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Abstrakt 

Rökare får allt mer mindre utrymme att röka på och det blir allt mindre socialt accepterat att 

röka i dagens samhälle. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur rökaren upplever 

samhällets normer och negativitet kring rökning, samt hur detta påverkar dem. Vår 

huvudsakliga frågeställning har varit ” Hur påverkas rökare av samhället nedvärderande syn 

på rökning?”, men även om det finns någon skillnad i deras rökningsbeteende beroende på 

social situation. Studien är gjord med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer, där vi 

intervjuat 6 rökare allt ifrån åldern 23-70. Vi har använt oss utav Goffmans intrycksstyrning 

och Harveys rumsbegrepp för att kunna förklara ur ett sociologiskt perspektiv hur rökaren 

upplever samhället och hur det påverkar denne. Vårt resultat har visat att rökare anpassar sig 

väldigt mycket till den sociala situationen, samt tar hänsyn till andra och att rökare kartlägger 

sin rökning grundat på tid, rum och social situation.  

Nyckelord: Rökning, rökningsbeteende, påverkan, intrycksstyrning, anpassning, tid och rum.  

  



 
 

Abstract 

Smokers get increasingly less room to smoke and it is becoming less socially acceptable to 

smoke in today's society. The purpose of our paper is to examine how the smoker 

experiencing social norms and negativity surrounding smoking, and how this affects them. 

Our main research question was "How does the negative view on smoking in today’s society 

affect smokers?”, but also if there is any difference in their smoking behavior depending on 

the social situation. The study was conducted using a qualitative approach in the form of 

interviews, where we interviewed six smokers ranging from ages 23-70. We have used 

Goffman's presentation of Self and Harveys space theory to explain from a sociological 

perspective how smokers perceive society and how it affects him. Our results have shown that 

smokers are very adapted to the social situation, they are considerate and that smokers chart 

their smoking based on the time, place and social situation. 

Keywords: Smoking, smoking behavior, influence, presentation of self, adaption, time and 

space.  
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1. Inledning 

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport Exponering av tobaksprodukter (2012) att 

exponeringsförbud, exempelvis marknadsföringsförbud gör så att människor får en mer 

negativ inställning till tobak och att detta minskar den sociala acceptansen. I Sverige är det 

marknadsföringsförbud gentemot cigaretter och den enda exponering cigarretter får är att dem 

syns i kassan. Sedan förbjuder Tobakslagen (SFS 1993:581) enligt 2 och 4 § rökning i vissa 

offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, såsom skol- och barnomsorg, restauranger och 

hotellet m.m.  I artikeln ”Tvinga tobaksindustrin ta ansvar för fimpskräpet”(Axelsson et al. 

2013) tas det upp att i den nya lagen om nedskräpning så inkluderas inte ciggfimpar i lagen. 

Kommuner runt om i Sverige anser att ciggfimpar borde inkluderas av lagen och att 

regeringen borde införa detta i lagen. Tobaksfakta.se skriver sedan i sitt faktablad Tobaksrök 

utomhus också en hälsorisk (2012), om att utomhusmiljöer också blivit rökfria. Bland annat 

uteserveringar, entréer till offentliga byggnader, busshållsplatser, parker och välbesökta 

stränder. Vidare skriver Tobaksfakta.se (2012)om rökfria arbetsmiljöer. Allt fler arbetsplatser 

i Sverige har infört rökfri arbetstid, två tredjedelar av Sveriges kommuner har infört rökfri 

arbetstid.  

Det är mycket som görs i Sverige för att minska exponering av cigaretter, för att få folk att 

sluta röka och det finns en stor del kampanjer gentemot rökning, som visar hur farliga 

cigaretter egentligen är. Men hur upplever rökare all denna negativitet kring deras vanor? Hur 

upplever dem denna begränsning som uppstår kring rökning? Det finns inte så mycket 

forskning gjord kring rökarens upplevelse av samhällets normer och negativitet kring 

rökningen. Ännu mindre kring hur rökaren påverkas av denna negativitet. Vidare så har vi 

själva funderat kring hur rökare har det när vi ser alla rökrutor och rökförbud överallt i 

samhället. En av oss är själv rökare och tycker inte om rökrutor och dylikt då det får en att 

känna sig som ett visningsexemplar på vad som är dåligt i samhället. Bristen på forskning 

kring ämnet och våra egna erfarenheter gjorde så att vi valde att forska kring just ämnet 

rökare och deras upplevelser.  

Vi kommer i denna uppsats att genom intervjuer med rökare visa hur normerna och 

negativitet påverkar dem och vad dem gör för att motverka den negativitet som kan riktas mot 

dem på grund av att de röker. Vi vill med denna uppsats skapa en djupare förståelse kring 

rökares upplevelser och deras rökbeteenden i samhället.  
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2. Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka den sociala 

problematik som en rökare kan uppleva i dagens samhälle. Idag har rökning en negativ klang 

och det blir allt mer förbud och normer som skapar ett litet handlingsutrymme för rökaren att 

bruka. Det finns ett flertal ”sluta röka” kampanjer runt om i Sverige och på senare år har 

rökrutor införts utanför bland annat skolor, sjukhus och bibliotek. Det blir allt fler ställen i 

samhället som har rökförbud och vi vill med denna uppsats undersöka vilka effekter alla dessa 

förbud, negativa syn och negativa normer har på rökaren. Vidare vill vi undersöka hur dessa 

effekter enligt rökaren själv påverkar deras rökvanor och om det finns någon skillnad grundat 

på i vilken social situation rökaren befinner sig i.  

Vår huvudsakliga frågeställning är:  

- Vilka effekter har samhällets nedvärderande syn på rökning på dem som röker? 

Sedan har vi en underfråga: 

- Upplever rökaren någon skillnad i rökningsbeteende beroende på vilken situation rökaren 

är i? 

2.1. Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel ett presenteras inledningen, syftet och vår 

frågeställning. I kapitel två behandlas bakgrund innehållande rökningens historia, tobakslagen 

och ett rökfritt Sverige, samt fem sociologiska forskningsartiklar. Vidare i kapitel tre 

presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter som belyser David Harveys begrepp rum och 

vår andra teori som är intrycksstyrning av Erving Goffman. I det fjärde kapitlet beskriver vi 

våra metodologiska utgångspunkter och den kvalitativa forsknings strategi vi använder oss av. 

I det femte kapitlet presenteras vårt empiriska material som är indelat i tre relevanta teman 

utifrån resultatet, och dessa är syn på rökning, rökning då och nu samt rökning i tid och rum. I 

kapitel sex finns analysen och i det sista och sjunde kapitlet finns sammanfattning och egna 

reflektioner. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera rökningens historia och hur det ser ut i dagsläget för 

rökare. Detta för att visa den skiftning som skett i samhället i samband med syn på rökning 

och vilka normer rökning tidigare haft samt vilka den kan ha idag. Vi kommer även att 

presentera Tobakslagen (SFS 1993:581) för att visa för läsaren vilka lagrum som förbjuder 

rökning och på vilka platser i Sverige. I kapitlet Rökning och det sociala kommer vi att från 

tidigare forskning presentera rökning och cigaretten ur ett socialt perspektiv. Detta för att visa 

hur rökare ser på cigaretten och vilka tillfällen som dem förknippar med rökning. Kapitlet 

Normer och rökning kommer bestå av en presentation kring hur lagförbud av rökning 

påverkar och skapar nya normer kring rökning. Vidare kommer vi även att visa vilka normer 

som har en stor påverkan på rökaren, men också vilka sociala sammanhang som påverkar 

rökarens val om den ska röka eller inte. Detta för att vi vill visa hur normen kring rökning kan 

ha utvecklats i Sverige efter att Tobakslagen (SFS 1993:581) och rökförbuden trätt i kraft. 

Sedan även för att visa hur dessa normer fungera och hur dessa normer verkar i sociala 

sammanhang för en rökare.  

3.1. Rökningens historia 

Tobaken kom till Sverige under 1600-talet i form av pipa och under 1641 så införde Sverige 

monopol på tobakshandel. Femtio år senare så var tobaksodlingen en av de viktigaste 

industrierna i Sverige med cirka 80 tobaksfabriker, dessa fabriker ökade under de kommande 

åren upp till mer än 100 stycken. Men det var inte förrän på 1920-talet som cigaretten ökade i 

popularitet i Sverige(Beck 2002). Cigaretten stod i början av 1900-talet för modernitet och 

elegans. Det fanns en stark koppling emellan cigaretten och filmstjärnorna. Eleanor Roosevelt 

var den första presidentfru som rökte en cigarett offentligt och detta var ett sätt för den 

moderna kvinnan att hävda sin självständighet. Populärkulturen spred rökning och cigaretter 

över hela världen, exempelvis rökte James Dean cigaretter för att på så sätt öka hans tuffa 

image(ibid.).  

Den globala spridningen av tobak skedde under 1900-talet och då var det främst cigaretter 

som brukades. Denna spridning ledda till en sjukdomsepidemi som inte uppmärksammades på 

länge. Men år 1950 kom det studier som visade att det fanns ett samband emellan rökning och 

lungcancer. Det var inte förrän 1964, då den amerikanska hälsovårdsmyndigheten visade dem 

stora konsekvenserna av rökning och denna information blev mer känt för allmänheten. Det 
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var då känt att det inte fanns något sätt att lindra skadorna rökningen åstadkom förutom att 

sluta röka. Under det här året så lades den sista tobaksodlingen i Sverige ner. I Sverige kom 

det en ny tobakslag år 1993, det skulle bland annats finnas rökfria arbetsytor och vissa 

offentliga utrymmen skulle vara rökfria. Åldersgränsen blev 18 år för att kunna köpa tobak 

och cigarettrökaren var inte längre modern eller ”tuff”. Den sågs istället som en individ som 

var drogberoende, en nikotinist(ibid.).  

 Idag röker knappt en miljon människor i Sverige, av dessa är 18 procent kvinnor och 14 

procent män. Under 60-talet så rökte omkring varannan man och var fjärde kvinna, rökning 

bland kvinnorna blev allt vanligare under 90 talet. Försäljningen av cigaretter har mer än 

halverats emellan åren 1977 och 1998 i Sverige, emellan perioden 1999-2001 ökade 

försäljningen men har efter det fortsatt att minska. I Sverige nådde tobaksepidemin i samma 

utsträckning som i andra europeiska länder, som exempelvis i Storbritannien där 80 procent 

av männen rökte under 50-talet i jämförelse med Sverige där ungefär 50 procent rökte för att 

efter 60-talet avta (Socialstyrelsen 2009)  

3.2. Tobakslagen 

Tobakslagen (SFS 1993:581) innehåller bestämmelser om bland annat rökfria områden, både 

ute och inne, rökfria arbetsmiljöer och marknadsföring.  Rökning är förbjudet i lokaler för 

barnomsorg, skolverksamhet och annan verksamhet som gäller för barn och ungdomar. Det är 

även rökförbud på skolgårdar samt utegårdar inom barnomsorg och vid fritidshem. Det är 

även förbjudet att röka inom hälso- och sjukvårdens lokaler och gemensamhetslokaler såsom 

bostadshus och vårdboende. Man får inte röka på bussar eller andra färdmedel i 

kollektivtrafiken. På restauranger eller andra serveringställen är det rökförbud. Detta 

rökförbud omfattas inte av uteserveringar. Rökning är även förbjudet vid offentliga 

sammankomster eller i andra lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis teatrar eller 

biografer. 

