Att fortsätta 
gräva djupare i detta skulle kunna lyfta tobaksbolagens sätt ännu mer mot ytan för att på så 
vis öppna ögonen för fler i allmänheten vad som faktiskt pågår när det gäller 
marknadsföringen av tobak.  
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7 Bilagor 
 
Här nedan följer de tankekartor som växte fram under fokusgrupperna. De båda gruppernas 
associationer och tankar är sammanslagna då de inte skilde mycket mellan de båda 
grupperna.  De som står kring orden och bilderna är alltså respondenternas 
ställningstaganden kring tobak, uppdelade i rött för rökare, blått snusare och grönt för icke-
tobaksbrukare.   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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