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My essay explores the public view on smoking in Sweden over the last few decades. I've

studied how changes in social structures through media, laws, studies and education

has brought about a change in the opinions about smoking. I found that even though

there have always been different opinions on smoking it seems to have become less

accepted in the Swedish society, particularly in the past twenty years. I discuss the

different reason as to why (and how) the view on smoking might have changed the last

decades amongst the Swedish people. To be able to do this I have done interviews on

which I have applied narrative analysis.  

Keywords: smoking, cigarettes, tobacco companies, media, studies, statistics

2



Innehållsförteckning

INLEDNING............... sid 4

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............... sid 4

MATERIAL OCH METOD............... sid 5

AVGRÄNSNINGAR............... sid 5

HISTORIK

Ursprung och användning............... sid 6

UPPLYSNING & RESTRIKTIONER

Undersökningar och statistik............... sid 8

ATT BÖRJA RÖKA............... sid 9

REKLAMENS BUDSKAP............... sid 10

INTERVJUER............... sid 11

TOLKNING OCH DISKUSSION

Intervjuerna............... sid 18

Övrigt material............... sid 20

SAMMANFATTNING............... sid 23

KÄLLOR............... sid 25

3



INLEDNING

De allra flesta, om inte alla, har starka åsikter om rökning. Det är nog få i vårt avlånga

land som inte på något vis kommit i kontakt med rökning, på ett eller annat sätt. Kanske

rökte ens föräldrar när man var barn, kanske röker man själv eller har så gjort vid något

tillfälle. Särskilt kring tonåren har nog många upplevt hur rökningen krävt stor

uppmärksamhet, både genom jämnåriga som hängde i rökrutan på rasterna och lockade

med smakprov, och genom den anti-rök propagandan skolan och lärarna bistått med som

kontrast. 

Jag märkte ganska omedelbart då jag började gå igenom mitt källmaterial att det

som berättades om rökning var väldigt olika till karaktären beroende på vilken källa det

kom ifrån. Informationen tycks dock alltid präglad av en stark vilja att påverka åt ett eller

ett annat håll. Man får intrycket av en uppdelning i två läger; ”anti-rök” och ”pro-rök”.

Anti-rök lägret får sin röst hörd på ett mer allmänt accepterat sätt, via undersökningar,

artiklar och böcker om hälsofaror. Pro-rök lägret, vilket i princip består av tobaksbolagen,

får sprida sin propaganda på andra vis – något jag kommer att ta upp i uppsatsen.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag vill med min undersökning få en uppfattning om hur man i Sverige ser på rökning

idag, och hur svenskar anser att rökningens ställning i vårt samhälle har förändrats under

de senaste decennierna, samt vilka orsaker som i så fall ligger bakom de eventuella

förändringarna. 

Hur anser svenska män och kvinnor att det svenska folkets syn på cigaretter och rökning

förändrats under de senaste årtiondena, och vilka orsaker tror de ligger bakom? Är

synen på tobaksrökning splittrad i dagens Sverige? 
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MATERIAL OCH METOD

Jag har läst litteratur som behandlar ämnet rökning ur olika synvinklar, läst artiklar på

internet samt studerat videoinslag som finns att hitta på internet. En av mina viktigaste

källor är intervjuerna. Jag har valt att betrakta mitt källmaterial som berättelser. De har

alla sina olikheter i både berättarstil och budskap, och som mottagare av dess information

har jag tolkat berättelserna utifrån ett etnologiskt perspektiv. Vi kan säga att jag använt

mig av en narratologisk metod utan att målet för den sakens skull är narratologin i sig,

utan min tolkning av det berättade som informationskälla. 

Ett viktigt inslag i uppsatsen är som sagt intervjuerna. Jag har intervjuat fem

personer i varierande åldrar, både kvinnor och män. Detta axplock av människor får

representera den svenska befolkningen i min studie. Som i alla studier får man ta med i

beräkningen att resultatet möjligen kan variera beroende på urvalet av tillfrågade. Tanken

med intervjuerna är att de ska ifrågasätta mitt övriga källmaterial, liksom ”testa” det i

praktiken på verkliga människor. Det är utifrån resultatet av denna jämförelse och analys

av berättelser som jag kommer att dra mina slutsatser. Förutom intervjuerna består mitt

källmaterial bland annat av vetenskapliga rapporter som presenterar forskningsresultat

och statistik, tobaksreklam som ger en insyn i tobaksbolagens budskap till sina kunder

samt populärvetenskapliga översikter som rapporterar om bruket av tobak över åren.   

AVGRÄNSNINGAR

Jag har avgränsat min uppsats till att handla mestadels om de senaste årtiondena, då jag

anser att denna period är den mest händelserika i rökningens utveckling och även för att

jag utgår ifrån att mina informanter torde inneha mest kunskap och kännedom om en tid

som inte är alltför avlägsen och även till viss del självupplevd. Dock skall påpekas att jag

öppnar med en bakgrundshistoria om cigarettens tillkomst och första sekel, för ett bredare

perspektiv. Man kan även säga att jag avgränsat mig geografiskt, det mesta material jag
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kommit i kontakt med har anknytning till antingen Sverige eller USA. Jag avser dock

tillämpa allt material på min undersökning om det svenska samhällets syn på rökning, då

jag tror det ändå är relevant med särskild tanke på att det svenska samhället tycks, som

många andra, influeras av USA. När man läser om tobak överlag, handlar det ofta om

både cigaretter och snus. Jag har dock försökt sålla så att mitt material endast berör

cigaretter. Rökningens hälsorisker kommer förvisso på tal, men jag går inte in desto mer

på dessa då de är oväsentliga för kontentan av uppsatsen. Genusfrågan dyker upp på

några ställen, men har heller ingen stor del i uppsatsen.

HISTORIK

Ursprung och användning

Det är känt att i Anderna, för många tusen år sedan, användes tobak av mayaindianer och

azteker. Rökningen var en slags ritual varigenom schamanerna kontaktade högre makter.