Vid ämnet rökfria arbetsmiljöer är huvudregeln är att ingen mot sin vilja ska utsättas för 

andras tobaksrök på arbetsplatsen. Här har arbetsgivaren ansvaret. I vissa arbeten, såsom 

hemtjänsten så kolliderar tobakslagen med andra lagar som gör att anställda i Sverige ännu 

inte har full rätt till rökfri arbetsmiljö. 

Det är i Sverige förbjudet att marknadsföra tobak, detta gäller tidningar, radio och tv men 

även annonspelare eller liknande. Den marknadsföring som är tillåten är själva försäljningen 

av tobak inne i affärerna. Denna reklam får inte vara uppsökande, påträngande eller uppmana 
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till tobaksbruk och den får även inte synas utifrån. Det är inte tillåtet för tobakstillverkare eller 

importörer att marknadsföra tobaksprodukterna genom att sponsra galor eller andra 

evenemang där allmänhet har tillträde.  

3.3. Ett rökfritt Sverige 

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till at få 

till stånd ett politiskt beslut 2015 om att Sverige ska vara rökfritt 2025. Andra länder har gått 

med i denna strategi mot att få ett slutdatum för tobaksbruket, bland annat Irland, Finland, och 

Nya Zeeland(Tobaksfakta.se 2013). 39 organisationer i Sverige stödjer detta projekt, bland 

dessa finns Läkare mot tobak, Lärare mot tobak, Cancerfonden, Sveriges tandläkarförbund 

och Hjärt- och lungfonden.  

Sverige skrev under WHOs (Världshälsoorganisationen) ramkonvention om tobakskontroll år 

2005. Denna konvention innebär att tobakskonsumtionen och den ökade hälsan som den 

medför ska begränsas och i bästa fall försvinna helt. Denna konvention innehåller åtgärder 

såsom marknadsföring som liknar den svenska tobakslagen. Vidare ska det finnas rökfria 

miljöer, bland annat offentliga miljöer och arbetsplatser. Sverige har ännu inte infört att alla 

arbetsplatser ska vara rökfria, utan det är arbetsgivarens ansvar (Regeringskansliet 2005).   

3.4. Rökning och det sociala 

I artikeln Social Smoking: An Untenable Position (Shuman & Whitesel 2009) skriver 

författarna om de såkallade ”sociala rökarna”, vilket är de som enbart röker i sociala 

sammanhang. De är varken inbitna rökare eller ickerökare.  Det som framkommer i artikeln är 

att alla rökare anser att cigaretter och rökning ökar den sociala gemenskapen emellan rökare. 

Det framkom att inbitna rökare ökade sitt cigarettintag när dem umgicks med andra rökare, av 

anledning att det blev en ”delad upplevelse” av samtliga.  De sociala rökarna såg att även dem 

inbitna rökarna rökte för den sociala aspekten, rökning skapade en sorts samvaro och man 

märkte att rökare drogs till rökare, speciellt om rökaren var i närvaro av majoriteten 

ickerökare.  Vidare så framkommer det även att dem rökare som tidigare varit inbitna rökare 

men nu var sociala rökare tidigare hade dolt sin rökning, detta för att avstyra potentiellt 

trakasseri från ickerökare (ibid.).  

Anu Katainen (2010) skriver i sin artikel ”Social class differences in the accounts of smoking 

–striving for distinction?” om skillnader på rökvanor emellan arbetarklassen och 

medelklassen. I artikeln framkommer det att medelklassen tänkte mer på sin rökning samt att 

dem valde att röka vid mer ”speciella tillfällen”, såsom när dem var på en segelbåt eller njöt 
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av en fin utsikt. Medan dem tillhörande arbetarklassen rökte när dem behövde och hade 

möjlighet att röka. Det som framkom från båda klasserna var att rökning hade en speciell tid 

och plats, en rökare kunde inte röka på alla platser utan skulle ta hänsyn till andra på grund av 

bland annat hälsoriskerna.  Dem tänkte på att folk runtom inte rökte och respektera dessa 

individer genom att inte röka i närheten av dem. Exempelvis så tänkte en individ från 

arbetarklassen på att inte tända en cigarrett i bilen om det satt en ickerökare där, medan någon 

från arbetarklassen nämnde att det finns situationer då du inte röker, exempelvis på ett dop, 

där är det inte acceptabelt att röka.  

3.5. Normer och rökning 

Nyborg & Rege (2003) skriver i sin artikel “On social norms: the evolution of considerate 

smoking behavior” om rökare och hur dem anpassar sig och tar hänsyn till ickerökare. 

Författarna berättar att rökare tar hänsyn till ickerökare och deras negativa attityd kring 

rökning och passiv rökning. Detta för att på så sätt bli socialt accepterade av ickerökarna. 

Rökaren kommer att väga upp olägenheterna med att ta hänsyn i jämförelse med den sociala 

acceptansen. Dem tar upp hur lagar eller regler kring rökning påverkar samhället så att rökare 

nu måste ta hänsyn till andra som inte röker. På så sätt förändras dem sociala normerna enligt 

författarna och detta jämför dem med Norge och deras lagändringar kring tobak år 1988. 

Författarna presenterar en modell om hur lagändringar kan leda till att rökare tar hänsyn till 

andra, även på platser där det inte finns något rökförbud eller reglering. Författarna säger även 

att det inte bara är lagändringen som kan påverka detta, utan att även hälsoeffekterna och att 

folk får mer information om att cigarretter är dåliga som påverkat.  

Innan lagändringarna tog rökare inte hänsyn till andra, ickerökare var vana vid passiv rökning. 

Sedan införs lagar som reglerar vart man får och inte får röka, vilket leder till att ickerökare 

blir mindre vana vid passiv rökning. När en ickerökare stöter på en rökare reagerar den mer 

negativt gentemot denne än tidigare. Denna negativitet leder sedan till en minskad social 

acceptans mot rökare som inte tar hänsyn till andra. Om förlusten av social acceptans är 

tillräckligt stor så kommer vissa rökare att ändra sina rökvanor och sitt beteende samt tar mer 

hänsyn till andra. Förändringen hos rökares beteende leder sedan till att ickerökare blir mindre 

vana vid passiv rökning än tidigare, här växer negativiteten för dem rökare som fortfarande 

inte tar hänsyn till ickerökarna. Rökarna blir inte socialt accepterande och rökningen blir 

”avskydd” hos ickerökarna (Nyborg & Rege 2003).  
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Hyegyu och Hye-Jin (2013) skriver i sin artikel “Impact of norm perceptions and guilt on 

audience response to anti-smoking norm PSAs: The case of Korean male smokers” om hur 

sociala normer och skuldkänslor kring rökning främst från massmedia påverkar rökares 

beteende och vanor. De kom fram till att tre olika sorters normer påverkar rökaren på olika 

sätt. Förbudsföreläggande normer (uppfattning om vilket beteende som är godkänt, sociala 

regler m.m.) påverkade beteendet mest, detta för att en stor del av befolkningen inte 

”godkände” att man rökte i närheten av andra. Denna norm innefattade även individens känsla 

av skyldighet till andra, därav agerade rökarna starkt utefter normen. Den subjektiva normen 

(andras förväntningar och krav) som också påverkade beteendet. Här påverkades individen av 

vad dens nära och kära tyckte om rökning i närheten av andra. Vissa valde att inte ändra sitt 

beteende och motsätta sig normerna då dens närmsta sociala omgivning accepterade 

rökningen. Om de närmaste accepterade deras rökning kände dem att resterande omgivning 

försökte manipulera dem och ta ifrån deras frihet att röka. Den tredje normen var den 

beskrivande normen (påverkar beteendet i okända miljöer eller svårtydliga situationer), som 

inte hade någon signifikant påverkan på beteende bortsett från att vissa tänkte på vad som var 

accepterat och vart du fick röka, som författarna kallar det ”sensible behaviour” 

(medvetet/förnuftigt beteende). 

Förbudsföreläggande normer var den norm som ändrade rökares beteende, detta för att dessa 

normer involverar människors känsla av förpliktelse och motiverar därför dem att följa den 

sociala normen.  

I artikeln Public places after smoke-free—A qualitative exploration of the changes in smoking 

behavior (Amos, Martin & Ritchie 2010) diskuterar författarna förändringen som skett i 

konsumtion och i beteende efter lagstiftningen om rökning på offentliga områden gått igenom 

i Skottland. Den nya lagstiftningen hade skapat normer som påverkar rökningsbeteendet i 

offentliga utrymmen. Denna förändring har lett till att dessa områden återskapats, tidigare var 

det acceptabelt att röka på dessa platser men nu är det både olagligt och socialt oacceptabelt 

att röka där. Denna förändring har påverkat de sociala interaktioner som tidigare var 

inbäddade i dessa rum. Intervjupersoner berättar att behöva gå ut och röka påverkade det 

sociala, dem fick lämna den plats dem var på, en klubb eller en pub för att röka. Detta ledde 

till att allt fler valde att gå ut och röka i allt mindre utsträckning för att inte påverka den 

sociala interaktionen. Vissa intervjupersoner rökte endast en halv cigg och försökte skynda 

”rökpausen” för att inte missa vad som pågicks inomhus. Andra gick enbart ut när någon 

annan skulle röka, detta för att inte vara ensam ute men även för att interaktionen inte 
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försvann helt på så sätt. Det blev en förändring i mönster av rökning som var kopplad till på 

vilket sätt människor integrerade i sociala sammanhang och hur människor omförhandlade 

vanerökarens beteende i det offentliga rummet. Tidigare behövde inte rökare tänka på 

rökningen i samma utsträckning men idag var dem mer medvetna om sina vanor och valde 

ibland att åsidosätta dessa för att inte förlora den sociala interaktionen som pågick på en viss 

plats. Kulturella och sociala sammanhang påverkade rökningsbeteende stort. Rökarna i denna 

studie förstod lagen och hälsoriskerna med passiv rökning och tog därför mer hänsyn till icke-

rökare. På så sätt förlängde rökarna sin moraliska identitet till en hänsynsfull rökare och 

tänkte på vart dem skulle röka, om det var olämplig tid eller olämplig plats. 
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4. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för läsaren vårt val av metod, tillvägagångssätt, etik i 

forskningsarbetet, urval och arbetet med intervjuguiden och intervjuerna. Vi argumenterar 

även för varför den valda metoden är bäst lämpad för vår studie. 

