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Genom mitt intresse för rökning som ett socialt fenomen har jag upptäckt att kvinnor i 20-25

års ålder är förbisedda i forskning kring rökning. Därför belyser jag deras situation som rökare

och unga kvinnor i dagens samhälle i min uppsats. Hur upplever kvinnor i 20-25 års åldern sin

situation som rökare? Vilken roll har rökningen för unga kvinnor kopplat till en social

kontext? Hur ser unga kvinnor på sitt själv kopplat till rökning? Hur reagerar de rökande

kvinnorna på samhällets, vännernas och familjens värderingar kring rökning? Detta var frågor

som jag använde mig av för att få en ökad förståelse för de rökande unga kvinnornas situation.

Mitt syfte är att belysa hur studerande kvinnor i 20-25 års ålder upplever sin situation som

rökare i dagens samhälle, att beskriva interaktionen mellan rökande och interaktionen mellan

rökare samt icke rökande individer.

Den metod jag valt är kvalitativ och grundar sig på intervjuer med fem unga rökande kvinnor

vid Lunds universitet. I den teoretiska delen tar jag upp den symboliska interaktionismen, och

Ziehes teori om prestationsprincipen. I analysen presenteras citat från intervjuerna, vilka

analyseras med hjälp av den symboliska interaktionismen och tidigare forskning rörande unga

kvinnors identitetsskapande. Efter analysen följer en diskussion, där jag vill belysa att unga

kvinnor i dagens samhälle som röker, känner skam och skuldkänslor inför sin rökning. De

röker trots att de är medvetna om riskerna, vilket medför skuldkänslor. Genom rökning

erbjuds de unga kvinnorna en gemenskap som de inte vill vara utan. De har skaffat sig ett

säkert förhållningssätt till omgivningen och kan via rökningen interagera med andra på ett

avslappnat och naturligt sätt. Däremot krockar deras rökning med samhällets rökfria idealbild,

vilket gör att de unga kvinnorna ser sin rökning som ett misslyckande i framställningen av sitt

själv. Rökningen är en temporär period, de skall inte röka hela livet. Intervjupersonerna kan

tänka sig att sluta röka om de blir gravida, eller om någon närstående inte tycker om deras

rökning. De kan alltså tänka sig att sluta röka för någon annans, men inte för sin egen hälsas

skull.
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Förord

Jag vill här tacka mina fem intervjupersoner för att de var vänliga att ställa upp på intervju.

Min handledare Margareta Norell vill jag tacka för en bra och givande handledning.
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1. Inledning
Utifrån min egna förförståelse ser jag rökning som ett destruktivt och hälsofarligt agerande,

jag har därför svårt att se vad meningen är med rökning. Rökningens sociala aspekt har länge

förbryllat mig, samt väckt mitt intresse. Jag som icke rökare har inte på samma sätt som en

rökare, tillgång till rökningens sociala sida. Min c- uppsats blev ett ypperligt tillfälle att få en

inblick i hur en rökare upplever sin situation, utan att själv prova på att röka. Mitt syfte är att

belysa hur studerande kvinnor i 20-25 årsåldern upplever sin situation som rökare i dagens

samhälle samt att beskriva interaktionen mellan rökande och interaktionen mellan rökare och

icke rökande individer.

Det är viktigt att lyfta fram denna åldersgrupp. Detta på grund av att kvinnor i 20 till 25 års

åldern verkar vara bortglömda i forskningen kring rökning. I den litteratur som behandlar

rökning skrivs det främst om tonåringar och deras rökdebut. Även forskning kring kvinnor i

medelåldern som har börjat drabbas av rökningens bieffekter publiceras. Ofta är litteratur om

rökning en del av en antirökkampanj och ger därmed endast en bild av rökning och rökare.

Jag har inte hittat forskning om kvinnor i 20-25 årsåldern som röker och därför lyfter jag fram

denna åldersgrupp i min uppsats.

Av kvinnor i åldern 16-24 år är det 18,6 procent som röker och av kvinnor i 25-44 år är det

22,5 procent som röker (tobaksfakta 2001-12-11). Med rökare menar jag i min undersökning

individer som röker regelbundet, varje dag eller röker vid samma slags situationer upprepade

gånger i veckan.

Jag röker inte själv och upplevde på så vis att jag kunde ställa frågor som en icke-rökare

tänker på. Detta anser jag har varit positivt i min forskning, på grund av att intervjupersonerna

har varit tvungna att förtydliga sina svar under intervjun. Det negativa har varit att jag inte till

fullo har kunnat sätta mig in i deras situation eftersom jag inte röker.

1.1 Problemformulering och frågeställningar
Studerande kvinnor i 20- 25 års åldern är försummade i forskning gällande rökning. Denna

åldersgrupps rökvanor har därför väckt frågor hos mig såsom:

Hur upplever studerande kvinnor i 20-25 årsåldern sin situation som rökare? Vilken roll har

rökning för unga studerande kvinnor kopplat till en social kontext? Hur ser interaktionen
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mellan rökande individer ut i olika sociala sammanhang? Hur ser kvinnorna på sig själva

kopplat till sin rökning? Hur reagerar de rökande kvinnorna på samhällets, vännernas och

familjens värderingar kring rökning?

1.2 Uppsatsens disposition
I bakgrunden belyses kvinnors rökning, historiskt kopplat till den dåvarande kvinnorollen i

samhället. Dagens kvinnoroll och de ideal som möter unga kvinnor i samhällsdebatten förs

fram. Forskningsrön om vad som kännetecknar kvinnlig rökning behandlas likaså. Den metod

jag valt är kvalitativ och grundar sig på intervjuer med fem unga rökande kvinnor som

studerar vid Lunds universitet. I den teoretiska delen tar jag upp den symboliska

interaktionismen, där individen anses vara fri, agera utifrån egna val och i interaktion med

andra (Charon 2001). Goffmans dramaturgiska perspektiv använder jag mig av för att på så

vis försöka nå ökad förståelse kring den sociala interaktion som uppstår mellan individer och

grupper (ibid.). Tomas Ziehe beskriver hur ungas situation i dagens samhälle ser ut, och

därför anser jag att hans teori kring prestationsprincipen är relevant för analysen (Ziehe 1989).

Intervjuerna analyseras med hjälp av den symboliska interaktionismen och Ziehes teori om

prestationsprincipen. Resultatet kopplas även till delar av bakgrunden, då främst det i

intervjuerna som berör kvinnorollen och där kvinnliga ideal belyses. Analysen av intervjuerna

följs av en slutdiskussion, där de olika delarna i uppsatsen knyts ihop.

2. Bakgrund
Jag tänker här börja med att gå tillbaka till början av 1900-talets USA. Där avtecknas mönster

vad gäller rökning och konsumtion som även är aktuella för dagens samhälle. Michael

Schudson från University of California, San Diego, forskar kring marknadsföring och har

skrivit boken, Advertising, the Uneasy Persuasion. Jag har tagit del av boken och använder

mig av den för att få en ökad förståelse för hur cigaretten marknadsfördes och varför

cigaretten tilltalade kvinnor i början av 1900-talets USA.

Philip Scranton är professor i historia och har länge forskat om kommersialism och kultur. I

boken Beauty and business, behandlar han olika teman kring skönhet och kommersialism. I

ett av kapitlen medverkar Nancy Bowman från University of Maryland. Hennes

doktorsavhandling behandlar tabun i kulturen kring rökning i USA under åren 1880-1930. Det

är delar av hennes avhandling som presenteras i boken och som jag sedan har använt mig av.
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2.1 Rökning i USA under 1920-talet
Med industrialismen i början av 1920-talet, uppkom en ny era i USA. Människor kunde nu

göra fler val eller rättare sagt, de fick en känsla av fler valmöjligheter. Tidningar, filmer och

radio upplyste människor om andra sociala världar och belyste andra möjligheter.

Massproduktionen gjorde det möjligt att producera varor till en stor del av befolkningen som

tidigare inte haft tillgång till luxuösa varor. Genom att cigaretten kunde massproduceras fick

kunden tillgång till samma upplevelse av en cigarett oavsett var i USA denne befann sig.

Detta var svårare att uppnå med piptobaken eller cigarren och bidrog till cigarettens

popularitet (Schudson 1984 s: 180f).

I USA på 1920-talet blev det allt vanligare att både män och kvinnor behövdes i arbetslivet.