1492 kom Columbus i kontakt med tobaken när han anlände till Bahamas. Han fick av

invånarna en välkomstgåva i form av torkade tobaksblad. På den tiden var tobaken okänd

i Europa men blev snart populär och växten importerades från Amerika. Kyrkan i Spanien

mötte först denna växt med misstänksamhet. Att man skulle tända eld på den och sedan

utandas rök genom mun och näsa påminde alltför mycket om helvetesskildringar, och

rökningen ansågs därmed syndig. Rökning skulle i fortsättningen komma att vara en akt

som medförde blandade känslor av skam och njutning, något många säkert kan relatera

till idag också när tankar kring hälsa och andra hands rök vägs mot en känsla av

tillfredsställelse. (Ulla Sundin Beck 2002) 

Det fanns många åsikter om tobakens effekter, somliga hävdade ivrigt att

tobaksväxten kunde bota diverse sjukdomar och tillstånd, medan andra ansåg den vara

värdelös och ville att användandet av den skulle förbjudas helt. Tobakens popularitet hade

även andra effekter. I Amerika började man importera arbetskraft från Afrika i form av

slavar för att arbeta inom tobaksindustrin, och det infördes tobakskatter som påverkade
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ekonomin positivt i flera länder och i dubbel bemärkning skapade ett beroende av tobak.

(Ulla Sundin Beck 2002)

Hur själva cigaretten som vi känner till den idag, tobaksblad inlindade i en rulle

papper, kom till är inte lika känt. En teori är att fattiga människor i spanska Sevilla

började samla ihop rester av cigarrer som de förmögna rökt och lindade in dessa i papper

för att röka. En fattig mans cigarr, med andra ord. Cigaretten, till skillnad från cigarren,

var dessutom i en mer passande storlek. Man kunde röka en cigarett vid varje tillfälle.

Cigaretten ansågs generellt bland amerikanerna också bättre än tuggtobaken som annars

var populär i USA. Tuggtobaken medförde ett ihärdigt spottande, vilket inte alltid var

särskilt populärt av naturliga skäl. (Ulla Sundin Beck 2002)

I slutet av 1800-talet industrialiserades, och därmed effektiviserades

tobakstillverkningen i USA. Tobaksbolagen började också lansera olika cigarettmärken

för olika livsstilar, genom reklam, samlarbilder och sponsring. Som tidigare höjdes röster

emot tobakens förslavning av människan, och dess stämpel för låg social status.

Hälsoriskerna var däremot inte någon medveten om ännu. I Sverige förstatligades

tobaken 1915 och Svenska tobaksmonopolet fick ensamrätt till tillverkning och

försäljning. Staten tjänade väldigt mycket pengar på detta. (Ulla Sundin Beck 2002)

För hundra år sedan var cigaretter ganska dyra. Inte vem som helst hade råd att

röka och länge såldes de styckevis då inte många hade råd med hela paket åt gången.

Därmed kom cigaretten att börja forma sin image som glamourös, den var en lyxvara som

bara de mer förmögna hade råd med, en image som också tobaksbolagen gärna ville

förmedla. Kring 1920-talet började rökningen öka bland kvinnor. Kanhända var det ett

sätt att markera sin frigjordhet på. Innan dess var cigaretten ett mannens attribut.

(Lalander 1993) 

Cigarettens status kom också att fortsätta förändras i och med större exploatering i

media, genom filmstjärnor och andra celebriteter som rökte. Cigaretten blev

glamouriserad, den var inte längre ”den fattige mannens cigarr”, och kom även att tilltala

ungdomarna som fascinerades av stjärnornas image – den blossande primadonnan och

den kedjerökande rebellen. (Ulla Sundin Beck 2002)
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UPPLYSNING & RESTRIKTIONER

Undersökningar och statistik

Redan på 1920- och 1930-talen började forskare upptäcka samband mellan rökning och

lungcancer och tobaksbolagens egna djurförsök visade samma sak, vilket dock inte nådde

allmänheten förrän under 1980-talet då anhöriga till en avliden kvinna ställde tre

tobaksbolag till svars för kvinnans död.

1954 föds Marlboro-cowboyen, som ska komma att synas i tobaksreklam världen

över i decennier framöver. Marlboro-cowboyen framstår som en äventyrlig, macho man

som ofta rider med häst och lasso i solnedgången. Några år innan Marlboro-cowboyens

födelse slås sambandet mellan rökning och lungcancer slutligen fast, fram tills dess ansåg

få läkare att rökning var ohälsosamt och medverkade ofta i tobaksreklamer. 

I början av 1960-talet varnas så allmänheten, genom Brittiska läkarsällskapet, för

farorna med att röka och organisationer mot tobak ökar i mängd och omfattning. Efter ett

besök av en skara vetenskapsmän kommer den svenska regeringens första statsanslag för

tobaksupplysning i Sverige. Samtidigt börjar antalet rökare minska i länder såsom

Sverige, Storbritannien och USA. Tobaksbolagen börjar då satsa hårdare på att

marknadsföra tobak i tredje världen istället. (Millwood & Gezelius 1995) 

På 1970-talet utfördes en undersökning på uppdrag av konsumentverket och

Svenska Tobaksbranschföreningen, som visade att ungdomar i åldrarna 15-24 år var de

som mest påverkades av tobaksreklam. De argument som man mest av allt föll för var

sådana som att rökning var romantiskt, statushöjande, fräscht, ofarligt och skapar

gemenskap. (Pellmer & Wramner 1997)

Under 1970-talet börjar man i Sverige skriva innehållsdeklaration och

hälsovarning på cigarettpaketen, enligt svensk lag. Dessutom blir reglerna snävare för

tobaksreklamen. När man 1991 bestämmer att tillåta reklam i svensk radio och TV, blir

tobaksreklam undantaget. Sponsring och så kallad dold reklam kan dock fortfarande

förekomma än idag. 
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Rökningen ökar, trots varningar och nya lagar, fortfarande i världen. Dock sjunker

den i västvärlden, och det är främst i u-länderna konsumtionen ökar. Sverige fick totalt

annonsförbud mot tobak 1994, då hade drygt 20 länder redan annonsförbud. 1991

beräknades tobaksbolagen lägga ner 35 miljarder kronor om året på reklam, bara i USA. I

början av 1990-talet, innan det blev annonsförbud i Sverige, spenderade man över 60

miljoner kronor på reklam i svenska tidningar. (Millwood & Gezelius 1995)

Tobaksbolagen vill förstås få fortsätta med sin marknadsföring, och tycker inte att

deras reklam ska förbjudas, vare sig den är direkt eller indirekt. Det hävdas från deras

sida att reklamen inte skapar nya konsumenter, utan bara påverkar märkesvalet hos dem

som redan röker. Vissa undersökningar som gjorts tyder också på att det inte finns några

signifikanta samband mellan tobaksreklam och cigarettförsäljning, men i USA gjordes en

undersökning på 1980-talet där man fann en liten ökning av rökare bland ungdomar som

exponerats för tobaksreklam. I Nya Zeeland gjorde man en sammanfattning av flera

undersökningar, vilket visade att reklam inte bara påverkar val av märke utan också ökar

cigarettkonsumtionen. Man kunde också dra slutsatserna att ju mer tobaksreklam ett land

tillät, desto mer ökade totalkonsumtionen, medan totalt reklamförbud gav minskad

konsumtion – helt tvärt emot tobaksbolagens påstående alltså. (Pellmer & Wramner

1997)

ATT BÖRJA RÖKA

Varför man fortsätter röka när man väl har börjat är inte så svårt att lista ut, det är ju ett

beroende vi talar om. Man vad är det som får en människa att ta det där allra första

blosset? De flesta rökare börjar som barn eller tonåringar. Nu för tiden är skolan

involverad i att motverka rökning bland barn och ungdomar, så brist på information om

farorna torde inte vara något som bidrar till att så många unga börjar röka än idag. 

