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Sammanfattning 

I denna uppsats har vi gjort en studie där syftet är att undersöka hur tobaksföretaget Philip Morris använder 

marknadskommunikationen i sin kommunikation av varumärket Marlboro och deras produkter.  

Denna uppsats är uppbyggd på tre frågeställningar: Hur marknadskommunicerar Philip 

Morris sitt varumärke och produkter? Vilka aspekter är det konsumenterna tänker på när de ska köpa cigaretter? 

Upplever konsumenterna någon påverkan från tobaksföretagens marknadskommunikation? 

I vår studie har vi valt att en kvantitativ studie som genomfördes i form av en enkätstudie och den besvarades 

endast av rökare. Respondenterna som besvarade vår enkät hittade vi i sociala medier, i tobaksforum på internet 

och genom att ta kontakt med personer som precis hade köpt cigaretter på ICA Luthagen i Uppsala.  

Huvudresultaten i uppsatsen är att Philip Morris har trots restriktiva lagar- och förordningar hittat nya sätt att 

vistas bland potentiella och redan existerande kunder. De flesta började röka för att det var socialt. Smaken, 

rutinen och varumärket var de tre viktigaste aspekterna när respondenterna köpte cigaretter. Av de 113 

respondenterna så rökte 73 av dem Camel, Lucky Strike eller Marlboro. Trots detta så upplevde majoriteten av 

respondenterna ingen påverkan av tobaksföretagens marknadsföring/kommunikation. Vi har även kommit till 

slutsatsen att det är rökarna som är de största reklampelarna för tobaksföretagen. De som dag in och dag ut röker 

cigaretter på allmänna platser. Vi har även kunnat visa på ett glapp i upplevelsen angående frågan ”Upplever du 

någon påverkan från tobaksföretagens marknadsföring?” och de preferenser rökare har. De flesta av 

respondenterna svarade att de rökte Camel, Lucky Strike eller Marlboro och att de ansåg att varumärket spelade 

stor roll i köpet. Trots detta upplevde majoriteten av respondenterna ingen påverkan av tobaksföretagens 

marknadsföring. 
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Abstract 

Title: Tobacco in the 21st century – the marketing and perception of Philip Morris 

Author: Tobias Aronson & Stina Örwén  

Tutor: Anne-Marie Morhed  

Purpose: The purpose of this thesis was to study Philip Morris marketing, the perception of the brand and the 

reason why smokers buy certain cigarettes. How they market their brands in the 21st century. The key questions 

we are aiming to resolve in this essay is how Philip Morris market their own brand and their products, what 

aspects do consumers think about when they purchase cigarettes, and if the consumers experience the influence 

from the tobacco companies marketing. 

Method/Material: The material being used in this study was a survey that consisted of 113 people who 

purchased cigarettes at different grocery stores in Uppsala and an online-survey that only people whom smokes 

filled out. This survey consisted of 113 respondents.  

Main results: The main results that are demonstrated in our study is that the majority of people started smoking 

because it was social. The taste, routine and brand were the three most important aspects when purchasing 

cigarettes. Out of the 113 respondents from the survey, 73 of them smoked Camel, Lucky Strike or Marlboro 

which in conclusion proves that the brand plays an important role when purchasing cigarettes. We have also 

come to the conclusion that it is the smokers themselves that are the main source for marketing of cigarettes. The 

most interesting conclusion is the gap between smokers who think the brand plays an important role in the 

choice of cigarettes and their own attitude towards the tobacco companies. Our study demonstrates that the 

respondents believes that the brand is important in the choice of cigarettes but they do not experience any 

influence from the tobacco companies. Another result is the on about the paradox of Philip Morris will to grow 

as a company and the engaging in anti-smoking campaigns is a way of marketing and branding their own brand. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

En av de största dödsorsakerna i världen är rökning. Det dör över 5 miljoner människor varje 

år av rökning. Enligt uppskattningar från World Health Organization så kommer mer än 8 

miljoner människor att dö varje år mellan nu och 2030 och under hela 2000-talet så kommer 1 

miljard människor dö av rökning. Enligt WHO är det sagt att män röker nästan fem gånger så 

mycket som kvinnor över hela världen. Dock skiljer det sig från land till land. I hög-inkomst 

länder som Australien, Canada, USA och de flesta länderna i Europa, så röker kvinnor nästan 

lika mycket som män. Dock i låg-inkomsttagande länder röker kvinnor mycket mindre än 

män. I Kina t.ex. så röker 61% av alla män, men bara 4,2% av alla kvinnor. 

(Sarah C Hitchman & Geoffrey T Fong, Gender empowerment and female-to-male smoking 

prevalence ratios,  hämtad 2013-12-15)  

 

Rökning är ett ständigt aktuellt ämnen oavsett ålder eller kultur. Hela tiden sker ändringar i 

lagen, i media, i kulturen, i det sociala intresset  och detta gör det svårt att få en översiktligt 

bild av diskursen. För bara 15 år sen fanns det cigarettreklam överallt, i tv-reklamer, reklamer 

vid busshållplatser, produktplaceringar i tv och filmer. Din favorit artist kunde utan några 

problem förespråka rökning och olika cigarettemärken i en tv-sänd reklam. Därför vill vi 

förstå om det har en betydelse för konsumenterna angående vilket märke de väljer, vilken typ 

av cigarett det är och ifall det verkligen har en påverkan i beslutet när de köper cigaretter. Hur 

kommer det sig att ett tobaksföretag som Philip Morris är det fjärde största företaget som 

säljer förpackade varor internationellt? Hur kommer det sig att de trots lagrestriktionerna har 

en stadig ökning varje år och säljer mer än 860 miljoner cigaretter/år? Har tobaksföretagen 

budgeterat med marknadsföring trots att den är olaglig och hur skulle detta vara möjligt? Det 

är detta som vi ska skriva om. I dagens läge så dör över 10 000 personer varje dag av rökning 

eller av anledningar som är relaterade till rökning. 25 000 tonåringar börjar röka varje år, och 

9 utav 10 rökare börjar röka redan i tonåren. Rökning är en ständig fråga på den “sociala 

tavlan”, oavsett om du röker eller inte. De flesta har en åsikt i frågan. Varje dag ser man 

någon som röker trots alla varningar på paketen och lagrestriktionerna, men hur kommer det 

sig att folk fortfarande röker eller t.o.m. börjar röka när de vet att rökning leder till sjukdomar 

som cancer, stroke, hjärtinfarkter och lungsjukdomar? 
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Varje år lägger tobaksindustrin mer än 8 miljarder dollar på marknadsföring. (Centers for 

Disease Control and Prevention, smoking and tobacco use,  hämtad 2013-12-04) Frågan vi 

ställer oss är till vad? Hur kan tobaksföretagen lägga över 8 miljader dollar på något som till 

stor del är olagligt i världen. Detta anser vi vara intressant. Vi vill därför studera på vilket sätt 

tobaksföretag kommunicerar sitt varumärke och sina produkter. Vilka är de kommande 

forumen som tobakföretagen kommer att använda sig av för att kunna fortsätta deras 

kontinuerliga tillväxt? Och hur stor påverkan har egentligen lagen på deras förhållningssätt till 

marknadskommunikationen av deras varumärke och produkter. Vad är det konsumenterna 

tänker på när de köper sina cigaretter? Hur stor vikt har egentligen färgen, märket och 

nyheterna i beslutet när konsumenterna köper cigaretterna? 

Folk dör, lagarna blir mer och mer strikta världen över. Hur marknadskommunicerar sig 

tobakföretaget Philiip Morris sitt varumärke och hur levererar de en stadig ökning varje år? 

Vad kommer härnäst? Hur ser den nuvarande marknadskommunikationen ut och hur kommer 

den att se ut i framtiden? 

 

1.2 Problemformulering  

Hur kan tobaksföretag marknadskommunicera när det inte är lagligt att göra så. Vilka är de 

kommande forumen som de kan använda sig av för att kunna fortsätta deras kontinuerliga 

tillväxt och hur stor påverkan har lagen på deras förhållningssätt till 

marknadskommunikationen av produkterna. Hur sprids information om produkterna av 

tobaksföretagen. Hur upplever konsumenter sin egen köpprocess och har tobaksföretagens 

marknadskommunikation någon effekt? Hur ser konsumenter på sin egen användning av 

cigaretter och går det att applicera tobaksföretagens informationsarbete på konsumentens 

köpprocess? 

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur Philip Morris maknadskommunicerar sina 

produkter, hur konsumenterna upplever sin egen konsumtion av cigaretter. Vad de tänker på 

när de köper cigaretter. Spelar nyheter och färgen på paketen någon roll i besulten av deras 

köp? Eller är det enbart p.g.a. smak och rutin? Om och i så fall hur de blir påverkade av 

tobakföretagens marknadföring/kommunikation? För att kunna undersöka detta har dessa 

frågeställningar formulerats.  

 

- Hur marknadskommunicerar Philip Morris sitt varumärke och produkter?  
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- Vilka aspekter är det konsumeterna tänker och inte tänker  på när de ska köpa cigaretter?  

- Upplever konsumenterna någon påverkan från tobaksföretaget marknadskommunikation? 

 

Uppsatsen bygger på en enkätsstudie där 113 respondenter som röker har svarat. Majoriteten 

av de tillfrågade är mellan 20-30 år. Den har utformats för att se hur konsumenter upplever sin 

egen köpprocess. 

 

1.4 Avgränsningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Philip Morris marknadskommunicerar sina 

produkter och hur konsumenterna upplever marknadskommunikationen. Syftet är även att se 

om/hur konsumenter ser på tobaksföretagens närvaro i köpprocessen, medvetet eller 

omedvetet. Vi har valt att inte göra detta till en fråga om män och kvinnors olika 

köpvanor/upplevda köpprocess eftersom det redan finns fakta angående det och vi ansåg att 

det inte var relevant ifall det var en man eller kvinna som svarade på enkäten. De flesta som 

har svarat på vår enkätsundersökning är mellan 20-30 år och därför blir det svårt att göra en 

generalisering gällande hela populationen men vi kan förhoppningsvis få en fingervisning i 

hur det kan se ut.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i ett inledande kapitel 1 som introducerar ämnet, kapitel 2 innehåller 

ett bakgrundsavsnitt, kapitel 3 innehåller vårt teoretiska ramverk, kapitel 4 ett metod- och 

materialavsnitt, i kapitel 5 har vi redovisat resultaten, kapitel 6 innehåller vår analys och 

slutligen för vi diskussion och drar slutsatser i kapitel 7. 

 

I bakgrundsavsnittet presenteras bakgrunden till varför vi valt att skriva denna uppsats. Vi 

definierar i bakgrundsavsnittet de begrepp som är relevanta i vår uppsats. Begreppen 

branding, Corporate Social Responsibility m.m kommer att definieras. Sedan kommer det att 

följas upp av ett teoriavsnitt där de teorier som ligger till underlag för undersökningen 

presenteras. I metodavsnittet presenteras valet av metod samt undersökningens genomförande 

och urval. I det efterföljande resultatavsnittet presenteras undersökningens resultat. I 

analysavsnittet tolkas resultaten med hjälp av de teorier som presenterats i teorikapitlet. 

Uppsatsen avslutas sedan i kapitel 6 där diskussion angående resultat och framtida forskning 

kommer att sammanfattas i avslutande slutsatser. 
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2. Varumärket och och regleringen av tobaksmarknaden – En bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs de centrala begrepp som används återkommande i uppsatsen och som 

ger en förståelse för Philip Morris, för varumärket, dess reglering och dess plats i 

marknadskommunikationen. 

 

2.1 Philip Morris som märke 

Philip Morris är världens ledande tobaksföretag. Allt började med Philip Morris som var en 

tobakshandlare och som importerade fina cigarrer. Han gjorde sin första cigarett 1854 och 

öppnade då sin första tobakaffär på Bond Street i London. I början av 1900 -talet så 

emigrerade han till USA. Då var 50 procent ägt av den britterna och 50 procent av den 

amerikanerna. 1928 kunde ägarna och arbetarna inom Philip Morris concernen köpa aktier 

inom bolaget, år 1938 kunde alllmänheten köpa aktier inom företaget. (Philip Morris, Our 

history, hämtad 2013-11-13) 

 

Philip Morris är ett företag grundat i Amerika, i mitten av 50-talet lanserades Philip Morris 

international. 1954 kom Philip Morris in på den internationella marknaden då de lanserade 

Marlboro i Australien. 1957 öppnades deras första internationella fabrik i Schweiz. Redan 

1972 blev Marlboro världens mest sålda cigarettmärke med 118 miljarder cigaretter sålda. 

1973 sålde Philip Morris 247 miljarder cigaretter runt om i världen och 123 miljarder bara i 

USA. 1990 sålde de 400 miljarder cigaretter runt om i hela världen. 2006 hade Philip Morris 

sålt 831.4 Miljarder cigaretter. 2007 såldes 850 miljarder cigaretter, 2008 såldes 869.8 

miljarder cigaretter och det fjärde största företaget som säljer förpackade varor internationellt. 

(Philip Morris, Our history, hämtad 2013-11-13) 

 

1967 så strukturerade de om företaget och blev Philip Morris Inc. som bestod av tre oberativa 

divisioner; Philip Morris Domestic, Philip Morris International, Philip Morris International. 

Bara ett år senare så bytte Philip Morris Domestic namn till Philip Morris U.S.A.  Philip 

Morris U.S.A är landets största och främsta cigarett tillverkare. Och Philip Morris 

International är delen av Philip Morris som sköter den internationella försäljningsdelen av 

företaget. (Philip Morris, Our history, hämtad 2013-11-13) 
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Sju av femton av världens största cigarettmärken kommer från Philip Morris. T.ex. Marlboro 

som är världens största tobaksmärke. Marlboro säljs i mer än 180 marknader. (Philip Morris, 

Our history, hämtad 2013-11-13) 

 

Philip Morris drivs av fyra aspekter som ska möjliggöra att de kan växa som ett företag på ett 

socialt respektabelt sätt. (Philip Morris, de fyra aspekterna, hämtad 2013-12-17) 

 

Första aspekten innebär att företaget försöker att att möta förväntningarna som vuxna rökare 

har genom att komma på innovativa tobakprodukter med den bästa kvalitén för deras 

prisklass.  

 

Andra aspekten är att generera tillväxt, volym, inkomster och cash flow growth till 

aktieägarna. 

 

Tredje aspekten är att vara i framkant gällande innovativa tobaksprodukter som kan sänka 

risken för tobaksrelaterade sjukdomar.  

 

Fjärde aspekten handlar om att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare och att de bedriver 

deras verksamhet med hög integritet. 

 

Philip Morris arbetar aktivt för att ungdomar ej ska börja röka. Detta görs genom att hjälpa 

länder med att reglera deras lagar och gör deras lagar mer stränga mot ungdomar som röker. 

De finansierar “Youth Smoking prevention” som är ett projekt där de anställda i kampanjen 

åker runt i skolor och upplyser om riskerna med rökning. De informerar om konsekvenserna 

som går hand i hand med att börja röka och de livshotande sjukdomar som medföljer rökning. 

De lär barn att tänka självständigt och att inte falla för grupptryck (Philip Morris, how we 

operate, hämtad 2013-11-06). 

