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Abstract 

Nice girls use snuff? (Fina flickor snusar?) is an inductive study about how young feminists in 

the academy are negotiating and constructing their identity through the use of snuff. The thematic 

content analysis proceeds from nine semi-structured life world interviews. This study is based on 

a poststructuralist understanding of meaning as constructed in the language, as theorized by Scott, 

Derrida, Lykke and Butler. Based on Wattanasuwans theories of consumption, the analysis 

explore snuff as a commercial product that constitutes personal identity. 

The authors take notice of a wide range of stereotypes as formulated by the interviewed 

participants in relation to using snuff, most of which are associated with different kinds of 

subordinated and marginalized masculinities. Snuff fulfills a function as a silent communication 

medium, through which participants can create distance or proximity and belonging to other 

people. Snuffing is a gendered practice which creates conditions for the participants to distance 

themselves from normative gender hierarchies. Respectable femininity, as formulated by Skeggs, 

is another important concept in this study. The study finds that the participants can renegotiate 

their identity to become less respectable or more respectable through the use of snuff.  
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1 Inledning 

Ja, jag tror att det är lite den här grejen som liksom ändå finns inpräntat i bakhuvudet på 

en hur mycket man än vill göra revolt mot det, typ såhär att “fina flickor snusar inte”.       

- Vanessa 

Att undersöka snusande har för oss varit en ingång för att förstå hur klass och genus konstrueras, 

omförhandlas och konstituerar varandra i görandet av personlig identitet. Vi har en 

poststrukturalistisk förståelse av språket som ett meningsskapande system vilket organiserar hur 

människor skapar sin identitet genom sociala relationer (Scott 1988: 34). I dagens 

kommodifierade kapitalistiska marknadsekonomi förkroppsligar varor en bredd av symboliska 

värden genom vilka individen positionerar sig i relation till andra i samhället genom att 

konsumera (Wattanasuwan 2005: 182). Den materiella definitionen av snus är att det är ett 

beroendeframkallande njutningsmedel som innehåller tobak och nikotin men precis som allt 

annat bär snus också på ett historiskt och kulturellt arv.  

Identitetsskapande som process är starkt kopplat till genus och just snus blir ofta könat genom att 

det associeras med maskulinitet. I studier om tobak står till exempel att snusande är “en utpräglat 

manlig vana” (CAN 2001: 191) och “nästan exklusivt en manlig vana” (Stjerna et. al. 2004: 573). 

Även en enkät om tobaksanvändning tyder på att snus är en “manlig vana” då det uppges vara 

fyra gånger vanligare att män snusar än att kvinnor gör det (Folkhälsomyndigheten 2016). Den 

mening som snus besitter bygger i allra högsta grad på skillnadsgörande av maskulinitet som då 

sätts i motsättning till femininitet. Språket är uppbyggt på konstruerade skillnader (Scott 1988: 

37-38), det ena ordet får ingen mening utan sin motsats. Det är “manligt” att snusa därför att det 

inte är “kvinnligt” att göra det. Utöver sin manliga kodning har snuset tidigare även klassmärkts 

och specifikt kopplats till män från arbetarklassen och landsbygden (Sundling 2003: 25). Av 

Folkhälsomyndighetens rapport om tobak går det även att utläsa att snusning blir ovanligare ju 

högre upp i klasserna en kommer medan de med lägre socioekonomisk tillhörighet snusar något 

mer (Folkhälsomyndigheten 2016). Därmed bör snus tolkas, förstås och analyseras i relation till 

de markörer som det förknippas och är betingat med; en maskuliniserad arbetarklass. 

Vi som skriver denna uppsats är själva snusare, Nimbra sedan åtta år tillbaka och Alise som 

började snusa för drygt ett år sedan. Nimbra berättar:  
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Personligen började jag snusa i samband med att jag flyttade till Malmö och började 

arbeta på Glassfabriken, en socialistisk/anarkistisk restaurang/kulturförening. Kronan 

white från Baghdad Livs på hörnet, det var det alla snusade.  

Alise berättar: 

Det var när jag började läsa genusvetenskap som jag verkligen blev introducerad till snus. 

Inte i undervisningen, men genom mina nyfunna vänner. Först en prilla på en fest, sen en 

dosa för att plugga, nu en uppsats och en hel stock i kylskåpet. 

Vi upplever att snus är vanligt förekommande i våra umgängeskretsar, kretsar som vi identifierar 

som feministiska och aktivistiska men också som relativt vita och tillhörande det 

socioekonomiska mellanskiktet. Personer som alltså i flera avseenden inte stämmer överens med 

den förväntade snusaren. Snusare som, i enlighet med snusets kulturella kodning, borde vara en 

man från arbetarklassen. 

Snus skulle kunna ses som en privat angelägenhet, men i samklang med feministisk tradition 

hävdar vi att det privata är politiskt. I artikeln Merely Cultural skriver Judith Butler att det 

“privata” och det “politiska” är beroende av och konstituerar varandra, därför är den dikotoma 

uppdelningen som ofta görs mellan dem en omöjlighet, ens i teorin (1997: 265-277). Det 

identitetsskapande som görs genom att snusa går med Butlers synsätt inte att enbart tillskriva den 

privata sfären som en personlig angelägenhet utan är på samma gång del av det politiska.  