En förklaring som Howard Becker, amerikansk sociolog, kommer med är

psykosociala mekanismer som grupptryck, suggestion och inbillning. Att det finns regler
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mot rökning på skolan, och åldersgränser för att få köpa cigaretter kan få den oönskade

effekten att det blir än mer eftersträvansvärt för unga att röka. Att trotsa regler och att

överträda åldersgränser blir ett steg in i vuxenvärlden. Detta gäller kanske inte minst barn

till rökare, vars vuxna förebilder ju är de rökande föräldrarna. Rökning kan också vara ett

sätt att visa tillhörighet till gruppen, på samma sätt som när man klär sig på ett visst sätt

eller lyssnar på en viss typ av musik. Man välkomnas in i en gemenskap med likasinnade.

(Pellmer & Wramner 1997)

På 1970-talet var det vanligare med rökning bland svenska ungdomar än det är

idag. I en undersökning från 2005 svarade 30 % av flickorna och 18 % av pojkarna i

nionde klass att de röker. Undersökningen visade också att yngre ungdomar ofta tror att

de äldre ungdomarna procentuellt består av betydligt fler rökare än de faktiskt gör.

(Barnombudsmannen 2005)

REKLAMENS BUDSKAP

Tobaksreklamen har sett väldigt olika ut genom tiderna. Ett exempel på hur

tobaksreklamen har kunnat se ut är en annons från 1940-talet där en läkare figurerar på

bilden med ett paket cigaretter. Budskapet var denna gång att doktorer röker ett visst

märke. Hälsoriskerna var inte allmänt kända och accepterade på den tiden. Det man

förmodligen ville förmedla var att doktorer är respektabla och har hög status, därför bör

man vilja efterlikna dem. Gör som doktorn, rök detta märke!

På 1960-talet var det vanligt att vända sig till kvinnor och göra rökningen till en

fråga om jämlikhet, helt i tidens anda. En svensk tidningsannons skriver ”Karlar! Se upp

för kvinnorna”. Med detta menar man att männen som tar allt ifrån kvinnorna nu även

börjat röka kvinnornas favoritmärke. Men man uppmanar kvinnorna att inte låta sig

förargas av detta. Trots allt innebär det ju att nästa gång en man erbjuder dig en cigarett

så vet du i alla fall att den är av det bästa märket. I USA hade en liknande reklamkampanj

sloganen ”You've come a long way, baby”, som syftade på jämställdhetsfrågan.
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Andra reklamer, ofta TV-reklamer från 50-talets USA, visar friska, unga

människor som antingen är i full färd med att utföra äventyrliga aktiviteter, såsom att åka

vattenskidor eller köra motorcykel, eller vackra modeller och macho män som

glamouröst representerar idén om framgång med en cigarett i ena handen. Ofta är

reklamens huvudpersoner en man och en kvinna, som på något sätt förenas genom utbytet

av en cigarett, det vill säga förmedlar budskapet att cigaretten skapar sociala situationer.

Tobaksreklamen säljer alltså en livsstil, som köparen ska finna attraktiv. 

(Millwood & Gezelius 1995, http://www.youtube.com/watch?v=86lYG1V2-

n4&feature=related,   http://www.youtube.com/watch?  

v=uCRakl0dbK0&feature=related,   http://www.youtube.com/watch?  

v=3Ogu3773PFE&feature=related)

INTERVJUER

1. Intervju med Marianne, 50 år

Har du rökt/röker du idag? Hur mycket, vid vilka tillfällen och varför?
– Jag röker inte idag men jag har gjort det. Jag började på riktigt när jag var

kanske kring 18 år, och slutade för ungefär två år sedan. Jag brukade röka ungefär 10-15
cigaretter per dag, oftast när man ätit eller gjort något, varit ”duktig” och städat, eller om
jag var upprörd. Att röka gav mig lugn och tröst, och var som en belöning.

Minns du första gången du rökte, vad det var som gjorde att du ville prova på?
– Vi var ett gäng tjejer som var hos en kompis som hette Renate. Jag var kanske

16-17 år ungefär. En av tjejerna som hette Mona-Lisa rökte och hon frågade om jag ville
smaka. Jag sa ”nej usch, aldrig”. Sen smakade jag i alla fall och tyckte det var skitäckligt,
jag mådde illa och hostade. Att jag provade berodde på att dom andra tjatade på mig, jag
var väl svag.

Har du slutat röka, varför/varför inte?
– Ja, jag har slutat. Först och främst av hälsoskäl. Sen så var det ju äckligt, luktade

illa och så kostade det mycket. Jag ville inte vara en gammal tant som röker, det ser så
hemskt ut.

Vad visste/ansåg du om rökning innan du började själv?
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– Jag visste inte så mycket. När jag var yngre rökte pappa och jag tyckte det var så
äckligt och det luktade illa. Nog visste jag om att det var farligt också, men jag tänkte
ändå inte att det var så allvarligt.

Hur upplevde du att din omgivning såg på rökning, dina föräldrars inställning
exempelvis? Tror du deras inställning är densamma idag, varför/varför inte?