 

Trots samhällets utveckling och arbetet mot rökning, trots hälsofrågorna i samband med 

rökning och trots lagändringar, förordningar och prishöjningar så fortsätter tobaksindustrin att 

blomstra.  
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2.2 Philip Morris marknadskommunikation 

Tidigare var tobaksreklamer vanliga på busshållsplatser och billboards på offentliga platser. 

Det var vanligt att kändisar gjorde reklam för olika tobakföretag och cigarettmärken. 

Tobaksföretagen har även länge försökt att få in smygreklam i filmer, även kallat 

produktplacering. Allt eftersom människor blev mer och mer medvetna om hälsoriskerna med 

rökning så blev samhället mer kritisk till rökning och framför allt deras reklamer. Därför 

började företag som Philip Morris finnas med på events, klubbar och i tobaksaffärer för att 

informera som de uttrycker det. T.ex. så sponsrade Marlboro, som är ägt av Philip Morris, 

Ferraris formula 1 racingteam. De investerade 1 miljard dollar för att få märket Marlboro 

skulle finnas med tillsammans med Ferrari. Troligtvis för att skapa en cool association till 

märket Marlboro (Formula 1, news, hämtad 2013-12-12). I April 2008, bestämde sig Ferrari 

och alla andra bilmärken att inte längre förknippa sig med tobaksförtagen p.g.a. den häftiga 

kritiken och lagrestriktionerna mot tobaksföretagen. Samarbetet med Marlboro skadade 

Ferraris varumärke men stärkte Marlboros. 

 

2.3 Tobaksregleringen - Lagar och förordningar 

De lagar och förordningar som redovisas nedan är direkt hämtade från riksdagens hemsida 

och finns med för att tydliggöra vad man får och inte får göra i sin 

marknadsföring/kommunikation av tobaksprodukter i Sverige. (Riksdagen, lagar och 

förordningar, hämtad 2013-11-16). 

 

2002 - Texter och illustrationer som belyser hälsoriskerna som är förbundna med tobak och 

rökning.   

- Deklaration som upplyser de skadliga ämnena som finns i cigaretter  

- Uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning 

 

2005- Texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en 

viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas på förpackningar till tobaksvaror. 

Lag (2005:369). 

 

1§ På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med brukav tobak och 

exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om 

- begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus,  
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- rökfri arbetsmiljö, 

- varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror, 

- begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,  

- marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring 

av andra varor eller tjänster samt 

- produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2005:369). 

 

En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den 

saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart 

oriktig. 

 

- åldersgräns 18 år -> måste vissa legitimation. 

 

- måste finnas en tydlig och klar skylt som informerar om förbudet mot att sälja varor till den 

som inte fylt 18 år. Lag (2005:369). 

 

- Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år. 

 

2010 - 14 § En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda 

kommersiella annonser i 

 

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är 

tillämplig, 

2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-

lagen (2010:696), eller 

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är 

tillämplig. 

 

Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som avses i första stycket är 

förbjuden. Detta gäller dock inte 

1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i överföringar eller 

tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, 

2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller 



 

9 
 

3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, 

uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. 

Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den omfattning det är möjligt placeras 

så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Lag (2010:727). 

 

Varukännetecken 

14 a § En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en tobaksvara eller en 

tjänst till konsumenter får inte använda ett varukännetecken som helt eller delvis används för 

en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat 

för en sådan vara, om marknadsföringen sker i kommersiella annonser i 

1. periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är 

tillämplig, 

2. ljudradio- eller tv-program eller i tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-

lagen (2010:696), eller 

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är 

tillämplig. 

Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i första stycket vid 

marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som där sägs, ska näringsidkaren 

iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också kan förknippas med 

tobaksvaran. 

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte 

1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning förekommer vid 

marknadsföring av tobaksvaror, 

2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt skiljer sig från 

utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller 

3. i andra fall om det är oskäligt. Lag (2010:727). 

 

Sponsring 

14 b § Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror får inte sponsra ett 

evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få 

gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror 

främjas. 
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Bestämmelser om förbud mot sponsring av program i radio och tv samt om produktplacering i 

tv finns i radio- och tv-lagen (2010:696). Lag (2010:727). 

 

På förpackningens mest synliga yta ska en av följande två varningstexter finnas: 

• Rökning dödar. • Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning. 

Denna varningstext ska täcka minst 30 procent av ytan. 

På förpackningens näst mest synliga yta ska ytterligare en varningstext fin- nas. Denna 

kompletterande text ska hämtas ur följande förteckning: 

• Rökare dör i förtid. • Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och 

stroke. • Rökning orsakar dödlig lungcancer. • Rökning under graviditeten skadar ditt barn. • 

Skydda barnen. Låt dem inte andas in din tobaksrök. • Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa 

dig att sluta röka. • Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka. • Om du slutar 

röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lung-sjukdomar. • Rökning kan leda till en 

långsam och smärtsam död. • Sök hjälp för att sluta röka: fråga din läkare, på apotek eller 

Sluta röka-linjen 020-840 000. • Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens. • 

Rökning får din hy att åldras. • Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten. • Rök 

innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehydochcyanväte. Denna varningstext ska täcka 

minst 40 procent av ytan. Texterna ska alternera så att de förekommer i lika stor utsträckning.  

(Handbok, tobakslagen, hämtad 2012-11-16) 

 

Paket med cigaretter ska dessutom vara märkta med en innehållsdeklaration som anger 

mängderna av vissa skadliga beståndsdelar (tjära, nikotin och kolmonoxid) i röken från en 

cigarett. (Handbok, tobakslagen, hämtad 2012-11-16) 

 

Texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss 

tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas på förpackningar till tobaksvaror. 

”Låg tjärhalt”, ”light”, ”ultra light”, ”svag”, ”lätt” och ”mild”, är exempel på uttryck som inte 

är tillåtna att trycka på tobaksförpackningar. Det är Konsumentverket som är central 

tillsynsmyndighet för bestämmelserna om marknadsföring i tobakslagen. (Handbok, 

tobakslagen, hämtad 2012-11-16) 
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2.4 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility är ett begrepp som används för att beskriva ett företags 

samhällsansvar. Kort kan man summera detta samhällsansvar i tre kategorier: 

 

- Ekonomiskt ansvarstagande där långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning 

ska finnas som även inkluderar CSR-aspekterna. 

- Miljömässigt ansvarstagande där man tar hänsyn till avfallshantering, energikonsumtion, 

utsläpp/föroreningar och biologisk mångfald bland annat. 

- Socialt och etiskt ansvarstagande där företaget engagerar sig i samhällspåverkan, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och produktansvar. (CSR-guiden, miljöarbete 

och socialt ansvar, hämtad 2012-11-29) 

 

Arbete med CSR innebär att ett företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i 

verksamheten på frivillig basis. Ett skifte i synen på CSR har börjat synas. Förut sågs det som 

ett måste, idag ses det snarare som en självklarhet och nödvändighet. Samhället blir mer och 

mer upplyst och tolererar inte företag som inte tar ett ansvar i samhället på samma sätt som 

det var förut. Detta kan vi tacka uppkomsten av den teknologiska utvecklingen som gjort att 

det blir lättare att sprida och dela information om företag. Företagen tvingas att bli mer 

transparenta. (CSR-guiden, miljöarbete och socialt ansvar, hämtad 2012-11-29) 

 

2.5 Forskningsbakgrund 

Det finns tidigare forskning angående varumärken och deras plats i 

marknadsföringen/kommunikationen. Så gäller även Corporate Social Responsibility. 

Kopplingen mellan varumärket och CSR är något som vi har valt att fokusera på och vi har 

tagit hjälp av Social Identity Theory för att kunna göra en koppling mellan varumärkets fyra 

aspekter, rökare och köpprocessen. 

 

Vi har presenterat en bakgrund till ämnet i inledningen. De centrala begreppen som 

presenteras ska ge en förståelse för uppsatsen och för att svara på studiens frågeställningar. 

Nedan kommer den teoretiska ram som ligger till grund för vår undersökning. 
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3. Teoretisk ram 

Vi presenterar i detta kapitel de teorier som uppsatsen bygger på. Vi ämnar till att klargöra 

och definiera teorierna för att sedan kunna relatera dem till bakgrunden och webbenkäten för 

att göra analyser. 

 

3.1 Social Identity Theory 

Denna teori ger stöd åt det samband som finns mellan ett varumärke och attraktionen till 

företaget. Teorin pekar på att en människas självuppfattning utvecklas genom medlemskap i 

olika sociala grupper (Tajfel, 1982). Det ultimata i ett företags arbete med varumärket är om 

bilden av varumärket som företaget projicerar sammanfaller med konsumentens. (Keller, 

1998). I vår uppsats kommer vi att använda oss av den här teorin efter idén att konsumenter 

som upplever någonting positivt med ett varumärke enklare kan identifiera sig med det och 

således är konsumenten mer benägen att köpa en av varumärkets produkter. Det är 

avslutningsvis de positiva självuppfattningarna som uppstår som ett resultat av ett 

medlemskap i en social grupp som ligger till grund för köpet. (Tajfel, 1982) 

 

3.2 Varumärket 

Idag finns det olika definitioner av vad ett varumärke egentligen är. Enligt Falonius är 

varumärket vitalt i ett företags konkurrens med andra företag. Det är varumärket som skapar 

företagets identitet och som gör det svårt/omöjligt för ett annat företag att kopiera, till skillnad 

från en produkt eller tjänst. Det är varumärket som utskiljer skillnaderna mellan företag 

(Falonius, 2010). 

Ett varumärke behöver inte vara ett företagsnamn utan det kan även vara en plats, en byggnad, 

en person eller en produkt bland annat. Det finns både hårda och mjuka delar i ett varumärke 

att ta hänsyn till. (Falonius, 2010) De hårda fysiska behoven som t.ex. kvaliten på en dator 

eller kompetensen hos en institution. De mjuka delarna handlar om det som är mer intressant i 

vår uppsats och det vill säga upplevelsen av företaget och varumärket. (Grönholm, M, Vad 

gör ett varumärke starkt?, hämtad 2013-11-04) 

 

Eftersom många tjänster och produkter är lika varandra är det ofta varumärket som hjälper 

konsumenten att göra sitt slutgiltiga val (Falonius, 2010). Om konsumenten förknippar 

varumärket med positiva associationer så som kvalitet, funktion och prisvärdhet så gör det att 
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konsumenten blir mer välvilligt inställd till att köpa en produkt från det varumärket. 

(Falonius, 2010) 

 

De viktigaste byggstenarna inom varumärkesområdet definieras här: 

- Varumärkets identitet vilket innebär allt som varumärket faktiskt gör och är. 

- Varumärkets profil vilket är hur företaget vill att varumärket ska uppfattas. 

- Varumärkets position är den del av varumärket som aktivt kommuniceras. 

- Varumärkets image är hur varumärket uppfattas av konsumenterna. 

(Falonius, 2010) 

 

Eftersom majoriteten av produkterna som tobaksföretagen säljer är lika varandra är det för oss 

av yttersta vikt att analysera hur Philip Morris praktiserar och kommunicerar de fyra 

byggstenarna ovan. Vad som skiljer dem från de andra tobaksföretagen och varför 

konsumenter väljer deras cigaretter framför andras. 

 

3.3 The law undermined by networks 

Lag och rättvisa har halkat efter den teknologiska utvecklingen genomgående i historien. 

Detta av den enkla anledningen att någonting måste bli fast rotat i vårt samhälle för att vi ska 

veta vad det är och för att sedan kunna lagstifta om det behövs. Konsekvenserna av ny teknik 

är alltid svåra att se i förväg och därför är lagstiftningen oftast en reaktion eller en anpassning 

av den teknologiska utvecklingen. Det går inte att lagstifta i förväg eftersom det skulle 

resultera i ett stopp/försening i utvecklingen av den nya tekniken (Van Dijk, 2012).  

 

De digitala nätverken testar existerande lagstifning mer än någon annan ny teknik. Detta 

händer på grund av sju stycken grundläggande anledningar: 

 

Första utmaningen är den ogripbara, geografiska obundna och den ständigt ändrade 

karaktären av information och kommunikation i nätverk. Eftersom det behövs konkreta 

exempel och bevis för att lagstifta är detta ett problem för stater men någonting som 

underlättar för tobaksföretag.  

 

Andra utmaningen är när det till exempel har blivit lagstiftat om ett förbud mot 

marknadsföring av cigaretter så måste det implementeras. Nätverk är sammankopplade med 

andra nätverk och detta skapar tre stycken problem: 1) Perceptionen av den lagstridande 
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gärningen. Det är svårt att mäta och spåra aktiviteter i nätverk eftersom de ej är transparenta 

och därför svåra att finna. 2) Bevisföringen av olagliga aktiviter i nätverk är svårt eftersom det 

är enkelt att förstöra bevis, ändra eller gömma bevis i digitala nätverk. 3) Att åtala ett 

multinationellt flretag är svårt eftersom den anklagade och åklagaren kan komma från olika 

rättssamhällen, och det gäller speciellt för multinationella företag. 

 

Tredje problemet är att nätverksteknologin har blivit internationellt väldigt fort medans lagar 

främst är nationella. 

 

Fjärde problemet är att existerande lagstiftning fortfarande är bunden till den verklighet som 

den skapades i. Om vi inte (om)definierar begrepp som “information”, “data”, “elektronisk 

kommunikation”, “information-service”, “marknadsföring”, “marknadskommunikation” och 

så vidare så är varje försök att lagstifta angående konsekvenserna av nätverksteknologin 

dömda att misslyckas. Det är idag en gråzon vilket möjliggör marknadsföring/kommunikation 

för företagen i nätverk. 

 

Femte problemet är att existerande lagstiftning lever kvar i den ekonomiska 

verkligheten/utvecklingen som finns. Den internationella koncentrationen av kapital och makt 

kombinerat med decentralizationen av produktionen, uppkomsten av den globala “flow 

ekonomin” och den enorma tillväxten av den elusiva finansiella sfären har tillsammans gjort 

att en ny ekonomiskt verklighet har uppstått. Och det är svårt att kontrollera med nuvarande 

lagstiftning. 

 

Sjätte utmaningen är att nätverkstekonologin har avslutat de tidigare skiljelinjerna mellan 

tele-, data- och masskommunikation och skapat en konvergens av teknik, media och 

mediaprodukter. Därför går det inte att ha separat lagstiftning utan det behövs en generell ram 

för lagstiftning angående kommunikation och information. 

 

Sjunde problemet är att de flesta nya lagar är justeringar och motsägelsefull juridik. Eftersom 

det aldrig riktigt sker ny lagstiftning så görs det detaljerade justeringar till redan existerande 

lagstiftning som inkluderar bland annat tekniska definitioner som snart och mest troligt blir 

utdaterade. (Van Dijk, 2012) 
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Dessa sju utmaningar/problem gör det svårt för stater att lagstifta, fälla och kontrollera 

tobaksföretags marknadskommunikation eftersom det är svårt att hitta någonting bestående i 

det evigt föränderliga nätverkssamhället.  

 

3.4 Mouth-to-mouth/tvåstegshypotesen/viral kommunikation 

Dessa tre begrepp är nära besläktade och vi har valt att ha med dem enligt dessa definitioner. 