2 Syfte & frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka hur klass, genus och identitet konstrueras och omförhandlas av unga 

kvinnliga akademiker och feminister. I denna studie utgår vi ifrån snuset som en historiskt och 

kulturellt kodad vara med potential att ge djupare kunskap och förståelse om hur individer 

konstruerar sig som subjekt samt hur de förhåller sig till samhälleliga normer kring klass och kön. 

Genom att analysera våra deltagares meningsskapande processer om snus kommer vi besvara 

följande frågeställningar: 

● Vilket syfte fyller snus för deltagarna (utöver att tillfredställa ett nikotinbehov)? 

● Hur används snus för att omförhandla och konstruera identitet? 

● Hur förhåller sig deltagarna till genusordningar och klasstrukturer i relation till snus? 
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3 Tidigare forskning 

I denna uppsats kommer vi att fokusera på snusande som en resurs för att förstå strukturer i 

samhället men mycket av den kunskap som tidigare har producerats om tobak har ett helt annat 

syfte - nämligen att minska, eller förebygga dess användande. Detta medför att många tidigare 

studier dels gjorts av medicinska institut och dels utgått ifrån tonåringar som 

undersökningsgrupp, då det antas vara där beroendet uppstår och likaså kan förhindras. Tidigare 

empirisk forskning om snus har framför allt gjorts på högstadieskolor med yngre deltagare än 

dem vi har intervjuat (t.ex Edvardsson, Troein & Ejlertsson 2012, Stjerna, Lauritzen & Tillgren 

2004). Dessa premisser begränsar vilka bilder som skapas av identitet och mening i relation till 

snusande. Just feministisk identitet och snus är ett relativt outforskat ämne som vi menar är 

intressant och relevant att undersöka.  

Språket och den mening som skapas därigenom är, enligt historikern Joan W. Scott, ett centralt 

begrepp i poststrukturalistiska teorier som även har varit andvändbart för feminister i deras 

forskning (Scott 1988: 34). Språket är inte bara ett grammatiskt regelverk utan även det system 

som organiserar kulturella praktiker (ibid: 34) som till exempel snusande. För att en kulturell 

praktik ska kunna förstås som en analyserbar text måste detta system vara historiskt specifikt och 

kontextualiserat (ibid: 35). För att göra snus analyserbart utifrån denna förståelse har vi använt 

oss av tidigare forskning om tobak. 

Janne Sundling har forskat på snusets historia, vilken inleds med berättelsen om när snuset 

importerades till Sverige under kolonialismen på 1600-talet (Sundling 2003: 43). Snuset 

användes till en början av kungar, adel och präster men blev genom åren spritt över alla 

samhällets skikt och konsumtionen ökade stadigt bland svenska män fram till 1920-talet (ibid: 46, 

48). Efter det minskade snusandet konstant till förmån för rökning och det var i princip bara på 

landsbygden som snuset fanns kvar (ibid: 48, 53). Rökning blev mode och i städerna hyllades den 

amerikanska kulturen som rökning var en del av (ibid: 51).  

Under 1960-talet vände detta och snuset fick ett uppsving medan rökning mötte motstånd. En 

orsak var att den första rapporteringen om röknings hälsorisker och samband med cancer kom 

1964. Följden blev att många började se snusning som ett hälsosammare alternativ, men det fanns 

även politiska motiv till att byta cigaretterna mot snus. I slutet av 1960-talet växte Sveriges 

vänsterrörelse sig stark och kritiken av USA och imperialismen ökade i samband med 

Vietnamkriget (Sundling 2003: 53-54). 
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Att snusa svenskt snus från ett statligt monopolbolag var betydligt mer politiskt korrekt än 

att röka amerikanska cigaretter. [...] Snuset blev en del i en vänsterkultur där intellektuella 

försökte närma sig det arbetande folket. Vad var mer proletärt än att snusa? (Sundling 

2003: 54).  

Eftersom vi utgår från snusets kulturella kodning är denna svenska historiska kontext relevant för 

att förstå hur snusare förhåller sig till snusets inneboende symboliska värden. Det har även 

forskats på beroendeframkallande njutningsmedel i kulturella kontexter utanför Sveriges gränser. 

Att bruka snus, liksom att bruka cigaretter och alkohol, är ett beteende som signalerar 

ansvarslöshet på grund av dess hälsoskadande effekter. Feminitet har konstruerats med värden av 

moral och bygger i hög grad på att vara kontrollerad och bete sig värdigt (Lyons & Willott 2008: 

708-709). På grund av detta har, enligt Lyons & Willott, alkohol inte varit tillgängligt för kvinnan 

som vill bibehålla femininitet och respektabilitet.  

I Lyons och Williots studie från 2008 undersöks Nya Zeeländska kvinnors ökade konsumtion av 

alkohol. Alkoholkonsumtion som varit en traditionellt maskulin vana används av studiens 

kvinnor på ett performativt vis för att bryta den binära förståelsen av kön. Kvinnorna framhåller 

att de delvis dricker i syfte att öka jämställdheten mellan könen och göra motstånd mot sin 

underordnade position i patriarkatet. I enlighet med hegemoniska förståelser av feminin 

respektabilitet menar författarna att kvinnorna genom att dricka alkohol bryter mot 

förväntningarna på dem som könade individer (Lyons & Willott 2008: 708-709). 

Liksom snus och alkohol har cigaretter varit maskulint kodade. Enligt historikern Sharon Anne 

Cook ändrades detta på 20-talet när kvinnor började röka och cigaretter marknadsfördes som 

“torches of freedom” för att få suffragetter och andra kvinnor att börja röka i Kanada. 