– Det var aldrig någon i min omgivning som diskuterade rökning. Pappa rökte
men det var aldrig så att mamma kommenterade det, eller andras rökning heller. Mina
föräldrar sa aldrig någonting om rökning till mig heller. Det var självklart att man inte
skulle röka, det var inte så vanligt i min familjs kretsar helt enkelt. Det var mest gubbar
som rökte, och en del kompisar. Det var mer ungdomar än vuxna som rökte i min
omgivning. Jag minns att alla hade askkoppar hemma på den tiden, framme på borden,
men det var nästan inga gäster som rökte hemma hos oss i alla fall. Man hade inte
rökförbud inne som de flesta har nu. När jag var ung och började jobba på Posten så rökte
man inne, det var inget konstigt med det. Sen skaffade de fläktar ovanför borden så att
man kunde sitta och röka där. Efter ett tag fick vi en inglasad rökruta där man fick stå och
röka, men sen blev det totalförbud mot rökning inomhus. På den tiden bad ingen om
ursäkt för att man rökte, inte ens när man utsatte andra för röken. Man var ju inte så
upplyst om farorna då, att röka var ju lika normalt som att äta mat. 

Vad minns du från skolan angående rökning, regler och undervisning i ämnet?
– När jag gick i högstadiet var det dom tuffa tjejerna som var sminkade som gick i

rökrutan. Det var mest tjejer som rökte då, nästan inga killar. Om jag minns rätt så fick
man inte röka inne på skolan, men däremot utomhus. Fast jag tror man skulle ha ett intyg
från sina föräldrar. Lärarna var inte så engagerade, de brydde sig aldrig om man rökte. Vi
fick någon slags information om rökning i skolan, tror att det kanske var på biologin. Vi
fick veta att det var farligt och så, men det var ju inte lika omfattande information som
det är idag.

Hur spridd var rökningen på skolan bland tonåringarna, hur uppfattades det att vara
tonårig rökare?

– Ja, hur många kan ha rökt i högstadiet på min tid? Det var nog kanske mindre än
hälften i min klass, och det var ju mest tjejer som rökte. Det var ju de tuffa tjejerna som
rökte, var man som dom hörde det ju till att röka. Det var nog ingen som tänkte på hur
dumma dom var som rökte.

 Har du reagerat på tobaksreklam någon gång, minns du var och när du sett den?
– Hm, ja kanske att man sett det i tidningar någon gång. Är det inte på TV ibland?

Nej, det är förbjudet i Sverige sedan 1994. 
– Jaha, oj då. Jag har för mig att när jag var yngre så satt de ofta och rökte i

sådana här debattprogram och liknande, vilket de ju inte gör nu, och i filmer förstås. Jag
känner ju till den där Marlborough-cowboyen, han som sen fick lungcancer eller hur det
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nu var. Jag vet inte var jag sett honom, om det var i tidningar kanske. Han hade ju hatt
och en häst och red i solnedgången med en cigarett i mungipan.

Tror du att tobaksreklamen når fram till oss i dag i form av smygreklam och sponsring?
Hur tror du det påverkar icke rökare och redan rökare, vilket budskap förmedlar man
och hur?

– Det kan väl kanske finnas ute på krogar och restauranger, till exempel på glas
och på askkoppar. Där kan det väl hända att det står namnet på någon cigarett ibland. Jag
tror bolagen främst vill locka nya rökare så de riktar sig mot yngre eftersom de är mer
lättpåverkade. Dom ser någon reklam som dom tycker är cool och så vill de efterlikna
det. Jag tror inte det har så mycket med cigarettmärket att göra, att de vill att vi ska välja
ett visst märke, jag tror helst de vill locka nya rökare. De riktar sig till en yngre målgrupp.

Tror du man ser annorlunda på rökning idag än vad man gjorde för femtio eller hundra
år sedan? Hur och varför?

– Jo men, herregud. Rökare är ju en pesthärd man ser ner på, idag är det något
väldigt negativt. Förr rökte man ju inomhus hos varandra, det var ju aldrig någon som
frågade om lov utan det var liksom så accepterat att man rökte var som helst och ingen sa
någonting. Nu törs man ju knappt nämna att man röker för det har blivit liksom lite
skamligt.

Beskriv den genomsnittlige rökaren idag. Kön, ålder, livsstil? 
– Jag tänker att det är medelålders kvinnor och många unga tjejer som röker idag.

Många karlar som rökte förr har gått över till snus, många tjejer också i och för sig. Jag
tror att det ofta är grupptryck som leder till att man börjar röka och att det är så
lättåtkomligt. Kvinnor idag har en så hektiskt tillvaro, jag tror att rökningen är lugnande
för dom.

2. Intervju med Thomas, 26 år

Har du rökt/röker du idag? Hur mycket, vid vilka tillfällen och varför?
– Ja, jag röker. Det blir kanske tre cigaretter om dagen. Jag försöker hålla ner

antalet för min flickväns skull, och försöker att undvika att röka när jag är med henne
eftersom jag vet att hon inte tycker om det. I början feströkte jag mest och nu röker jag
väl mest för att stressa ner, på lunchen när jag jobbar till exempel. 

Minns du första gången du rökte, vad det var som gjorde att du ville prova på?
– När man gick i typ 8:an tjuvrökte man ju lite. Jag blev erbjuden en cigarett av en

kompis första gången och jag var för nyfiken för att säga nej. Sedan kunde man ju inte
säga nej för då kanske man skulle bli typ mobbad för att man inte var cool.

Har du slutat röka, varför/varför inte?
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– Nja, jag har väl aldrig försökt sluta på allvar, bara halvhjärtat. Det är så stressigt
på jobbet, så jag behöver det för att kunna stressa ned.

Vad visste/ansåg du om rökning innan du började själv?
– Jag har ju vuxit upp med föräldrar som rökte så jag reflekterade inte så mycket

över det. Men när ens jämnåriga rökte reagerade man ju lite, att de liksom bröt mot
reglerna.

Hur upplevde du att din omgivning såg på rökning, dina föräldrars inställning
exempelvis? Tror du deras inställning är densamma idag, varför/varför inte?

– Mina föräldrar sa väl att man inte ska röka, men det var inte så att dom typ
predikade om det varje dag eller så. Vi har aldrig diskuterat det faktum att dom själva
rökte, men sen slutade dom när dom var rätt unga också.

Vad minns du från skolan angående rökning, regler och undervisning i ämnet?
– Det fanns nog säkerligen regler, och vi fick säkert information och så men jag

minns helt ärligt ingenting av det. Däremot minns jag att mina yngre syskon var med i det
där ”rökfri duo”, men det kanske var nåt som kom efter min tid så att säga.

Hur spridd var rökningen på skolan bland tonåringarna, hur uppfattades det att vara
tonårig rökare?

– När jag gick i 7:an var det inte många som rökte, det var i princip bara 8:orna.
Det var dom som gjorde alla dumheter. Det var dem man var rädd för, de var bråkstakar
och högljudda. Lite rebelliska sådär.