 

Mouth-to-mouth är när man berättar en sak för någon och på så sätt låter mottagaren göra 

jobbet att sprida det vidare. Är det av intresse för mottagaren att sprida det vidare så kommer 

det att göras. Det kan vara väldigt framgångsrikt men samtidigt svårt att kontrollera. I fallet 

med tobaksföretag och dess kunder är det relevant eftersom marknadsföring/kommunikation i 

stora delar av världen är olaglig och därför gör vi antagandet att marknadskommunikation om 

cigaretter till stor del sprids via mouth-to-mouth (McQuail, 2005). 

 

Viral kommunikation 

Viral kommunikation är ett sätt att få en mottagare på egna incitament sprida vidare det 

budskap som sändaren förmedlat. Det är ett modernt begrepp som egentligen är en 

förlängning av mun-till-mun kommunikation och tvåstegshypotesen, det brukar användas 

främst när man talar om digitala medier. Begreppet har framförallt fått sin betydelse under 

Internets framväxt. Detta fenomen har gjort det möjligt att snabbt och enkelt kunna sprida 

information ut i världen. Enligt Kevin Allocca som jobbar som trendanalytiker på Youtube så 

är det främst tre faktorer som gör att en video blir viral. Vi har valt att applicera detta på 

cigarettindustrin. De tre faktorerna är: 

 

- För att något ska bli viralt förutsätter det att budskapet eller produkten man vill sprida är av 

intresse, unikt eller har egenskaper som gör att mottagaren själv väljer att sprida budskapet 

vidare. 

- Trendsättare/tastemakers är viktigt och det är egentligen en förlängning av 

tvåstegshypotesen. Det innebär att personer med inflytande och stora sociala nätverk sprider 

ett budskap/använder en produkt och de personer som följer, lyssnar och tar råd av den 

personen blir influerade och får en positiv inställning till budskapet/produkten (Kevin Alloca,  

Why videos goes viral,  hämtad 2013-11-07). 

 



 

16 
 

- Tvåstegshypotesen är den aspekt i viral kommunikation som handlar om 

trendsättare/tastemakers. När en person sprider vidare information till sitt nätverk, analogt 

eller digitalt. (McQuail, 2005) 
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4. Metod och material 

I detta kapitel presenteras den empiriska forskningsmetoden, urval och datainsamling, 

operationalisering, databearbetning och analys samt val av analysmodell. Vidare berör vi 

empirins validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Forskningsmetod 

För att besvara undersökningens frågeställningar har vi använt oss av en enkätstudie. Detta för 

att få en inblick i hur konsumenter som själva är rökare ser på sin egen köpprocess och hur de 

värderar olika aspekter i sitt köp. Vi valde enkätteknik för att nå tillräckligt många 

konsumenter för att möjliggöra en analys av vilka mönster som går att urskilja i dessa 

konsumenters vanor och preferenser. Dessa konsumenter kan inte betraktas som 

representativa för gruppen rökare, men data kan ändå ge underlag för att dra vissa slutsatser 

om samband som i sin tur kan generaliseras till olika grupper av rökare. 

 

Fördelen med en kvantitativ undersökning jämfört med en kvalitativ är att den kan ge relativt 

exakta indikationer på sociala och åsiktsmässiga mönster i ett stort material som bearbetas 

statistiskt. Detta lämnar ett minimum av tolkningsutrymme åt såväl forskaren som läsaren. 

Den kvalitativa metoden lägger större vikt vid författarens egna uppfattningar och tolkningar 

av undersökningspersonerna och har därmed lägre grad av metrisk precisering (Bryman, 

2002). En kvantitativ enkätsundersökning möjliggör att göra jämförelser mellan 

respondenterna då alla får samma frågor och svarsalternativ. Med ett representativt urval ökas 

möjligheten att generalisera resultaten till större populationer än de som svarat på enkäten 

(Holme & Solvang, 1991).  

  

För att göra en så korrekt undersökning som möjligt har vi haft de forskningsetiska kraven i 

bakhuvudet. Det finns fyra utgångspunkter och det första är att deltagandet är frivilligt och 

rätten reserveras till de som vill avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att de själva 

bestämmer om de vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna är 

anonyma (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). Nyttjandekravet innebär att 

deras svar inte kommer användas i annat syfte än i vår undersökning. För att vi skulle lyckas 

uppfylla dessa krav så informerade vi samtliga om detta innan de deltog i undersökningen. 

Resultatet av denna enkätsundersökning är vad som kommer att utgöra undersökningens 
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primärdata. Med andra ord är det vi själva  som samlat in data specifikt för vår undersökning. 

(Wiedersheim & Eriksson, 1991) 

 

Vi har även använt oss av Enkätboken när vi utformat den kvantitativa undersökningen 

(Trost, 2007). 

 

4.2 Material 

Den enkät som genomfördes av respondenterna var en webbenkät som delades i sociala 

medier, i cigarettforum på nätet och på ICA Luthagens livs i centrala Uppsala. Enkäten 

omfattade inledningsvis åtta personliga frågor: Åldersgrupp? Röker du? När började du röka? 

Varför började du röka? Hur många paket köper du i veckan? Vad är viktigast för dig när du 

köper cigaretter? Vad väljer du för märke när du köper cigaretter? Vad väljer du för typ av 

cigaretter? Därefter följde fyra frågor kring respondentens självupplevda bild av 

köpprocessen. Enkäten avslutades med fyra frågor där respondenterna fick svara med hjälp av 

en femgradig liktertskala, där 1 betyder “inte alls” och 5 betyder “I högsta grad”. De fick då 

svara på dessa fyra frågor: Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter? Spelar typen av 

cigaretter någon roll i ditt köp? Påverkar färgen på boxen ditt beslut i köpet? Upplever du att 

du har blivit påverkad av tobaksföretagens marknadsföring? Vi valde ordet “marknadsföring” 

istället för marknadskommunikation för att respondenterna lättare skulle förstå vad vi menar. 

 

Hela enkäten kan ses i kapitel 9 Bilagor under avsnitt 9.1. 

 

4.3 Urval 

Vid valet av respondenter i webbenkäten så bestämde vi att vi endast skulle rikta oss mot 

rökare eller personer som har rökt. Syftet med enkätsundersökningen var att få en överblick 

angående hur rökare/ex-rökare prioriterar och värderar olika aspekter av upplevelsen av 

varumärket och hur de ser på sin egen köpprocess och påverkan av tobaksföretagen. Vad de 

värderar högst när de väljer att köpa cigaretter och om det påverkar deras val i köpet av 

cigaretter. 

 

Vi vet inte så mycket om respondenternas bakgrund annat än att de röker cigaretter eller har 

slutat. Det är intressant att inom gruppen titta på skillnader och likheter mellan personer som 

röker dagligen, röker ibland och feströker. Och även dra paralleller till när de började röka 
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och i vilken åldersgrupp de är i samt jämföra vanor och aspekter som konsumenterna värderar 

i sina köp. 

 

4.4 Deltagare 

Vi gjorde en webbenkätsundersökning med 143 respondenter. Av de 143 respondenter som 

svarade var 4 stycken mellan 15-20 år, 95 personer var mellan 21-25, 39 personer var mellan 

26-30 och 5 stycken var 30+. Av respondenterna så röker 28 stycken “dagligen”, 29 st “röker 

ibland”, 69 personer “feströker” och 27 personer “har slutat röka”. Antalet respondender som 

vi analyserar är däremot 113 stycken eftersom vi har externa bortfall. 

 

4.4.1 Externt bortfall 

Eftersom vi valt att endast ha med rökare i vår undersökning så har vi tagit bort de som “har 

slutat röka”. Det antalet uppgick till 27 personer av de som svarade på enkäten. Av den 

anledningen exkluderas alla de 27 webbenkätssvaren. 3 av respondenterna hade endast svaret 

på de enstaka frågor och därför exkluderas de 3 webbenkätssvaren. Totalt sett har vi ett 

externt bortfall på 30 respondenter. 

 

4.4.2 Internt bortfall  

Vi valde att inte fråga vilket kön respondenterna har eftersom det redan finns forskning 

angående detta som vi tagit upp i introduktion och bakgrund. Vi frågade i vilken åldersgrupp 

respondenterna är i istället för att fråga vilken ålder de hade. Vi valde även att titta på i vilken 

tidsperiod i livet respondenterna var i när de började röka. 

 

4.5 Genomförande 

Vår webbenkät delades till respondenterna under en tidsperiods på ungefär 3 dagar. Den 

delades virtuellt i sociala medier och även i cigarettforum för att vi skulle få rökare att svara. 

Vi stod även på ICA Luthagens livs i Uppsala och tog kontakt med personer som köpte 

cigaretter och bad dem svara på vår webbenkät. Då stod vi med egen dator så att personerna 

enkelt och smidigt kunde fylla ut enkäten.  

 

Vi presenterade kort vad våran uppsats handlar om och upplyste vid samtliga tillfällen om 

konfidentialiteten och anonymiteten som respondenterna har rätt till i vår undersökning. Vi 

informerade i webbenkäten om konfidentialiteten och anonymiteten. Ingen ersättning gavs till 

deltagarna i undersökningen. 
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4.6 Operationalisering 

I operationaliseringen översätts våra teoretiska begrepp i undersökningen till en eller flera 

operationella indikatorer eller mätbara variabler. Det är den viktiga del i undersökningen där 

vi väljer vad vi ska operationalisera och det är av stor vikt för vilka resultat vi får och hur 

säkra de kan anses vara. För att vi ska kunna mäta forskningsproblemet och omsätta det i 

praktiken så är operationaliseringen en förutsättning. (Esaiasson et al. 2012) 

Teorin Social Identity Theory har vi definierat som sambandet mellan ett varumärke och 

attraktionen till företaget. Vi fokuserar endast på de externa aspekterna av sambandet mellan 

varumärket och de positiva uppfattningarna till det varumärket som blir till. I vår webbenkät 

har vi bland annat frågat varför respondenten började röka, t.ex. om det var på grund av 

grupptryck, om det var socialt, om det var coolt, avstressande osv. Vi frågar även vad som är 

viktigast i köpet av cigaretter, vilket märke respondenten väljer och om märket spelar någon 

roll i köpet av cigaretter. Detta för att kunna urskilja i vilken utsträckning personer väljer 

samma märke och smak.  

 

Uttrycket Corporate Social Responsibility definierar vi som ett företags sammansättning av 

principer av socialt ansvar för att stärka sitt eget varumärke. Hur företag arbetar i samhället 

med hälsofrågor, miljöfrågor, anställda, mångfald, kundkontakter, produkter och tjänster. 

(Falonius, 2010) I enkäten berör vi detta med frågorna “Spelar märket någon roll när du väljer 

cigaretter?” och “Upplever du att du har blivit påverkad av tobaksföretagens 

marknadsföring/kommunikation?”. 

 

Teorin the law undermined by networks definierar vi med sju grundläggande aspekter som vi 

sedan kommer att koppla till Philip Morris marknadsföringsbakgrund, hur de arbetar idag och 

existerande lagar och förordningar. (Van Dijk, 2012) 

 

Mouth-to-mouth/tvåstegshypotesen/viral kommunikation har vi valt att definiera på liknande 

sätt eftersom det handlar i grund och botten om samma sak. Spridning av information som 

bygger på en vilja att sprida informationen utan vidare incitament från ursprungskällan, 

smaksättare/trendsättare som använder sig av en idé/produkt och på så sätt når ut till sina 

nätverk och att det skapas grupper som känner tillhörighet till varandra på grund av en 
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eller flera gemensamma nämnare. Vi kommer att använda oss av dessa teorier i analysen och 

koppla samman dem med teorin Social Identity Theory. 

 

4.7 Enkätundersökning 

Vår enkät syftar till att undersöka vilka aspekter rökare värderar högst när de köper cigaretter. 

Den syftar att utläsa vad som gör att personer väljer de cigaretter som de väljer. De frågor 

som valdes ut baseras på våra teorier kring Social Identity Theory, Corporate Social 

Resposibility, teorier om varumärket och Mouth-to-mouth/tvåstegshypotesen/viral 

kommunikation. 

 

4.8 Analysmodell 

För att kunna göra kopplingar till våra teorier och frågeställningar så inledde vi vår enkät med 

åtta personliga frågor som vi presenterar i resultat. 

  

- Åldersgrupp?  

- Röker du? 

- När började du röka? 

- Varför började du röka?  

- Hur många paket köper du i veckan? 

- Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter? 

- Vad väljer du för märke när du köper cigaretter? 

- Vad väljer du för typ av cigaretter? 

 

Dessa variabler med variabelvärden som är på nominalskala som är kvalitativ eller kategorisk. 

Svaren kan delas in i uteslutande kategorier. Vi kommer att redovisa hur många procent som 

har svarat på varje fråga. Sinsemellan finns det ingen meningsfull ordningsföljd eller 

rangordning. (Esaiasson et al, 2012) 

 

Sedan använde vi oss av fyra variabler med variabelvärden som bildar ordinalskalor där vi 

kan rangordna svaren sinsemellan respondenterna. Vi kommer att börja med att redovisa de 

med antal som svarat, medianer och med spridningsmåttet i varje fråga. De fyra frågorna:  

- Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter?  

- Spelar typen av cigaretter någon roll i ditt köp?  

- Påverkar färgen på boxen ditt beslut i köpet?  
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- Upplever du att du har blivit påverkad av tobaksföretagens marknadsföring? 

 

Alla respondenter som svarar på webbenkäten kommer i de fyra sista variabelerna att dela in 

sig i en av de här kategorierna i de fyra sista svaren. För att få en median för varje grupp 

(röker dagligen, röker ibland, feströker) och fråga så kommer “inte alls” få siffran 1 och “i 

högsta grad” få siffran 5. Siffrorna 2, 3 och 4 fungerar outtalat som 2=litegrann, 3=sådär och 

4=ganska hög grad. T.e.x. kan vi se hur en respondent anser att märket spelar roll i köpet “i 

högsta grad” medans en annan anser att det “inte alls” spelar någon roll. I svaren kan vi endast 

se en upplevd skillnad men vi kan inte mäta avståndet mellan “inte alls” och “i högsta grad”. 

Vi kommer att kunna utläsa hur många procent som är i gruppen 1, 2, 3, 4 eller 5 i de fyra 

sista frågorna. 

 

Vi kommer att räkna ut hur många procent av svaren som är 1, 2, 3, 4 eller 5 för de tre 

grupperna dagliga rökare, de som röker ibland och de som feströker. Vi kommer även kunna 

beräkna medelvärde och standardavvikelse. Korstabeller med kolumnprocent kommer att 

upprättas på följande sätt i de fyra sista frågorna: 

 

- Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter? 

Rökare          % som är 1, 2, 3, 4 eller 5 

Röker ibland     % som är 1, 2, 3, 4 eller 5 

Feströker      % som är 1, 2, 3, 4 eller 5 

 

Det vill säga att vi har en fråga som är “Röker du?” och då har vi fått fram svar från de som är 

rökare, röker ibland och feströker. Då kan vi se samband, skillnader och likheter i de olika 

grupperna. 

 

Vi gör korstabuleringar där vi har frågan “Röker du?” som rad och attityd som kolumn. Detta 

för att få en bra översikt över vad varje grupps attityd är och även den totala attityden. Vi har 

gått in på cells och valt row percentage för att möjliggöra detta. 