Cigaretterna var ett sätt för kvinnorna att visa att de fick och kunde göra samma saker som 

männen. Rökning gick från att tidigare ha betraktats som manligt till att marknadsföras för att 

tilltala medelklassens kvinnor. I praktiken var det dock den unga lönearbetande kvinnan, som ofta 

var ogift, som rökte. I en tid av feministisk kamp sökte kvinnor en symbol för sin frigörelse, 

vilket utnyttjades av kapitalistiska cigarettföretag. (Cook 2007: 367-368).  

Vi ser återigen idag hur tobaksföretagen expanderar sin marknadsföringsgrupp genom att skapa 

produkter som attraherar (feministiska) kvinnor. I en intervju uttalar sig Ulf Svensson, 

talesperson för Swedish match, på följande sätt;  
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Kvinnor vill inte bli uppfattade som en kategori. De vill inte ha någon “Tjejöl” heller. Vi 

skulle aldrig lansera ett kvinnosnus. Men många kvinnor tycker att lössnuset är för 

kladdigt. Och för dem passar portionssnuset bättre (Sundling 2003 :28).  

Tobaksföretaget var alltså redan 2003 i högsta grad medvetna om hur de ska och inte ska 

marknadsföra snuset för att få kvinnliga konsumenter.  

4 Empiriskt material & metod 

För att få fram det komplexa i subjektets erfarenheter menar Madison att intervjun är den metod 

som får deltagarna att inte bara vara undersökta objekt utan även ger dem möjligheten att själva 

konstruera sig som subjekt (Madison 2005: 25).  

The interview is a window to individual subjectivity and collective belonging: I am 

because we are and we are because I am (Madison 2005: 26). 

Då vår studie syftar till att undersöka meningsskapande processer, alltså något som måste berättas 

fram med ord för att bli till, har vi valt intervjun som metod. Språket är, enligt historikern Joan 

W. Scott, ett meningsskapande system vilket möjliggör och reglerar hur människor kan förstå och 

representera sin verklighet och sig själva (Scott 1988: 34). För att få ta del av människors 

förståelser och berättelser är alltså intervju en ytterst lämplig metod, just för att språket där är det 

centrala.  

Vi har utgått från Caroline D Bakers teorier om accountability - hur intervjuare och intervjuade 

vill göra sig begripliga inför varandra utifrån de roller de tilldelas i intervjun (Baker 2002: 783-

784, 793). Med denna etnometodologiska förståelse betraktar vi intervjusituationen som en social 

händelse under vilken både vi som intervjuare och de intervjuade agerar utifrån för stunden givna 

roller. Vi menar alltså att materialet inte är att betrakta som deltagarnas opåverkade redogörelser 

av en faktisk, naturalistisk verklighet utan att vem som deltar i samtalet och på vilka premisser 

påverkar vilket material som produceras. I samklang med detta menar Kvale och Brinkmann att 

forskningsintervjun är ett samtal där kunskap skapas i interaktionen mellan intervjuaren och den 

som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann 2014: 18-19 35).  

Den intervjumetod som Kvale och Brinkmann lägger fokus på och som vi har utgått ifrån, är 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Denna typ av intervju syftar till att undersöka informantens 

beskrivningar av sitt liv, för att sedan tolka betydelsen av deras berättelser (Kvale & Brinkmann 
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2014: 19). De menar att kunskapen som intervjun konstruerar bygger på kommunikation och 

”inter views – det som sker mellan två seenden”. Då intervjun involverar minst två personer bör 

den betraktas som en social praktik som påverkas av inbördes relation var av även kunskapen den 

producerar bör betraktas utifrån den sociala situationen som den är en produkt av (ibid: 18-19, 

35). Med denna förståelse kan intervjun definieras utifrån vad den inte är; varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, utan någonting mitt emellan dessa (ibid: 19).  

Vi har genomfört nio halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Under sju av nio intervjuer har vi 

båda deltagit. Vi har turats om att intervjua och då har den ena lett samtalet medan den andra 

lyssnat och inflikat med följdfrågor ibland. Vi har också genomfört var sin intervju på egen hand.  

I enlighet med Kvale och Brinkmanns riktlinjer för halvstrukturerad livsvärldsintervju har vi 

under intervjuerna utgått ifrån en intervjuguide med förutbestämda teman (Kvale & Brinkman 

2004: 45), nämligen: relation till snus, snus och feminism, femininitet/maskulinitet, andras 

bemötande och agerande, och bakgrund. Frågorna har ställts i lite olika ordning och form och 

ibland besvarats utan att frågan ställts, men alla teman har berörts under intervjuerna. Deltagarna 

har också fått möjlighet att lyfta egna teman. Intervjuerna har ägt rum hemma hos oss och hos 

deltagare, samt på bibliotek och universitetslokaler. Intervjuerna har med deltagarnas samtycke 

spelats in och de inspelade delarna av intervjuerna är mellan 32 och 55 minuter långa och har 

sedan transkriberats. 

4.1 Studiens deltagare 

Vi efterfrågade att deltagarna skulle vara icke-män, feminister, snusare, och kunna ses för 

intervju i Malmö eller Lund. Vi sökte deltagare via facebook genom att dela ett inlägg i olika 

grupper samt på våra egna facebook-”walls”. De grupper vi delade i var sådana med en 

feministisk/vänsterpolitisk/aktivistisk orientering eftersom ett kriterie var att deltagarna skulle 

vara feminister. Urvalet skedde spontant då vi tog första bästa som hörde av sig.  