Detta skapade utrymme för media och då i huvudsak damtidningarna, att till viss del ta över

modersrollen i hemmet. Media såsom radio och tidningar blev viktiga för den unga

generationen i skapandet av en identitet. Människor började se sina egna konsumtionsvanor,

och jämföra dem med en stor grupp människor. Val av konsumtionsmönster blev en form av

identifikation med en grupp där valet av konsumtionsmönster överrenstämde. Rökningens

spridning bland kvinnor var det främsta beviset för en förändring av konsumtionen. Mellan

1918 och 1940 ökande tobaksanvändningen och under samma period ökade förekomsten av

cigarettreklam i filmer och i tidningar. En del samtida betraktare ansåg att ökningen av

rökande kvinnor var en följd av reklamens spridning, medan Schudson hävdar att ökningen av

rökning bland kvinnor berodde på förändringar i samhällsstrukturen och att reklambranschen

anammade och hängde på den redan rådande trenden (ibid. s: 183).

Första världskriget hade betydelse för kvinnors rökning. Kvinnor tog upp rökning utomlands

under kriget då de tjänstgjorde i underhållsfunktioner i Europa. De kvinnor som var kvar

hemma hade genom männens frånvaro vunnit en ny frihet, symbolen för den nyvunna friheten

blev cigaretten. Rökning blev högsta mode efter kriget. Den blev en symbol för unga kvinnor

i USA som testade det nya utrymmet de fått tillgång till genom känslor som, frihet och

jämlikhet. I mitten av 1920-talet rökte flertalet av unga studentskor. Men trots detta var det

inte socialt accepterat för en kvinna att röka offentligt.
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A few years ago an enterprising taxi driver did a thriving business in the Wall Street district during

the noon hour by driving around women ho wonted a cigarette or two before returning to their

offices (Schudson 1984 s: 190).

Taxiresan i ovanstående citat, blev för kvinnor en möjlighet att få röka utan att känna sig

beskådad och nedvärderad. Före 1920-talet hade rökande kvinnor sammankopplats med ett

skandalöst liv. Det var viktigt för en kvinna att agera enligt de regler som följde med könet.

Hon skulle vara representativ och stå för skönhet och ärlighet ”sann kvinnlighet”. Men denna

bild av kvinnan kunde enkelt förstöras genom att kvinnan började använda sig av ett okvinnligt

”icke älskvärt” agerande. Rökning var ett sådant beteende som ansågs okvinnligt i början av

1900-talet (Scranton 2001 s: 58). En kvinna som ignorerade att rökning förekom bland de

närmast anhöriga, var misslyckad i att uppfylla sin kvinnliga roll. En kvinna som själv rökte

övergav sin identitet som kvinna (ibid. s:60) Men under 1920-talet förändrades den attityden

sakteliga, genom att tidningarna framförallt publicerade bilder på unga, rika kvinnor som rökte

(Schudson1984 s:190).

Rökningen blev under 1920-talet en symbol för makt. Kvinnor i USA använde sig av cigaretten

för att markera uppbrottet med kvinnorollen av det förflutna. I alla samhällen finns det

symboler som skiljer de olika grupperna i ett samhälle åt. Män är olika kvinnor, och barn är

olika vuxna och alla grupper har speciella symboler för att markera sin särart. Dessa markörer

som symbolerna utgör kan var kläder och olika sorters språk. Även cigarettanvändningen kan

vara en symbol för att fastställa en grupps särart i jämförelse med andra grupper. I moderna

samhällen, markerar individen genom olika symboler, inte bara vilken grupp han tillhör, utan

också till vilken tidsepok. I 1920-talets USA kom cigaretten att symbolisera ”den nya kvinnan”

(ibid. s: 196).

2.2 Fina flickor röker inte
Ulrika Torell forskar på tema hälsa och samhälle vid Linköpings universitet och hon tar upp

rökning som ett kulturellt fenomen i Sverige.

Under 1960-talets Sverige förändras bilden av rökning, från att ha förknippats med sexualitet i

reklamannonser och liknande, till att visa på förvärvsarbetande kvinnor som tar en rökpaus.

När kvinnorna började komma ut på arbetsmarknaden föll genusordningen. Den rökande

yrkeskvinnan blev inte sexualiserad, utan rökningen visade på att hon tagit över typiska
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mansroller. Samtidigt som rökningen på 1960-talet spred sig bland de yrkesverksamma

kvinnorna började forskning på rökningens skadeverkningar publiceras. En bild av rökaren,

som någon som gör sig själv illa började bli gällande i samhället. Torell menar att denna

förändring av attityd gentemot rökning har fått betydelse för hur gestaltningen av rökare ser ut

idag. På 1990-talet har rökningen gått från att vara en symbol för överklassen till att bli en

symbol för lågstatus. En individ som röker idag gör det mot bättre vetande (Genus,2000 nr:1).

Jag vill i min undersökning lyfta fram en annan grupp rökare, nämligen unga kvinnor som

studerar, och undersöka hur de ser på sin situation som rökare i förhållande till samhällets bild

av rökning och rökare.

Rökningen kan fortfarande befästa genusordningen, där kvinnor skall sköta om sitt utseende

anses viktigt. På 1950-talet förekom ofta reklam för cigaretter i annonser som marknadsförde

nya hudkrämer och hårprodukter. I dag är det tvärt om, att vara rökfri är det som förespråkar

skönhet. I de skönhetstävlingar som anordnas ska de som deltar vara rökfria. Som kvinna är det

fortfarande viktigt att ta vara på och vårda sitt utseende, det har inte förändrats genom tiderna

(ibid.).

2.3 Kvinnors syn på sin egen kropp
Mona Eliasson vid Uppsala universitet, centrum för kvinnoforskning menar att kvinnors

förhållande till den egna kroppen är dubbel och fylld av motsägelser. Det finns en bild ute i

samhället där skönhet och utseende associeras med kvinnokroppen. Kvinnokroppens

funktioner uppskattas däremot inte av media, ett exempel på detta är synen på menstruation.

Denna kvinnliga funktion är ett tecken på friskhet men betraktas ändå inte som något positivt.

Utan kvinnors kroppar bedöms utifrån sin förmåga att verka sexuellt stimulerande för män. I

och med dessa normer betonar kvinnor sin kropps utseende och inte dess funktion som viktigt.

I strid med Torells uttalande om hälsa som ett tecken på skönhet, menar Eliasson att det inte är

viktigt för en kvinna i dagens samhälle att värdera sin kropp utifrån hälsa och välbefinnande

(Jämfo 1988 nr: 13). Jag tänker återkomma till denna paradox senare i analysen.
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2.4  Rökning kan bero på bristande självkänsla
I en artikel som presenteras i Visir aktuellt, som är en tidning som specialiserat sig på

tobaksfrågor, skriver Gunilla Myrberg om kvinnors situation som rökare (Friskare Liv, Visir

aktuellt, 1988 nr: 1).

Kvinnor är utsatta för stress och har svårt att leva ut sina aggressioner och känslor. Rökningen

och rökpauserna kan vara enda gången kvinnor får tid över för sig själva och sina tankar.

Kvinnor har en tendens till att behöva legitimera sina pauser och rökningen blir då en

anledning till att ta paus (ibid.).

Sverker Samuelsson på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har frågat kvinnor vad det värsta

som kan hända dem är och svaret blev intressant. Kvinnorna upplevde att det värsta som

kunde hända dem var ett barns död eller deras makes död. Först på 25: e plats kom om

kvinnan själv blev sjuk och det finns samtidigt skuldkänslor inför rökning. Kvinnor är

benägna att sluta röka under graviditet men efter att barnet är fött börjar de röka igen. Det kan

tänkas bero på att kvinnan inte upplever sig själv som värdefull(ibid.).

2.5 Rökning på film
År 1989 gick tobaksindustrin med på att inte lansera och marknadsföra sina produkter i

filmer. Men det visas lika mycket tobaksprodukter nu som före 1989. Detta har ett

amerikanskt forskarlag vid en medicinsk högskola kommit fram till, när de granskat de 25

populäraste filmerna varje år från 1988 till 1997. Det visas lika mycket tobaksprodukter som

tidigare och skådespelare som röker på film har ökat i antal de senaste åren. Genom

filmbolagen når tobaksindustrin ut till hela världen med sitt budskap (tobaksfakta 2001-11-

08).