Har du reagerat på tobaksreklam någon gång, minns du var och när du sett den?
– Nja, men dom här chokladcigaretterna finns ju och det är ju lite konstigt, att

barn ska köpa godis som ser ut som cigaretter.

Tror du att tobaksreklamen når fram till oss i dag i form av smygreklam och sponsring?
Hur tror du det påverkar icke rökare och redan rökare, vilket budskap förmedlar man
och hur?

– Det kan väl hända. Chokladcigaretterna till exempel, de gör ju att barn vänjer
sig vid tanken på cigaretter typ.

Tror du man ser annorlunda på rökning idag än vad man gjorde för femtio eller hundra
år sedan? Hur och varför?

– Ja, det tror jag. Förut visste man ju inte om riskerna. Eller, man visste väl om
dem men inte på samma sätt som idag. Det var nog mer accepterat att röka förr.

Beskriv den genomsnittlige rökaren idag. Kön, ålder, livsstil? 
– Det är nog främst kvinnor som röker idag, både äldre och yngre. Jag sitter ju i

kassan på ICA ibland och ser vilka som handlar cigaretter och det är mycket unga
kvinnor.
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3. Intervju med Emma, 24 år

Har du rökt/röker du idag? Hur mycket, vid vilka tillfällen och varför?
– Nej, jag röker inte. Har aldrig rökt och har inga som helst planer på att börja.

Vad visste/ansåg du om rökning före tonåren?
– Jag tyckte det var en jättedålig idé att röka, jag brukade säga det till mamma och

till nära vänner som rökte eftersom man brydde sig om deras hälsa. Men andra fick väl
göra som de ville, det var ju deras ensak. Jag tyckte aldrig att jämnåriga som rökte var
coola, snarare att dom var ”bad one’s”.

Hur upplevde du att din omgivning såg på rökning, dina föräldrars inställning
exempelvis? Tror du deras inställning är densamma idag, varför/varför inte?

– Mamma sa ju åt mig att det var väldigt dumt att börja röka, och sa åt mig att
aldrig börja. Hon fick stå för rökandet, hon var mamma och jag var barn så man skulle ju
lyssna på henne helt enkelt.

Vad minns du från skolan angående rökning, regler och undervisning i ämnet?
– Jag minns att det var jättemycket anti-rök kampanjer på skolan. Sen fanns ju

”tobaksfri duo” som jag var med i tillsammans med min moster. Dom som var med kunde
vinna priser och sådant. Typ alla i klassen var ju med i ”tobaksfri duo”, man skulle ju
ingå ett avtal med en vuxen om att inte röka och så fick man delta i utlottningar och
sådant.

Hur spridd var rökningen på skolan bland tonåringarna, hur uppfattades det att vara
tonårig rökare?

– Jag hade inte så bra koll på vilka och hur många som rökte i högstadiet, jag var
lite rädd för dom för det var ju dom tuffa. Men jag tror det var en minoritet, det var då
inte många. Jag tyckte som sagt inte det var något coolt med rökning, så jag kände inget
behov av att umgås med dom.

Har du reagerat på tobaksreklam någon gång, minns du var och när du sett den?
– Jag var i Göteborg nyligen och då såg jag att dom sålde sådana

chokladcigaretter som man brukade köpa när man var liten. Det kunde stå saker på
förpackningarna som man associerar till tobaksbolagen, till exempel att namnen på
chokladcigaretterna var snarlika de på de riktiga cigaretterna.

Tror du att tobaksreklamen når fram till oss i dag i form av smygreklam och sponsring?
Hur tror du det påverkar icke rökare och redan rökare, vilket budskap förmedlar man
och hur?
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– Ja, som sagt genom associationerna som chokladcigaretterna gav till exempel.
Man känner ju igen namnen även om de stavat dem annorlunda, typ som att dom istället
för ”Prince” döper dem till ”Princess” eller nåt sånt.

Tror du man ser annorlunda på rökning idag än vad man gjorde för femtio eller hundra
år sedan? Hur och varför?

– Ja, förr kunde dom ju ha med läkare i tobaksreklamer som typ sa att det var
inget farligt alls att röka. Men nu, i och med alla hälsotrender och att folk är mer upplysta
så blir rökningen mindre accepterad. Fast kanske inte bland dom yngre, dom unga tycker
nog fortfarande att det är coolt att röka. 

Beskriv den genomsnittlige rökaren idag. Kön, ålder, livsstil? 
– Jag tror det är mest medelålders kvinnor som röker, det är nog inte lika många

unga.

4. Intervju med Martin, 48 år

Har du rökt/röker du idag? Hur mycket, vid vilka tillfällen och varför?
– Ja, jag röker. 16 cigaretter ungefär. 16 cigaretter för varje 37 centiliter

sprit. Det är rogivande.

Minns du första gången du rökte, vad det var som gjorde att du ville prova på?
– Jag var 9 år. Mina äldre kompisar rökte. Man var stor då.

Har du slutat röka, varför/varför inte?
– Jag röker aldrig när jag är nykter. Jag har aldrig bestämt mig för att sluta röka,

det skulle ta bort en viss glädje.

Vad visste/ansåg du om rökning innan du började själv?
– Ja, man började ju veta farorna i tonåren. Kanske inte från början. Men man var

med i gänget om man rökte och det var spännande. Fast jag tyckte inte om att pappa
rökte, för han hostade jämt.

Hur upplevde du att din omgivning såg på rökning, dina föräldrars inställning
exempelvis? Tror du deras inställning är densamma idag, varför/varför inte?

– De tyckte inte att man skulle röka. Mina föräldrar rökte dock båda två. Pappa
har dött, men mamma vet jag att hon inte tycker om rökning idag, hon har slutat och är 89
år.

Vad minns du från skolan angående rökning, regler och undervisning i ämnet?
– Det var bara en lärare, ”lille Frille” och han rökte själv. Vi stod bakom slöjden

och rökte. I sjuan - åttan fick vi upplysning. Vi var tvungen att ha ett rökintyg i sjuan. Då
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sa pappa ”skall du röka på skolan kan du röka vid köksbordet likaså”, och något intyg
fick jag inte. Då skämdes man. ”Lille Frille” var läraren vi hade på mellanstadiet.

Hur spridd var rökningen på skolan bland tonåringarna, hur uppfattades det att vara
tonårig rökare?