Gemensamma nämnare utöver de efterfrågade kriterierna för deltagarna är att samtliga läser vid 

universitetet, är vita och i tjugoårsåldern. En homogen grupp som också vi själva faller inom. 

Detta är inget vi har eftersökt utan troligen en konsekvens av var och hur vi har spridit 

information om att vi söker personer att intervjua. Att våra deltagare är en homogen grupp på 

detta sätt hade kanske kunnat motverkas genom att lägga till i efterlysningen att ålder och 

sysselsättning inte spelar någon roll, eller att dela meddelandet i ett annat urval av grupper. 
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Deltagarna i vår studie är mellan 21 och 26 år och utbildar sig inom ämnen med 

Humaniora/samhällsvetenskaplig anknytning i Malmö och Lund. För mer utförlig information se 

bilaga 1: Studiens deltagare. 

5 Etik 

Som vi tidigare nämnt betraktar vi intervjusituationen utifrån en etnometodologisk förståelse 

(Baker 2002) och som en del i vår etiska reflektion vill vi belysa hur begripliggörandet blivit 

relevant i tillkomsten av vårt material. Vissa av deltagarna har uttryckligen kommenterat att de 

upplever intervjusituationen som besvärlig och en känsla av otillräcklighet: 

Jag känner mig typ lite obekväm, alltså att jag inte har kunnat svara på allt. [...] Men det 

känns som att jag... Men när du skrev det att såhär “ja, men jag passar ju in på det” [de 

kriterier vi ställde på deltagarna], så då... - Moa 

Nej jag tänkte väl mest att “va kul, det här passar mig”... Att jag ville vara med. Sen om 

det har blivit något av det, det vet jag inte. - Lou 

Som citaten visar ovan misslyckades vi i vissa av mötena med att bygga upp ett tillräckligt 

förtroende gentemot de intervjuade. Detta är dock en balansgång då en för stor närhet i intervjun 

också kan försämra intervjuns kvalitét. Vi har själva en närhet till ämnet och personerna vi 

forskar om. Tre av deltagarna är för oss bekanta sedan tidigare, resterande träffade vi för första 

gången under intervjun. Två av de för oss bekanta deltagarna hade vi tidigare diskuterat ämnet 

med innan intervjun vilket troligen påverkade deras svar.  

De deltagare vi inte tidigare var bekanta med hade endast fått den information efterlysningen 

bestod av samt ett dokument med mer ingående information. Med dokumentet avsåg vi främst att 

förklara de kriterier vi ställt på deltagarna och syftet med intervjuerna, samt att redogöra för hur 

materialet skulle komma att användas. Denna information syftade främst till att deltagarna skulle 

kunna ge ett informerat samtycke. Med informerat samtycke menas, enligt Madison, att 

deltagaren får information om vad forskningen syftar till och vad deras deltagande innebär. De 

ska ha kännedom om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra tillbaka sitt 

deltagande utan några negativa konsekvenser (Madison 2005: 114). Madison menar också att 

samtycke är en process som måste upprättas kontinuerligt (ibid) Därför har vi återigen, i början 

av intervjuerna, muntligen försäkrat oss om deltagarnas samtycke. Då konfidentialitet uppnås i 
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kommunikation mellan forskare och deltagare (Kvale & Brinkman 2014: 107-109) har deltagarna 

även erbjudits att få läsa igenom och korrigera transkriberingen, vilket några tackat ja till.  

Det är forskarens ansvar att göra sitt yttersta för att avidentifiera studiens deltagare. Total 

anonymitet kan dock aldrig garanteras vilket också är viktigt att framhålla (Madison 2005: 111). 

När vi berättade för deltagarna att vi ämnade figurera deras namn erbjöd vi dem att själva få välja 

nya namn. Något vi i efterhand insåg kan riskera deltagarnas integritet. Detta gör att de lätt kan 

identifiera sina egna uttalanden i uppsatsen, vilket kan skapa obehag när deras ord har 

analyserats, tolkats och teoretiserats bortom deras kontroll. Vi som forskare innehar i detta läge 

en överordnad position i en asymmetrisk maktrelation. Kvale & Brinkman understryker att det är 

intervjuaren som definierar och kontrollerar situationen och som i egenskap av forskare på sätt 

och vis innehar tolkningsföreträde framför de som blir intervjuade (Kvale & Brinkmann 2014: 

19, 53). Eftersom vissa av deltagarna har valt sina egna figurerade namn  har vi ibland i analysen 

medvetet bytt plats på namnen för att skapa distans och disorientering hos deltagarna. Detta blir 

också ett sätt att ytterligare minska risken för att någon av deltagarna ska komma att identifieras 

av övriga läsare. 