4.1. Kvalitativ metod 

I studien använde vi oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville skapa oss 

en djupare förståelse för vårt problemområde. Denna form av intervjuer är särskilt lämpade 

för att producera djupgående och detaljerad data, vilket har gett oss värdefulla insikter i ämnet 

rökning (Denscombe, 2010). Vår utgångspunkt var att vi skulle vara flexibla gällande 

frågornas ordningsföljd och därmed lät vi den intervjuade utveckla sina idéer och berätta mer 

utförligt om de ämnen som vi tog upp (ibid). 

4.2. Kvalitativa intervjuer 

I vardagliga sammanhang kan likheter mellan en intervju och en konversation påminna om 

varandra, men som forskare vet man att det i verkligheten inte är lika enkelt. En intervju är så 

mycket mer än enbart en vanlig konversation, den inrymmer en rad antaganden och kräver att 

man har kunskaper om den aktuella situationen (Denscombe 2010). Innan vi genomförde 

intervjuerna var det viktigt för oss att de föregicks av god förberedelse samt planering, och 

lyhördhet för interaktionen under själva intervjun (ibid). Det viktigaste för oss under 

intervjuerna var att låta intervjupersonerna utveckla sina egna synpunkter, tankar och vanor. 

Under själva intervjun skapades ett direkt möte mellan oss och intervjupersonen som blev 

bekvämt och det uppstod en djup dialog emellan oss och intervjupersonen. 

4.3. Urval/Tillvägagångssätt  

Vårt urval har under denna studie präglats av ett stratifierat slumpmässigt urval, där 

grundprincipen är slumpmässighet inom vissa delar av urvalsprocessen (Denscombe 2010). 

Vi hade i denna studie sökt efter rökare, dock visste vi inte vilka av dem vi tillfrågat om att bli 

intervjuade, som ville ställa upp. Det enda krav vi hade på våra informanter var att dem skulle 

vara rökare och att dem inte skulle vara under 18 år då detta inte bara strider mot etiken, utan 

även mot svensk lag (Thurén 2007). I vårt urval lade vi ingen vikt vid varken kön, ålder eller 

dylikt, av anledning för att rökarens upplevelse är i fokus under denna studie. Någon 

undersökning kring könskillnader, ålderskillnaden eller annat var inte viktigt för oss, vi ville 
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undersöka hur rökaren upplever negativiteten i samhället och vilka effekter dessa kan ha på 

dem. 

Informanterna hittade vi genom bekanta, vänner till våra familjer eller grannar. 

Intervjupersonerna var sådana vi var bekanta med sedan innan genom exempelvis vänner eller 

så var informanterna främlingar för oss båda.  Att vissa var bekanta medans andra var okända 

kan ha både negativa och positiva effekter. De bekanta kanske vågade öppna upp sig lite mer 

med oss då dem sedan innan vetat vilka vi är och därav känt sig mer bekväma. Eller så kan 

det vara motsatt, att de bekanta valde att inte dela med sig lika mycket just av anledning för 

att vi var bekanta. De okända kanske inte var lika bekväma med oss som de bekanta men att 

de var okända kan också ha lett till att de delat med sig mer av sina historier av anledning för 

att vi inte känner dem sedan tidigare. Dock känner vi att det inte har påverkat 

informationsflödet då vi har fått fram djupa intervjuer med olika åsikter, känslor och tankar 

kring ämnet. 

Sammanlagt har vi gjort 6 intervjuer och alla dessa har varit djupintervjuer, vi valde att dela 

upp intervjuerna så att båda fick göra 3 intervjuer var. Detta val gjorde vi för att vi ville 

underlätta för informanten. Hade vi varit fler i själva intervjusituationen hade informanten 

kanske valt att inte berätta lika mycket då vi hade ”övermannat” informanten. Vi ansåg att om 

vi var en som intervjuade skulle intervjun bli mer intim och en djupare diskussion uppstod än 

om vi hade varit två. Det negativa med att bara vara en intervjuare kan vara att man förbiser 

vissa följdfrågor som den andre kanske hade kommit att tänka på. Men vi hade en 

intervjumall med frågor som baserades på teman för att se till att något sådant inte skulle ske 

och för att hålla oss till liknande diskussioner och ämnen. Vi kände att denna metod fungerade 

bra och vi fick i de flesta fall fram fylliga och intressanta svar. Intervjuerna varade allt ifrån 

20-50 minuter.  

Alla intervjuer genomfördes i intervjupersonernas hem. Det var upp till dem att bestämma 

plats, det skulle vara en plats där de kände sig trygga att berätta om sin rökning vilket vi hos 

några intervjupersoner märkte, att det var ett känsligt ämne. Det enda vi hade till vår hjälp var 

en diktafon eller mobiltelefon för dokumentation av ljudupptagning.  

4.4. Förförståelse 

När vi började vår forskning om rökning hade vi båda på ett eller annat sätt en förförståelse 

inom ämnet. Vi kommer båda i kontakt med rökare eller rökning dagligen. En av oss röker 

och har även socialt umgänge med rökare, den andra av oss röker inte, men har närstående 
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som röker. Vi hade båda den allmänna uppfattningen om att rökning är skadligt för hälsan. 

Genom våra intervjupersoners berättelser växte inom oss ett genuint intresse av att försöka 

förstå och tolka deras historia och erfarenheter inom rökning.     

Vår metodologisk ansats som vi utgått ifrån är det hermeneutiska perspektivet. Det 

hermeneutiska perspektivet är en tolkningslära som bygger på forskarens förförståelse och 

förväntningar inför fenomenet (Thurén, 2007). Eftersom vi utgick från ett hermeneutiskt 

perspektiv var vi inte ute efter någon absolut sanning, utan det viktiga för oss var inkännandet 

eller empatin, att reflektera över och förstå intervjupersonernas upplevelser för att i sin tur 

kunna förstå deras berättelser utifrån den situation och kontext de befinner sig i. Något som 

kan påverka forskningsresultatet är tolkarens värderingar, förförståelse och även kontexten, 

därför var det viktigt för oss att komma fram till den metod som ledde till de mest sannolika 

tolkningarna (ibid.). Våra tolkningar är baserade på det empiriska material som vi fick fram 

under djupintervjuerna och är användbart i vår studie eftersom vi ska studera våra 

intervjupersoners erfarenheter om rökning.  

4.5. Arbete med intervjuguiden 

Under våra intervjuer hade vi en intervjuguide som upprättades med syfte att vara hjälpreda 

under intervjuerna (Denscombe 2010). I den semistrukturerade intervjuguiden hade vi 17 

övergripande frågor som vi sedan delade in i teman, med bland annat hur informanterna 

började röka och hur dem upplevde den perioden. Detta för att sedan ställa frågor kring hur 

rökningen ser ut idag. Vidare var det frågor om hur sociala situationer ser ut med en rökare 

för att sedan jämföra en sådan situation med en icke-rökare. Frågor om i vilka situationer 

informanterna dolde sin rökning eller rökte minst samt i vilka situationer informanten rökte 

mest, dessa frågor ställde vi för att vi ville ta reda på om det fanns några sådana situationer 

och vilka faktorer i dessa situationer som påverkar rökningsbeteendet. Med dessa frågor och 

teman fick vi svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Alla intervjuer transkriberades 

ordagrant direkt efter genomförandet. Intervjuguiden finns även med som bilaga.  

4.6. Etik 

Det finns en rad etiska överväganden man bör ta hänsyn till innan man påbörjar sitt 

forskningsprojekt. Våra intervjupersoner var helt införstådda med och hade gett sitt samtycke 

till att medverka i intervju. Vi förklarade också för intervjupersonerna vikten av att diktafon 

används under intervjuerna vilket de godkände och var helt införstådda med, hemlig 

inspelning under intervjun är inte tillåtet och det är därför inte heller tillåtet att publicera eller 
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använda sådant material som intervjupersonen inte gett sitt samtycke till. En intervju bör ses 

som ett förbehållsamt möte i avsikt att producera material som kommer att användas i 

forskningssyfte och det var viktigt för oss att den intervjuade var medveten om detta och 

därmed gett sitt samtycke till det. Vi försäkrade våra intervjupersoner om att det material som 

kom att produceras genom intervjuerna endast kom att nyttjas i forskningssyfte och att deras 

namn och identiteter skulle bli anonymiserade och namnen som presenteras i 

forskningsresultatet skulle vara figurerade (Denscombe 2010). 
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5. Teori 

5.1. David Harveys begrepp Rum 

Harvey (2006) tar i sin bok Den globala kapitalismens rum upp begreppet rum och att rummet 

ses beroende på vilken referensram man har. Han delar upp rumsbegreppet i olika sorters 

”rum”, det absoluta rummet som är Newtons rum. Det rum som är konstant i vilket vi 

planerar händelser och oföränderligt. Sedan tar han upp det relativa rummet som är Einsteins 

rum, där rummet och dess ramar beror på vem som befinner sig i rummet och dennes 

definition av rummet. Detta rum definieras av vad som är relativt och av vem det är relativt. I 

detta rum finns det olika sätt att mäta (multipla geometrier) som individen kan nyttja sig av, 

exempelvis kan denne skapa kartor över platser som är relativa genom att skilja avstånd mätta 

i kostnader, tid eller exempelvis vilken rutt som är bäst för brevbäraren att ta, eller vart 

någonstans en rökare kan stå utan att behöva oroa sig för att få onda blickar eller dylikt från 

andra. Det är vår egen uppfattning av utrymmen och rum som påverkas av vår tidigare 

erfarenhet av bl.a. tid, avstånd, sociala regler eller känslor som vi förknippar med rummet. 

Harvey ger ett exempel om New York-borna och att deras världsbild blir staden New York 

och allt annat som ligger utanför stadens gränser är suddigt för invånarna, då allt utanför inte 

är relativt för dem. I samband med rökning och denna studie så kan detta rum ses som ett rum 

där rökaren bildar sig en tanke om vart det är accepterat att röka, hur långt den måste gå för 

att komma till en sådan plats.  