– Hälften rökte. Det var normalt att röka. Många lärare rökte då också.
 
Har du reagerat på tobaksreklam någon gång, minns du var och när du sett den?

– Blend reklamen känner jag till. Jag har sett den i tidningar ibland.

Tror du att tobaksreklamen når fram till oss i dag i form av smygreklam och sponsring?
Hur tror du det påverkar icke rökare och redan rökare, vilket budskap förmedlar man
och hur?

– Jag tänker aldrig på det.

Tror du man ser annorlunda på rökning idag än vad man gjorde för femtio eller hundra
år sedan? Hur och varför?

– Det vet vi ju om. Det var status att röka förr. Nu är det bara fattig folk som
röker.

Beskriv den genomsnittlige rökaren idag. Kön, ålder, livsstil? 
– Rökare är oftast krökare. Outbildat folk.

5. Intervju med Eleonore, 30 år

Har du rökt/röker du idag? Hur mycket, vid vilka tillfällen och varför?
– Nej, jag är inte rökare och har inte varit det förut heller.

Minns du första gången du rökte, vad det var som gjorde att du ville prova på?
– Ja, jag tror det var när jag var på ett ridläger. Det var några äldre tjejer som bjöd

på cigaretter. Själv skulle jag fylla 13 år. Jag provade för att alla andra gjorde det. Jag
tyckte det var spännande, man kände sig tuff. Det var en vuxen grej.

Vad visste/ansåg du om rökning innan du började själv?
– Jag tyckte inte alls om det. Jag försökte få min mamma att sluta. Jag minns att

jag kastade ut hennes cigaretter från balkongen en gång, ut i snön. Hon blev jättearg. Och
så skrev jag en insändare till tidningen om att det var så löjligt att röka. Fast jag minns
inte om det var före eller efter jag provat det själv.

Hur upplevde du att din omgivning såg på rökning, dina föräldrars inställning
exempelvis? Tror du deras inställning är densamma idag, varför/varför inte?

– Både mamma och pappa rökte. Jag minns inte att de någonsin sagt något om
rökning till mig.
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Vad minns du från skolan angående rökning, regler och undervisning i ämnet?
– Jag minns inget särskilt, men jag tror vi fick undervisning om rökning. Fast jag

minns det inte. Däremot vet jag att det fanns en särskild rökruta på skolgården.

Hur spridd var rökningen på skolan bland tonåringarna, hur uppfattades det att vara
tonårig rökare?

– På högstadiet var det nog mindre än hälften som rökte i alla fall. Det var väl
dom tuffa som rökte. Jag minns inte så noga om det var mest killar eller tjejer.
 
Har du reagerat på tobaksreklam någon gång, minns du var och när du sett den?

– Jag kan inte minnas att jag har sett någon tobaksreklam alls.

Tror du att tobaksreklamen når fram till oss i dag i form av smygreklam och sponsring?
Hur tror du det påverkar icke rökare och redan rökare, vilket budskap förmedlar man
och hur?

– Ja, dom hittar väl alltid vägar. Sådant där riktar de förstås till ungdomar, de som
är lättpåverkade.

Tror du man ser annorlunda på rökning idag än vad man gjorde för femtio eller hundra
år sedan? Hur och varför?

– Ja, idag vet man att det är farligt. Och så ses det som mer skabbigt att röka nu,
förut var det ju filmstjärnor och sådana som rökte. Alla hade väl inte råd att röka förr
heller.

Beskriv den genomsnittlige rökaren idag. Kön, ålder, livsstil? 
– Jag tänker automatiskt att det är icke utbildade människor som röker. Unga

tjejer.

TOLKNING OCH DISKUSSION

Intervjuerna

Mina informanters berättelser har ingen kronologisk ordning men innehåller många

tillbakablickar på grund av intervjufrågornas ordning och upplägg. Marianne beskriver

bland annat hur hennes far rökte när hon var barn och hon minns att hon tyckte att det

luktade illa och var äckligt. Förmodligen minns Marianne inte direkt hur det luktade eller

kändes när hennes pappa rökte, men hon minns vetskapen om att hon upplevde faderns
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rökning som illaluktande och äcklig. Thomas berättar att när han gick i sjunde klass

upplevde han åttondeklassarna som stökiga. Kanske minns han egentligen inte några

specifika händelser som skapat den uppfattningen, men han minns vetskapen om att det

var hans uppfattning. På detta sätt skapas en berättelse om ett minne, genom ett urval av

minnen eller minnesfragment. Varje gång någon skapar en berättelse av något slag väljer

denne någon att vissa detaljer ska utelämnas och andra ska finnas med. En händelse som

återges av fler än en person berättas därför oftast på olika sätt beroende på vem berättaren

är. ”Berättelsen är en narrativ konstruktion som kopplar samman några mer eller mindre

osäkra hågkomster och som väljer bort andra” (Ulf Palmenfelt 2009). 

Ett annat minne Marianne återger är det om hennes första cigarett. Hon var kring

16-17 år och hemma hos en vän tillsammans med några andra tjejer, varav en av dem

erbjöd henne att smaka. Marianne sade ”nej usch, aldrig”, men smakade sedan i alla fall

och tyckte att det var äckligt. Hon smakade eftersom att de andra tjejerna tjatade på

henne, och menar att hon nog var svag. Med denna berättelse framhäver Marianne att hon

redan hade en förutfattad mening om rökning som hon sedan fick bekräftad. Hon menar

att hon smakade på grund av grupptycket, denna poäng förbereder hon för redan i början

av berättelsen genom att förklara att de var en grupp tjejer. Hon gör alltså ett medvetet val

att ta med just den detaljen i berättelsen eftersom den utgör en viktig beståndsdel i det

budskapet Marianne vill framföra. På samma sätt nämner Thomas att hans flickvän inte

tycker om att han röker, en detalj som han lika gärna kunnat utelämna men valt att ta med

för att vinkla sitt svar. Likadant gör samtliga av mina informanter. ”Berättelser återger

sådant som har hänt, men berättelserna är inte de händelser de återger. Någon har tagit

ansvaret för att välja ut vad som är rätt och riktigt och återge det” (Ulf Palmenfelt 2009).