3. Metod
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Eftersom jag har bestämt mig

för att undersöka hur unga kvinnor som röker upplever sin situation som rökare, bedömde jag

att intervjuer skulle vara en passande metod. Fördelarna med en sådan metod är att själva
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intervjutillfället liknas vid ett vardagligt samtal och forskaren kan på detta sätt låta

intervjupersonen påverka samtalets utveckling. Forskaren utgår från ramar som intervjun skall

hållas inom, där ämnar forskaren få svar på de frågor han/hon ställer (Holme & Solvang

1997). Möjligheten att som forskare även kunna förändra frågornas form och ordningsföljd

efterhand som samtalet utvecklas, talar för bruket av intervju som metod (Kvale1997). Genom

intervju som metod kan jag som forskare komma nära mina intervjupersoner, vilka på så sätt

känner förtroende för mig och berättar om situationer och händelser som de inte annars hade

beskrivit. I exempelvis en enkät finns det inte utrymme för vida frågor och långa uttömmande

svar. Intervju som metod passade mitt forskningsområde eftersom jag ville att

intervjupersonerna skulle tala fritt om hur de upplever sin situation som rökare (ibid.).

Nackdelarna med denna kvalitativa metod är att forskaren kan tolka intervjusituationen

felaktigt. Forskaren förstår inte intervjupersonens motiv eller signaler som uttrycks. Den

närhet mellan forskare och intervjupersonen som uppstår kan i vissa fall vara problematisk

och skapa bestämda förväntningar. Intervjupersonen kan bete sig på ett sätt som förväntas av

honom och agerar då inte på samma vis som han normalt skulle ha gjort. Detta måste jag som

forskare beakta och ha med mig när jag gör mina intervjuer för att kunna ha ett kritiskt

förhållningssätt till materialet jag får fram (Holme & Solvang 1997).

Litteratursökningen har skett via bibliotekens datoriserade söksystem. Jag har där stött på

problem såsom att litteratur om rökning i de flesta fall är en del av en antirökkampanj och

belyser endast rökningens skadeverkningar. Denna litteratur behandlar inte hur kvinnor

upplever sin rökning. Den litteratur som berörde kvinnors tankar kring rökning och varför

kvinnor röker belyste antingen kvinnor i tonåren eller kvinnor i trettioårsåldern och uppåt.

Någon litteratur kring kvinnor i tjugoårsåldern som har valt att röka, fanns inte att få tag på.

Jag fick istället gå runt ämnet och finna litteratur om identitetsskapade, hälsa, ungdomskultur,

rökning och kvinnor historiskt. Genom denna litteratur kunde jag se mönster och dra

paralleller till dagens rökande kvinnor i tjugoårsåldern.

Jag kontaktade Ulrika Thorell som doktorerar på temat kvinnor och rökning ur ett

kulturanalytiskt perspektiv vid Linköpings universitet. Hon kunde ge mig förslag på litteratur

som var relevant för mitt forskningsområde.
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3.1 Intervjupersonerna
Jag valde att göra fem intervjuer, då jag ansåg att det vara ett lämpligt antal att fördjupa mig i.

Fler intervjupersoner hade tagit längre tid och jag kände efter fem intervjuer att jag hade

tillräckligt med material.

Intervjupersonerna studerar vid Lunds universitet men vid olika institutioner. För att begränsa

mig, valde jag att intervjupersonen skulle vara kvinna och studerande. Intervjupersonerna

kommer från medelklass familjer och alla har minst en förälder med eftergymnasial

utbildning. Jag valde att intervjua studerande för att jag ville undersöka hur en grupp som inte

kan identifiera sig med bilden av rökning som en lågstatus symbol, ser på sin rökning.

Jag sjunger i en kör och det var därigenom som jag fick kontakt med fyra av

intervjupersonerna. Två av intervjupersonerna sjunger själva i samma kör som jag, och de

andra två är bekanta till en medlem i kören som jag sedan kontaktade via telefon. Den femte

intervjupersonen träffade jag när hon var ute och rökte efter en föreläsning och jag frågade då

om hon kunde tänka sig ställa upp på en intervju. I samband med den första kontakten frågade

jag intervjupersonerna om de tänkt över sin situation som rökare. Detta var viktigt för mig

eftersom jag önskade intervjuer där intervjupersonen kunde reflektera över sin situation som

rökare och ung kvinna av idag.

Intervjupersonerna är mellan 20 och 25 år gamla. Jag anser att det är en intressant åldersgrupp

som är bortglömd i forskningen kring rökning. Jag är själv i den åldern och kan relatera till

deras livssituation. Detta anser jag har varit en fördel vid intervjutillfällena, eftersom jag har

kunnat kommunicera med de intervjuade på samma nivå och samtidigt haft en ökad förståelse

för vad de menat i sina svar. Samtalen blev på detta sätt naturliga och avspända. Jag röker inte

själv och upplevde därför att jag kunde ställa frågor som gjorde att intervjupersonerna

förklarade extra tydligt för mig, eftersom jag ”inte” förstod. Intervjutillfällena varade mellan

trettio till fyrtio minuter.

Jag har gett alla intervjupersonerna och även bekanta till intervjupersonerna andra namn, med

hänsyn till deras anonymitet. Vid varje intervjutillfälle använde jag mig av bandspelare för att

lättare kunna analysera materialet. Eftersom bandspelaren var liten och diskret glömde både
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jag och intervjupersonerna bort den, vilket medförde att intervjuerna liknades vid ett

vardagligt samtal.

Den första intervjupersonen som jag kommer att kalla Karin, är 20 år och studerar psykologi.

Hon har rökt sedan hon var femton år och röker regelbundet varje dag. Själva intervjun

anlades till i ett rum på en nation och samtalet flöt på relativt bra. Nu i efterhand kan jag se att

miljön, själva lokalen var något stel och tyst och att detta kan ha påverkat resultatet negativt.

Stämningen blev inte så avslappnad och naturlig som jag hade önskat.

Med denna erfarenhet i ryggen gjorde jag intervju nummer två med Malin i Stadsbibliotekets

cafeteria. Intervjun kändes avslappnad och samtalet var lättsamt och flöt på bra. Malin som är

20 år, går en politices magisterutbildning och har gjort detta i ett år. Hon provade på rökning

när hon var tolv år, men började inte röka regelbundet förrän hon var fjorton år.

Intervjuperson nummer tre var Annika 25 år som studerar sociologi och hon har studerat vid

Lunds universitet i fyra år. Rökt har hon gjort i snart elva år. Platsen för intervjun var ett

grupprum på den sociologiska institutionen. Med hänsyn till intervjupersonen stannade vi

kvar på institutionen och genomförde intervjun efter en föreläsning. På grund av den stela

miljön som ett grupprum är, blev inte samtalet så avspänt som jag hade önskat.

Vid tillfället för den fjärde intervjun var jag tillbaka i Stadsbibliotekets cafeteria. Där

intervjuade jag Carola som är 22 år gammal och studerar till bibliotekarie. Carola vill se sig

själv som enbart feströkare, men säger även att hon röker utöver det ibland. Hon har rökt fram

och tillbaka sedan hon var fjorton år gammal. Samtalet pågick utan störande avbrott och

kändes avslappnat och trivsamt.

Den sista intervjun genomförde jag på ett café i centrala Lund med Linda. Linda studerar

ekonomisk historia. Hon provade på rökning i början av årskurs sex, men det var inget hon

fortsatte med. Efter en språkresa till England sommaren mellan årskurs nio och första året på

gymnasiet, började hon röka på nytt. Linda säger sig feströka i huvudsak men det förekommer

även att hon röker till vardags. Samtalet flöt på bra och det enda negativa var att

bandspelarens batterier fungerade dåligt, vilket medförde att resultatet av intervjun blev svårt

att lyssna av.
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4. Teori
Resultatet av intervjuerna analyseras med hjälp av den Symboliska interaktionismen,

Goffmans dramaturgiska perspektiv och Ziehes teori kring prestationsprincipen. Jag anser att

den Symboliska interaktionismen passar min analys kring rökning, där intervjupersonerna har

valt att röka. I den symboliska interaktionismen ses människan som fri att agera och agerar i

interaktion med andra (Charon 2001). Goffmans dramaturgiska perspektiv kan jag tillämpa på

rökning eftersom rökning är ett socialt fenomen. Genom en dramaturgisk gestaltning av

rökning som socialt fenomen, möjliggör jag för ökad förståelse (ibid.). Ziehes perspektiv om

prestationsprincipen anser jag förklarar ungas situation i dagens samhälle på ett bra sätt.