Kvale och Brinkmann menar att konfidentialitetsfrågan inte är helt oproblematisk då den kan gå 

stick i stäv med andra etiska aspekter av forskningsprojektet; ”Konfidentialitet som ett etiskt 

osäkerhetsområde hör ihop med problemet att anonymitet å ena sidan kan skydda 

intervjupersonerna och å andra sidan kan fungera som ett alibi för forskaren så att hon kan tolka 

deras uttalanden utan att bli motsagd” (Kvale och Brinkmann 2014: 109). Vi vill understryka att 

vi inte ämnat skapa ett sådant alibi för oss själva, varken genom att figurera namnen eller ibland 

låta dem byta plats. Förhoppningsvis har vi undvikit att en sådan etiskt motstridig situation 

uppstått genom att vi utfört en kritisk etnografi med självreflektion. Vi syftar på det Noblit et al. 

skriver, nämligen att vi som forskare alltid ska ifrågasätta vår egen position och reflektera över 

vår relation till deltagarna för att bli medvetna om när vårt anspråk på att representera andra går 

för långt och när forskningen blir domesticerande (Noblit et al, i Madison 2005: 7).  

Madison diskuterar forskarens ställning och varnar för en oetisk position kallad ”Ethnographer’s 

infatuation” (den av förälskelse förblindade etnografen). I denna ställning överidentifierar 

forskaren sig med studiens deltagare och tolkar ytliga liknelser mellan sig själv och deltagarna 

som bevis på deras samhörighet. Denna föreställning riskerar att göra forskaren blind för 

olikheter eller avvikelser från sin egen syn så att den går miste om relevanta upptäckter 

(Counquergood i Madison 2005: 125-126). Eftersom vi själva uppfyller de kriterier vi ställer på 
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deltagarna, d.v.s. är icke-män, feminister och snusar fanns risken att vi skulle romantisera deras 

berättelser och förutsätta att vi hade liknande erfarenheter och syn på världen. Detta har vi varit 

medvetna om i analysprocessen, något som förhoppningsvis har förebyggt ett intagande av denna 

forskarposition.  

6 Analysmetod 

Med intervjuerna i form av transkriberingar har vi använt oss av Rennstam & Wästerfors Från 

stoff till studie för att sortera, reducera och argumentera för vårt material. Enligt Rennstam och 

Wästerfors består analysarbetet av kvalitativt etnografisk forskning av tre olika moment; sortera, 

reducera och argumentera som är lösningar på de problem som de ställer upp i relation till 

kvalitativ analys; kaosproblemet, representationsproblemet och auktoritetsproblemet (Rennstam 

& Wästerfors 2015: 11). 

Sortering går ut på att organisera sitt material och göra det lättare att navigera sig i det kaos som 

materialet från början befinner sig i. Redan i denna fas görs ett urval av vad som kommer bli 

framträdande i det färdiga resultatet (Rennstam & Wästerfors 2015: 67). I denna första fas menar 

författarna att en tar vara på innehållet. Det är dock viktigt att inte bara lägga vikt vid vad som 

sägs utan också hur det sägs (ibid: 69-70). Genom att även lägga märke till i vilken form 

innehållet presenteras ges en förståelse för hur deltagarna förstår och konstruerar samhället, 

strukturer och sin omgivning (ibid: 69-70). Vi har sorterat vårt kvalitativa material i omgångar, 

vilket enligt författarna är en nödvändig process för att arbeta fram de kategorier som analysen 

senare kan delas in i (Rennstam & Wästerfors 2015: 74-75). Vi har förhållit oss i enlighet med 

författarnas riktlinjer om att fortfarande ha materialets helhet i åtanke även då specifika utvalda 

delar stått i fokus (ibid: 135). Första sorteringen utgick ifrån intervjuerna var för sig, en slags 

första bekantskap med materialet med ett induktivt förhållningssätt för att låta materialet tala för 

sig självt. Detta för att inte för tidigt tvinga in materialet i teoretiska ramverk. Då vår studie är 

induktiv och bygger på ett omfattande empiriskt material har analysdelen, med en mängd citat, 

fått stort utrymme i uppsatsen. 

Efter den initiala sorteringen gjorde vi en andra sortering utifrån de teman och kategorier vi 

identifierat som återkommande i intervjuerna. Enligt Rennstam och Wästerfors är sortering 

lösningen på “kaosproblemet” - det empiriska materialet kommer inte färdigsorterat utan behöver 

behandlas för att lättare möjliggöra analys (Rennstam & Wästerfors 2015: 69). Vi samlade alla 
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citat med samma kodning för att kunna gå vidare till nästa steg i analysen - reducering. Vi har 

valt att reducera materialet enligt det som författarna benämner illustrativ reducering, alltså att 

välja ut de delar som bäst representerar ett fenomen som forskaren har identifierat inom kategorin 

(ibid: 103-104, 112). Eftersom vi valt detta sätt att reducera materialet har urvalet av citat skett 

parallellt med det tredje steget i Rennstam & Westerfors analysmodell - att argumentera. Det är i 

den tredje fasen som empirin kan anknytas till teoretiska begrepp och därmed föras in i dialog 

med det vetenskapliga fältet (ibid: 137-139). Detta för oss vidare till de teorier som vi använt för 

att argumentera utifrån och förstå vårt empiriska material med. 

7 Teori 

I vårt teorikapitel vill vi dels presentera de teorier som vi kommer göra analysen utifrån, men 

även synliggöra vår poststrukturalistiska utgångspunkt för att tydliggöra vår teoretiska och 

epistemologiska position.  