 

4.8.1 Statistik bearbetning 

Bearbetningen av resultaten genomfördes till en början i Excel där vi sammanställde all data 

digitalt från webbenkäten. Sedan förde vi över datan till SPSS. Varje individs svar blev 

numrerat automatiskt eftersom allt skett digitalt med Google, Excel och SPSS. När vi har 
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arbetat med SPSS för den statistiska bearbetningen har vi suttit i Media och informatiks 

datorsal på Ekonomikum genom Uppsala universitet. För att ge en övergripande bild i 

analysen har numeriska sammanställningar tagits fram. Detta för att se hur respondenterna har 

svarat i tabeller och korstabeller. 22 tabeller kommer att presenteras i resultatdelen och 

analyseras i analysdelen. 

 

4.9 Validitet & reliabilitet 

När man mäter metodkvalitén är validitet och reliabilitet två ytterst viktiga begrepp. (Østbye, 

2004) Validitet och reliabilitet mäter genomförandet och trovärdigheten vid alla 

forskningsmetoders datainsamling, kvalitativa som kvantitativa, och hur väl det har fungerat. 

Validitet kontrollerar att vi undersöker det som är avsett och reliabilitet ser till 

datainsamlingens tillförlitlighet och noggrannhet. (Esaiasson et al, 2012)  

 

För att öka validiteten i undersökningen har vi enbart ställt frågor till personer som röker, 

röker ibland eller feströker. Detta eftersom att vi anser att det främst är dessa grupper som har 

någonting att säga om tobaksprodukter och upplevelser kring rökning. Reliabiliteten har vi 

försökt stärka genom att tillfråga så många personer som möjligt för att på så sätt minimera 

effekterna av extremvärden på våra medelvärden. Medelvärdena som vi använder som 

primärdata ser vi därför som nog tillförlitliga för att kunna dra slutsatser, återkopplingar till 

teorier och för att kunna göra analyser.  

 

I resultatkapitlet nedan presenterar vi de data som vi fick in från vår enkäten. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas enkätundersökningens resultat. Vi presenterar resultaten med hjälp 

av tabeller för att ge en översikt. De presenteras även i löpande text för att förklara 

resultaten. Det gör det enklare ska gå att sätta resultaten i ett sammanhang och för att det 

enklare ska gå att följa med i resultaten. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Vi kommer att presentera resultaten av enkäten i det här avsnittet. De är uppdelade i olika 

avsnitt för att enklare få en överblick av resultatet för att sedan kunna göra analyser. Vi 

redovisar resultaten med hjälp av tabeller. 

 

5.1.1 Åtta personliga frågor 

Tabell 1. Åldern på respondenterna, frekvensen i varje cell, procent i varje cell, och antal 

respondenter för svaren på alla enkätfrågor som syftar till att undersöka dimensionen “Hur 

gamla rökarna som svarar på vår frågeformulär är.”  

Ålder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15-20 3 2,7 2,7 2,7 

20-25 76 67,3 67,3 69,9 

25-30 31 27,4 27,4 97,3 

30+ 3 2,7 2,7 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
 

 

Tabell 2. Hur ofta respondenterna röker, frekvens, procent och antal respondenter för svaren 

på alla enkätfrågor som syftar till att undersöka dimensionen “Hur ofta de röker.” 

Röker du? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Dagligen 27 23,9 23,9 23,9 

Feströker 60 53,1 53,1 77,0 

Röker ibland 26 23,0 23,0 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
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Tabell 3. När respondenterna började röka, frekvensen, procent och antal respondenter för 

svaren på alla enkätfrågor som syftar till att undersöka dimensionen “När de började röka”. 

När började du röka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15-20 92 81,4 81,4 81,4 

21-25 21 18,6 18,6 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
 

 
 

Tabell 4. Varför respondenterna började röka, frekvensen, procent och antal respondenter för 

svaren på alla enkätfrågor som syftar till att undersöka dimensionen “Hur ofta de röker”. 

Varför började du röka? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Avstressande 6 5,3 5,3 5,3 

Coolt 19 16,8 16,8 22,1 

Gott 4 3,5 3,5 25,7 

Grupptryck 12 10,6 10,6 36,3 

Mådde bra av det 2 1,8 1,8 38,1 

Paus i tillvaron 8 7,1 7,1 45,1 

Socialt 62 54,9 54,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
 

 

Tabell 5. Hur många paket cigaretter respondenterna köper i veckan, frekvensen och procent 

som syftar till att undersöka dimensionen “Hur många paket de köper i veckan”. 

Hur många paket köper du i veckan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 paket/veckan 19 16,8 16,8 16,8 

2-3 paket/veckan 11 9,7 9,7 26,5 

4-5 paket/veckan 7 6,2 6,2 32,7 

6-7 paket/veckan 1 ,9 ,9 33,6 

7+ paket/veckan 1 ,9 ,9 34,5 

Mindre än 1 paket/veckan 74 65,5 65,5 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
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Tabell 6. Vad som är viktigast när respondenten köper cigaretter, frekvensen och procent som 

syftar till att undersöka dimensionen “Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter”. 

Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Boxen 3 2,7 2,7 2,7 

köper ej 7 6,2 6,2 8,8 

Nyheter 1 ,9 ,9 9,7 

Priset 6 5,3 5,3 15,0 

Smaken 42 37,2 37,2 52,2 

Vana/rutin 31 27,4 27,4 79,6 

Varumärket 23 20,4 20,4 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
 

 

 

Tabell 7. Vad väljer du för märke när du köper cigaretter, frekvensen och procent som syftar 

till att undersöka dimensionen “Vilken märke respondenten väljer i köpprocessen”. 

Vad väljer du för märke när du köper cigaretter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Benson 1 ,9 ,9 ,9 

Blend 1 ,9 ,9 1,8 

Camel 27 23,9 23,9 25,7 

Chesterfield 1 ,9 ,9 26,5 

Glenn 1 ,9 ,9 27,4 

John silver 2 1,8 1,8 29,2 

Klick 5 4,4 4,4 33,6 

köper ej 7 6,2 6,2 39,8 

Level 2 1,8 1,8 41,6 

LM 8 7,1 7,1 48,7 

Lucky strike 17 15,0 15,0 63,7 

Marlboro 29 25,7 25,7 89,4 

Olika 9 8,0 8,0 97,3 

Pall mall 1 ,9 ,9 98,2 

Parisienne Mild 1 ,9 ,9 99,1 

Prince 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0 
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Tabell 8. Vilken typ av cigaretter respondenterna väljer, frekvensen och procent som syftar 

till att undersöka dimensionen “Vilken märke respondenten väljer i köpprocessen”. 

Vad väljer du för typ av cigaretter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Klick 8 7,1 7,1 7,1 

Light 38 33,6 33,6 40,7 

Menthol 23 20,4 20,4 61,1 

Olika 17 15,0 15,0 76,1 

Original 26 23,0 23,0 99,1 

Rulltobak 1 ,9 ,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

5.1.2 Den självupplevda bilden 

Tabell 9. Attitydfrågorna: “Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter?”, “Spelar typen 

av cigaretter någon roll i ditt köp?”, “Påverkar färgen på boxen ditt beslut i köp?”, “Upplever 

du att du har blivit påverkad av tobaksföretagens marknadsföring?”. 

Siffran 1 på skalan representerar “Inte alls” och 5 representerar “Väldigt mycket”. Mean 

redovisar median och Std. Deviation redovisar spridningsmåttet. 

Descriptive Statistics för alla respondenter 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Spelar märket någon roll när du 

väljer cigaretter? 
113 1 5 3,50 1,247 

Spelar typen av cigaretter någon 

roll i ditt köp? 
113 1 5 3,73 1,316 

Påverkar färgen på boxen ditt 

beslut i köp? 
113 1 5 1,98 1,126 

Upplever du att du har blivit 

påverkad av tobaksföretagens 

marknadsföring? 

113 1 5 1,93 1,208 

Valid N (listwise) 113 
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I nedanstående tre korstabeller redovisar vi vad varje grupp rökare (De som röker dagligen, 

ibland och på fest) upplever i de fyra attitydfrågorna: “Spelar märket någon roll när du väljer 

cigaretter?”, “Spelar typen av cigaretter någon roll i ditt köp?”, ” Påverkar färgen på boxen 

ditt beslut i köp?” och “Upplever du att du har blivit påverkad av tobaksföretagens 

marknadsföring?”. 

 

Tabell 10. Vi kan redovisa att det generellt sett spelar ganska stor roll vilket märke det är på 

cigaretterna. Det har alla tre grupper gemensamt. De som röker dagligen var 19 stycken som 

antingen valde 4 eller 5 när de besvarade frågan. Motsvarande siffror för grupperna 

”Feströkare” och ”Röker ibland” var 31 stycken och 15 stycken. De markerade cellerna är de 

celler som flest respondenter hamnar i med sina svar. 

Röker du? * Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter? Crosstabulation 

 Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter? Total 

1 2 3 4 5 

Röker du? 

Dagligen 

Count 0 1 7 12 7 27 

% within Spelar 

märket någon roll när 

du väljer cigaretter? 

0,0% 16,7% 25,0% 30,0% 28,0% 23,9% 

Feströker 

Count 12 2 15 17 14 60 

% within Spelar 

märket någon roll när 

du väljer cigaretter? 

85,7% 33,3% 53,6% 42,5% 56,0% 53,1% 

Röker ibland 

Count 2 3 6 11 4 26 

% within Spelar 

märket någon roll när 

du väljer cigaretter? 

14,3% 50,0% 21,4% 27,5% 16,0% 23,0% 

Total 

Count 14 6 28 40 25 113 

% within Spelar 

märket någon roll när 

du väljer cigaretter? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 11. Vi kan redovisa att det generellt sett spelar mycket stor roll vilket märke det är på 

cigaretterna. Det har alla tre grupper gemensamt. De som röker dagligen var 22 stycken som 

antingen valde 4 eller 5 när de besvarade frågan. Motsvarande siffror för grupperna 

”Feströkare” och ”Röker ibland” var 35 stycken och 14 stycken. De markerade cellerna är de 

celler som flest respondenter hamnar i med sina svar. 

Röker du? * Spelar typen av cigaretter någon roll i ditt köp? Crosstabulation 

 Spelar typen av cigaretter någon roll i ditt köp? Total 

1 2 3 4 5 

Röker du? 

Dagligen 

Count 1 0 4 6 16 27 

% within Spelar typen av 

cigaretter någon roll i ditt köp? 
8,3% 0,0% 17,4% 21,4% 37,2% 23,9% 

Feströker 

Count 8 6 11 17 18 60 

% within Spelar typen av 

cigaretter någon roll i ditt köp? 
66,7% 85,7% 47,8% 60,7% 41,9% 53,1% 

Röker ibland 

Count 3 1 8 5 9 26 

% within Spelar typen av 

cigaretter någon roll i ditt köp? 
25,0% 14,3% 34,8% 17,9% 20,9% 23,0% 

Total 

Count 12 7 23 28 43 113 

% within Spelar typen av 

cigaretter någon roll i ditt köp? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 12. Vi kan redovisa att det generellt sett inte alls spelar någon roll vilket färg det är på 

boxen. Det har alla tre grupper gemensamt. De som röker dagligen var 21 stycken som 

antingen valde 1 eller 2 när de besvarade frågan. Motsvarande siffror för grupperna 

”Feströkare” och ”Röker ibland” var 38 stycken och 10 stycken. De markerade cellerna är de 

celler som flest respondenter hamnar i med sina svar. 

Röker du? * Påverkar färgen på boxen ditt beslut i köp? Crosstabulation 

 Påverkar färgen på boxen ditt beslut i köp? Total 

1 2 3 4 5 

Röker du? 

Dagligen 

Count 17 4 4 1 1 27 

% within Påverkar färgen på 

boxen ditt beslut i köp? 
30,9% 19,0% 18,2% 7,1% 100,0% 23,9% 

Feströker 

Count 28 10 14 8 0 60 

% within Påverkar färgen på 

boxen ditt beslut i köp? 
50,9% 47,6% 63,6% 57,1% 0,0% 53,1% 

Röker ibland 

Count 10 7 4 5 0 26 

% within Påverkar färgen på 

boxen ditt beslut i köp? 
18,2% 33,3% 18,2% 35,7% 0,0% 23,0% 

Total 

Count 55 21 22 14 1 113 

% within Påverkar färgen på 

boxen ditt beslut i köp? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 13. Vi kan redovisa att respondenterna generellt sett inte upplever att det har blivit 

påverkade av tobaksföretagens marknadsföring. Det har alla tre grupper gemensamt. De som 

röker dagligen var 21 stycken som antingen valde 1 eller 2 när de besvarade frågan. 

Motsvarande siffror för grupperna ”Feströkare” och ”Röker ibland” var 37 stycken och 23 

stycken. De markerade cellerna är de celler som flest respondenter hamnar i med sina svar. 

Röker du? * Upplever du att du har blivit påverkad av tobaksföretagens marknadsföring? Crosstabulation 

 Upplever du att du har blivit påverkad av 

tobaksföretagens marknadsföring? 

Total 

1 2 3 4 5 

Röker du? 

Dagligen 

Count 15 6 5 1 0 27 

% within Upplever du att du 

har blivit påverkad av 

tobaksföretagens 

marknadsföring? 

25,0% 28,6% 27,8% 12,5% 0,0% 23,9% 

Feströker 

Count 25 12 10 7 6 60 

% within Upplever du att du 

har blivit påverkad av 

tobaksföretagens 

marknadsföring? 

41,7% 57,1% 55,6% 87,5% 100,0% 53,1% 

Röker ibland 

Count 20 3 3 0 0 26 

% within Upplever du att du 

har blivit påverkad av 

tobaksföretagens 

marknadsföring? 

33,3% 14,3% 16,7% 0,0% 0,0% 23,0% 

Total 

Count 60 21 18 8 6 113 

% within Upplever du att du 

har blivit påverkad av 

tobaksföretagens 

marknadsföring? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.1.3 Korstabuleringar med de olika grupperna rökare, röker ibland och feströkare 

Tabell 14. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och ”Ålder?”. Frekvens 

för varje enskild grupp, procent för varje enskild grupp och även total frekvens och procent 

för alla grupper. 

Röker du? * Ålder? Crosstabulation 

 Ålder? Total 

15-20 20-25 25-30 30+ 

Röker du? 

Dagligen 

Count 1 18 7 1 27 

% within 

Röker du? 
3,7% 66,7% 25,9% 3,7% 100,0% 

Feströker 

Count 2 38 18 2 60 

% within 

Röker du? 
3,3% 63,3% 30,0% 3,3% 100,0% 

Röker ibland 

Count 0 20 6 0 26 

% within 

Röker du? 
0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 3 76 31 3 113 

% within 

Röker du? 
2,7% 67,3% 27,4% 2,7% 100,0% 

 

Tabell 15. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och ”När började du 

röka?”. Frekvens för varje enskild grupp, procent för varje enskild grupp och även total 

frekvens och procent för alla grupper. 

Röker du? * När började du röka? Crosstabulation 

 När började du röka? Total 

15-20 21-25 

Röker du? 

Dagligen 
Count 24 3 27 

% within När började du röka? 26,1% 14,3% 23,9% 

Feströker 
Count 48 12 60 

% within När började du röka? 52,2% 57,1% 53,1% 

Röker ibland 
Count 20 6 26 

% within När började du röka? 21,7% 28,6% 23,0% 

Total 
Count 92 21 113 

% within När började du röka? 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 16. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och ”Varför började du 

röka?”. Frekvens för varje enskild grupp, procent för varje enskild grupp och även total 

frekvens och procent för alla grupper. 