Ungdomars stressade situation angående studieresultat, att platsa bland vänner och i samhället

var en intressant aspekt att ha med i analysen (Ziehe 1989).

4.1 Symboler
Symboler är sociala objekt som representerar eller ersätter någonting som vi har kommit

överens om att det ska representera. Symboler skapas i interaktion mellan individer. Det finns

sociala objekt som bara existerar och inte representerar något och de är därmed ingen symbol.

Exempelvis är en hund bara en hund så länge jag inte ger den egenskaper som representerar

något såsom trofasthet och glädje, då blir hunden genast en symbol. En del sociala objekt är

symboler för vissa individer och bara sociala objekt för andra. Symboler används inte bara för

att representera något utan används även i kommunikation med andra individer. Vi kan med

hjälp av symboler meddela andra individer vad vi tänker och vilka vi är. Användandet av

symboler gör det även möjligt att kommunicera med självet(Charon 2001 s:46f).

4.2 Självet
Enligt den symboliska interaktionismen är självet ett objekt av aktörens handlingar. Individer

agerar med varandra men också med sitt själv. Det är inte självet som agerar, det gör aktören

men självet blir en del av aktörens omgivning som individen agerar mot (Charon 2001 s: 72f).

Självet omarbetas ständigt i och med att aktören interagerar med omgivningen. Mitt själv

ändras beroende på om jag är i skolan, med vänner eller med familjen (ibid. s:77f).

I individens syn på självet ingår det att ge sig själv kritik. Utvärdering av självet sker i

interaktionen med andra (ibid. s:82f). När individen utvärderar sitt själv blir denne inte alltid

nöjd med vad som upptäcks. Individen kanske anser att han är smart, populär och sportig. När
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individen ser tillbaka på föregående vecka kanske det där ingår ett misslyckande på en tenta,

flera ensamma kvällar och inga besök på gymmet. Idealbilden av självet stämmer inte med

hur det är i verkligheten, som följd får individen skuld och skamkänslor (Forsyth 1995

s:166f).

4.3 Interaktion med andra
Agerandet blir en social handling när vi tar med andra individer i vårt agerande. Tar jag på

mig en klänning för att klä upp mig för någon annan, är valet av kläder en social handling.

Ofta använder vi sociala handlingar för att kommunicera med andra individer. Deras agerande

påverkar vårt agerande i olika situationer. Våra handlingar är symboliska och används för att

symbolisera olika saker i interaktion med andra. Genom symboler vill aktören förmedla vem

han är och vad han vill göra och detta sker i interaktion med andra (Charon 2001 s:149f).

4.4 Signifikanta andra
Vi är födda i en värld som agerar på oss och vi skapas i interaktionen med vår omgivning. I

stadiet som Mead kallar för lekstadiet utvecklas självet. Individen får ett perspektiv på vem

han är genom att ta över de signifikanta andras synsätt på honom. Dessa signifikanta andra

kan vara individer som barnet vill imponera på eller de som denne respekterar. De

signifikanta andra kan även vara de som barnet kan identifierar sig med. Signifikanta andra är

oftast förebilder som talar om för barnet vilket beteende och uppförande som är brukligt i

olika situationer (ibid. s: 76).

4.5 Generaliserande andra
Enligt Mead är rollövertagande det vuxna självet där de signifikanta andra slås samman och

blir till generaliserande andra. Individen får en uppfattning om samhället och sin roll i det.

Individen tillhör inte enbart en grupp där interaktion pågår, utan en individ är medlem i flera

olika grupper som påverkar hur denne ser på sitt själv. De olika grupperna har olika

definitioner på omvärlden och när individen är i någon av dessa grupper tar denne efter eller

blir påverkad av just den specifika gruppens värderingar (ibid. s: 77).

Att kunna göra ett rollövertagande är viktigt och alla gör det. När en lärare skall hålla en

föreläsning är det viktigt att han sätter sig in i elevernas situation och utifrån det gör upp
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planer för föreläsningen, annars blir inte föreläsningen relevant och intressant för

eleverna(ibid. s:114).

4.6 Goffmans dramaturgiska perspektiv
Det dramaturgiska perspektivet drar paralleller mellan livet och ett skådespel. När en individ

framställer sig själv i interaktion med andra, använder individen olika roller. Individen utgår

från att hans roll och de intryck han vill förmedla tas på allvar utav observatörerna. Individen

kan helt gå upp i sin roll och inte vara medveten om det som förmedlas är äkta eller inte. En

individ behöver inte nödvändigtvis ha intresse av att lura publiken i eget syfte. Individen kan

ha andra avsikter med sitt agerande och vara fullt medveten om detta och utnyttja det för att

uppnå ett syfte. En cynisk individ kan lura sin publik för att han anser att det hjälper

individerna i publiken för deras eget bästa. Det finns en naturlig växelverkan mellan cynism

och uppriktighet. En individ kan vilja ha publiken respons som mål i sig. Ändå kan individen

inte tro på att han förtjänar den värdering av sig själv som han ber publiken om eller att den

äkthet som han skapar stämmer med verkligheten (Goffman 1994 s: 25 fff).

4.7 Fasader
Med fasad menas den del av framträdandet som individen regelbundet använder och som

fungerar på ett fastställt sätt. Denna fasad använder individen för att framställa en situation för

observatörerna. I fasaden ingår inramning som består av möbler, dekor och annat som kan

finns med i bakgrunden. Inramningen är platsbunden och den som vill använda sig av en

speciell sorts inramning, får ta sig dit till den lämpliga platsen. Där kan individen framföra sin

roll. Det finns även något som Goffman kallar för personlig fasad. Det är den fasad som

förknippas intimt med aktören och som han alltid bär med sig. Exempel på detta är

ansiktsuttryck, kläder och hållning (ibid. s: 28 ff.)

4.8 Regioner och regionbeteende
En region kan vara vilken plats som helst som på något sätt är avgränsad från omgivningen. I

vårt samhälle där interaktionen mellan individer ofta sker inomhus har framträdandet tillgång

till en begränsad region. Goffman delar upp regionbegreppet i en bakre och en främre region.

I den sistnämnda regionen äger framträdandet rum och individen spelar där upp en roll för

publiken. Den personliga fasaden har betydelse för uppträdandet ifråga om hövlighet. Det

gäller för individen att visa respekt för den plats, vilken denne befinner sig i. Aktören vill göra
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ett gott intryck på publiken eller kanske han vill undgå att bli bestraffad och då är det viktigt

att respektera regionen och dess normer.

Bakom kulisserna, i den bakre regionen kommer fakta upp som har varit förtryckta under

framträdandet. Individen kan där återhämta sig, smida planer och fundera ut vad som kan

göras bättre i kommande framträdanden (ibid. s:101f).

[...] han kan lägga av sin fasad, vila från sina repliker och kliva ut ur sin rollgestalt.(ibid. s: 102)

Den bakre regionen ligger ofta i anslutning till den främre regionen. Detta gör det möjligt för

aktören under en framställning att gå in i den bakre regionen för att hämta andan och

samtidigt få stöd från team medlemmarna. Framträdandets hemligheter ligger öppna för insyn

bakom kulisserna, i och med att individerna lägger av sig sin rollgestalt. Dörren mellan främre

och bakre regionen hålls därför stängd för publiken (ibid. s:103).

4.9 Ofrivillig insyn
När en utomstående kommer in i den bakre regionen oavsiktligt, är det sannolikt att

inkräktaren ertappar de andra individerna på bar gärning. Individen i den bakre regionen kan

känna att denne har blivit ertappade med en aktivitet som är oförenlig med den framställning

som individen vill upprätthålla för publiken. Denna aktivitet eller fakta om aktören, kan

komma att försvaga aktörens trovärdighet gentemot publiken. Förvirring och förlägenhet kan

då uppstå. Exempel på sådana fakta kan vara mörka hemligheter eller negativt värderade

egenskaper om aktören som denne inte vill att publiken skall bli medveten om (ibid. s: 182f).