Sen har vi det relationella rummet, där processer inte sker i rummet utan processerna 

definierar sitt egna rum, begreppet tid och rum existerar inte utanför dessa processer. Detta 

rum innebär en föreställning av interna relationer, där yttre påverkan integreras över tid i vissa 

processer. En händelse vid en viss tidpunk i rummet kan inte förstås genom att bara se det 

som existerar i just den tidpunkten, utan allt som sker runt omkring har en betydelse. Harvey 

jämför detta med att personer kommer in i ett rum för att diskutera en viss fråga, exempelvis 

vid ett seminarium. Dessa individer har med sig tidigare erfarenhet och empiri som kommer 

att påverka diskussionen och vart diskussionen kommer att sluta. Människor skapar sin egen 

distinkta begreppsbildning av utrymme och rum grundat på deras tidigare erfarenhet och 

kunskap och det relationella rummet är en aspekt av sociala praktiker, alltså tidigare 

erfarenhet och kunskap kring dem sociala relationerna i utrymmen och rum. Upplevelsen av 

rummet grundar sig som sagt på sociala relationer, dessa lever individen genom känslor, 

minnen eller psykiska tillstånd, återigen så är det tidigare erfarenhet, kunskap och normer som 
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påverkar rummet. Utrymmen och rum upplevs olika av olika individer, vilket Harvey jämför 

med Ground Zero (minnesmonument för terrorattacken den 11 september 2001) och att denna 

plats har olika betydelse för olika människor. För vissa är detta ett monument för frihet medan 

det för andra är en påminnelse om hemskheterna som skett på denna plats. Om det relationella 

rummet ska ses utifrån en rökares perspektiv så är det att en rökare exempelvis, grundat på 

tidigare erfarenhet vet att utanför en ingång eller i närheten av andra människor i samhället är 

det inte socialt accepterat att röka. Rökaren måste alltså tänka på vissa saker i rummet som är 

naturligt för denne såsom hänsynsrökning, medan en icke-rökare inte ser detta rum på 

likadant sett. En icke-rökare ser en ingång eller ”runt hörnet” som bara det, medan en rökare 

ser en ingång som någonstans där den inte får röka och ”runt hörnet” som en plats där den får 

röka. Erfarenhet och kunskap påverkar individens upplevelse av det relationella rummet. 

Vidare så diskuterar Harvey tre olika rum, det materiella rummet som är rummet där man 

upplever, ett rum som är öppet för fysisk beröring och sinnesintryck. Detta materiella rum 

påverkas av vem som upplever det, en havsforskare som simmar i havet upplever det 

annorlunda än om en pianist simmar där. Det handlar om förväntningar och kunskap man haft 

tidigare om platsen i jämförelse med hur rummet är när man är på plats. Vidare finns rummets 

representationer, vilket är hur vi har föreställt oss rummet och hur vi representerar det samt 

representationernas rum vilket är det levda rummet, med känslor, fantasier och intryck. 

Exempelvis hur vi bygger upp rummets presentationer så att man exempelvis får en känsla av 

hemma, eller att man känner sig säker i ett visst område medan ett annat känns farligt att 

promenera i.  
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Alla dessa rum samspelar ihop och för att visa på vilket sätt så har Harvey framställt en 

modell (Harvey 2006:132); 

 

Harvey säger såhär: ”Hur vi handlar och vilka tolkningar vi gör beror helt och hållet på 

vilken tidsrumslig ram som vi huvudsakligen placeras oss själva inom” (Harvey 2006:125) 

Harveys teori i avseende till denna uppsats är viktig, då rökning har en viss plats och en viss 

tid. Vi vill med Harveys begrepp rum försöka förklara hur denna process fungerar och i vilken 

utsträckning rummet påverkar rökningsbeteendet.  

5.2. Goffmans Intrycksstyrning 

Goffman beskriver livet som en teaterföreställning, där människan i vardagslivet framträder 

som en skådespelare och spelar en roll med de andra i sin omgivning som publik. Goffman 

använder sig ofta av begrepp som han lånat från teatern för att studera sociala samspel. 

Exempelvis har han lånat begreppet social roll och definierat det som att vi människor tar på 

oss roller utifrån sociala definierade förväntningar som styr hur en individ med en viss status 

eller i en viss position beter sig. Lärare har exempelvis en viss social position och den rollen 

innebär att läraren har ett visst sätt att bete sig gentemot sina elever (Goffman 2009) 
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Interaktion definierar Goffman som individers ömsesidiga påverkan på varandra när de 

befinner sig ansikte mot ansikte vid ett givet tillfälle. När man utför en viss handling eller 

befinner sig i en viss situation tar man på sig en roll eller en rutin som Goffman kallar ”i 

förväg fastställda handlingsmönster”(Goffman 2009). Att spela en sådan roll menar han är 

som att ta på sig en mask för att göra ett framträdande vid en interaktion. Med framträdande 

menar Goffman att det är en samlad aktivitet som en individ utför vid ett speciellt tillfälle för 

att påverka en annan deltagare. Vidare diskuterar Goffman ”jaget”, han menar att jaget 

ideligen bär olika masker. Individer anpassar sig och använder sig utav den mask som den 

känner är lämplig i en specifik situation. Jaget är inget som är fastställt utan det ändras istället 

beroende på vilken situation individen befinner sig i. Jaget bestäms av sociala interaktioner i 

en given situation. Individen är formbar och den ändrar sitt beteende och sitt ”jag” i relation 

till den kontext som den verkar i. Goffman säger att den sociala tillvaron är uppdelad i två 

olika ”lägen”, den främre och den bakre regionen.  I den främre zonen så tänker människan på 

hur den framställs, den skapar ett framträdande där den endast visar det den vill visa. Medan i 

den bakre zonen laddar personen upp för nästa framträdande, i den bakre zonen tänker inte 

individen på hur den framställs. I den offentliga miljön använder sig individen av olika 

masker medan den är med avslappnad bakom scenen, kanske hemma (Goffman 2009). 

Exempelvis så kan rökare dölja sin rökning beroende på vilken situation den befinner sig i, är 

rökaren med andra rökare så visar den sin ”rökarmask”. Medan om individen istället befinner 

sig i sällskap med människor med antiröknings åsikter döljer den sin ”rökarmask” för att inte 

påverka de andra på ett negativt sätt.  

Goffman tar upp något han kallar ofokuserat samspel med andra, ofokuserad interaktion 

uppstår när människor i en given situation visar att de är medvetna om andras närvaro, vilket 

vanligtvis händer när många människor samlas på ett och samma ställe, ex en gemensam träff, 

på ett bibliotek, i en biosalong, eller på en fest. Människor i samspel med andra engagerar sig 

hela tiden i en icke verbal kommunikation, såsom att uttrycka sig med kroppsspråk. Detta 

innebär att man med sin kroppsställning och de rörelser man gör skickar budskap som 

rymmer bestämda intryck och uppfattningar till andra runt omkring. Fokuserat samspel äger 

rum när människorna direkt uppmärksammar vad en annan säger eller gör. Det kan vara att 

någon röker på ett ställe man inte får till exempel på ett flygplan, eller kan det vara att någons 

attityd till rökning inte stämmer överrens med omgivningens. Tillsammans med andra 

människor försöker man alltid att prestera en bestämd bild av sig själv, dvs. styra det intryck 

andra får av en. Målet med intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett allmänt 
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fördelaktigt ljus, utan också att framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de normer 

och regler som gäller för den situation man befinner sig i och med den roll man spelar 

(Goffman, 2009). 

En individ kan vara helt övertygad om sin roll och inte bry sig om sina åhörares uppfattning 

om sig själv, en sådan individ menar Goffman är ”cynisk” inför de åhörare som tror på dennes 

framträdande (Goffman, 2009). Man blir alltså det man spelar, rollgestalten införlivas och 

hålls vid liv i och med framträdandet. Intrycken som rollen sänder ut blir hennes ”jag” och ju 

mer trovärdigare individen spelar desto starkare anknytning får individen till rollen. Det 

centrala i Goffmans teori är just intrycksstyrning, för att även om vi själva tror på rollen gäller 

det att även andra ska dela samma definition om oss, och samma uppfattning om verkligheten 

som vi själva har. Detta sker genom att styra intrycken så att rollen känns äkta (Goffman 

2009).  

Goffmans teori om intrycksstyrning ska i denna studie användas för att förklara rökarens olika 

beteenden i sociala sammanhang, om/varför en rökare döljer sin rökning jämfört med 

om/varför den visar sin rökning. Vi vill med denna teori lyfta fram rökning ur ett socialt 

perspektiv för att se vilka effekter sociala sammanhang har på rökningen. Harveys 

rumsbegrepp kommer att användas för att förklara hur rumsprocessen fungerar och i vilken 

utsträckning rummen påverkar rökningsbeteendet, medan vi med Goffmans intrycksstyrning 

vill förklara rökningsbeteendet utifrån den sociala aspekten och utifrån olika sociala 

sammanhang.  
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6. Resultat 

I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Resultatkapitlet 

kommer att delas in i tre olika teman, syn på rökning, rökning då och nu samt rökning i tid 

och rum. Under temat syn på rökning presenterar vi intervjupersonernas syn på deras egen 

rökning och vad dem egentligen tycker om rökningen. Rökning då och nu kommer att ta upp 

hur dem började röka och hur man såg på rökning då i jämförelse med nu, samt vilka 

ändringar som har skett på deras rökning under denna tid. Rökning i tid och rum kommer att 

ta upp hur intervjupersonerna känner att folk uppfattar dem på grund av deras rökning, 

huruvida dem anpassar sin rökning beroende på den sociala situationen och hur deras rökning 

påverkas av omvärlden. Men först ska vi presentera intervjupersonerna kort, namnen är inte 

intervjupersonernas riktiga namn. 

6.1. Presentation av intervjupersoner 

 Karin är 24 år gammal och bor i en liten stad i Småland med sin kompis. Hon har rökt 

i 8 år och röker emellan ett halv paket till ett paket per dag. Hon är idag en examinerad 

socionom och letar för tillfället arbete. 

 

 Daniel är 31 år gammal och har rökt i 15 år, han bor i en by i Halland med sin fru och 

sin dotter. Daniel röker ett paket om dagen. Han har ett heltidsjobb inom 

industribranschen. 

 

 Anna är 23 år gammal och bor i en storstad i Skåne med två rumskompisar. Hon har 

rökt i 10 år och röker ungefär ett paket om dagen. Anna läser idag sin master inom 

Socialt arbete och jobbar deltid inom hemtjänsten. 

 

 Margareta är 70 år gammal, hon är gift och har 3 vuxna barn. Hon har arbetat inom 

äldrevården som undersköterska sen hon var ung. Hon började röka vid 18 års ålder. 

Margareta bor i en liten by i Halland och röker ungefär 10 cigarretter per dag. 

  

 Lisa är 25 år gammal och bor i en stad i Halland, hon jobbar inom äldrevården och 

började röka när hon var 13 år. Hon röker idag cirka 10 cigarretter per dag men säger 

att det kan variera. Lisa bor idag med sina föräldrar. 
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 Britta är 62 år, är gift och har 3 vuxna barn och 3 barnbarn. Hon är utbildad sköterska 

och har jobbat inom vården sedan 1972-2012. Hon är sköterska och har arbetat på 

hjärtintensiven i många år men har även arbetat inom röda korset. Nu är hon 

förtidspensionerad. 