7.1 Snusets tillblivelse i språket  

Enligt Scott finns det inte något direkt samband mellan språket och verkligheten, vilket innebär 

att det inte finns någon essentialistisk verklighet vi med språket kan göra en sanningsenlig 

redogörelse av (Scott 1988: 34-35). Poststrukturalism erbjuder en förståelse av hur 

identitetskonstruktion sker genom text, språk, och handlingar. Scott beskriver språkanalys som en 

ingångspunkt till att förstå hur sociala relationer och kollektiv identitet skapas och därmed också 

hur dessa fungerar (ibid: 34). En poststrukturalistisk analys har språket som utgångspunkt då det 

är där omförhandling av verkligheten sker och det verktyg i vilket förändring syns (ibid: 34-35). 

Det är med denna poststrukturalistiska syn på språkets meningsskapande effekt som vi anser det 

relevant att undersöka våra deltagares förståelse av snus. Vi menar att snus är en diskursiv praktik 

genom vilken deltagarna konstruerar sina identiteter och relaterar sig socialt. Att analysera denna 

process ger oss en möjlighet att begripliggöra deras uppfattning av världen.  

Meningsskapande bygger alltid på skillnadsgörande. En term får sin mening genom att en anti-

term definieras som dess motsats (Scott 1988: 36-37). Detta har även diskuterats av Derrida som 

menar att motsatsparen skapar en hierarki där den ena konstrueras i negation till den andra. “A 

definierar sig självt och sin negation, icke-A”. Till exempel har språket överordnat etablerat 

termen ”man” och på den grundvalen betydelsesatt ”kvinna” som allt det som är icke-manligt 
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(Lykke 2009: 76)”. Den underordnade termen blir en rörlig kategori då den hela tiden konstrueras 

som det den hegemoniska termen inte är och det är just denna rörlighet som kan användas för att, 

genom dekonstruktion, visa på att skillnaderna är konstruerade och inte naturliga (ibid: 76). Vid 

en analys av språket räcker det alltså inte att ta fasta på det som explicit uttalas utan också belysa 

det som detta uttalande implicit refererar till (ibid: 36-37). I linje med detta har vi tagit fasta på 

både det deltagarna säger rent konkret men också vad de uttrycker genom motsatsmeningar och 

hur de skapar sin identitet genom disidentifikation.  

Meningen kring snus blir till i språket både i form av verbal kommunikation, som i studiens 

intervjuer, och i icke-verbal kommunikation, i handlingen att snusa. För Scott och Derrida är 

språket, i form av det talade eller skrivna ordet, utgångspunkten för den poststrukturalistiska 

analysen. Meningsskapande processer genom språket innefattar handling likaväl som text, vilket 

konsumtionsvetaren Kritsadarat Wattanasuwantar tar fasta på i sina teorier om identitet och 

tillhörighet. Wattanasuwan betraktar varor som symboliska resurser med inneboende värden. 

Värden som fyller en viktig funktion i identitetsskapande och konstruktion av en 

grupptillhörighet (Wattanasuwan 2005: 180). Utifrån Sartres teorier om att vi förstår vilka vi är 

genom vad vi äger så konstaterar Wattanasuwans alltså att vår upplevda subjektsposition 

konstitueras genom konsumtion (ibid: 181). Wattanasuwans menar att konsumtion kan skänka 

upplevd frihet genom att varors symboliska värde kan användas för att skapa sin identitet efter 

önskan (ibid: 180-181). Snus, i egenskap av handelsvara, är alltså ett medel för att performativt 

signalera sin identitet utifrån den mening som snus har tillmätts i språket. Då individen 

konsumerar sin identitet upprätthålls det kommodifierade samhället.  

7.2 En förståelse av kön och genus som sociala konstruktioner  

Queerteoretikern Judith Butlers teorier om performativitet utgår från poststrukturalistiska ideér 

om hur diskurser konstruerar verkligheten och oss själva. Hon hävdar att vi agerar och skapar oss 

själva genom tal men att även kroppen är en del av detta språk. Genom de diskursiva praktiker vi 

ständigt utför konstruerar vi oss själva som subjekt (Butler 2007: 18). Det är utifrån Butlers 

poststrukturalistiska och queerfeministiska förståelser som vi vill närma oss snusande som 

identitetsskapande, performativ och subversiv praktik.  

Butlers teori om kön som performativt är starkt kopplat till poststrukturalismens syn på subjektets 

tillblivelse genom språket. Hon menar att det könade subjektet blir till genom att det benämns om 

och om igen tills det framstår som “något substantiellt och essentiellt (Lykke 2009: 66)”. För att 
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kunna bli begripligt i samhället blir subjektet tvunget att performativt och upprepande skapa sig 

självt inom de givna diskursiva och språkliga ramar som kön och sexualitet konstrueras genom. 

Trots att det inte finns något essentiellt eller materiellt kön så blir effekten att det framträder ett 

kön som uppfattas som naturligt (ibid: 66, 119). Kön uppfattas på detta vis som biologiskt och 

som föregående genus. Istället menar Butler att även det materiella könet är diskursivt 

konstruerat och föregås av det sociokulturella könet: genus. För att dekonstruera falska 

föreställningar om biologisk determinism som följder mellan kön, kropp och sexualitet menar 

Butler att vi behöver dekonstruera själva förståelserna av våra kategorier i grunden (Butler 2007: 

93-95). Eftersom subjektet skapas av diskurser så finns det en möjlighet till motstånd i själva 

diskursen (ibid: 214-215).  