4.10 Prestationsprincipen
Tomas Ziehe menar att dagens unga lever i en tid då de sociokulturella ramarna förändras

snabbt och djupgående. Detta är något som skiljer vår tid från tidigare historiska perioder

(Ziehe 1989 s: 35). Han beskriver att vad han kallar prestationsprincipen breder ut sig i

dagens samhälle. Överallt i samhället utsätts vi för press. Ett exempel på detta är skolan där

det finns en press på de unga att de ska prestera. Aldrig någonsin har individer blivit så

bedömda som i dagens samhälle. Alla individer skall kvalificera sig och ideligen finns det en

framtidsrelaterad press. Prestationsprincipen sträcker sig också utanför skola och arbete och

berör även hur individen ska eller förväntas vara på fritiden. Detta i sin tur ökar pressen på

individen (ibid. s: 36). I dagens samhälle påverkas individen utav massmedia och
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kulturmedvetandeindustrin i sitt skapande av identitet. Utseende, val av vänner och

umgängesstilen är några av de saker som blivit viktigt för den enskilda individen för att stå sig

bra i konkurrens med andra (ibid. s:37).

Man måste kunna framställa sig själv socialt och psykiskt, vinna poäng- cyniskt uttryckt sälja sig

själv (ibid.).

5. Analys
Jag har valt att lägga upp analysen kring olika teman eftersom intervjutillfällena hade detta

upplägg. Synen på sin situation som rökare är det första temat. Det andra temat behandlar

rökning ur en social kontext, där jag har valt att fördjupa mig i vilken roll rökningen har i

cafémiljö, på fester och under pågående studier. Det tredje temat belyser hur

intervjupersonerna uppfattar andra individers reaktion på deras rökning. Ambivalensen mellan

att vilja sluta röka och samtidigt inte vilja sluta, är det fjärde temat.

5.1 Synen på sin situation som rökare
Att inte vilja vara den som röker och att skämmas för sin rökning, uttryckte fyra av

intervjupersonerna på olika sätt. Ett exempel på detta är Linda som uttrycker det så här:

Det var den värsta grejen, då rökte jag inte på tre veckor. Jag bodde på korridor i [...] och så fanns

det en kille där som tränade väldigt mycket, springa maraton och grejer och jättetrevlig. Jag tränar

också väldigt mycket men jag har aldrig tyckt att rökningen eftersom jag röker så lite, jag tränar

tre gånger i veckan. Så var jag i alla fall ute någon gång på vår balkong och rökte med någon

granne. Då kom han ut och då säger han bara såhär - Linda röker du, jag som trodde att du var så

sportig? Jag bara dog, jag tänkte, Nej! jag dör jag klarar inte detta. Då blev jag så här, jag vill

verkligen vara den typen. Så det är kanske det att jag vill inte att någon ska se det. Jag vill inte ha

den imagen. Jag vill mer vara den som, aktiv och frisk på något sätt.

Linda vill framställa sig själv i interaktion med andra som sportig och sund. Bilden raseras när

killen på korridoren kommer fram till henne och konfronterar henne med att röka. När Linda

blickar tillbaka på sitt själv fokuserar hon bland annat på rökningen och på att det agerandet

inte stämmer med den person hon vill vara i interaktion med andra. Idealbilden stämmer inte,

med hur det är i verkligheten, till följd av detta får Linda skuld och skamkänslor inför sin

situation som rökare (jmf Forsyth 1995).
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Ur ett dramaturgiskt perspektiv tolkar jag det som att killen på korridoren kommer in i Lindas

bakre region, där hon för tillfället är sig själv och inte spelar någon roll (jmf Goffman 1994).

Han kommer på henne med att röka vilket inte stämmer med det framträdande hon tidigare

har gett honom. Han har tolkat hennes framträdande som att hon är en sportig tjej. Denna bild

av Linda raseras nu och hon förlorar äktheten i sina kommande framträdanden.

Karin får här exemplifiera en liknande situation:
Man motsäger sig själv så himla mycket när man röker, det är så himla dåligt man har absolut inga

argument överhuvudtaget. Man vill ju ha argument, jag kan ju säga att rökning är farligt, jag är

vegetarian men ändå så röker jag och varför jag är vegetarian är för att jag är emot industrin. Hur

är då rökindustrin alltså tobaksindustrin, den är ju inte ett dugg bättre så då borde jag inte röka

men lik förbannat gör jag det ändå. Det enda man kan motivera det med är att jag är dum i huvudet

[...] Nej, nej det tänker man inte på varje gång, men när folk kommer upp till en och frågar hur

man kan rättfärdiga det här nu när du håller på att prata om att du inte köper Marlboro på grund av

att det ägs av Philip Morris. Så jag får inte ge mig in på de diskussionerna helt enkelt för jag vet

att jag förlorar. Det är bara dumt överhuvudtaget det här att jag röker.

Den bild som Karin har av sig själv som vegetarian och miljömedveten vill hon framhålla för

de hon umgås med. I interaktion med andra undviker hon att gå in i diskussioner som rör

tobaksindustrin, eftersom hon inte kan kontrollera framträdandet. Hon anser att rökning är en

aktivitet som är oförenlig med den framställning hon vill hålla. Karin vill vara den som tänker

på miljö och hon vill vara en medveten medborgare som gör aktiva och bra val. I diskussioner

kring tobaksindustrin kan Karin inte rättfärdiga sitt agerande, därför väljer hon att inte gå in i

sådana diskussioner (jmf Goffman 1994). När idealbilden av självet inte stämmer med hur det

ser ut i verkligheten blir reaktionen att hon ser negativt på sig själv och fördömer sitt agerande

genom att säga till sitt själv att hon är dum i huvudet (jmf Forsyth 1995 ).

5.2 Rökning i en social kontext
5.2.1 Rökning och interaktion i cafémiljö

Karin:
[---] sen är det klart att om man sitter på ett fik och samtalar dessutom kan man märka att om man

går på fest och blir ensam så röker man desto mer för att man sitter där och bara sega, nej men då

tar jag en cigarett för då ser jag upptagen ut.
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Rökningen är ett socialt fenomen vilket alla fem intervjupersoner nämner som en faktor till

varför de röker. Det är socialt att röka och våra handlingar är symboliska i viss mening. Med

sociala handlingar vill vi förmedla något för vår direkta omgivning (Charon 2001). Karin vill

förmedla att hon inte är ensam utan hon är upptagen med någonting, nämligen att röka.

I dagens samhälle påverkas individen av massmedia i sitt skapande av identitet. Utseende, val

av vänner och umgängesstilen är några av de saker som är viktiga för den enskilda individen i

identitetsskapandet (Ziehe 1989). Det verkar som att en individ, för att platsa in i samhällets

idealbild och kunna konkurrera med andra individer, inte kan förknippas med ensamhet och

övergivenhet. Rökning har blivit ett sätt att komma från stämpeln att vara ensam. Genom

rökningen är inte individen ensam eller övergiven som Karin fått exemplifiera, hon har

någonting att göra, hon umgås med sin ”vän” cigaretten (jmf Ziehe 1989).

I cafémiljön finns en viss fasad som aktören i detta fall intervjupersonerna använder för att

kunna framställa sig själva. I fasaden ingår inramningen som består av möbler, dekor och

annat som kan finns med i bakgrunden. Inramningen är platsbunden, den som vill använda sig

av en speciell sorts inramning får ta sig dit till den lämpliga platsen, och just där kan individen

framföra sin roll (Goffman 1994). Jag ser det som att unga kvinnors rökning är platsbunden

och beroende av miljön. Cafémiljön inbjuder till rökning och att röka blir där en naturlig del

av situationen. Där kan den rökande individen använda sig av miljön för sitt ändamål, att

symbolisera det individen vill symbolisera. Tidigare har nämnts upptagenhet, och att

individen inte är ensam( jmf Goffman 1994).

Det finns även något som Goffman kallar för personlig fasad. Det är den fasad som

förknippas intimt med aktören och som han alltid bär med sig, ansiktsuttryck, kläder, hållning

(ibid.). Jag tolkar det som att även rökning kan vara en del av den personliga fasaden.

Individen kan med hjälp av rökningen interagera med andra människor och samtidigt

förmedla vem han/hon är.