6.2. Syn på rökning 

Alla intervjupersoner var eniga om att rökning är något som är ”äckligt” och att det är en dålig 

ovana. Vid frågan om dem röker inomhus svarade alla nej, med anledning av att det bland 

annat var ofräscht och att hela hemmet luktade illa om man rökte inomhus. Men även av 

respekt för dem som de bodde ihop med. Daniel fick inte röka inomhus av sin fru men ansåg 

att han inte hade gjort det annars heller, för lukten fastnar på möbler och liknande. Britta 

berättar att vänner som är rökare får gå ut och röka hemma hos henne, hon säger att vissa har 

tagit illa vid men hon tycker inte om rökning inomhus. Karin sa såhär om rökning inomhus:  

”Jag gillar personligen inte att röka inomhus… inte nog med att det är äckligt 

och allt annat luktar så är det också det är inte lika, om man kan säga det gott 

att röka. Det blir liksom kvavt… jag gillade inte när mamma rökte inomhus, jag 

hatade det… det var aldrig, det var inte riktigt mysigt när man rökte inomhus, 

det luktade i varenda rum ungefär.” 

När det kom till dem olika lagarna i Sverige och att det är olagligt att röka inomhus på 

allmänna platser så ansåg intervjupersonerna att detta var logiskt. Detta på grund av 

hälsoriskerna, dem ansåg att det hade varit äckligt om man fick röka på exempelvis pubar 

eller restauranger. Det hade inte riktigt gått ihop och det finns folk som inte tycker om lukten 

eller röken som kommer från en cigarrett. Karin förklarade detta:  

”Ja man måste tänka på det, för att man själv har en ovana som stinker och är 

äcklig så behöver inte andra känna lukten, ta del av det… men jag, tänker ju på 

att folk, dem gillar inte rökning, och då ska dom inte bli utsatta för det… men du 

väljer själv att stoppa in cigaretten i munnen och dra in ett bloss, icke-rökaren 

väljer inte att andas in din rök som du sen blåser ut” 

Alla intervjupersoner insåg att det fanns stora hälsorisker i samband med rökningen men detta 

påverkade inte dem på sådant sätt att dem hade slutat röka. Dock ville dem alla sluta, men 

hade ingen motivation eller vilja till det. Intervjupersonerna sa att dem hade slutat röka om 
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dem blev gravida eller riktigt sjuka, Daniel ville sluta röka på grund av sin dotter. Han ville 

inte att hon skulle utsättas för rökningen eller själv börja röka, men kände att det var svårt att 

sluta röka just nu. Margareta kände att hon inte vill vara en dålig förebild för sina barnbarn 

och vill därför sluta röka, eller minska så att dem inte ser henne röka. Vidare så nämnde 

intervjupersonerna att cigaretterna var något som hjälpte dem vid tidpunkter där dem kände 

press på sig eller var stressade. Att röka var även något som dem kopplade till fina stunder i 

livet, exempelvis när det var en fin solnedgång eller när livet helt enkelt kändes underbart. Då 

var det naturligt för dem att ta en cigarett annars kändes det som att något fattades.  

Vidare så fortsätter Anna att berätta att hennes rökning ger henne skuldkänslor, hon är frisk 

men ändå så väljer hon att röka som är skadligt för hälsan. Hon säger:  

”Jag har allt och ändå så typ begår jag självmord, jag dödar mig själv. Det typ 

känns som att man är otacksam för att man är frisk om man kollar alla andra 

som får typ cancer och du vet, ah alla dom som har cancer och så kommer man 

själv där och är frisk, och gör en grej som kan ge dig cancer… jag gör det valet. 

Ett rationellt val att röka, det är inte nått som jag inte vet, jag vet allting. Jag 

vet hur allvarligt det är, jag vet allt som kan hända men ändå väljer jag att göra 

det. Det blir liksom, man idiotförklarar sig själv, det är det man gör.” 

Lisa säger att cigaretter är ”skit”, men att hon röker för att hon känner att större delen av 

hennes liv har bestått av cigaretter och ett nikotinbehov. Men hon säger att cigaretter är 

äckliga och hon jämför även cigaretter med droger. Rökning är enligt henne ett missbruk och 

hon vet att det inte finns något bra med cigaretter, men hon säger att hon behöver dem ändå.  

6.3. Rökning då och nu 

Intervjupersonerna började alla röka när dem var i unga, Anna började röka när hon var 14 

medan Karin började röka när hon var 18. Daniel började röka vid 16 års ålder. Lisa började 

röka när hon var 13 och Margareta kom inte ihåg när hon började röka med det var i unga dar. 

Britta började röka när hon var 18. När intervjupersonerna fick frågan om varför dem började 

röka så framkom det att den främsta anledningen var för att ”de andra gjorde det” eller för att 

det var en ”cool grej” att göra under tonåren. Daniel säger såhär om varför han började röka:  

”Hur vet jag faktiskt inte, det var en dum grej bara. Det är liksom… bara för att 

få vara bland de häftiga grabbarna, det var liksom mer, en liten cool grej” 
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Anna hade börjat röka under högstadiet och berättar att hon då nästan blev påtvingad att testa 

en cigarrett av hennes barndomsvän. Under perioden på högstadiet lärde hon sig att ta riktiga 

bloss då någon av hennes kompisar insett att dem rökte fel och tog ”munpuffar” istället för att 

andas in röken. Vid denna period rökte hon enbart på lunchrasterna med sina vänner, detta 

utvecklades sedan under gymnasiet till att de andra rasterna spenderades med en cigarrett i 

handen för att sedan som Anna kallar det bli en ”heltidsrökare”. Anna säger att då rökte hon 

enbart under skoltid då hon inte fick röka hemma. Hon berättar om att det var mer accepterat 

för henne att röka under denna period än vad det är nu: 

”Ja, för då var de, gruppen man umgicks med… alla vi började röka 

gemensamt, tillsammans, samma tidpunkt, vi stod tillsammans, du vet den 

gemenskapen. Och då var det, så vägrade jag. Jag var sån jag vill inte, men då 

var det bara varför vill du inte? Då var du konstigt för att du inte gör det…”   

Nu tycker Anna att det ser annorlunda ut, i dagens läge så känner hon att man är ”dum” för att 

man röker. Tidigare rökte hon enbart under skoltid men efter årens gång så röker hon i 

dagsläget mer, av anledning för att hon bor själv och har fler möjligheter att röka.  

Karin tog sin första cigg när hon var 18, hon var påverkad av alkohol när en av hennes nära 

vänner ”tryckte” in en cigarrett i munnen på henne. Detta ledde senare till att hon och hennes 

vänner började såkallat ”feströka”, vilket innebär att man rökte när man var på fest och 

påverkad av alkohol. Men hon säger att detta inte var anledning till varför hon började röka 

eller blev fast. Hon säger att det istället handlade om hennes tidigare ätstörning som hon 

under den tiden kämpade med. Karin använde cigarretterna som ett medel att bli av med sin 

ätstörning, hon säger även att det var tankar som ”jag kommer bli smalare av cigg” som 

påverkade. Även hon säger att ” … vi lekte coola och skulle röka ute på rökrutan i skolan på 

gymnasiet... eller du tar munbloss du kan inte röka. Och då fick man liksom stå där och bara 

ah hur fan röker man, så då fick man lära sig liksom”. 

Karin berättar även att hon började röka för att kunna bli vän med dem människor på skolan 

som ”man skulle vara vän med”. Hon berättar att dessa individer var dem som alltid hittade 

på något kul efter skolan, organiserade fester och liknande. Dem stod alltid utanför skolan och 

rökte, för att kunna bli socialt accepterad av dessa så fick Karin visa att även hon rökte. Hon 

förklarar detta genom att man då kanske träffade på varandra i skolhallen och på så sätt 

bestämde sig för att gå ut och ta en cigarrett ihop. Vilket sedan ledde till att hon fick kontakt 

med dessa och senare blev vän med dem. Hon säger såhär kring detta:  
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”Ja och så som jag sa, såg dem mig i skolhallen… så kunde man stå och prata 

lite och så blev det ska du med ut och röka så stod man där och rökte ihop. Och 

då hade, man hade inte haft en annan ursäkt att prata med varandra om det inte 

var för ciggen.”  

Karin rökte även hon enbart under skoltid då hon inte vågade röka hemma. Hon ville inte 

riskera att hennes föräldrar fick reda på att hon hade börjat röka. I dagens läge ser det 

annorlunda ut, hon berättar att hon röker mycket mer idag. Främst för att hon inte längre bor 

hemma men även för att hon säger att hon blivit beroende av det. Hon jämför hur det var i 

början av hennes rökning, då var det för att bli socialt accepterat av andra medan nu ”så är 

ciggen kanske inte det ultimata”. Men hon menar att cigarretterna för henne fortfarande 

innefattas av sociala sammanhang, men då enbart med folk som hon känner. Det är inte ett 

sätt för henne att skapa nya vänner då rökning inte är lika accepterat nu som det var då.  

Britta berättar att det var hennes mentor på operationsavdelningen som hade frågat henne om 

hon ville prova en cigarett och efter det så säger hon att hon var fast. Hon berättar att det var 

en trend att röka under den tiden, vilket var anledningen till varför hon tog sin första cigarett. 

Trots att hennes familj var religiös och emot cigaretter så började hon röka, därav dolde hon 

sin rökning hemma. Idag ser situationen annorlunda ut säger hon, hon har skuldkänslor för att 

hon röker och har minskat drastiskt på sin rökning de senaste åren. Det som påverkat hennes 

minskning av cigaretter säger hon är familjen, främst hennes barnbarn som tidigare sagt att 

hon ”luktar illa” och att det inte är bra för henne. Det är idag ingen trend att röka enligt Britta 

och alla hälsovarningar har även påverkat hennes rökning och syn på rökning. Det är enligt 

henne inte något andra ska behöva ta del av.   

Daniel berättar att han inte ändrat sina rökvanor så mycket, han har ökat sin rökning sedan 

han började röka. Men annars säger han att det inte blivit så mycket ändringar kring hans 

rökvanor. Den enda ändringen han nämner är att han tänker på att det finns ställen där det är 

förbjudet att röka till skillnad från tidigare. 

Margareta berättar om anledningen till varför hon började röka:  

”I min ungdom, du vet, var det spännande och då började tjejerna röka. Och då 

skulle jag ju också. Och då var det inte gott! Långt ifrån, det var hemskt! Men 

sen när man kom ut ibland då skulle man ju röka förstås.” 
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Hon berättar hur cigaretter var moderna under den tid hon började röka och att hon sedan dess 

ändrat sina rökvanor på så sätt att hon röker mer i dagsläget. Tidigare rökte man med sällskap 

och för att vara som hon säger ”fin”, idag ser det annorlunda ut då det är en njutningssak för 

Margareta och hon säger att cigaretterna får henne att koppla av. Även Lisa känner att 

cigaretterna får henne att koppla av men även att det är något socialt för henne. Hon började 

röka för att alla andra gjorde det och för att vara ”cool”, hon berättar också om att hon fick 

tvinga sig själv att lära sig röka och att hon inte tyckte det var gott, hon säger såhär: 

”Ja alltså det var ju inte gott att röka och jag hade ingen aning om hur man fick in 

röken i lungorna, men det lärde jag mig ganska fort. Men jag fick tvinga mig själv, det 

var inte något jag njöt av då, idag så tycker jag om att röka, fast det är kanske inte 

gott...” 