Vincent Crapanzano, en amerikansk folklorist, menar att det i samtal mellan

människor kan finnas vad han kallar en triadisk dimension. Detta kan innebära att man

berättar något litegrann utanför samtalets väsentlighet ungefär såsom om man tänkte sig

en tredje part som lyssnade och som man ville informera om någonting. När det gäller

mina informanter skulle den triadiska dimensionen till exempel kunna sägas inträda i

samband med att de föreställer sig att deras intervjuer ska läsas av någon annan. Detta
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kan också vara en förklaring till att berättarna väljer att ta med en särskild detalj men

utesluter en annan. (Ulf Palmenfelt 2009)

I Mariannes berättelse finns det inte bara en Marianne, utan flera. Dels finns

barnet Marianne som berättar om upplevelsen av faderns rökning, dels finns den tonåriga

Marianne som upplever sin första cigarett, så finns en vuxen Marianne som rökte för att

belöna sig själv eller för att hon var upprörd och som slutade röka när hon visualiserade

en framtida äldre Marianne och hur hemskt det såg ut att hon rökte som ”gammal tant”.

Det finns också flera olika Thomas i Thomas berättelse. Det finns den stressade Thomas

på jobbet som röker för att lugna nerverna, det finns pojkvännen Thomas som vill ta

hänsyn till flickvännen genom att inte röka, nyfikne Thomas på högstadiet som inte ville

tacka nej till en cigarett av rädsla för att bli retad och så Thomas som sitter i kassan och

möter kunder som köper cigaretter. På samma sätt finns det flera olika ”jag” i alla mina

informanters berättelser.

Även om Mariannes (och de andras) berättarjag förflyttar sig tillbaka i tiden

genom sina återblickar så står hon med ena benet i nutiden. Hennes minnesberättelser är

ett resultat av en jämförelse mellan då och nu. Som exempel kan nämnas att hon minns

att ”alla” hade askkoppar hemma på borden när hon var yngre, vilket får förmodas vara

en generalisering till följd av en jämförelse med nutidens frånvaro av detsamma.

Marianne använder ofta jämförelser med ”på den tiden”, ”när jag var yngre” eller ”på

min tid” för att tydliggöra hur hon upplever företeelser i nutiden. Det händer också att

hon kommer med kommentarer såsom ”om jag minns rätt” för att påbörja eller avsluta en

mening. Detta är ett sätt att göra lyssnaren medveten om att man känner viss osäkerhet

inför ett minne eller en berättelse om ett minne. Att upprepa en fråga som lyssnaren ställt

kan också ha ett liknande syfte för berättaren.

Marianne använder också dikotomier för att skapa lite intrig i sin berättelse.

Exempelvis använder hon sig en del av uttrycken ”vi” och ”dom”, eller ”jag” och dom”

bland annat för att göra skillnad (”god” och ”ond”) på henne själv och de rökande

flickorna i skolan hon anser vara tuffare, eller på allmänheten och människorna bakom

tobaksbolagen. Samtliga informanter använder uttryck som ”yngre” och ”äldre” för att
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kategorisera människor, vilket också antyder att de vill säga någonting om sambandet

mellan ålder och rökning.

Övrigt material

Innan cigaretten kommer till Europa tycks tobaksplantan ha använts främst av andliga

skäl. Dess påstådda läkande egenskaper i kontrast till bland annat dess

beroendeframkallande egenskaper gör den redan från början till ett kontroversiellt ämne

när den börjar spridas över världen. Man kan ju undra om kontroversen någonsin lagt

sig? Numer ligger dock kontroversen kanske inte i huruvida cigaretten har några särskilt

goda egenskaper eller inte, utan snarare i huruvida samhället ska acceptera rökning på

platser där röken kan störa andra. I Sverige var det ganska nyligt man förbjöd rökning

inomhus på till exempel krogen och ombord på tåg, något som skapade viss debatt där

rökare kände sig diskriminerade och orättvist behandlade. Detta tyder på att synen på

rökning är splittrad i Sverige. De lagar som mina källor nämner visar tydligt att det finns

ett tryck från svenska myndigheter och därmed förmodligen även underifrån, från delar

av det svenska folket, att begränsa tobaksrökningen i vårt samhälle idag. 

De personer jag intervjuat, i synnerhet de äldre som är födda på 1950-talet, målar

upp en bild av ett samhälle som gått från total röktolerans till nästan det motsatta. Även

om mina informanter är en väldigt liten grupp låter jag dem representera det svenska

folkets åsikter i stort. Jag har valt att intervjua människor av olika kön, härkomst och

ålder. Ett större antal informanter hade möjligen gett ett riktigare perspektiv, men jag

upplever mitt axplock av informanter som representativt. När det gäller mina informanter

och mina övriga källor verkar de överens på flera punkter. Exempelvis om att filmstjärnor

och celebriteter gav cigaretten en ”glamour-stämpel”, och detta gäller då kanske främst

på den tiden riskerna med rökning inte var kända bland allmänheten. Man verkar också

vara överens om att ungdomar är mest lättpåverkade och att grupptryck kan vara ett av

skälen till att man tar sitt första bloss. En intressant skillnad mellan informanterna och de

övriga källorna är att informanterna inte tycks ha uppmärksammat tobaksreklamen och

dess effekt på rökare i någon stor grad. Några av dem tror ändå att ungdomar kan

21



påverkas av reklam i de sammanhang de ändå förekommer, det vill säga i ”smygreklam”

och genom sponsring. Några av undersökningarna jag tagit del av visar dock på ett

ganska starkt samband mellan tobaksreklam och bruk av cigaretter. Att mina informanter

är uppvuxna i Sverige och undersökningarna genomförda i USA och Nya Zeeland kan

förstås ha med detta att göra. Flera av mina informanter var såpass unga när tobaksreklam

blev förbjuden i Sverige, att de knappast minns en tid då den förekom, men även de äldre

informanterna har knapphändiga minnen av tobaksreklamen. Detta kan vi jämföra med

om ett förbud mot alkoholreklam till exempel skulle inträda idag, många skulle

förmodligen inte märka när det hände och förmodligen skulle få minnas särskilt mycket

av den alkoholreklam som funnits. Den tobaksreklam jag tagit del av visar dock tydligt

på den bild som de stora tobaksbolagen vill förmedla till sin kundkrets, att rökning är en

del av en aktiv och social livsstil, det är sexigt och spännande att röka. Det är genom

tobaksreklamen som bolagen kan förstärka eller nedtona olika aspekter av rökningens

effekter, bra eller dåliga. 

Någon av mina informanter som föddes på 1950-talet berättar om hur synen på

rökning ändrats på hennes arbetsplats under de senaste decennierna. I början rökte man

fritt inomhus utan att bli ifrågasatt, även om hälsoriskerna inte var helt okända så tycks de

inte ha varit något man tänkte på särskilt mycket varken för sin egen del eller andras.