Röker du? * Varför började du röka? Crosstabulation 

 Varför började du röka? Total 

Avstressande Co

olt 

Gott Grupptryck Mådde 

bra av 

det 

Paus i 

tillvaro

n 

Socialt 

Röke

r du? 

Daglige

n 

Coun

t 
2 5 1 2 0 4 13 27 

% 

withi

n 

Röke

r du? 

7,4% 
18,

5% 
3,7% 7,4% 0,0% 14,8% 48,1% 

100,0

% 

Feströke

r 

Coun

t 
2 10 1 8 1 3 35 60 

% 

withi

n 

Röke

r du? 

3,3% 
16,

7% 
1,7% 13,3% 1,7% 5,0% 58,3% 

100,0

% 

Röker 

ibland 

Coun

t 
2 4 2 2 1 1 14 26 

% 

withi

n 

Röke

r du? 

7,7% 
15,

4% 
7,7% 7,7% 3,8% 3,8% 53,8% 

100,0

% 

Total 

Coun

t 
6 19 4 12 2 8 62 113 

% 

withi

n 

Röke

r du? 

5,3% 
16,

8% 
3,5% 10,6% 1,8% 7,1% 54,9% 

100,0

% 
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Tabell 17. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och ”Hur många paket 

köper du i veckan?”. Frekvens för varje enskild grupp, procent för varje enskild grupp och 

även total frekvens och procent för alla grupper. 

Röker du? * Hur många paket köper du i veckan? Crosstabulation 

 Hur många paket köper du i veckan? Total 

1 paket/veckan 2-3 

paket/veckan 

7+ 

paket/veckan 

Mindre än 1 

paket/veckan 

 

Röker 

du? 

Dagligen 

Count 7 9 1 2 27 

% within 

Hur 

många 

paket 

köper du 

i veckan? 

36,8% 81,8% 100,0% 2,7% 23,9% 

Feströker 

Count 3 1 0 56 60 

% within 

Hur 

många 

paket 

köper du 

i veckan? 

15,8% 9,1% 0,0% 75,7% 53,1% 

Röker 

ibland 

Count 9 1 0 16 26 

% within 

Hur 

många 

paket 

köper du 

i veckan? 

47,4% 9,1% 0,0% 21,6% 23,0% 

Total 

Count 19 11 1 74 113 

% within 

Hur 

många 

paket 

köper du 

i veckan? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 18. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och 

”Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter?”. Frekvens för varje 

enskild grupp, procent för varje enskild grupp och även total frekvens och 

procent för alla grupper. 

 

Röker du? * Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter? Crosstabulation 

 Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter? Total 

Boxe

n 

köpe

r ej 

Prise

t 

Smak

en 

Vana/r

utin 

Varumä

rket 

 

Röker 

du? 

Dagligen 

Count 1 0 2 14 7 3 27 

% within 

Vad är 

viktigast för 

dig när du 

köper 

cigaretter? 

33,3

% 
0,0% 

33,3

% 

33,3

% 
22,6% 13,0% 23,9% 

Feströker 

Count 0 7 4 16 17 16 60 

% within 

Vad är 

viktigast för 

dig när du 

köper 

cigaretter? 

0,0% 
100,

0% 

66,7

% 

38,1

% 
54,8% 69,6% 53,1% 

Röker 

ibland 

Count 2 0 0 12 7 4 26 

% within 

Vad är 

viktigast för 

dig när du 

köper 

cigaretter? 

66,7

% 
0,0% 0,0% 

28,6

% 
22,6% 17,4% 23,0% 

Total 

Count 3 7 6 42 31 23 113 

% within 

Vad är 

viktigast för 

dig när du 

köper 

cigaretter? 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 
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Tabell 19. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och ”Vad väljer du för 

märke när du köper cigaretter?”. Frekvens för varje enskild grupp, procent för varje enskild 

grupp och även total frekvens och procent för alla grupper. 

                Röker du? * Vad väljer du för märke när du köper cigaretter? Crosstabulation 

 Vad väljer du för märke när du köper cigaretter? Total 

 
Camel Lucky 

strike 

Marlboro Olika 
 

Röker 

du? 

Dagligen 

Count 10 4 5 0 27 

% within 

Vad väljer 

du för 

märke när 

du köper 

cigaretter? 

37,0% 23,5% 17,2% 0,0% 23,9% 

Feströker 

Count 7 9 17 8 60 

% within 

Vad väljer 

du för 

märke när 

du köper 

cigaretter? 

25,9% 52,9% 58,6% 88,9% 53,1% 

Röker 

ibland 

Count 10 4 7 1 26 

% within 

Vad väljer 

du för 

märke när 

du köper 

cigaretter? 

37,0% 23,5% 24,1% 11,1% 23,0% 

Total 

Count 27 17 29 9 113 

% within 

Vad väljer 

du för 

märke när 

du köper 

cigaretter? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 20. Korstabell mellan de som röker dagligen, ibland, feströker och ”Vad 

är viktigast för dig när du köper cigaretter?”. Frekvens för varje enskild grupp, 

procent för varje enskild grupp och även total frekvens och procent för alla 

grupper. 

Röker du? * Vad väljer du för typ av cigaretter? Crosstabulation 

 Vad väljer du för typ av cigaretter? Total 

Klick Light Menth

ol 

Olika Original 
 

Röker 

du? 

Dagligen 

Count 2 9 4 3 8 27 

% within Vad 

väljer du för typ av 

cigaretter? 

25,0% 23,7% 17,4% 17,6% 30,8% 23,9% 

Feströker 

Count 3 19 12 11 15 60 

% within Vad 

väljer du för typ av 

cigaretter? 

37,5% 50,0% 52,2% 64,7% 57,7% 53,1% 

Röker 

ibland 

Count 3 10 7 3 3 26 

% within Vad 

väljer du för typ av 

cigaretter? 

37,5% 26,3% 30,4% 17,6% 11,5% 23,0% 

Total 

Count 8 38 23 17 26 113 

% within Vad 

väljer du för typ av 

cigaretter? 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 
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5.1.5 Högst och lägst värderade aspekter 

Tabell 21. Nedan redovisas de aspekter som fick högst respektive lägst resultat bland utvalda 

och relevanta frågor i enkäten. Det som är viktigast i köpet av cigaretter för de flesta är smak 

37,2%, vana/rutin 27,4% och varumärket 20,4%. De som röker dagligen tycker att smaken är 

viktigast och 51,9% har lagt sig i den cellen. De som röker ibland tycker också att smaken är 

viktigast 46,2% och de som feströker tycker att vana/rutin är viktigast 28,3%. Det som var 

värderat lägst var boxen 2,7% och nyheter 0,9%. 
 

Röker du? * Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter? Crosstabulation 

 Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter? Total 

Box

en 

köpe

r ej 

Nyhe

ter 

Pris

et 

Smak

en 

Vana/r

utin 

Varum

ärket 

Röker 

du? 

Dagligen 

Count 1 0 0 2 14 7 3 27 

% within 

Röker 

du? 

3,7

% 

0,0

% 
0,0% 

7,4

% 

51,9

% 
25,9% 11,1% 100,0% 

Feströker 

Count 0 7 0 4 16 17 16 60 

% within 

Röker 

du? 

0,0

% 

11,7

% 
0,0% 

6,7

% 

26,7

% 
28,3% 26,7% 100,0% 

Röker 

ibland 

Count 2 0 1 0 12 7 4 26 

% within 

Röker 

du? 

7,7

% 

0,0

% 
3,8% 

0,0

% 

46,2

% 
26,9% 15,4% 100,0% 

Total 

Count 3 7 1 6 42 31 23 113 

% within 

Röker 

du? 

2,7

% 

6,2

% 
0,9% 

5,3

% 

37,2

% 
27,4% 20,4% 100,0% 

 

 

  



 

39 
 

Tabell 22. Det som stod ut i vår enkätsundersökning var att de flesta, oavsett om de rökte 

dagligen, ibland eller feströker, upplevde att de inte blivit påverkade av tobaksföretagen. 

55,6% av de dagliga rökarna upplevde att de inte alls blivit påverkade av tobaksföretagens 

marknadsföring. Motsvarande procent för feströkare är 41,7% och av de som rökte ibland 

svarade 76,9% att det ”inte alls” blivit påverkade av tobaksföretagens 

marknadsföring/kommunikation. Totalt var det 53,1% som la sig i cellen 1 ”inte alls”, 18,6% i 

cell nummer 2, 15,9% i cell nummer 3, 7,1% i cell nummer 4 och 5,3% i cell nummer 5. 

 

Röker du? * Upplever du att du har blivit påverkad av tobaksföretagens marknadsföring? 

Crosstabulation 

 Upplever du att du har blivit påverkad av 

tobaksföretagens marknadsföring? 

Total 

1 2 3 4 5 

Röker du? 

Dagligen 

Count 15 6 5 1 0 27 

% within 

Röker 

du? 

55,6

% 
22,2% 18,5% 3,7% 0,0% 100,0% 

Feströker 

Count 25 12 10 7 6 60 

% within 

Röker 

du? 

41,7

% 
20,0% 16,7% 11,7% 10,0% 100,0% 

Röker ibland 

Count 20 3 3 0 0 26 

% within 

Röker 

du? 

76,9

% 
11,5% 11,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 60 21 18 8 6 113 

% within 

Röker 

du? 

53,1

% 
18,6% 15,9% 7,1% 5,3% 100,0% 
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi enkätsundersökningens resultat och data med hjälp av teorierna 

som vi presenterat i kapitel 3. Syftet med analysen är att se mönster och den självupplevda 

bilden som respondenterna har av sig själva och sin egen köpprocess. Syftet är även att se till 

Philip Morris bakgrund och hur de marknadsför/kommunicerar sitt varumärke och dra 

paralleller till enkätundersökningen. På så sätt avser vi att besvara frågeställningarna. Vi har 

delat upp analysen efter våra frågeställningar. 

 

6.1 Hur marknadskommunicerar Philip Morris sina produkter? 

Tidigare var det varit lagligt för Philip Morris att ha reklamer för sitt cigarettmärke Marlboro 

på busshållsplatser, billboards och andra offentliga platser. För bara 15 år sen var det vanligt 

att man kunde se sin favoritkändis göra reklam för de olika tobakföretagen och 

cigarettmärkena. Under en lång period kunde vi se smygreklam i filmer, vilket man även 

kallar produktplacering. Den 31 Juli 2005 så införde EU lagen om att tobaksreklam inte skulle 

få finnas med i varken TV, radio eller tidningar. Det tvingade Philip Morris och de andra 

tobaksföretagen att tänka om. Philip Morris började då att synas mer på events, klubbar och i 

tobaksaffärer för att “informera” om deras varumärke Marlboro. Deras logga fanns vid den 

tiden med i Formula1-racingen. De var huvudsponsorer för Ferrari och Michael Schumacher 

och investerade en miljard dollar för att få Marlboro-loggan på Ferraris racing bilar, kläder 

och på skyltar kring eventet. 2008 bestämde sig Ferrari och de andra bilmärkena som är med i 

Formula1-racingen att inte längre förknippa sig med tobakföretagen Philip Morris och deras 

tobakmärke Marlboro. (Formula 1, news, hämtad 2013-12-12)  

 

I vår undersökning har vi frågat vad det är som konsumenterna värderar när de köper sina 

cigaretter, för att sedan titta på vad det är som påverkar konsumenternas beslut. Mycket talar 

för att det är rökarna som är tobakföretagens primära marknadsföring/kommunikation. Det är 

rökarna som representerar de olika tobakföretagen när de röker sina cigaretter och när de 

bjuder på sina cigaretter till andra. Det är rökarna som är deras representativa marknadsföring 

och eftersom marknadsföring/kommunikation/information är lovligt mot rökare är det troligt 

att det satsas mycket på informationsarbete till rökare. Mer om detta i kapitel 6.2.1. 

 

Det är viktigt för Philip Morris att få ut sina produkter eller information om dessa  till så 

många som möjligt. Detta gör de nuförtiden genom att synas på klubbar och informera om de 
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olika cigaretterna och de olika nyheterna. Även om personerna inte köper cigaretterna på plats 

så skapas en association till märket. En association till fest, en nattklubb, skön musik, sköna 

människor, snygga kvinnor/män. Vilket inte gör att folk köper cigaretterna på plats men det 

skapas mest troligt undermedvetna positiva associationer till och när de väl ska köpa 

cigaretter så är de ett steg närmare ett köp av ett varumärke de kopplar ihop med något 

positivt. (Tajfel, 2010) Det grundar sig i teorin Social Identity och även teorierna om mouth-

to-mouth/tvåstegshypotesen/viral kommunikation.  

 

Philip Morris engagerar sig i anti-tobak kampanjer och åker bland annat runt på olika skolor 

och informerar om farorna med tobak. (Philip Morris, How we operate, hämtad 2011-01-06) 

Även om Philip Morris inte säger vilket företag de kommer ifrån så skapar de en bild av 

rökning i ungdomars huvuden och det gör ämnet aktuellt och sätter det på agendan. Det 

paradoxala när ett vinstdrivande tobaksföretag engagerar sig i anti-tobak kampanjer är väldigt 

intressant. Vår analys av detta bygger på att de ser sitt arbete med anti-rökning som PR-arbete 

för företaget och produkterna. All publicitet är bra publicitet är ett känt uttryck och vi tror att 

informationsarbetet i skolorna snarare bidrar till att ungdomar börjar röka än tvärtom. Alla vet 

att rökning är skadligt och dödligt. Vad gör det då för skillnad om någon äldre herre/dam har 

en lektion angående farorna med rökning? Kommer ungdomarna att bli totalt emot cigaretter 

eller kommer det att bli spännande, upphetsande och roligt att i alla fall testa en gång? Vi gör 

antagandet att barn/ungdomar har en vilja att testa nya, intressanta och farliga saker och vi gör 

antagandet att Philip Morris vill öka sina intäkter. På grund av att det är dåligt och dumt att 

göra men för att det är spännande och att det är något som de inte borde göra. Vilket gör att 

barn testar på att röka och de provocerar andra genom grupptryck att testa det. Sen när de 

väljer cigaretter så köper de märket som de har sett sina föräldrar, kompisar, syskon och idoler 

röka. På så sätt är rökarna själva den största och viktigaste marknadsföringsfaktorerna för 

tobaksföretagen. 

 

Därför är det viktigt för tobakföretag som Philip Morris att ha sitt märke Marlboro på 

cigarettpaketen och inte på ett helvitt paket som i Australien där det inte går att se ifall det är 

Marlboro eller Camel en person röker. Med den kommande lagändringen som genomförts i 

Australien, som påbörjats i ett flertal andra länder runt om i världen, kommer det att bli 

intressant att se hur Philip Morris kommer att tackla det och se hur de kommer att kunna 

fortsätta marknadskommunicera sitt varumärke Marlboro och företaget Philip Morris. 
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6.1.1 The law undermined by networks 

Sett till Phillip Morris bakgrund, riksdagens lagstiftande bakgrund, bakgrunden om 

varumärken och vår teori att lagen blir underminerad i nätverk kan vi göra analyser. Vi kan 

konstatera att det finns tydliga problem när det kommer till att reglera tobaksföretags 

marknadsföring/kommunikation. I det globala samhälle som vi idag lever i blir det svårare 

och svårare att övervaka multinationella företags marknadsföring/kommunikation.  