6.4. Rökning i tid och rum 

På ett eller annat sätt anpassade intervjupersonerna sin rökning beroende på vart dem var och 

vilka som var i deras sällskap. Dem var medvetna om att folk i deras omgivning kanske inte 

tyckte om cigaretter, vilket gjorde så att dem kanske tog några steg bak för att inte störa andra 

med röken och lukten. Det berodde på vilken situation dem var i, andra brydde sig inte i 

situationer där en annan brydde sig. Det alla intervjupersoner hade gemensamt var att dem 

tänkte på om det fanns barn i närheten, vissa avstod till och med från cigaretter för att det var 

barn i närheten. Karin säger såhär om ämnet:  

”Om det är barn i närheten så kan jag undvika att röka, eller så går jag 

därifrån, jag går runt hörnet. Eller säger ursäkta jag ska ringa ett telefonsamtal 

så går jag bort och röker för att jag inte vill att barnen ska se mig röka, jag vill 

definitivt inte att dem ska få rök på sig.” 

Några av intervjupersonerna tänkte väldigt mycket på att inte röka i närheten av nya 

människor, främst för att dem var rädda att bli stämplade som ”rökare”. Detta för att dem 

visste hur dåligt det var att röka, att rökning sågs ner på och dem ville inte känna sig 

nervärderade på grund av sin rökning. Anna kunde exempelvis undvika att röka helt om hon 

var i ett nytt sällskap där ingen rökte, hon vägrade tända en cigg om inte någon annan rökte. 

Hon säger att hon hade tänt en cigarrett om någon annan i den gruppen rökte, hon väntade 

som hon själv sa, på ”tillstånd”. Medan Karin och Lisa inte dolde sin rökning, men dem tänkte 

på att det fanns folk runtom som inte tyckte om cigarretter och då kunde de gå bort lite för att 

inte det skulle ”störa” andra. Karin säger såhär om att störa andra med cigarretterna: 
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”Men sen så kan jag kolla runt för att se om det är passande för mig att röka 

där jag är! ... något barn där eller någon äldre, eller någon som verkar sjuk, då 

tänder man ju inte en cigg där… Ja men om någon inte gillar rökning, man får 

ju liksom acceptera det egentligen… dem gillar inte rökning, och då ska dom 

inte bli utsatta för det. Då ska inte jag sitta jämte någon som kanske inte gillar 

rökare, eller inte röka jämte någon.” 

Daniel och Margareta tänkte inte lika mycket på sin omgivning, Daniel tänkte på om det var 

barn eller äldre i närheten och då tog han några steg tillbaka eller gick runt hörnet för att röka. 

Margareta tänkte ungefär på samma sätt, kom det folk hem till henne som inte rökte gick hon 

ut på sin altan och tog en cigarrett där, återigen för att inte ”störa” sina gäster.  

Det fanns stunder då majoriteten av intervjupersonerna dolde sin rökning, Karin och Lisa 

dolde sin rökning främst för sina föräldrar, då dem inte ville göra dem besvikna. Dem 

skämdes på ett sätt för att dem skadade sig själva och ville inte att föräldrarna skulle se detta. 

Margareta dolde sin rökning när hon gick på bingo, hon smyger då ut för att röka så att ingen 

ser henne. Men hon berättar att det finns fler på stället som röker, men som döljer detta. Britta 

dolde sin rökning framför barnbarnen och undvek att röka framför sina svärföräldrar då dem 

tycker att det luktar illa och hon känner att folk ser ner på henne. Anna dolde exempelvis sin 

rökning bland nya människor men även på arbetsplatsen. Hon berättar om sin praktikplats på 

kommunen och att hon inte rökte under tiden hon var på arbetsplatsen, detta för att det 

återigen inte fanns någon där som rökte men även för att det inte kändes ”rätt” att röka på den 

arbetsplatsen. Hon förklarar detta genom att jämföra det med ett telefonjobb hon haft tidigare 

där alla rökte men det var även ett jobb som inte var lika ”fint” säger hon. Jobbar man på 

kommunen representerar man staden, då kan man enligt henne inte vara rökare då det 

kännetecknas av negativitet och ohälsa. Hon säger såhär om denna situation:  

”Kolla telefonjobbet, det var ungdomar, gymnasiekompetens… Dom var, alltså 

lägre rank, man får väll inte säga så men du förstår. Medan här på kommunen 

var det ändå… personer som skulle representera samhället, utbildade, de hade 

du vet, ett visst sätt att vara på.” 

Karin berättar att hon inte dolt sin rökning tidigare på arbetsplatser, men att hon i framtiden 

kommer att göra detta. Hon berättar om en händelse på sitt senaste jobb där hennes chef tryckt 

ner henne och sagt att han inte vill ha rökare på arbetsplatsen och blev sur för att hon blivit 

anställd. Hon har haft tidigare anställningar där hon har fått röka men valt att inte röka så ofta 
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då hon varit den enda på arbetet som rökt. Om Karin skulle röka kände hon att hon var 

tvungen att göra ett arbete under tiden, så hon kanske gick ut med soporna eller städade undan 

på uteserveringen. Hon gjorde detta för att känna att hon inte ”tog det lugnt medan de andra 

jobbade”. Detta förklarar hon genom att de andra på arbetsplatsen inte rökte, hon kände då att 

hon fick ta fler raster på grund av detta och hon ville inte att de andra skulle bli sura på henne 

på grund av detta. Hon säger såhär om detta: ”för att de andra inte röker så varför ska jag få 

ett privilegium och gå ut och röka medan de är inne?! ”Sedan berättar hon även att vissa tog 

hänsyn till att hon rökte och då inte gick ut med exempelvis soporna utan lämnade detta till 

henne så att hon kunde få röka.  

Britta berättar att hon anser att man inte ska röka på arbetstid om man jobbar inom vården, 

även om det är tillåtet. Hon nämner att hon jobbat med patienter som haft hjärtinfarkt och att 

hon bett dem sluta röka, då kan man enligt henne inte ” … komma in och lukta rök. Det 

funkar ju inte.”. Vidare berättar hon att om en arbetsplats är rökfri så hade detta påverkat 

henne positivt, hon hade minskat på cigarettintaget.  

Lisa berättar om att hennes arbetsplats är rökfri och att hon förstår varför, samt att detta har 

hjälpt henne minska på sin rökning. Vid frågan om hon känner att det är rättvist att hon inte 

får röka på arbetsplatsen, svarar hon både ja och nej. Hon förstår att rökning är skadligt och 

att andra inte vill ha det på sin arbetsplats. Detta jämför hon med att hon inte hade velat ha 

någon som dricker alkohol eller liknande under arbetspassen, därför förstår hon varför hon 

inte får röka. Hon säger såhär:  

”Jag hade exempelvis inte velat att någon dricker alkohol under jobbpassen, 

likaså är det väll för någon när det kommer till cigg?! Man ska inte liksom 

påverka andra på ett negativt sätt med sådana saker, håll det till dig själv 

ungefär, påverka inte andra med din skit.” 

Margareta är idag pensionerad men berättar om att hon på sitt jobb inom hemtjänsten fick 

röka och att dem var flera stycken som rökte ihop under rasterna. Dem kunde även röka med 

klienterna utan att någon ifrågasatte eller såg ner på detta. Lisa säger att det var innan man 

insåg hur farlig rökning är och hon förstår att det troligtvis ser annorlunda ut idag och som 

hon säger ”med full rätt också!”. Daniel berättar att han inte har någon rökfri arbetsplats och 

att det är skönt för honom, han ville inte tänka sig en arbetsplats där han inte fick röka under 

sina raster eller efter maten under lunchen.  
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Vidare så uppfattade intervjupersonerna negativiteten som rökning förknippas med, vissa har 

blivit tillsagda av främlingar att sluta röka medan andra har fått konstiga blickar och känt sig 

utsatta på grund av rökförbud samt rökrutor. Lisa berättar att hon känt att hennes tidigare 

lärare har sett ner på henne väldigt mycket, att dem har förknippat henne med en dålig elev 

bara på grund av att hon rökte, trots att hon inte hade dåliga betyg eller låg närvaro. Anna 

berättar att rökrutor och dylikt får henne att känna sig som ett djur på zoo, att människor tittar 

på henne som att hon är konstigt djur. Såhär säger hon om rökrutor och utsattheten som dem 

medför enligt henne:  

”Det kändes som typ ah hon har AIDS hon kan smittas så fort hon kollar på dig, 

hon ska stå där. Så kändes det ungefär, kommer hon i din närhet kommer hon 

döda dig. Det var väldigt typ bort från oss, håller du i den pinnen gå bort så vi 

inte ser dig. Så känner jag om rökrutor.” 

Lisa valde att gå längre bort än att stå i en rökruta, hon kände sig utpekad när hon stod i en 

rökruta och rökrutan fick henne att skämmas för hennes rökning. Men hon hade inga problem 

att stå i en rökruta om det var någon annan med henne, för då var hon inte ensam om att bli 

”utpekad”, hon hade någon att dela ”skammen” med. Anna nämner något liknande fast när 

hon röker på offentliga platser, hon tänder inte en cigarrett om hon är den enda på plats som 

röker. Men är hon i sällskap av en rökare så ser hon inga problem till att tända en cigarrett i 

sådana stunder, så länge det är tillåtet att röka där. Större delen av intervjupersonerna kollade 

runt om det var okej för dem att tända en cigarrett på just den platsen. Dem letade efter 

ledtrådar som fimpar, askkoppar, om någon annan rökte m.m. Fanns sådant inte på platsen 

kunde dem välja att inte röka där utan hitta en plats där det var mer lämplig att röka. 

Vidare berättar alla intervjupersoner att dem förknippar cigarretterna med något socialt, dem 

rökte alla någon cigarrett extra om dem var i sällskap med andra rökare. Detta förklarar de 

med att det automatiskt blir så när dem umgås med en rökare, fastän dem inte är röksugna 

kommer dem att röka för att dem kan och för att det enligt dem ”fördjupar” samtalet. Lisa 

säger såhär om social rökning:  

”… vi röker även fast vi inte är sugna på att röka för att det blir en social grej, 

det är vår grej. Att röka liksom, det är vad vi gör. Det låter konstigt nu när jag 

säger det, men vi röker ihop. Vi förstår varandra och ah…” 
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Sedan berättar även en del av intervjupersonerna att dem dras till rökare, Anna berättar 

exempelvis att hon under tiden hon studerade på universitet drogs till rökarna i sin klass, hon 

kände att dem förstod henne och att hon inte hade blivit nedvärderad av dem, av anledning för 

att dem också rökte. Karin berättar att det är tack vare rökningen som hon lärde känna vänner 

i sin gamla klass. Hon gick fram till dem medan dem stod ute och rökte och började på så sätt 

att prata med dem, för att sedan utveckla en sorts gemenskap och vänskap som påbörjades på 

grund av att dem alla rökte. När intervjupersonerna umgicks med rökare kände dem en frihet 

och dem rökte när dem kände suget eller när den andra personen tog en cigarrett. Hade 

intervjupersonerna istället umgåtts med en ickerökare hade dem tagit hänsyn till detta och 

väntat med att röka, av respekt för den andre och att denne inte röker. Som Karin säger 

”varför ska någon annan behöva stå ut med min ovana?”.  
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7. Sociologisk analys 

Vi kommer i det här kapitlet presentera vår analys, där vi analyserat vårt resultat med hjälp av 

de teoretiska ramar som vi tidigare presenterat, vi kommer även ta stöd av forskning som vi 

presenterat tidigare i uppsatsen. Analysen har delats upp i två teman, rökning i det rumsliga 

där vi analyserar rökarens rumsliga beteende och vad som påverkar detta, såsom anpassning 

men även rökarens förståelse för de normer som existerar kring rökning. Det andra temat är 

rökning, jaget och det sociala där vi kommer att analysera rökning ur ett socialt perspektiv, vi 

kommer att ta en titt på hur rökningen enligt informanterna har sett ut tidigare och hur den ser 

ut idag. Men även vad det kan vara som påverkar att en rökare ibland döljer sin rökning och 

hur dem upplever de negativa normer som existerar. Dessa två teman kan inte särskiljas utan 

det är yttre och inre påverkan som utgör en rökares beteende och normer.  