Carola:
[---] om man går med folk som röker som hon Linda så går vi och tar en cigarett. Men annars om

jag går ut med en tjejkompis som inte röker så röker inte jag heller.
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Rökningen är en social handling och påverkas av andras agerande. Carola berättar att om hon

går ut med någon som röker, röker hon också. Genom rökning uppstår ett sätt att umgås.

Carola röker för att de hon umgås med röker, rökningen blir ett sätt för henne att platsa in i

situationen. Carolas och de andra intervjupersonernas rökning är situationsbunden och alla

röker de där det är socialt accepterat att röka, tillexempel på café. Rökningen blir med detta en

social handling. Ofta använder vi sociala handlingar för att kommunicera med andra

människor. Rökningen blir ett sätt att närma sig andra individer och på så vis ingå i

interaktion med andra (jmf Charon 2001).

5.2.2 Feströkning

”Feströkning” är ett fenomen som har varit intressant att undersöka mer ingående. Alla

intervjupersonerna rökte i festliga sammanhang, på krogen eller hemma hos någon som

anordnat en fest. Flera av intervjupersonerna anser att vin och rökning passar bra ihop och att

suget efter en cigarett ökar när alkohol kommer in i bilden.

Annika:
”För det första så smakar det jättegott cigaretter och vin, det är en jättebra ekvation. Ja så blir det

väl så, väl att man umgås med människor. Det är lite så att ha vinglaset att man , det är en sån det

är ju jättemycket så som man är van vid, man har någonting i ena handen.”

Den sociala delen av rökningen är viktig för intervjupersonerna och att på detta sätt kunna

umgås med andra och interagera med andra på ett avspänt sätt. Rökningen blir ett verktyg för

dem, i sin strävan att uppnå denna avslappnade sociala situation.

Linda:
Jag vet inte, för mig är det naturligt speciellt när man går ut och så. Jag dricker inte så mycket

längre när jag går ut eller om man har varit på förfest och så. Jag röker i stället. Sen så är det en

sällskaps grej och så det är lite mysigt så att prata Jag bodde i Paris ett tag med några kompisar

och då hade vi en tjejkompis som, hon var helt förbannad på oss till slut, hon tyckte att alla

intressanta saker kom fram när vi var och rökte. Jag tror att det jag vet inte. Det är väl mer det är

socialt helt klart.

Jag frågade Linda om rökning som ett socialt fenomen och om hon som ung kvinna kan stå på

en fest utan att göra någonting:
Nej, för då ser man ju desperat ut. Det är klart att det är det sådan grej. Ja, så ska man prata med

någon så kan man gå ut och röka liksom.
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En ung kvinna av idag, för henne verkar det viktigt att passa in och att vara social. Rökningen

blir ett verktyg som används för att lättare kunna interagera med andra individer (jmf Charon

2001).

Carola beskriver en annan situation, där hon tycker att rökningen har ett syfte.

Carola:
Vi var ute på sittning nu i lördags på [...]vi var 100 personer, jag var med en kompis. Och då fick

man inte röka vid borden. Då fick man gå ut typ och röka sådär och då var det lite skönt sådär att

gå i väg. Man satt jättemånga och så gick man iväg kanske tre personer och tog en cigarett så

kunde man ha ett lugnt samtal. Det är det jag tycker är skönt ibland, att man kommer ifrån att man

går iväg och att man har en anledning till att göra det. En anledning för att jag fick göra det för att

jag skulle ta en cigarett.

Carola upplever här att hon genom rökningen får en anledning till att dra sig undan den stora

folkmassan. Ur Goffmans dramaturgiska perspektiv är sittningen ett exempel på den främre

regionen (Goffman 1994). Carola har där allas ögon på sig och hon måste anstränga sig att

förmedla det framträdande hon vill att publiken skall ta del av. Publiken i detta fall är de

andra deltagarna av sittningen. Att hålla uppe framträdandet tar på krafterna och därför känner

Carola att det är skönt att gå ifrån bordet, in i den bakre regionen och där ta en cigarett. Hon

kan slappna av och träffa andra personer som också röker och på ett avslappnat vis börja prata

med dem, ha ett lugnt samtal som hon beskriver det. Det är i den bakre regionen som hon kan

vara sig själv och inte spela någon roll (jmf Goffman 1994).

5.2.3 Studierna

De olika intervjupersonerna röker vid olika tillfällen, tre av intervjupersonerna röker när de

känner sig stressade och behöver koppla av.

Malin:
Jag röker ensam när jag pluggar om jag känner mig väldigt stressad, eftersom jag har väldigt

mycket att göra och känner att jag behöver gå ut och ta en paus liksom. Och att ta lite luft. Man

går inte bara ut på balkongen och bara andas utan då tänder man en cigarett. Det är en bra paus

grej. Och sen så har man vant sig vid att ta den pausen. Som man inte har om man inte röker, inte

på samma sätt. Klart att man tar pauser, men det har blivit en sån naturlig del av sitt pausande.

Pausen ser ut så att man tar med sig sitt kaffe och går ut och röker.

Malin utrycker här stressen som även flera av intervjupersonerna känner. De nämner att de

känner sig stressade och pressade av studierna. Tomas Ziehe menar att det i vår tid, där de
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sociokulturella ramarna ständigt förändras på ett djupt plan, ökas pressen på individen att

prestera och konkurrera med andra. Konsekvensen av detta blir ökad stress som kan yttra sig

på olika sätt (Ziehe 1989). Att röka en cigarett har för intervjupersonerna en lugnande effekt

och blir ett sätt att koppla av och komma ifrån stressen för en stund.

Malin:
Jag röker nu för att det är en social grej, träffa folk i rökrutan speciellt nu när man kommer ny. Jag

slutade röka i 3: an och sen så började jag röka när jag började här på universitetet. För att det är så

väldigt mycket människor och svårt att få kontakt med folk, och så tycker jag om att prata med

folk och då är det ett bra sätt att prata med folk på. De i rökrutan är ganska trevliga och att låna

tändare av någon så känns det helt naturligt att börja prata med någon. Jag är inte sådan att jag kan

gå fram och börja prata med någon bara, utan jag måste ha en anledning.

Malin började röka igen när hon kom som ny student till Lund, där hon inte kände någon.

Rökningen blev ett sätt att komma i kontakt med andra studenter. Hon fick tillgång till den

bakre regionen, där medlemmarna kunde lägga av sig sina fasader och kliva ur sina roller (jmf

Goffman 1994). I den bakre regionen kan Malin vara sig själv och prata med andra individer,

utan att hon verkar konstig på något sätt. I egenskap av rökare erbjuds det en bakre region

som är tillgänglig endast för rökare. Rökare bildar på detta sätt en gemenskap

Malin beskriver varför hon började röka. Hon syftar på sina föräldrar när hon nämner de:
Jag tror att det var för att distansera sig tror jag, men inte för att göra de arga eller något sånt.

Distansera sig och ta egna beslut. Det är ju en vuxen grej att göra att röka liksom och det vill man

bevisa att man är vuxen.

Jag tolkar det som att intervjupersonerna vill distansera sig från sitt förflutna med hjälp av

rökningen och bli av med den roll som hon tidigare spelade hemma hos familjen. Cigaretten

blir en symbol som markerar för omgivningen att hon är på väg in i vuxenlivet (jmf Charon

2001). Studietiden kan liknas vid en språngbräda mellan två världar, vuxenvärlden och

barndomen, eller två olika scener om jag använder mig av Goffmans dramaturgiska begrepp,

där individen spelar olika roller beroende var han/hon befinner sig (Goffman 1994). När en

individ börjar studera vid universitet/högskola ingår det att ta steget ut i vuxenvärlden och

göra egna val. En del individer väljer då att röka. Under barndomen har det funnits någon

signifikantandra, tillexempel en förälder som har gjort upp regler som individen har rättat sig

efter (Charon 2001). Rökning har varit otillåtet i den främre regionen hos familjen. Men i den
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bakre regionen, där föräldrarna inte funnits med, på fester och liknande har det i många av

intervjupersonernas fall förekommit rökning. Studierna på annan ort har gjort det möjligt för

Malin att röka även i sitt vardagliga liv tillsammans med andra, därför att det där är socialt

accepterat att röka även i den främre regionen(jmf Goffman 1994).