7.3 Snusning som subversiv praktik  

Subversiva handlingar är handlingar som leder till att förmodade kausala samband exponeras som 

konstruerade vilket omstörtar makt. Att visa meningar som obestämbara och inte möjliga att 

inordna i ett fast binärt system är, enligt Lykke, ett slags uppror mot dominanta diskurser vilket 

leder till att dikotomier förlorar sin auktoritet och legitimitet och därmed sin makt (Lykke 2009: 

193). Detta är en process som genom att omvända och omplacera binära logiker visar hur 

motsatser är skapade i språket och inte är egentliga eller “naturliga” skillnader (ibid: 38). Målet 

med dekonstruktion är dock inte att visa på logiska felslut, utan att visa att det helt enkelt inte 

finns några “rätt” eller “fel” överhuvudtaget (Lundahl 2001: 2). Syftet med dekonstruktion är inte 

att eliminera alla värden och skillnader utan snarare att synliggöra effekten av att den uppbyggda 

dikotomin ses som naturlig (Scott 1988: 38).  

Butler diskuterar hur vi kan förhålla oss till kategorin ”kvinna” som politiskt feministiskt subjekt 

och hur vi kan göra motstånd mot subjektets fasta konstruktion genom att dekonstruera och 

resignifiera detsamma genom subversiva handlingar. Genom att utvidga vad som är möjligt att 

förstå som ”kvinna” dekonstruerar vi traditionella föreställningar om ett binärt könssystem. 

Eftersom kön görs performativt hela tiden, om och om igen, så ska en också ständigt göra 

motstånd. Detta subversiva motstånd är det som Butler definierar som queer. Det görs genom att 

dekonstruera och resignifiera, genom att ge kön ny betydelse och genom att performativt 

omskapa kategorier genom subversiva handlingar (Lykke 2009: 44). I enlighet med Butler 

betraktar vi kön likaväl som genus som sociala konstruktioner och kvinnors snusning som en 

diskursiv handling med inneboende subversiv potential. 
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Lykke menar att ett kategoriserande av maskulint och feminint delvis befäster det binära 

könssystemet (Lykke 2009: 42-43). Binärer befästs genom sitt påstådda upplösande, något som 

Patricia Hill Collins diskuterar utifrån rasbegreppet i USA. Hon menar att genom att fokusera på 

odefinierbar rasifiering som en utsuddning “i mitten” så definieras och synliggörs de två ändarna 

av binären och rasistiska strukturer kvarstår (Collins 2013: 74-75). Denna kritik kan även 

appliceras på genus och skulle då innebära att genom att undersöka feminin maskulinitet och 

maskulin femininitet som hopsmältande och överskridande kategorier så består fortfarande det 

feminina som det maskulinas motpart varvid genushierarkin inte ifrågasätts. Paradoxalt nog 

befästs alltså kategorierna och dikotomin genom att fokusera på hur de går in i varandra.  

7.4 Kvinnlig maskulinitet och upprätthållandet av könsbinärer 

Butler myntade termen den heterosexuella matrisen för att förklara hur genus blir begripligt först 

när kroppsligt kön, sexuellt begär och sexuellt beteende stämmer överens. För att inte falla 

utanför denna matris och därmed bli obegriplig behöver det finnas en kausal ordning där det 

biologiska könet följs av rätt genus och begär till det motsatta könet (Butler 2007: 68-69). 

För att begripliggöra våra deltagares förståelse av sin grupptillhörighet i relation till resterande 

samhälle har vi använt R.W. Connells teoretiska ramverk om genusordningar och genusregimer 

(Connell 2009). Connell skriver att genusrelationer organiseras utifrån det hon kallar en 

genusorordning, det större arrangemang som råder i samhället och som präglas av den 

heterosexuella matrisen. Det kan även uppstå genusregimer, mindre arrangemang som är 

specifikt kontextualiserade och producerade i en avskild grupp där andra normer och regler,  än 

dem i genusordningen, konstrueras (ibid: 101-102). Dessa teoretiska ramverk om hur genus 

bildas, disciplineras utifrån den heterosexuella matrisen och omförhandlas inom genusregimer är 

användbara för att förstå hur våra deltagare förhåller sig till sin omvärld både inom och utanför 

sin egna grupptillhörighet. 

Som vi visat är snus historiskt förknippat med maskulinitet och för att förstå vilka maskuliniteter 

detta handlar om har vi använt oss av R.W. Connells teorier. Maskuliniteter förhåller sig i en 

hierarkisk ordning där den maskulinitet som för tillfället motsvarar patriarkatets legitimitet 

överordnas (Connell 2008: 115). Andra maskuliniteter som är marginaliserade eller underordnade 

ställs i motsättning till den hegemoniska maskuliniteten genom bland annat rasifiering och 

klassmärkning (ibid: 118).  



 

16 

Connell teoretiserar maskulinitet endast då den besitts av manligt kodade kroppar, något som 

Judith Halberstam kritiserar då hon menar att maskulinitet även kan besittas av kvinnligt kodade 

kroppar. Halberstam menar att maskulinitet historiskt sett kopplats ihop med manlighet, trots att 

kvinnor ofta också innehar maskulinitet (Halberstam 1998: 14-15). Hon undersöker varför 

kvinnors maskulinitet inte tolkas som just maskulinitet och finner att detta beror på att 

maskulinitet aktivt nekats kvinnan och istället reserverats för den manliga kroppen (ibid: 269). 