7.1. Rökning i det rumsliga 

Ett återkommande ämne i vår studie var rökarens anpassning och beteendevanor. De kände att 

de var tvungna att ta hänsyn till andra i samhället, att cigaretten hade en tid och plats. En del 

av intervjupersonerna valde att inte tända en cigarett vid ett tillfälle där dem var osäkra om det 

var acceptabelt medan andra valde att ta några steg bak eller gå runt hörnet för att inte ”störa” 

andra i samhället eller i sitt sällskap. För att förstå hur detta kommer sig och varför 

anpassningen var så pass stor så måste vi först ta en titt på hur normerna ser ut och om men 

även hur informanterna accepterar dessa.  

Att det fanns lagar som förbjöd rökning på offentliga platser såsom restauranger eller utanför 

sjukhus förstod informanterna, det fanns hälsorisker men det var även inte socialt accepterat 

att röka på dessa platser, men även andra platser som inte omfattades av lagen. Nyborg och 

Rege (2003) diskuterar lagändringen och har återskapat en modell som bygger på att i och 

med lagändringen skapas även nya normer kring rökning. Deras modell förklarar hur inte bara 

rökare men resterande befolkning blivit mer negativa gentemot rökning och därav har det 

blivit mindre socialt accepterat. Men varför har denna negativitet blivit accepterad bland 

rökare, vad är det som påverkar dem att anpassa sin rökning grundat på omgivningen? 

Hyegyu och Hye-Jin (2013) menar att detta kan vara en effekt av förbudsföreläggande 

normer, vilket innebär beteenden och sociala regler som är godkända i och av samhället. 

Rökning är idag inte i samma utsträckning godkänt i samhället som tidigare och dem som 

röker anses vara nikotinister, eller till och med missbrukare(Beck2002). Hyegyu och Hye-Jin 
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berättar att det är individens känsla av skyldighet gentemot andra som påverkar anpassningen 

och beteendet hos rökaren. Vårt resultat har visat att rökarna tänkte på andra i sin omgivning, 

dem ville inte att andra ska ta skada av deras ”ovana” och valde därför att gå undan eller inte 

röka vid det tillfället. De var inte bara förstående till att det fanns lagar som förbjöd, dem 

förstod också att det fanns en norm och negativa tankar kring rökning. Detta visade dem 

genom att ta in information från omgivningen, såsom om det fanns barn eller äldre i närheten 

eller om det fanns fimpar på marken som visade att andra tidigare rökt där. Det fanns ett visst 

rum och en viss tid för cigaretterna, men hur ser dessa rum ut och vad är det som påverkar 

anpassningen i dessa?  

Informanterna var uppmärksamma på sin omgivning, dem tog in olika intryck från 

omgivningen som visade om det var acceptabelt att röka på den platsen. Sådana intryck var 

om andra rökte där, eller om det fanns bevis på att någon tidigare rökt där eller om det fanns 

askkoppar. Fanns det inga spår av sådana intryck valde de flesta att gå till en plats där dem 

visste att det var acceptabelt att röka eller så valde dem att avstå från cigaretten för att sedan 

röka på en ”säker” plats där det var accepterat. Detta beteende kan förklaras med hjälp av 

Harveys begrepp rum, han benämner rum såhär: ”Hur vi handlar och vilka tolkningar vi gör 

beror helt och hållet på vilken tidsrumslig ram som vi huvudsakligen placeras oss själva 

inom” (Harvey 2006:125). Rökningens rum kan sättas i olika kontexter, exempelvis i det 

relationella rummet där olika processer definierar rummet och händelser i detta rum måste ses 

utifrån allt som sker runtomkring för att få en betydelse (Harvey 2006). Att rökare anpassar 

sin rökning och ändrar sitt beteende grundat på vart den befinner sig kan utspela sig i detta 

rum. Rökarna har en förståelse att det inte är socialt accepterat att röka i närheten av andra, 

speciellt ickerökare, de vet även om hälsoriskerna kring passivrökning . Deras anpassning och 

deras beteendeskiftning kan grunda sig i just detta, rökaren befinner sig i det relationella 

rummet och kan på grund av tidigare erfarenhet och vetskap inte röka.  Utefter detta rum 

uppstår det en process, rökaren bildar en begreppsbildning av utrymmet med vetskapen om att 

på vissa platser eller tidpunkter är det oacceptabelt att röka, grundat på tidigare erfarenheter 

eller tidigare kunskap och väljer då att avstå från att röka eller ta sig till ett rum där det är 

accepterat att röka.  

Men sedan måste även rökare ta i akt om det är värt att ta sig till en annan plats för att röka. 

Rökaren hamnar här i det relativa rummet, där rummets ramar beror på vad som är relativt 

och av vem. Det är ett rum skapat av mätning där referensramen skapas av den som mäter 

(Harvey 2006). Här skapar rökaren en karta över vart det är acceptabelt att röka. Rökaren vet 
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exempelvis att framför en sjukhusentré eller i närheten av barn är det inte acceptabelt att tända 

en cigarett, medan ”bakom hörnet” var okej. Rökarna avstod ibland från att tända en cigarett, 

det kan bero på att på deras karta fanns det ingen acceptabel plats att röka i närheten. Rökarna 

upplever olika platser på ett annat sätt än vad en ”vanlig” människa kanske hade gjort, 

rökaren mäter vart det är acceptabelt att röka, hur långt den måste gå för att komma till en 

plats där det är tillåtet att röka. Men rökaren mäter även sin rökning i tid, en del rökare 

kartlade sin rökning innan och efter dem stämt träff med exempelvis en ickerökare, eller så 

rökte dem innan och efter jobbet för att det inte var acceptabelt att röka under arbetstid.  

Exempelvis valde en informant att gå ut med soporna på jobbet för att kunna röka samtidigt, 

rökaren kartlade här sin vardag för att hitta en möjlighet där det var acceptabelt att röka. Det 

materiella rummet är det rum där man upplever, alla upplever rum olika beroende på vad man 

förväntar sig ifrån det rum och vilken kunskap man tidigare har om platsen (Harvey 2006). 

Rökarens kartläggning av platser kan förklaras med hjälp av detta rum, ökare upplever 

exempelvis allmänna utrymmen annorlunda än andra. Rökare har upplevt att vissa platser är 

det oacceptabelt att röka på, detta kanske genom konstiga blickar då dem tänt en cigarett på en 

specifik plats eller tillsägelse av andra. Rökaren har då upplevt negativitet kring dess beteende 

och valt att inte röka på sådana platser eller i närheten av vissa människor.  

Vidare kan detta även vara rummets representationer som är hur rummet föreställts och hur 

det representeras (Harvey 2006). Rökarna valde ibland att inte röka på exempelvis 

arbetsplatsen, detta grundade dem på hur pass respektabel arbetsplatsen var. Om en 

arbetsplats exempelvis representerade staden såsom kommunen valde dem att inte röka under 

arbetstid. Detta för att det inte var något som passade in i rummets representation. Cigaretter 

sågs som något dåligt och vissa hade känslan av att dem blev nedgraderade på grund av sin 

rökning. Därav valde dem att inte röka på sådana arbetsplatser för att det inte var vad rummet 

representerade. Medan arbeten såsom restaurang eller telefonförsäljning ansågs vara mindre 

respektabelt och ha låg status, vilket inte påverkade rökarens beteende i det avseende att den 

valde att inte röka grundat på vad rummet representerade.  

7.2. Rökning, jaget & det sociala 

Men vad är det hos individen som påverkar anpassningen och ibland gör så att dem väljer att 

dölja sina rökvanor?  Intervjupersonerna valde vid vissa tillfällen att dölja sin rökning, för en 

del var det föräldrar medan det för andra var arbetsgivare. Whitesel & Shuman (2012) berättar 

att rökare ibland döljer sin rökning för att inte bli utsatta för trakasserier av ickerökare, detta 

var inte något som framkom i vår studie. Vårt resultat visade istället att beroende på vilken 



31 
 

situation rökaren var i så valde den att dölja eller visa sin rökning. I sällskap med andra rökare 

var det inget problem, det var till och med en social faktor. De flesta hade lärt känna många 

vänner genom att dem hade rökningen gemensamt, det var för dem en anledning att ta kontakt 

med någon annan.  

Men vad är det som påverkar rökarens vilja att dölja sin rökning? Goffman använder sig av 

termen social roll och beskriver detta utifrån att människor ta på sig roller beroende på vilka 

sociala förväntningar som finns, helt enkelt hur en människa ska vara i en viss situation 

(Goffman 2009). En del av rökarna valde att dölja sin rökning om de var i ett nytt sällskap, för 

att inte bli stämplade som rökare, dem ville inte att rökningen skulle definiera dem och detta 

kan vara på grund av den negativa klang rökning har och att rökare faktiskt skadar sig själva 

genom cigaretterna. Sedan var det vissa som tänkte på hur dem visade sina rökvanor på 

arbetsplatsen, vissa arbeten representerar viktiga saker i samhället såsom kommunen eller 

hemtjänsten. Rökarna ansåg att dem representerade dessa arbeten och att dessa inte ska 

förknippas till rökning i samhället, för då kan arbetet få en negativ klang. Rökarna tog på sig 

en roll som ickerökare för att det i den situationen inte var acceptabelt att röka. På en sådan 

arbetsplats ska individen representera något bra och inte något som uppfattas som negativt, i 

detta fall cigaretten. Anu Katainen (2010) presenterar i sin forskning att det finns situationer 

då en individ inte kan eller får röka, ett dop var ett exempel på en situation där rökning inte 

var accepterat. Rökarna tar i åtanke om det är en social situation där dem kan röka, 

exempelvis tog dem hänsyn till ickerökare, speciellt om dem var i sällskap med en sådan.  