Senare fick man fläktar ovanför borden på arbetsplatsen för att bli av med röken, följt av

att man som rökare förpassades till en inglasad rökruta - och slutligen kom ett totalt

rökförbud inomhus. Denna berättelse tycks ganska representativ för det svenska

samhällets syn på rökning i stort de senaste decennierna. Från acceptans, till en viss

tolerans, och slutligen förbud.  

Det är intressant att rökningen tycks ha mött motstånd redan på Columbus tid, ett

motstånd som legat ganska passivt i bakgrunden under många år, för att sedan blossa upp

under 1990-talet och vår samtid. Fram tills de senaste decenniernas annonsförbud,

kampanjer och upplysningar tycks dock cigaretten har varit ganska allmänt accepterad,

om ändock inte älskad av alla. Jag kan i allt detta urskilja ett visst samband mellan

annonsförbuden, lagändringarna, forskningens budskap till allmänheten samt skolans

information till de unga eleverna som växt fram kanske särskilt de senaste 20 åren, och
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förändringarna i den allmänna synen på rökning och i vilken mån rökning accepterats

eller tolererats i samhället. 

Vi lever i ett upplyst samhälle, brukar man säga, och även om hälsoriskerna

kopplade till rökning varit kända ett bra tag tycks de inte alltid ha tagits på allvar. Genom

diverse media har ungdomar världen över ett stort spektrum av förebilder att efterlikna.

Kanske dagens förebilder vill visa ett annat ideal än de på 1950-talet? Kanske är det efter

allt vi lärt oss om rökning de senaste decennierna inte längre glamouröst att kedjeröka på

TV och film, samt i tidningar. Jag tror en av mina informanter har en viktig poäng när

hon nämner den hälsotrend som svept genom västvärlden på senare år. Det är inte längre

fräscht och sexigt att röka, många filmstjärnor och andra celebriteter tycks hellre välja

yogamattor och fruktsmoothies som rekvisita. Jag tror jag är överens med både

informanterna och de övriga källorna när jag hävdar att media har ett stort inflytande på

hur vi uppfattar vår omvärld, vilka ställningstagande vi gör samt hur vi tolkar information

och formar vårt samhälle, och att synen på rökning precis liksom annat har anpassats

efter rådande samhällsklimat.    

Det ska dock inte förglömmas att när jag analyserar mina informanters berättelser

utifrån ett narratologiskt perspektiv framträder det tydligt hur vi många olika faktorer

påverkar vårt berättande. Många av mina intervjufrågor bygger på att mina informanter

ska minnas något - och framför allt kunna berätta om sina minnen, vilket kan leda till att

informanten bygger en kedja av minnesfragment att kommunicera till lyssnaren (mig)

utifrån antagandet att vissa detaljer är mer relevanta och önskade av mig. Därmed kanske

de utesluter somliga detaljer utifrån antagandet att de är orelevanta för mitt arbete. Andra

faktorer som kan påverka vad informanten förmedlar är det faktum att när man berättar

om sina minnen, på ett vis som i detta fall, kastas mellan olika berättarjag såväl som årtal,

och möjligen kan detta bidra till en svårighet att sortera ut minnesfragment systematiskt.

Det kan säkerligen också bidra till en del oordning i minnesbanken för att inte tala om

blockeringar. Ännu en aspekt av berättandet är viljan att fånga lyssnarens

uppmärksamhet, att skapa intriger och dramatisera. Detta kan också spela roll för vilka

detaljer ur ett minne informanten väljer att använda sig av i sin berättelse.  
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SAMMANFATTNING

Denna uppsats har handlat om det svenska samhällets syn på rökning och hur den verkar

ha förändrats genom årens lopp. Vi har tittat på studier och statistik över såväl vilka som

börjar röka, samt orsaker till att man börjar röka i första taget och hur vi påverkas av

tobaksreklam och media överlag. Därmed har både forskare, tobaksbolagen och media

gett oss sin berättelse om rökning. Dessa är i många fall onyanserade berättelser med ett

starkt budskap av det ena eller det andra slaget.

Detta har jag jämfört med de intervjuer jag gjort med fem människor av olika kön

och i olika åldrar, berättelser från det svenska folket. Dessa berättelser har till skillnad

från de övriga inte samma vilja att påverka åt endera hållet om än den narratologiska

analysen visar på att man ska vara försiktig med hur man tolkar en berättelse.

Jag kom således fram till att mina informanter, som representanter för svenska

män och kvinnor, anser att media och tobaksreklam kan påverka människor, och att det

främst verkar vara yngre människor som påverkas av budskapen. Ungdomar söker

förebilder som passar deras ideal, förebilder som ofta presenteras i media. Förebilderna

har dock, kanske genom forskning, nya lagar och upplysning, förändrats och står för

andra ideal idag än vad de gjorde förut. Allt detta hör ihop med att vi lever i ett samhälle i

ständig förändring, och synen på rökning har inte i mindre grad än något annat undgått

dessa krav på anpassning. Synen på tobaksrökning i dagens Sverige framstår för mig inte

som särskilt splittrad, mina informanter har i mångt och mycket ganska liknande

berättelser. Dock är det också troligt att deras berättelser bara är fragment av deras

minnen och tankar, och möjligen just de fragment de valt ut för att passa i en mall om vad

man ”bör” tycka och säga om tobaksrökning i dagens Sverige. Som med alla berättelser

finns det inte en sann, rätt version utan många möjliga varianter. Det som tobaksbolagen,

media, forskare och svenska män och kvinnor berättar om cigaretter och tobaksrökning

kan därmed inte bilda en enhetlig bild av sanningen, utan är och förblir versioner av (eller

berättelser om) densamma. 
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KÄLLOR

Mördande reklam (David Millwood & Helena Gezelius 1995)

Tobak - farsot, förförelse eller förströelse? (Nils Lalander 1993)

Tobaksbruk – förekomst, effekter och förändringmöjligheter (Kristina Pellmer & Bengt

Wramner 1997)

Öppna för gränser (Barnombudsmannens årsrapport 2005)

Tobak - laddad njutning i alla tider (Ulla Sundin Beck, Populär Historia 6/2002)

Berättare och lyssnare (Ulf Palmenfelt 2009)

Narrativa grundstrukturer (Ulf Palmenfelt 2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=86lYG1V2-n4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uCRakl0dbK0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3Ogu3773PFE&feature=related
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