5.3 Andra individers reaktion på intervjupersonernas rökning
Carola syftar på sina föräldrar när hon berättar om de:

Sen så kan jag tänka mig att de har sett mig någon gång, de skulle väl aldrig bli arga för det får väl

jag bestämma själv. Men jag vill väl inte att de ska veta liksom, det är lite onödigt liksom sådär.

De behöver inte få reda på det också sådär. Jag vet ju själv att det är fel. De behöver inte påminna

mig om att det är fel när jag redan själv vet det. Jag röker inte när jag åker hem, jag går aldrig ut

och tar en cigarett hemma. Jag vill inte röka för mycket för jag vill inte känna att när jag kommer

hem så måste jag gå ut och gå för att ta en cigarett.

För alla intervjupersonerna har de närstående en betydelse för deras rökning. Tre av

intervjupersonerna nämner att deras föräldrar inte är medvetna om deras rökning.

Intervjupersonerna vill inte att föräldrarna ska få den bilden av dem som rökare. Föräldrarna

är signifikanta andra för Carola och jag tolkar det som att hon vill imponera på sina

signifikanta andra. Det gör hon inte om de får reda på att hon röker (jmf Charon 2001).

Signifikanta andra är förebilder som talar om för barnet vilket beteende och uppförande som

är brukligt i olika situationer (ibid.). Rökning är inte brukligt i Carolas familj.

Individen har inte enbart en grupp där interaktion pågår, utan en individ är medlem i flera

grupper exempelvis kompisgrupper och olika familjkonstellationer. De olika grupperna

påverkar individen och hur denne ser på sitt själv. Grupperna har olika definitioner av

omvärlden och när individen är i någon av dessa grupper tar hon efter eller blir påverkad av

just den specifika gruppens värderingar (ibid.). Carola beskriver att när hon åker hem röker

hon inte för hon vet att det inte går ihop med föräldrarnas normer och värderingar. I

kompisgruppen däremot accepteras hennes rökning, som en del av gruppens aktiviteter.

Det är viktigt att kunna göra ett rollövertagande, alla gör det. Ett exempel på detta är när

läraren skall hålla en föreläsning. För att föreläsningen skall bli bra krävs det att läraren har

satt sig in i elevernas situation och utifrån det gjort upp planer för föreläsningen (ibid.).

Genom rollövertagande vet Carola vad hennes föräldrar anser om rökning och därför vet hon
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att de inte skulle tycka om att hon röker. Hon försöker att inte röka när hon är hemma på

besök

Linda:
För att jag tror att jag vill röka, den enda anledning till att jag inte vill det är att jag får ångest

liksom. Det är alltid vad andra skulle tycka. Jag bryr mig om vad folk tycker. Periodvis kan man

röka för mycket men oftast gör jag det inte. Speciellt när jag är hemma. Då blir det inte så mycket

eller när jag är med Pelle så där. Så därför är det mest vad andra människor tycker om det som

spelar någon roll för mig.

Genom rollövertagande har Linda satt sig in i vad individer i hennes närhet anser om rökning

och med den erfarenheten i bagaget vill hon inte förknippas med bilden som rökare. Detta

gör att rökningen genomsyras av skuldkänslor.

Malin berättar om varför hon började röka. På frågan om hon började röka för att på så sätt

distansera sig från föräldrarna som är läkare, svarar hon såhär:
Jo, det tror jag att jag gjorde alltså så. Nehej jag tror inte det var en rebell egentligen. Nej det var

det inte. Jag tror att det var för att distansera sig tror jag men inte för att göra de arga eller något

sånt, distansera sig och ta egna beslut. Det är ju en vuxen grej att göra att röka liksom och det vill

man bevisa att man är vuxen.

Med rökningen ville Malin distansera sig från sina signifikanta andra och kliva in i

vuxenvärlden. Rökningen blev ett steg i frigörelseprocessen.

Linda berättar om hur föräldrarna skulle reagera om de fick vetskap om hennes rökning:
Men sen också mina föräldrar skulle bli tokiga, min pappa rökte till jag var tio eller elva

någonting, sen la han av helt och nu har han börjat röka cigariller, vilket är rätt konstigt. Min

mamma är så att hon feströker någon gång ibland. Men de skulle bli vansinniga om de fick reda på

att jag röker, så otroligt besvikna. För jag har ju sagt att jag inte, de tror inte att jag är så dum men

samtidigt är de dumma. Så jag undrar om det inte är något ärftligt. Min mamma är sjuksköterska

och pappa är lärare.

De signifikanta andras roll kan vara som förebilder för individen i skapandet av en identitet.

De talar om för individen vad som är brukligt i olika situationer (Charon 2001). Lindas

signifikanta andra talar om en sak och gör precis tvärt om själva. De har upplyst Linda om att

rökning inte är ett önskvärt agerande, samtidigt röker de ibland själva. Detta skapar en

dubbelhet och osäkerhet inför vilka normer och värderingar som egentligen gäller.
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Ur ett dramaturgiskt perspektiv får föräldrarna brister i sina kommande framträdanden.

Föräldrarna har konfronterats med ett agerande i deras bakre region som inte stämmer med

det framträdande som de givit Linda i den främre regionen (jmf Goffman 1994).

5.4 Ambivalensen mellan att vilja sluta röka och samtidigt inte vilja sluta
Linda:

Det är skönt att han inte tycker om att jag röker, jag uppskattar ju det. Jag hade pojkvän som rökte

när jag gick på gymnasiet som jag åkte till, det var jätte jobbigt.

Linda beskriver det som bra att hennes pojkvän tycker illa om hennes rökning, annars skulle

hon röka mer. Tre av intervjupersonerna har pojkvänner som röker och beskriver detta som

en förklaring till varför de röker i den omfattning de gör. Tre stycken nämner att om de

träffar en kille som inte tycker om att de röker, skulle det kunna få dem att sluta. De

signifikanta andra som pojkvänner utgör, har stor betydelse för hur individen agerar (jmf

Charon 2001).

Karin:
Jag skulle sluta om jag får barn eller det är en människa som inte tycker om att jag röker om jag

hittar en kille tror jag så kanske jag skulle sluta, i alla fall att röka dagligen.

En annan anledning som intervjupersonerna nämner som skäl till att sluta röka, är om de blir

gravida. Sist på listan över anledningar att sluta röka är om individen själv drabbas av ohälsa.

Detta stämmer med den artikel i Visir aktuellt där Sverker Samuelsson frågat kvinnor vad det

värsta som kunde hända dem var. Först på 25:e plats kom om kvinnornas egen hälsa

försämrades(jmf Friskare Liv, Visir aktuellt, 1988 nr: 1).

Malin, om att sluta röka:
Det är det jag känner eftersom jag är så blyg eller vad man kan säga så känns det, det känns inte

naturligt att prata. De jag känner i klassen, jag känner inte många i klassen alltså jag, vi är jätte

många så det är svårt att lära känna folk. Men de som jag umgås med i klassen eller så är just som

man pluggar ihop, det är de som röker.

Svårigheter med att sluta röka gäller den sociala fördelen som intervjupersonerna upplever att

de har som rökare. Rädslan att förlora vänner och ställas utanför gemenskapen omtalas också
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som anledningar till varför det är svårt att sluta röka. Rädslan att inte längre ha tillgång till

den bakre regionen där individen kan vara sig själv och komma de andra som röker nära,

nämns också som en anledning till att fortsätta röka (jmf Goffman 1994). Saknaden av att

inte längre dela den gemenskap som det innebär att röka, bidrar till ett fortsatt rökande.

Linda:
Sen tror jag att det handlar om mat för mig. Jag har nästan alltid bantat. Det är den enda grejen jag

kan göra utan att bli tjock av. Jag är absolut inte anorektisk men jag har varit på viktväktarna och

massa sådana grejer. Då röker jag för att det kan jag unna mig.

Linda beskriver rädsla för att gå upp i vikt som en anledning till varför hon fortsätter röka. För

att bli positivt bekräftad som kvinna är utseendet viktigt. Kvinnor väljer inte själva vad som är

viktigt när det gäller attraktivitet i det manssamhället som råder. Kvinnor värderar inte sina

kroppar utifrån hälsa och välbefinnande, det anses inte som viktigt i dagens samhälle (jmf

Jämfo 1988 nr:13). Därför menar jag att det för Linda i detta fall, verkar vara viktigare att

passa in i samhällets smala idealbild av kvinnokroppen än att ta vara på sin egen hälsa. Röka

kan hon unna sig, för det blir hon inte tjock av säger hon.