 

Ett väldigt bra exempel på detta som vi har valt är när Phillip Morris med märket Marlboro 

sponsrade Ferrari. Under 2008 valde Ferrari att säga upp samarbetet med Marlboro på grund 

av hård lagstiftning mot marknadsföring av tobak i stora delar av världen. Kontraktet de hade 

sinsemellan sträckte sig till 2011 och det förlängdes inte. Trots att det var förbjudet med 

reklam kunde man fortfarande se märkte Marlboro på Ferraris formula 1 bilar i länder som 

Kina och Monaco som fortfarande tillät tobaksreklam. Sammanlagt så investerade Marlboro 1 

miljard dollar i samarbetet med Ferrari och det för att stärka sitt eget varumärke. Ferrari valde 

att avsluta samarbetet för att det skadade deras eget varumärke. (Formula 1,  news, hämtad 

2013-11-12)  

 

Eftersom att Marlboro fick finnas med på Ferraris bilar när det var tävling i Kina och Monaco 

så syntes deras varumärke fortfarande i TV i hela världen. Det är ett utmärkt exempel på hur 

lagstiftningen har halkat efter den teknologiska utvecklingen. 2013 är det solklart att 

tobaksföretag inte får förekomma på Formula 1 bilar men medans detta fortfarande inte var 

beslutat så kunde Marlboro finnas på Ferrari bilar ända fram till 2011. 

 

Teorin att lagen blir underminerad i nätverk bygger på sju utmaningar. (Van Dijk, 2012) 

 

Kopplat till den första utmaningen att den ogripbara, geografiska obudna och ständigt ändrade 

karaktären av information och kommunikation i nätverk gör att det behövs konkreta exempel 

och bevis för att lagstifta kan vi göra analysen att det behövdes det men att det tog tid att helt 

få bort från sporten. Eftersom att Marlboro redan var så starkt förknippat med Ferrari så finns 

fortfarande den bilden kvar i många digitala nätverk på internet. Om man t.e.x söker på 

“Ferrari+marlboro” på Google så kommer 1,5 miljoner resultat upp och otaligt många bilder 

med Ferraribilar som har Marlboro reklam på chassit. Och hur straffar man ett tobaksföretag 

för marknadsföring när de inte själva aktivt förmedlar dessa bilder med Ferraribilar som har 

cigarettreklam.  
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Kopplat till den andra utmaningen angående implementerandet av förbud så kan vi se tydligt 

hur vårt exempel gjorde det svårt för stater att bestraffa tobaksföretag. De tre problemen med 

perception av den lagstridande gärningen, vilken som är den lagstridande gärningen och att 

det är svårt att åtala ett multinationellt företag som Phillip Morris eftersom den anklagade och 

åklagaren kan komma från olika rättssamhällen. Det gör det svårt att bestraffa Phillip Morris 

Inc. (Van Dijk, 2012) 

 

Kopplat till den tredje och fjärde utmaningen så är det ett stort problem att nätverksteknologin 

främst är internationell medan lagarna är nationella.  Den konvergens som har uppstått har 

gjort det svårt för den existerande lagstiftningen eftersom den är bunden till den verklighet 

den skapades i. (Van Dijk, 2012) 

 

Här nedan ser vi en svensk lag som tillkom 2010 som visar hur öppet det är för tolkning: 

“2010 - 14 § En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella 

annonser i 

 

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, 

2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696), 

eller 

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. 

 

Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som avses i första stycket är förbjuden. Detta 

gäller dock inte 

1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i överföringar eller tekniska 

upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, 

2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, eller 

3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar 

till bruk av tobak. 

Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är 

synliga från utsidan av försäljningsstället. Lag (2010:727).” (riksdagens hemsida hämtat ……) 

 

Den svenska lagen, som vi har valt som exempel, säger att marknadsföring inte får användas i 

kommersiella annonser i ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som 

omfattas av radio- och tv-lagen. Eller andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka 

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Hur ska detta regleras av staten när cigaretter talas om 
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i radio, ses i filmer, TV-program och så vidare. Trots att det går att lagstadga mot aktiv 

marknadsföring av cigaretter är det svårt att ta bort de virala konsekvenserna. Mycket tyder på 

att rökning är så pass väl inarbetat i människors liv att det inte längre behövs en aktiv 

marknadsföring/kommunikation från tobaksföretagen. Detta kan vi se i och med att lagarna 

blir hårdare och hårdare gentemot tobaksföretagen men de säljer mer och mer cigaretter för 

varje år som går. 

 

Den femte utmaningen är att existerande lagstiftning lever kvar i den ekonomiska 

verkligheten/utvecklingen som den skapades i. Den internationella koncentrationen av kapital 

och makt kombinerat med decentralizationen av produktionen, uppkomsten av den globala 

“flow ekonomin” och den enorma tillväxten av den elusiva finansiella sfären har tillsammans 

gjort att en ny ekonomisk verklighet har uppstått. Och det är svårt att kontrollera med 

nuvarande lagstiftning. (Van Dijk, 2012) Alla dessa delar går att applicera på Phillip Morris 

som är det största tobaksföretagen i världen. Att jobba emot ett så stort företag med så stor 

makt i den ekonomiska världen kan få ödesdigra konsekvenser i stora delar av världen. Är 

stater för tuffa mot exempelvis Phillip Morris så kan jobb, pengar till välgörenhet och pengar 

till samhällsnyttiga projekt försvinna. 

 

Som vi nämst tidigare är den sjätte utmaningen att skiljelinjerna mellan tele-, data- och 

masskommunikation inte finns kvar och att det har skapats en konvergens av teknik, media 

och mediaprodukter. Det går inte längre att ha separat lagstiftning utan en generell ram 

behövs för lagstiftning av kommunikation och information. (Van Dijk, 2012) Rent hypotetisk 

är det möjligt för Marlboro att göra en TV-sänd reklam i Kina där det är tillåtet. Blir det sedan 

en populär reklam sprids den garanterat utanför Kinas gränser och vilka lagar går vi efter då? 

Vilken stat är det som ska ta tag i problemet och hur? Detta visar på vilka svårigheter som 

finns när man ska lagstifta mot tobaksreklam. Ett generellt internationellt ramverk behövs där 

alla länder är delaktiga. 

 

Det för oss in på den sjunde utmaningen/problemet som är att de flesta nya lagar är justeringar 

och motsägelsefull juridik. Eftersom det aldrig riktigt sker ny lagstiftning så görs det 

detaljerade justeringar till den redan existerande lagstiftningen som inkluderar bland annat 

tekniska definitioner som snart och mest troligt blir utdaterade. (Van Dijk, 2012) 
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Dessa sju utmaningar/problem gör det svårt för stater att lagstifta, fälla och kontrollera 

tobaksföretags marknadskommunikation eftersom det är svårt att hitta någonting bestående i 

det evigt föränderliga nätverkssamhället. Detta möjliggör för Phillip Morris och 

tobaksföretagen att arbeta och marknadskommunicera i de så kallade gråzonerna. Genom att 

“informera” redan existerande kunder om tobaksprodukter på krogar, i tobaksaffärer eller på 

events. Att bygga sitt varumärke genom Corporate Social Responsibility. Att engagera sig i 

anti-rök kampanjer, att arbeta för ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv. Att fortsätta göra reklam i länder där det fortfarande är tillåtet och hoppas att det 

sprids i de internationella digitala nätverken. 

 

Tekniken har genom tiderna alltid gått före lagstiftning och detta är ett av de största problem 

som både stater och tobaksföretag måste ha i bejakande i sina verksamheter. 

 

6.2 Vilka aspekter är det som gör att personer väljer att köpa cigaretter? 

Vi har ställt frågor som är tänkta att besvara våra frågeställningar. Vi ställde bland annat 

frågan “Varför började du röka?” för att se vilka aspekt som gjorde att de började röka och 

sedan “Vad som är viktigast för dig när du köper cigaretter?” och “Vad väljer du för typ av 

cigaretter?” för att kunna se aspekter som är viktiga i köpprocessen av cigaretter. Vi ställde 

även frågor för att se den självupplevda bilden i köpprocessen.  

 

Vi kan tydligt se att de flesta (62 st) började röka för att det var “Socialt”. Det som är viktigast 

i köpet av cigaretter är “Smak” (42 st), “Vana/rutin” (31 st) och “Varumärket” (23 st). De tre 

cigarettmärkena som respondenterna väljer är främst Camel (27 st), Lucky Strike (17 st) och 

Marlboro (29 st). Typen av cigaretter som de flesta väljer är “Light” (38 st), “Menthol” (23 st) 

och “Original” (26 st). 

 

De aspekter som vi kan urskilja är att det är smaken, vanan/rutinen, varumärket och typen av 

cigarett som är viktiga aspekter när cigaretter köpes. 

 

Kopplat till teorin “Social Identity Theory” och sambandet mellan ett varumärke och 

attraktionen till företaget kan vi se att det oavsett vilken av grupperna “Dagliga rökare”, de 

som “Röker ibland” och “Feströkare” finns tydliga trender i personers val och upplevelse av 

hur de ser på sitt val av cigarett. T.e.x. kan vi se att de som köper märkena Camel, Lucky 

Strike och Marlboro tenderar att tycka att varumärket spelar en större roll i valet av cigaretter 
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än exempelvis de som köper billigare varianter som LM. Det är endast en marginell 

skillnaden men vi tycker att det visar på att varumärken som Marlboro, Lucky Strike och 

Camels brukare anser att varumärket är viktigast i valet av cigarett. Det visar på en grupp 

rökare som erkänner sig till en grupp, som är bunden till ett varumärke, utöver den sociala 

gruppen rökare som de redan finns i. Enligt teorin är det detta som gör att konsumenter väljer 

vissa bestämda produkter. Det kan tänkas vara så att det skapas mer positiva associationer av 

märkena Camel, Lucky Strike och Marlboro än vad det gör till exempelvis LM, Pall Mall och 

Level. 

 

De som inte köpte cigaretter själva och de som köpte olika cigaretter/gång tyckte generellt sett 

att varumärket spelade mindre roll i val av cigarett. 

 

Det kan även vara så att positiva associationer även sker i samband med exempelvis LM, Pall 

Mall eller Levels konsumenter men att en sådan isåfall handlar om pris snarare än varumärke.  

 

6.2.1 VARUMÄRKET 

Enligt Falonius är det varumärket som utskiljer skillnaderna mellan företag. Det är det som 

inte går att kopiera och har både hårda och mjuka delar att ta hänsyn till. Det är de mjuka 

delarna som är intressanta för vår uppsats och det handlar om upplevelsen av 

företaget/varumärket. (Grönholm, M, Vad gör ett varumärke starkt?, hämtad 2013-11-04) 

Ofta är det varumärket som tippar över bägaren i konsumentens val av produkt eller tjänst 

eftersom de oftast är snarlika. Detta beror på att konsumenten förknippar varumärket med 

positiva associationer som t.ex. kvalité, funktion och prisvärdhet (Falonius, 2010). 

 

Om man ställer Falonius modell med de fyra viktigaste byggstenarna inom 

varumärkesområdet gentemot Phillip Morris fyra aspekter som ska möjliggöra att de kan växa 

som ett företag på ett socialt respektabelt sätt kan man se att de går hand i hand. I vart fall det 

som Phillip Morris aktivt kommunicerar ut till allmänheten. 

 

Phillip Morris: 

Första aspekten innebär att företaget försöker att möta förväntningarna som vuxna rökare har 

genom att komma på innovativa tobakprodukter med den bästa kvalitén för deras prisklass.  

Andra aspekten är att generera tillväxt, volym, inkomster och cash flow growth till 

aktieägarna. 
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Tredje aspekten är att vara i framkant gällande innovativa tobaksprodukter som kan sänka 

risken för tobaksrelaterade sjukdomar.  

Fjärde aspekten handlar om att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare och att de bedriver 

deras verksamhet med hög integritet. 

 

Falonius: 

De viktigaste byggstenarna inom varumärkesområdet definieras här: 

- Varumärkets identitet vilket innebär allt som varumärket faktiskt gör och är. 

- Varumärkets profil vilket är hur företaget vill att varumärket ska uppfattas. 

- Varumärkets position är den del av varumärket som aktivt kommuniceras. 

- Varumärkets image är hur varumärket uppfattas av konsumenterna. 

(Falonius, 2010) 

 

Phillip Morris:    Falonius: 

Första aspekten innebär att företaget försöker   - Varumärkets identitet vilket innebär 

att möta förväntningarna som vuxna rökare har  allt som varumärket faktiskt gör och är.  

genom att komma på innovativa tobakprodukter    

med den bästa kvalitén för deras prisklass.  

 

Andra aspekten är att generera tillväxt, volym,   Varumärkets profil vilket är hur företaget vill att  

inkomster och cash flow growth till aktieägarna.  varumärket ska uppfattas. 

 

Tredje aspekten är att vara i framkant gällande  Varumärkets position är den del av varumärket  

innovativa tobaksprodukter som kan sänka risken  som aktivt kommuniceras. 

för tobaksrelaterade sjukdomar.  

 

Fjärde aspekten handlar om att vara en ansvarsfull  Varumärkets image är hur varumärket uppfattas av 

samhällsmedborgare och att de bedriver deras  konsumenterna. 

 verksamhet med hög integritet. 

 

Första aspekten av Phillip Morris kommunicerar ut vad företaget/varumärket gör och är. 

Företaget/varumärket försöker att möta förväntningarna som vuxna rökare har genom att ligga 

i framkant innovativt och vara prisvärda. Phillip Morris alla fyra aspekter ligger till grund för 

företaget/varumärkets profil. Den tredje aspekten som Phillip Morris har handlar om att vara i 

framkant gällande innovativa tobaksprodukter som kan sänka risken för tobaksrelaterade 

sjukdomar. Det är också den aspekten som aktivt kommuniceras och positionerar företaget på 

marknaden. Det är de postiva sakerna företaget gör som aktivt kommuniceras och där har 

Corporate Social Responsibility en viktig roll. Den fjärde byggstenen i Falonius modell är 

varumärkets image, det vill säga hur varumärket uppfattas av konsumenterna och det är den 
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svåraste att analysera. Phillip Morris med sin fjärde aspekt om att vara en ansvarsfull 

medborgare och att de bedriver sin verksamhet med hög intergritet kan säkert få stöd av 

många av deras konsumenter. De som köper Marlboro verkar associera det till någonting 

positivt och med hjälp av vår enkät kan vi styrka det. 

 

6.3 Upplever konsumenter någon påverkan från tobaksföretagen i 

marknadskommunikationen? 

Vi ställde frågan ”Upplever du någon att du har blivit påverkad av tobaksföretagens 

marknadsföring?”. Svaren vi fick på den frågan visade att de flesta upplevde att de inte blivit 

påverkade av tobakföretagens marknadsföring/kommunikation. Totalt svarade 53,1% av 

respondenterna att de ”inte alls” upplevde att någon påverkan från tobaksföretagen. När vi 

ställde detta mot svaren i de andra frågorna ”Vad är viktigast för dig när du köper cigaretter?”, 

”Vad väljer du för märke när du köper cigaretter?”, ”Vad väljer du för typ av cigaretter?”, 

”Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter?” och ”Spelar typen av cigaretter någon roll 

i ditt köp?” så kunde vi tydligt se att respondenterna hade egna preferenser vad gällde märke 

på cigaretten, smaken och typen av cigarett. Respondenterna ansåg även generellt sett att 

märket spelade ganska stor roll och att typen av cigarett spelar stor roll i köpet, även om vi 

kunde se skillnader mellan de som rökte Camel, Lucky Strike och Marlboro gentemot de som 

rökte andra märken. 