Dem tog på sig en roll som en hänsynsfull rökare som inte ville utsätta andra för passiv 

rökning.  

Vidare kan rökarens anpassning och beteende förklaras med Goffmans ”jaget”, rökarna har 

visat att dem ändrar sin rökningspersonlighet beroende på i vilket socialt sammanhang dem är 

i. Goffman säger att ”jaget” har olika masker, beroende på i vilken situation en individ är i tar 

den på sig en mask som passar den situationen. När en rökare umgicks med andra som rökte 

eller hade rökt och enligt dem ”förstod” hur det var att vara en rökare så hade dem på sig sin 

”rökarmask”. Dem vågade visa den sidan av sitt ”jag” för att den andre helt enkelt förstod hur 

en rökare fungerade. Sedan kunde rökarna dölja sin rökning framför andra som inte riktigt 

accepterade rökning eller om dem var osäkra på vad den andre tyckte om rökning. Här tog 

rökarna på sig en mask där dem dolde sin rökning, en såkallad ”ickerökar mask”, för att inte 

riskera att bli nedvärderad eller socialt utebliven på grund av rökningen. Det finns olika 

sociala interaktioner som bestämmer vilket ”jag” rökaren ska visa. I interaktion med andra 
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rökare eller individer som accepterar rökningen visade rökaren mer av sig ”själv”, rökaren 

tänkte inte på hur den framställdes i sådana sociala situationer. Detta är vad Goffman kallar 

”bakre regionen”, det är den zon där en individ inte tänker på hur den framställs och är mer 

avslappnad i en sådan situation (Goffman 2007). Medan i situationer då rökaren tog på sig sin 

”ickerökar mask” var den i den främre regionen, där en individ endast visar det den vill visa. 

Individen tänker på hur den framställs och den ändrar sitt ”jag” beroende på vilken mask som 

passar i den situationen. Som exempelvis när rökarna dolde sin rökning för arbetsgivare eller 

okända människor, dem ville inte att de andra skulle få en negativ syn av dem på grund av 

rökningen och valde därför att dölja eller anpassa sin rökning.  

Men rökning var något som trots anpassningen kopplades till det sociala. Cigaretten 

kopplades till djupa samtal och fina stunder, utan cigaretten i sådana situationer hade 

upplevelsen inte varit lika ”fin” utan det hade fattats något. Rökarna berättar även att dem 

dras till att umgås med andra rökare, detta för att de vet att dem inte hade blivit nedvärderade. 

Men även för att andra rökare förstod dem och dem kunde vara avslappnade och tände en 

cigarett utan att behöva ta hänsyn till den andre. Detta kan vara rökarens bakre region, rökaren 

är mer avslappnad kring andra rökare och behöver inte anpassa sig till någon annan. Det blir 

en gemenskap och rökaren behöver inte tänka på hur den framställs utan den kan helt enkelt 

vara. (Amos, Martin & Ritchie 2010) berättar om hur rökare väljer att inte gå ut för att röka på 

offentliga platser, detta för att inte förlora eller missa den sociala interaktion som pågick 

inomhus. Fler valde av denna anledning att inte gå ut, dem ville inte missa det sociala som 

pågick inomhus medan dem stod ute och rökte. Detta kan kopplas till varför rökare dras till 

andra rökare, hade det varit rökare som umgicks på en pub eller liknande hade dem alla gått ut 

för att röka ihop. På så sätt hade den sociala interaktionen fortsatt utan något avbrott på grund 

av rökningen.  

Men det har skett en skiftning i den sociala interaktion, när rökarna började röka var det för 

att bli socialt accepterade. En del har sagt att det var så man blev ”populär” i tidigare dagar, 

men rökarna fick tvinga sig själva att lära sig röka. Dem tog på sig en mask som ”rökare” 

fastän dem kanske inte riktigt ville. Det var deras främre region, rökning var något som angås 

som ”coolt” eller att man var dum om man inte rökte. Informanterna fick då framställa sig 

som rökare för att bli accepterade av den sociala krets dem ville komma in i. En del rökte bara 

då dem var i kontakt med denna sociala krets, såsom på skolan medan dem sedan hemma inte 

rökte alls. Hemmet blev deras bakre region där dem inte behövde framställa sig som ”coola” 

eller som rökare för att bli accepterade. Idag ser det inte riktigt ut så, det är idag omvända 
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roller. I den sociala kretsen tog rökarna på sig sin ”ickerökar mask” för att inte hamna utanför 

i sociala sammanhang, det var deras främre region där dem visade det som var accepterat att 

visa och dolde det som var negativt, såsom cigaretten. Det var hemmet eller umgänget med 

andra rökare som blev den bakre regionen där rökaren kunde ta en cigarett utan att riskera att 

bli nedvärderad. Liknande resultat har Nyborg & Rege (2003) fått, dem har visat att rökare 

anpassar sin rökning bland andra, främst för att bli socialt accepterade av ickerökarna.  

Varför väljer då rökaren att anpassa sin rökning eller att dölja den? Det beror helt enkelt på 

vilken social situation rökaren befinner sig i och vad som förväntas av en individ vid det 

tillfället. Rökaren förstår att cigaretter och rökning är skadlig och uppfattas som negativt i 

samhället, därav väljer rökaren att ibland dölja sin rökning. Främst bland nya människor där 

den är orolig över om den kommer bli nedvärderad i den sociala situationen. Sedan väljer 

rökare även att dölja sin rökning grundat på vad dem representerar i samhället, såsom arbeten 

som är respektabla, eller inte dölja sin rökning på arbeten som har låg status i samhället. 

Känslan att behöva anpassa sin rökning eller dölja den grundar sig på den sociala situation, 

vad individen i den stunden representerar men även viljan att bli social accepterad väger in i 

rökarens rationella val att inte visa sin ”rökarmask”.  
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8. Sammanfattning & Reflektion 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta vår studie och reflektera kring resultatet med våra 

egna tankar. Vi ville med vår studie undersöka hur rökaren upplever de negativa normer och 

tankar som finns i samhället kring deras vana. Samt att ur rökarens perspektiv ta reda på hur 

denna negativitet påverkar dem och deras rökarbeteende.  

Att rökaren förstod lagarna och normerna kring rökning grundar sig främst i hälsoriskerna 

kring rökning. Detta grundar sig även kring att ickerökare inte valt att röka och att ”skada sig 

själva” och därav ska dem inte behövas utsättas för det som dem inte valt. Det var ingen som 

ifrågasatte lagarna eller normerna utan det fanns en förståelse kring varför synen på rökning 

är som den är. Intervjupersonerna ansåg själva att rökningen var en ”ovana” och att det inte 

fanns något positivt med det, att dem sakta men säkert egentligen förstörde sig själva. Men 

rökningen var för dem en trygghet men även något som dem fann socialt, rökningen gav en 

grupptillhörighet till andra rökare. Kanske för att andra rökare förstod dem men även för att 

dem hade någon att dela ”ovanan” med. Normen kring rökning har inte bara anammats av 

ickerökare, utan även av rökare. Vilket kan vara anledningen till varför rökaren anpassar sin 

rökning beroende på situation och hänsyn till andra.  

Det hade skett en förändring i hur man som rökare såg på rökning förr och rökning idag. 

Rökning var tidigare något intervjupersonerna gjorde för att bli involverade och accepterade i 

vissa sociala situationer eller för att få kontakt med människor. Idag är det tvärtom, rökaren 

tar in sin omgivning för att sedan räkna ut om det är acceptabelt att röka i den situationen. 

Situationen bestämmer huruvida rökaren kan tända en cigarett vid det tillfälle eller om den 

måste vänta eller alternativt gå någon annanstans för att röka.  

Rökaren kartlade sin rökning utifrån situation, rum och tid. I vissa sociala situationer var det 

inte acceptabelt att röka, såsom på ett visst arbete eller dylikt. Det gjorde så att rökaren 

kartlade sin rökning före och efter arbetet. Vidare kartlägger rökaren sin rökning grundat på 

vem som var i närheten, vart den befann sig i samhället och hur många andra rökare det var i 

närheten. Rökaren tog stor hänsyn till andra i samhället och letade efter bevis att andra 

tidigare rökt på den plats för att på så sätt veta att det var acceptabelt att röka där. Rökaren 

väntade på detta sätt på tillstånd av andra och samhället för att kunna tända en cigarett på en 

specifik plats. Samhället, platser och tidsramar ser annorlunda ut för en rökare än för en 

ickerökare, den måste ta hänsyn till sin omgivning och inte påverka den på ett negativt sätt. 
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Därav är rökaren medveten om vart den får och inte får röka, därför kartlägger rökaren sin 

rökning för att inte påverka andra negativt eller för att inte uppleva en nedvärderande syn på 

sig själv.  

Något som i framtiden hade varit intressant är att utveckla rökarens kartläggning av rökning 

och jämföra olika platser och sociala situationer med ickerökares. Att se hur platser i 

samhället har olika definitioner beroende på om man röker eller inte. Men även att studera 

rökarens beteende i samhället.  

Denna studie har inte bara påverkat och ändrat vår syn på rökare, utan den har även ändrat 

intervjupersonernas syn på rökning och sig själva. Två av informanterna har idag nästat slutat 

eller helt slutat röka. Vi har tagit kontakt med dem och frågat hur detta kommer sig. Det svar 

vi fick var att dem själva inte insåg hur pass mycket dem anpassade sig efter samhället och att 

deras kartläggning av cigaretten fick dem att inse att det tar upp för mycket av deras liv, att 

dem måste tänka på vart, när och hur dem ska få röka. Det var en konstant tankegång om ”hur 

jag ska kunna få röka nästa cigg” och större delen av vardagen cirkulerade kring oron om när 

nästa cigarett kommer att rökas.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

- Hur började du röka och varför? 

- Hur mycket röker du varje dag? 

- Röker du inomhus?  

- I vilka sammanhang röker du mest? 

- I vilka sammanhang röker du minst/undviker att röka? 

- Finns det något/några tillfällen du döljer att du röker? 

- Hur många i din närmsta omgivning röker? 

- Har du någon gång upplevt en negativ inställning från dina medmänniskor på 

grund av din rökning? 

- Har du ändrat dina rökvanor dem senaste åren? Om ja/nej varför? 

- Märker du av de olika ”sluta röka”- kampanjer som finns i samhället? 

- Om du har jobb, får du röka på arbetsplatsen eller är det rökfri arbetstid? Hur 

påverkar det dig om det är rökfritt? 

- Hur ser en träff ut när du umgås med rökare, exempelvis fika, utgång, shopping? 

- Hur ser en sådan träff ut när du umgås med icke-rökare? 

- Vill du sluta röka? 

- Får den negativa inställningen till rökning dig att vilja sluta röka? 

- Vad hade fått dig att sluta röka?  

- Påverkas du av den negativitet rökning är belagt med?  På vilket sätt? 

 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Anita Smlatic och Marie Ulmheden