Media visar samtidigt upp en bild av ett annat ideal nämligen det rökfria idealet (Genus 2000

nr: 1). Det verkar som att idealet att vara smal och idealet att vara rökfri krockar i Lindas fall.

Rökningen gör att hon kan nå upp till det ena idealet, som är att vara smal. Känslan av att inte

kunna leva upp till det andra idealet att vara rökfri, framkallar stress och skuldkänslor inför att

inte duga.

Karin om den bild av rökning som visas på film:
[...]när jag ser på dem så ser del lite tuffare ut och det ser lite chickt ut att ha en cigarett alla

stjärnor har en cigarett i munnen.

En bidragande orsak till varför unga kvinnor röker och fortsätter röka kan vara det budskap

som förmedlas via media, film i detta fall. Karin ser rökning som chickt och kopplar detta till

skådespelare på film. Film eller media utgör generaliserandeandra och har en viktig del för

unga i skapandet av en identitet (jmf tobaksfakta).
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Linda:
Jag köper alltid små paket för jag har en ide om att man inte röker på riktigt då.

Det är flera av intervjupersonerna som beskriver att de inte röker på ”riktigt”. Eller ser sitt

rökande som en period i livet. De ska inte röka hela livet och tror därför att de inte kommer att

drabbas av rökningens skador.

Linda:
[---] Jag har aldrig hört talas om någon som fått lungcancer vid 22 års ålder.

Intervjupersonerna lever bland människor som i och med sin ålder inte har drabbats av

cigarrettrökningens skadeverkningar, det ligger långt fram i tiden. Jag kan se att studietiden

präglas av interaktion mellan unga studenter vilka i sin tur utgör en homogen grupp. Denna

grupp släpper inte in andra utifrån över generationsgränserna in i vardagslivet (jmf Charon

2001). Följden blir att rökningens skadeverkningar blir en företeelse som händer andra men

inte mig och inte nu. Att sluta röka är något som ligger i framtiden för intervjupersonerna,

deras situation idag kräver inte att de slutar. Än så länge överväger rökningens sociala

fördelar till att fortsätta. Samtidigt ligger rökningen som ett moln av skuldkänslor i deras

tankar. Den som röker idag vet hur farligt det är och därför röker intervjupersonerna mot

bättre vetande (jmf Genus 2000 nr:1)

6. Slutdiskussion
Mitt syfte med undersökningen var att belysa hur studerande kvinnor i 20-25 årsåldern

upplever sin situation som rökare i dagens samhälle samt att beskriva interaktionen mellan

rökare och interaktionen mellan rökare och icke rökande individer.

I undersökningen kom jag fram till att mina intervjupersoner kände skuld och skamkänslor

inför sin rökning eftersom de är medvetna om rökningens negativa effekter på hälsan.

Intervjupersonerna har kunskap om att rökning är skadligt för hälsan och känner därför en

slags skuldkänsla inför att inte kunna vara utan cigaretten i sociala samanhang. De vill

framställa sig som självständiga, sociala och till sin hjälp har de cigaretten. Rökningen blir en

personlig fasad som de använder för att inte blottlägga sig själva och misslyckas i

framträdandet (jmf Goffman 1994). Genom rökningen har de skaffat sig ett säkert

förhållningssätt till omgivningen och kan på så vis interagera med andra på ett avslappnat och
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naturligt sätt. Däremot krockar deras rökning med samhällets rökfria idealbild, vilket gör att

de unga kvinnorna ser sin rökning som ett misslyckande i framställningen av sitt själv.

De unga kvinnor som jag intervjuade menade att det finns en annan positiv del av rökningen.

Det är den sociala fördel i egenskap av rökare som intervjupersonerna erfar. Genom sin

rökning kan de interagera med andra, möta människor på ett naturligt och avslappnad sätt.

Cigaretten används som ett verktyg i interaktion med andra, som en naturlig del av sättet att

umgås.

Den litteratur som finns angående rökning är ofta en del av en antirökkampanj. Detta medför

att rökning symboliserar något negativt och även att vara rökare följer denna negativa trend

anser jag. Jag märkte att intervjupersonerna tillämpar samhällets negativa syn på dem som

rökare och därav ser sin egen rökning som ett misslyckande i framställningen av självet.

Kanske kan media förtydliga skillnaden mellan rökning och rökare, så att inte båda klassas

som något negativt. Jag ser det som en möjlighet till att förbättra unga rökande kvinnors sätt

att se på sig själva.

Intervjupersonerna kommer från familjer där rökning inte är accepterat. De är medvetna

genom rollövertagande att rökning inte är brukligt i familjen, därmed utvecklar de

skuldkänslor inför att inte uppfylla de signifikantas önskningar om att de ska vara rökfria.

Intervjupersonerna nyttjar rökningen för att distansera sig från sina föräldrar och ta steget in i

vuxenvärlden. Genom att röka symboliserar de för omgivningen att de gjort ett eget val och

att de är på väg in i vuxenvärlden.

Medias budskap gällande rökning, tolkar jag som dubbelt. Som jag tidigare nämnt fokuserar

litteratur och media på att rökning är hälsofarligt, men det visas även en helt annan bild via

film och television. Där sammankopplas rökning med skådespelare och det liv som de lever.

Skådespelare kan vara generaliserande andra för unga individer och har därmed en viktig roll

i skapandet av en identitet. Ett sådant budskap där rökning associeras med skådespelarnas liv,

ser jag som en orsak till varför unga kvinnor tar upp rökning och fortsätter att röka.

Rökningen blir ett sätt att ta efter skådespelarnas agerande, vilka ses som förebilder och är

någon för unga att se upp till.
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Karin:
[...]när jag ser på dem så ser del lite tuffare ut och det ser lite chickt ut att ha en cigarett alla

stjärnor har en cigarett i munnen

De unga kvinnorna upplever att studierna på universitet är stressframkallande och de har

börjat röka mer sedan de kom till Lund. Delvis blir rökningen en naturlig del av pausandet, de

kan inte bara stå och andas, säger de vid något tillfälle. Ökningen av cigarettanvändningen

sedan de började studera i Lund kan även bero på att de unga kvinnorna kände sig pressade att

interagera med individer som de inte kände sedan tidigare. Cigaretten kom då väl till pass och

underlättade för intervjupersonerna i kontaktskapandet med andra individer.

Intervjupersonerna vill inte sluta röka på grund av rädsla att mista gemenskapen de byggt upp

med andra som röker. Sin rökning ser de unga kvinnorna som något temporärt, de skall inte

röka hela livet. De kan tänka sig att sluta om de blir gravida eller om de träffar en pojkvän

som inte uppskattar deras rökning. Alltså kan intervjupersonerna tänka sig att sluta röka för

någon annan individs skull men inte för att gagna sin egen hälsa. Jag ser det som ett tecken på

att de unga rökande kvinnorna inte värderar sin egen hälsa som något värdefullt. Än så länge

överväger de sociala fördelarna med att röka för intervjupersonerna. Sjukdomar och andra

negativa påföljder av att röka ligger i framtiden och det drabbar inte dem som fortfarande är

unga, intalar de sig.

Jag har genom min forskning fått en insikt om varför en individ kan utsätta sin egen kropp för

rökning, när denne samtidigt är medveten om riskerna som medföljer. Undersökningen har

gett mig en vidare syn på problematiken kring rökning och även bidragit till ökad förståelse

för rökning som ett socialt fenomen. Framtida forskning inom området skulle kunna

undersöka rökning med ett klassperspektiv som utgångspunkt.
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Bilaga

Intervjuguide

1.   Vad innebär rökning för dig?
1.1 Vad är det i cigarett rökning som tilltalar unga kvinnor?

2.Valet att röka hur gick det till?

3. Hur länge har du rökt?

4. När röker du?
Själv?
Tillsammans med andra?

5. Vad anser familj och vänner om din rökning?

6. Vad har rökning för roll på fester?

7. Har din rökning förändrats på något sätt sen du började studera?

8. Vad röker du för märke? Varför det märket?

9. Hur ser du på de risker som finns med rökning?
    a.)Cancer
    b.)kondition
    c.)skönhet

9. Vad studerar du för någonting?
    Hur länge har du studerat?