 

Glappet som uppstår mellan vad man gör och vad man upplever är intressant. Om 

konsumenter inte upplever någon marknadsföring/kommunikation, finns den då? Som vi har 

visat så är det självklart att de satsar pengar på marknadsföring men i och med framväxten av 

nya lagar, nya medier och kulturella normer blir den inte lika påtaglig för konsumenterna på 

samma sätt som om vi hade sett en reklam på kanal 5. Marlboro i egenskap av att vara det 

största och mest kända cigarettmärket har redan positionerat sig på marknaden. Som vi kan se 

i Philip Morris bakgrund så ökar intäkterna stadigt varje år. Det tyder på att personer som 

börjar röka med störst sannolikhet kommer att testa en Marlboro cigarett när de testar för 

första gången. Av den anledningen att man genom tv, film, tidningar, kompisar, släkt och 

internet kommit i kontakt med varumärket Marlboro och positiva associationer uppstå. De är 

det största tobaksmärket i världen, därför måste de vara de bästa cigaretterna med den bästa 

kvalitén. Med hjälp av teorierna om mouth-to-mouth, tvåstegshypotesen och viral 

kommunikation kan vi göra analyser.  
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Enligt teorin mouth-to-mouth sprids information från en person till en annan. I en hypotetisk 

situation gör vi antagandet att man inte röker själv men att man har många kompisar som 

röker. Vi gör även antagandet att de flesta röker Marlboro och såklart argumenterar för att 

Marlboro har de bästa cigaretterna. När det väl är dags att köpa sitt första paket har man mest 

troligt den informationen i bakhuvudet och valet faller mest troligt på ett Marlboro paket i den 

här hypotetiska situationen. (McQuail, 2005) 

 

Enligt tvåstegshypotesen där exempelvis en kändis med starkt ethos och många följare sprider 

information till sitt nätverk om att personen i fråga röker Marlboro cigaretter och älskar det så 

kommer följarna som känner stor tillit till kändisen mest troligt koppla Marlboro till något 

positivt. (McQuail, 2005) Det går även att koppla till teorin Social Identity Theory som 

handlar om personer som i samverkan med varandra blir del i en grupp och skapar sig en 

social identitet tillsammans med den gruppen. TV-serien Mad Men är ett typiskt exempel 

eftersom det handlar om en PR-byrå och deras arbete med att marknadsföra Lucky Strike. 

Serien är från 2007 och utspelar sig i början på 1960-talet. Den är känd för att vara väldigt 

patriarkal och förskönande gentemot alkohol och cigaretter. Andemeningen är att det är coolt 

att dricka whiskey och röka cigaretter. Detta får seriens huvudperson Donald Draper 

personifiera. Han är smart, lång, mörk och snygg. Han röker Lucky Strike och dricker 

whiskey på daglig basis och på ett sätt som visar rökning som någonting coolt. Stereotypen av 

Donald Draper som en cool, smart, cigarettrökare är något som serien bygger på och det hade 

varit intressant att se om och isåfall hur mycket Lucky Strike investerade i den serien som en 

del av sin marknadsföring/kommunikation. Denna typ av marknadsföring/kommunikation får 

symbolisera den nya tidens marknadsföring där syftet är att skapa positiva associationer till en 

produkt snarare än att göra en reklam som säger ”Lucky Strike - its toasted”. 

 

Kopplat till teorin om viral marknadskommunikation så kan vi se tendenser att själva 

cigaretten i sig är viral. Om tobaksföretagen hade slutat med att budgetera för marknadsföring 

och marknadskommunikation så hade cigaretten ändå funnits kvar. De hade kanske 

fortfarande ökat sina intäkter från år till år av den anledningen att de som röker idag är de 

största reklampelarna. De personer som tar sitt paket Marlboro upp och ner ur fickan flera 

gånger per dag bland andra människor är de personer som marknadsför cigaretter till störst 

del. De personer som röker, som talar gott/ont om rökning och bjuder andra på cigaretter är 

tobaksföretagens billigaste och vanligaste marknadskommunikation. 40% av världens män 

röker och 9% av världens kvinnor, det är alltså miljarder människor som var och varannan 
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dag kommunicerar rökning omedvetet. Det här är sannolikt undermedvetna processer och 

därför kan vi utläsa i svaren att de flesta inte upplever någon påverkan av tobaksföretags 

marknadsföring/kommunikation. 

 

6.4 Sammanfattning 

Vår primära frågeställning i denna uppsats var: ”Hur marknadskommunicerar Philip Morris 

sina produkter?”. Syftet med studien var att ta reda på detta och undersöka vilka aspekter som 

värderas när konsumenter köper cigaretter och om konsumenter upplever någon påverkan från 

tobaksföretagen. De resultat som presenterats ovan används här för att försöka finna svar på 

denna frågeställning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de aspekter som är viktigast i köpet av cigaretter är 

smaken, vanan och rutinen, varumärket och typen av cigarett. Vi har kunnat se skillnader 

mellan de som röker Camel, Lucky Strike och Marlboro gentemot de som röker andra 

märken. De tenderar att värdesätta varumärket mer än de som röker ”billigare” varianter trots 

att det i många fall är samma tobaksföretag som står bakom produkterna. Vi har kopplat detta 

till teorin Social Identity Theory och kan på så sätt förklara fenomenet med att de som röker 

Camel, Lucky Strike eller Marlboro ser sig själva som en del i något större när de röker ett 

visst märke. Enligt teorin är det detta som gör att konsumenter väljer vissa bestämda 

produkter. Det skapas troligtvis fler positiva associationer av märkena Camel, Lucky Strike 

och Marlboro än vad det gör till exempelvis LM, Pall Mall och Level. I kontrast till detta så 

tyckte de som inte köpte cigaretter själva och de som köpte olika cigaretter/gång generellt att 

märket spelade mindre roll.  

 

Vidare kan vi se att varumärket spelar en stor roll i marknadskommunikationen av ett företag. 

Det är varumärket som utskiljer skillnaderna mellan företag med snarlika produkter. Det är 

framförallt intressant i vår undersökning eftersom de flesta cigaretter är snarlika varandra. 

Detta beror på att konsumenten förknippar varumärket med positiva associationer som t.ex. 

kvalité, funktion och prisvärdhet (Falonius, 2010).  

 

Vi har använt oss av Falonius modell med de fyra viktigaste byggstenarna inom 

varumärkesområdet gentemot Phillip Morris fyra aspekter som ska möjliggöra att de kan växa 

som ett företag på ett socialt respektabelt för att se hur väl Philip Morris aspekter stämmer 

överens med Falonus modell. Vi kan se en tydlig koppling mellan Philip Morris fyra aspekter 
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och Falonius modell och fyra byggstenar. Vi kan säga att ingen av aspekter kan stå för sig 

själv utan de är beroende av varandra för att uppfylla kriterierna i Falonius modell. Detta 

svarar på vår fråga ”Hur marknadskommunicerar Philip Morris sina tobaksprodukter?” till 

viss del. De kommunicerar att de är ett företag som tar ett stort socialt ansvar för att på så sätt 

bli kopplad till positiva händelser istället för att bli kopplad till de negativa associationerna, 

som t.ex. sjukdomar och död, som är vanliga med rökning. 

 

Det mest intressanta i vår uppsats har varit glappet mellan vad man gör och vad man upplever. 

Vi ställde frågan ”Upplever du någon att du har blivit påverkad av tobaksföretagens 

marknadsföring?”. Totalt svarade 53,1% av respondenterna att de ”inte alls” upplevde att 

någon påverkan från tobaksföretagen. De flesta hade klara preferenser i valet av cigarett men 

de flesta upplevde inte någon påverkan från tobaksföretagen. Köper man cigaretter så är man 

påverkad av tobaksföretagets marknadsföring/kommunikation, medvetet eller omedvetet. Vi 

har valt att koppla detta till teorierna Social Identity Theory, varumärket, Corporate Social 

Responsibility, mouth-to-mouth, tvåstegshypotesen och viral kommunikation. Det vi kommit 

fram till visar på att tobaksföretagen på grund av alla nya lagar och restriktioner måste arbeta i 

gråzonen. De arbetar i forum som ännu är lagliga att agera inom. På events, klubbar och i 

tobaksaffärer är Philip Morris närvarande och informerar om sina tobaksprodukter. De jobbar 

med CSR för att vara ett socialt ansvarstagande företag och de är så pass etablerade att deras 

varumärke knappast behöver synas i TV eller i reklamer längre. De arbetar med branding för 

att skapa positiva associationer till deras varumärke.  

 

Avslutningsvis så kan vi se tendenser i att cigaretten i sig är viral och för världens största 

tobaksföretag Philip Morris handlar det då snarare om att stärka sin position på marknaden 

snarare än att informera allmänheten om att ”Marlboro har de bästa cigaretterna”. De som 

röker idag är de största reklampelarna. De personer som röker Marlboro, som talar gott/ont 

om rökning och bjuder andra på cigaretter är Philip Morris billigaste och vanligaste 

marknadskommunikation. Och detta har pågått i årtionden. 
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7. Diskussion 

I det avslutande kapitlet summerar vi syftet med uppsatsen, frågeställningarna, kritik av 

studien, begränsningar, undersökningsupplägget samt huvudresultaten av undersökningen. 

Diskussion kommer sedan att föras angående resultatet och slutsatserna i undersökningen i 

relation till tidigare forskning. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Philip Morris marknadskommunicerar sina 

produkter, vilka aspekter som är viktigast för konsumenten i köpet av cigaretter och om 

konsumenter upplever någon påverkan från tobaksföretagen. Vi har genomfört 

undersökningen med en kvantitativ metod där vi använde en webbenkätstudie med hjälp av 

fakta om Philip Morris och fakta om lagar och förordningar. Vi delade webbenkäten i sociala 

medier, tobaksforum och genom att ta kontakt med personer som handlat cigaretter ICA 

Luthagen i Uppsala.  

 

Vi har använt oss av 113 respondenters svar i undersökningen. Det primära målet med 

uppsatsen var att ta reda på hur Philip Morris marknadskommunicerar och vi har kunnat se 

tillvägagångssätt och dimensioner som vi var omedvetna om innan vi började arbeta med 

uppsatsen. Philip Morris lägger stor vikt vid Corporate Social Resposibility och 

marknadsföring/kommunikation till redan existerande kunder. Detta på grund av de nya lagar 

och förordningar som har uppkommit de senaste åren som gjort att Philip Morris varit 

tvungna att ändra och omvärdera sin position på marknaden och sin egen 

marknadskommunikation. Undersökningen styrker påståendet att det finns en stark koppling 

mellan varumärket och valet av cigarett. Trots detta visade det sig att de flesta inte upplevde 

påverkan från tobaksföretagen. Detta var extra intressant eftersom majoriteten av 

respondenderna hade preferenser av märke och typ av cigarett men de upplevde ingen 

koppling till tobaksföretagen bakom märkena. Vi har kopplat det till de virala aspekterna av 

cigaretten genom tiderna. Det hade varit intressant att undersöka det glappet ytterligare med 

framtida forskning. 

 

Vidare är det intressant att diskutera hur det kommer att se ut i framtiden för Philip Morris 

med lagar och förordningar. Enligt teorin om att lagen blir underminerad i nätverk har vi 

kunnat utlysa ett flertal problem/utmaningar som finns när man ska reglera 

marknadsföringen/kommunikation av tobaksprodukter. Teorin bygger på att den teknologiska 

utvecklingen alltid ligger före den existerande lagstiftningen och att det är ett måste för att den 
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teknologiska utvecklingen ska gå framåt. Den teknologiska utvecklingen har öppnat forum 

och mötesplatser som tidigare inte fanns tillgängliga för tobaksföretag. Idag kan vi se Philip 

Morris och deras produkter på internet, sociala medier och i diskussionsforum. I forum där 

lagstiftning inte hunnit etablerat sig. En sökning på ”Marlboro” på Google ger till exempel 

8 200 000 träffar. Exponeringen av cigaretten har fått nya forum. 

 

7.1 Koppling till tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat på skillnader och likheter i män och kvinnors konsumtion av 

cigaretter. Anledningen till att vi inte tillfrågade respondenterna om de var man eller kvinna 

beror just det. Globalt så röker ungefär 40% av alla män och motsvarande siffra för kvinnor är 

9% enligt World Health Organisation. I vissa länder, främst i västvärlden, har det visat sig att 

rökning är lika vanligt bland kvinnor som män. (WHO, 10 facts about gender and tobacco, 

hämtad 2014-01-02) 

 

7.2 Begränsningar 

Under tiden vi har skrivit den här uppsatsen har vi fått stött på begränsningar som har gjort att 

validiteten och reliabiliteten av uppsatsen kan ha påverkats. Den största begränsningen med den här 

uppsatsen var att vi inte fick chansen att göra en intervju med en eller flera representanter från Philip 

Morris. Inte ens fältsäljare fick ställa upp på intervju. Dessa intervjuer hade fungerat som ett underlag 

till uppsatsen. Därför har vi fått vinkla vår frågeställning och lagt mer fokus på konsumenterna och 

vad de tycker är viktigast när de köper cigaretter och då själva dra slutsatser med hjälp av olika teorier 

angående hur Philip Morris marknadskommunicerar sina produkter. 

 

En annan begränsningen i vår studie, som hade gjort studien mer trovärdig, hade varit ifall vi hade haft 

fler respondenter samt även befunnit oss på fler geografiska ställen, och inte bara på ICA Luthagen i 

Uppsala, sociala medier och cigarettforum. På så sätt hade vi fått en större variation på ålder eftersom 

de flesta som besvarade vår studie är mellan ålder 20-25. Hade vi även befunnit oss på ett ICA i t.ex. 

en större stad som Stockholm hade vi säkert fått fler respondenter, för det är förmodligen fler som 

röker i Stockholm.  

 

7.3 Kritik av studien 

Här påpekar vi eventuella brister som kan ha påverkat resultatet. En sådan brist kan ha varit 

urvalet i studien. Istället för ett tillfällighetsurval i enkäten borde vi kanske gjort kvalitativa 

intervjuer för att kunna analysera svaren djupare. Eller haft med både och. 
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Det har varit ett väldigt svårt ämne att undersöka. Vi hade först tänkt att göra en kvalitativ 

intervju med en eller fler representanter från Philip Morris. Det visade sig vara i princip 

omöjligt och mycket av den fakta vi har med i uppsatsen kommer från deras egen hemsida, 

artiklar och avhandlingar. För att kunna styrka våra slutledningar hade vi behövt fler 

respondenter, 30 respondenter föll bort i och med att de ”inte rökte”. Det hade varit att föredra 

om vi hade ett större sample. 

 

7.4 Slutsatser 

Med undersökningen som grund kan vi konstatera och dra slutsatsen att Philip Morris 

marknadskommunicerar sina produkter i en gråzon av lagar- och förordningar, internationellt 

och nationellt. Philip Morris har hittat nya vägar och sätt att informera om produkterna och de 

syns oftare och oftare på events, på krogen och i tobaksaffärer för att ta kontakt med redan 

existerande kunder, helt enligt lagen. De engagerar sig mycket i CSR. De engagerar sig bland 

annat i miljöfrågor, hälsofrågor och i skolan. Slutsatsen vi har kommit fram till är att deras 

marknadsföring/kommunikation fokuserar till stor del på att bygga varumärket Philip Morris 

för att det ska kopplas till positiva associationer. 

Slutsatser som vi har kommit fram till med hjälp av teorin the law undermined by networks är 

först och främst att det är svårt att reglera tobakföretagens marknadsföring/kommunikation. I 

och med att vi lever i ett globalt och digitalt samhälle blir det svårare att övervaka och 

kontrollera de multinationella storföretagen och deras marknadsföring/ kommunikation. Det 

är en väldigt stor utmaning att lagstifta om en internationell tobakslag i och med att internet är 

geografiskt obundet och ständigt ändrar karaktär av information och då det kontinuerligt 

skapas nya forum. Konvergensen av tele-, data- och masskommunikation har gjort det svårt 

att lagstifta mot tobaksreklam. Ett generellt internationellt ramverk behövs där alla länder är 

delaktiga för att underlätta för stater att kontrollera och övervaka tobaksföretag. Trots att 

lagarna finns för att reglera och bannlysa aktiv tobaksmarknadsföring så blir det väldigt svårt 

att ta bort de virala faktorerna i och med att rökning är så väl inarbetat i människornas liv och 

att det därmed inte krävs lika aktiv marknadsföring/kommunikation från Philip Morris. 

Däremot finns det de så kallade gråzonerna som gör det svårt för stater att lagstifta, fälla och 

kontrollera tobakföretagens marknadskommunikation. Det är svårt att kontrollera hur Philip 

Morris agerar när de informerar ”redan existerande kunder” om deras tobakprodukter på 

klubbar, tobaksaffärer och på events. Att den redan existerande lagstiftningen lever kvar i den 

ekonomiska verklighet som den skapades i är ett problem. Tiotusentals arbetar med 
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produktionen, marknadskommunikationen, budgeten osv. Philip Morris. En slutsats vi har 

kommit fram till är att det är farligt att vara för hård mot ett företag som Philip Morris 

eftersom det är så väl grundat i samhället och alla dess delar. Jobb, pengar till välgörenhet och 

pengar till samhällsnyttiga projekt är något som Philip Morris lägger stor vikt vid och om det 

börjar gå dåligt för Philip Morris får det konsekvenser på resten av samhället.  

 

Ytterligare slutsatser som vi har kunnat göra med undersökningen som bas är att de flesta som 

började röka gjorde det för att det var ”Socialt”. Smak, vana/rutin och varumärket var de tre 

viktigaste aspekterna i köpet av cigarett.  

Av de 113 som svarade på webbenkäten så var det 73 stycken som rökte antingen Camel, 

Lucky Strike eller Marlboro. Korrelationen mellan varumärket som en av de viktigaste 

aspekterna i köpet av cigarett och att 73 respondenter röker Camel, Lucky Strike eller 

Marlboro gjorde att vi kan dra slutsatsen att varumärket spelar en stor roll i köpet. Det stärktes 

ytterligare när vi använde Falonius fyra byggstenar inom varumärkesområdet och ställde de 

jämte Philip Morris fyra aspekter som ska möjliggöra för dem att vara ett socialt 

ansvarstagande företag. I vår analys kom vi fram till att Philip Morris uppfyller de fyra 

viktigaste byggstenarna i Falonius modell. 

Med hjälp av Social Identity Theory kan vi påvisa att det finns en korrelation mellan 

varumärket och attraktionen till företaget/varumärket. Vi har kunnat dra slutsaten att det finns 

tydliga preferenser och trender i personers val av cigarett och attityden gentemot varumärket. 

Enligt Social Identity Theory visar det på att en rökare erkänner sig till ett varumärke utöver 

den sociala gruppen rökare som personen redan tillhör. Med undersökningen som stöd har vi 

kunnat se att personer som tycker att varumärket spelar en stor roll har tendenser att köpa 

Camel, Lucky Strike eller Marlboro. 

 

Totalt svarade 53,1% av respondenterna att de ”inte alls” upplevde att någon påverkan från 

tobaksföretagen. När vi ställde detta mot svaren i de andra frågorna ”Vad är viktigast för dig 

när du köper cigaretter?”, ”Vad väljer du för märke när du köper cigaretter?”, ”Vad väljer du 

för typ av cigaretter?”, ”Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter?” och ”Spelar typen 

av cigaretter någon roll i ditt köp?” så kunde vi tydligt se att respondenterna hade egna 

preferenser vad gällde märke på cigaretten, smaken och typen av cigarett. Respondenterna 

ansåg även generellt sett att märket spelade ganska stor roll och att typen av cigarett spelar 
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stor roll i köpet, även om vi kunde se skillnader mellan de som rökte Camel, Lucky Strike och 

Marlboro gentemot de som rökte andra märken. 

 

Undersökningen visar att 53,1% inte upplever någon påverkan från tobaksföretagen. Den 

visar även medianen 1,93 med ett spridningsmått på 1,208. Med de siffrorna kan vi dra 

slutsatsen att respondenterna inte upplever någon marknadskommunikation från 

tobaksföretagen. För oss var detta väldigt intressant eftersom vi vet att Philip Morris satsar 

pengar på marknadsföring och marknadskommunikation. Det var även intressant på grund av 

att de flesta respondenterna hade klara preferenser vid val av cigaretter och att det medianen i 

frågan ”Spelar märket någon roll när du väljer cigaretter?” visade på 3,50 med ett 

spridningsmått på 1,247. Med hjälp av Social Identity Theory och teori om varumärkets roll i 

relation till konsumenterna har vi då dragit slutsatsen att de flesta personer inte känner någon 

aktiv påverkan från tobaksföretagen men att de, likt de som inte röker, påverkas omedvetet 

enbart av den anledningen att de röker ett visst märke. 

 

Med hjälp av undersökningen och teorierna om mouth-to-mouth/tvåstegshypotesen/viral 

kommunikation har vi sett tendenser som visar på att cigaretten i sig är viral. En slutsats i vårt 

arbete är att det är mycket som talar för att det är rökarna som är tobaksföretagens största 

marknadskommunikation. Ungefär 40% av världens män och 9% av världens kvinnor röker. 

Enbart genom att röka så gör ovetande människor omedveten reklam för Philip Morris. Vem 

personen i fråga är avgör hur stort utslag ”reklamen” får i omgivningen. Om till exempel 

Zlatan Ibrahimovic hade rökt cigaretter så hade märket han rökte fått väldigt stor exponering i 

kontrast till den 47-åriga gruvarbetaren i Kiruna. 

 

Den viktigaste slutsatsen vi har kommit fram till i vår undersökning är att det inte spelat 

någon roll för Philip Morris att lagar- och förordningar mer restriktiva. I takt med den 

teknologiska utvecklingen hittar Philip Morris nya vägar att kommunicera ut sitt varumärke 

och sina produkter. De fortsätter att växa ekonomiskt, fler och fler människor börjar röka och 

lagstiftningen hänger inte med. En internationell tobakslag hade krävts men det är i princip 

omöjligt att genomföra. 

 

7.5 Framtida forskning  

I det här avsnittet för vi en diskussion inom ämnet där vi tar upp förslag på vad som kan vara 

intressant att undersöka i framtiden. Det har under arbetets gång uppkommit flera 
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frågeställningar som vi har ansett intressanta att undersöka vidare, men på grund av tidsramen 

och omfattningen av uppsatsen har vi inte haft tid att gå in djupare på dessa. 

 

Det första som hade varit intressant att gå in djupare på hade varit att göra en större 

kvantitativ undersökning med ett större sample. På så sätt hade vi kunnat se om våra 

generaliseringar och analyser får större trovärdighet. Det hade även varit intressant att se på 

skillnader mellan länder. Exempelvis om man hade ställt Sverige, som har hårda restriktioner 

mot marknadsföring av tobaksprodukter, mot Kina, som inte har någon reglering, för att se på 

skillnader och likheter i beteende och upplevelse. Detta hade kunnat göras med studenter från 

ett universitet i Uppsala och ett i Kina för att kunna få så liknande analysenheter som möjligt. 

 

Framförallt hade det även varit intressant att i framtiden undersöka närmare hur stor påverkan 

Corporate Social Responsibility har på brandingen av ett företags varumärke och hur stor vikt 

företag lägger vid den aspekten. Framförallt hade det varit intressant att genom kvalitativa 

intervjuer med personer inom tobaksbranschen se, höra och analysera deras arbete med CSR i 

byggandet av varumärket. Detta var svårt att göra eftersom det är mycket svårt att få 

intervjuer med personer från tobaksindustrin. Att undersöka vikten av CSR i stora 

multinationella företag.  

 

Vidare hade det varit intressant att undersöka närmare hur tobaksföretagen använder sina 

paket i marknadsföringen. T.e.x. var light cigaretter den typ av cigaretter som var populärast 

bland respondenterna. De flesta light paket är antingen vita, blåa eller ljusblåa. Att se hur 

mycket det påverkar ett beslut i köpprocessen hade varit intressant att undersöka. Tror 

personer som röker att det är ”hälsosammare” med light cigaretter? Upplever de att det är lite 

mer fräscht med mentholcigaretter eller är det bara personlig smak som avgjort valet? Vi har 

snubblat över en avhandling som behandlar fenomenet med färgerna på paketet och 

konsumenters upplevelser kring detta. 

 

Vi har kommit fram till att det generellt anses att det är viktigt vilken märke, typ av cigarett 

och smak cigaretterna har men generellt sett så upplever inte många av respondenterna någon 

påverkan från tobaksföretagen. Att undersöka den dimensionen djupare hade varit intressant. 

Hade vi fått tag på personer inom tobaksindustrin med djupare inblick i organisationen och 

marknadskommunikationen hade det varit möjligt. Då hade även frågor kring detta i en 

kvantitativ studie behövts. 
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Ytterligare så hade det varit intressant att undersöka hur lagen påverkas av produkter som inte 

innehåller tobak men som ändå innehåller nikotin. Nikotin är ett av världens vanligaste och 

mest beroendeframkallande ämnen. Den nya typen av e-cigaretter som har kommit har inte 

hunnit implementerats i samhället och därför har det inte lagstiftats om det ännu. Att göra en 

studie med representanter från riksdagen, domstolen och intressegrupper hade varit intressant. 

 

Att göra en studie där vi ser skillnader och likheter mellan män och kvinnors vanor, 

preferenser och upplevelser hade även det varit intressant. 

 

Vi har i denna undersökning fokuserat på de ”mjuka” delarna i Philip Morris varumärken och 

positioneringen av dem i marknadskommunikationen. Det skulle vara intressant att även 

undersöka de ”hårda” delarna i ett varumärke och göra en jämförande studie för att se vad 

Philip Morris lägger störst vikt vid, eller iallafall hur stor vikt de lägger på de mjuka och de 

hårda delarna. Mjuka delar som Corporate Social Responsibility, arbetsmiljö och förmåner 

ställt mot de hårda delarna som handlar om utseende, perception, grafiska profiler, loggor och 

klädkoder hade varit intressant att undersöka. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka användandet av cigaretter mellan män och 

kvinnor. Om de börjar röka av olika anledningar, om skadorna av rökning påverkar kvinnor 

på andra sätt än män och hur tobaksföretagen nischar sig gentemot kvinnor. Endast 9% av 

världens kvinnor röker enligt World Health Organisation och det är troligtvis en marknad som 

tobaksföretagen vill växa på. 
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9. Bilagor 

Här bifogar vi de bilagor som är en del av uppsatsen men som inte redovisats. Detta för att 

ge en mer heltäckande bild av undersökningen. 

  



 

 
 

9.1 Enkät 

 

 

 

 



 

 
 

10. Pressrelease 

Har du någonsin kommit i kontakt med en snygg tjej/kille på krogen som informerar om 

cigaretter? Har du någonsin sett märket Marlboro på en Ferrari? Har du någonsin blivit 

påtvingad en cigarett trots att du egentligen inte ville röka? Svaret på dessa frågor är oftast 

ja, ja och JA! Oavsett om du röker eller inte så är rökning en fråga som engagerar de flesta 

och alla har en åsikt angående rökning. Vilket betyder att vi har fallit i tobaksföretagens 

fälla!  

Nu har uppsatsskribenterna Tobias Aronson och Stina Örwén vid Uppsala Universitet 

undersökt hur lagar och restriktioner påverkar tobaksföretagens marknadskommunikation. 

Hur gör de för att marknadskommunicera sitt varumärke och sina produkter. Därför har 

forskarna vid Uppsala Universitet valt att undersöka det ledande tobakföretaget på 

världsmarknaden, Philip Morris.  

 

World Health Organization har levererat siffror som visar att 25 000 ungdomar börjar röka 

varje dag runt om i hela världen. Tobaksföretagen, med Philip Morris i spetsen, har som en 

princip att åka runt i skolor och informera eleverna om hur dåligt det är för eleverna att röka. 

”Vi tänker inte på vad detta gör mot våra barn. Det gör mer skada än nytta.” säger 

författaren Tobias Aronson.  

 

Vi alla har varit barn och vi vet alla hur triggad och influerad man blir av vad vuxna säger och 

framför allt vad de gör. Därför blir det motsatt effekt när tobakföretagen informerar de unga 

om farorna med cigaretter för då impregnerar de något som eventuellt inte fanns i deras värld 

innan. Vilket gör det till något som är helt plötsligt existerar och är spännande. Låt 

 

I den vuxna kontexten fungerar marknadskommunikation enligt samma princip, att 

”informera” om rökning. Dock är det endast de positiva sidorna som kommuniceras aktivt. 

Det handlar om att tobaksföretagen har, likt alkoholföretag, etablerat sig på events, klubbar 

och i sociala medier. Mycket av kommunikationsarbetet handlar om att positionera sig på 

marknaden som ett attraktivt företag för att på så sätt locka kunder i framtiden. De personer 

som arbetar med informationsarbetet på klubbar är oftast snygga, vältränade och väldigt 

trevliga. 

Så när du väl bestämmer dig för att köpa ett cigarettpaket så kommer du ha den där snygga 

tjejen/killen från Marlboro i åtanke och då köpa Marlboro istället för Lucky Strike, Camel 

eller LM. Låt dig inte luras, tobaksföretagen ser på dig när du sover. Du tror att de inte är där 

men de är ständigt närvarande. 

 

Stina Örwén och Tobias Aronson  

 

Institutionen för informativ och Media, Uppsala Universitet 

 

Stina.oerwen@gmail.com & tobias.aronson@gmail.com 

 

0708 35 35 15 & 0706 08 34 36 

 

 



 

 
 

11. Arbetsfördelning 

Arbetsfördelning  

Litteraturen som använts som använts som grund för uppsatsen har delats upp jämlikt mellan 

författarna. När uppsatsens kvantitativa enkätsstudie skulle delas till personer som rökte var 

båda författarna närvarande. Bakgrund/begreppskapitlet har båda författarna varit med och 

utformat och arbetet med Excel och SPSS för att sammanställa vår statistik har varit 

gemensamt. Samtliga kapitel har skrivits i samråd mellan uppsatsen författare och de är 

gemensamt producerade. 