Först när vår blick är fri från kroppsligt kön kan vi se och till fullo förstå och begripliggöra andra 

(underordnade) maskuliniteter (ibid: 2-3, 17). Manliga maskuliniteter underordnas genom 

femininisering (Connell 2008: 117) och samma process, fast det motsatta, sker då icke-

hegemoniska femininiter underordnas genom att de maskuliniseras. Något Beverly Skeggs tar 

fasta på.  

7.5 (O)Respektabilitet som riktmärke  

Ett genomgående tema i våra intervjuer har varit klass och därmed också respektabilitet. Beverly 

Skeggs etnografiska studie undersöker hur vita arbetarklasskvinnor i Storbritannien konstruerar 

subjektivitet utifrån sociala positioner och kulturella föreställningar (Skeggs 1997: 10). 

Respektabilitet är en markör för medelklass och likställs med en hög moral och värdighet (ibid: 

12-13). För kvinnorna i studien är respektabilitet ett riktmärke att navigera efter där det som står i 

motsättning till de vita medelklasskvinnornas identitet inte är respektabelt (ibid: 12). Vårt 

empiriska material skiljer sig från Skeggs, då vi undersöker unga akademiker. Personer som 

alltså, oavsett sin tidigare bakgrund, delvis befinner sig i ett medelklassammanhang. För den som 

inte har en arbetarklassbakgrund, eller som för stunden kodas som medelklass, kan respektabilitet 

bli ett riktmärke att navigera utifrån, men i en annan riktning - nämligen att bli mindre 

respektabel. 

Det var först under 1800-talet som en definierbar arbetarklass uppstod. Hos medelklassen fanns 

ett intresse av att definiera dessa andra, för att själva framträda i kontrast mot arbetarklassen 

(Skeggs 1997: 14-15). Kvinnor blev den grupp utifrån vilken konstruktionen av de olika 

klasserna utgick. De nationalistiska intressen som florerade under denna tidsperiod bidrog till att 

det var just kvinnor, i egenskap av nationens reproducerande kraft, som blev måttstock för 

respektabilitet. Den vita medelklassfamiljen var den plats utifrån den respektabla kvinnan 

konstruerades, som en god hustru och moder, med en behärskad sexualitet och ett gott moraliskt 

leverne (ibid: 15). De som uppfattades som icke-respektabla, d.v.s. arbetarklass- och rasifierade 
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kvinnor, tillskrevs karaktärsdrag som omoraliska, vulgära och farliga (ibid: 13-15). Skeggs 

beskriver hur kvinnorna i studien, genom att vara arbetarklass, placeras utanför femininitetens 

hegemoni. Något de själva också internaliserade. De ansåg sig själva vara ofeminina tills 

motsatsen bevisades, vilket ledde till ett upplevt krav på att konstant bete sig kvinnligt för att 

läsas som autentiskt feminina och därmed också respektabla (ibid: 185).  

Femininitet, maskulinitet och klass går inte att särskilja utan integreras och omförhandlas i ett 

dialogiskt förhållande. Parallellt med vår poststrukturalistiska och queerteoretiska utgångspunkt 

förhåller vi oss därför även till ett intersektionellt perspektiv vilket enligt Lykke innebär att 

strukturer inte kan förstås utan att ta hänsyn till hur olika sociala kategorier samspelar med 

varandra (Lykke 2009: 204). Vi har alltså genomfört en intersektionell analys för att undersöka 

vad som händer i intersektionen mellan kön och klass, därför att de sinsemellan påverkar samt 

konstituerar varandra.  

8 Analys 

Våra två första kapitel syftar till att introducera läsaren ytterligare till det material vi har utgått 

ifrån, genom att belysa vilken mening som tillmäts snus ur ett allmänt och ett personligt 

perspektiv. Vi kommer att inleda analysen med att presentera snusaren som stereotyp genom att 

kort beskriva de klichéartade bilder av snusaren som våra deltagare uttrycker. Efter att ha visat 

vilka föreställningar deltagarna har av andra snusare går vi in på snus som kommunikation och 

undersöker snusets roll i sociala sammanhang. 

I de sista tre kapitlen går vi djupare in på hur deltagarna omförhandlar och konstruerar identitet 

genom att snusa och hur detta relaterar till genusordningar och klasstrukturer. Analysens tredje 

kapitel behandlar deltagarnas normbrytande som identitet & grupptillhörighet utifrån klass, 

feminism och politisk tillhörighet, både på ett individuellt plan och utifrån önskad 

grupptillhörighet. Därefter undersöker vi, i snusning - en (o)könad praktik, vilka premisser 

snusets könade kodning utgör för deltagarnas identitetsskapande. Analysens femte och sista 

kapitel, snusning - en (o)respektabel praktik, behandlar klassmärkt femininitet och undersöker 

respektabilitet i relation till snus. 
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8.1 Snusaren som stereotyp 

Klass, liksom kön, är en social konstruktion som naturaliseras genom performativa och 

diskursiva processer. Representationen av arbetarklassen som icke-respektabel sker genom 

performativt upprepande där den stereotypa framställningen saknar original och istället refererar 

till sig själv som källa (Skeggs 1997: 16). Vi ser exempel på denna stereotypa representation av 

arbetarklass även i våra deltagares framställningar. 

Flera olika stereotyper av snusaren framträder i studien och samtliga deltagare ger uttryck för att 

vara medvetna om dessa diskurser på ett eller annat sätt. Scott menar att allt meningsskapande 

och därför också skapandet av identitet bygger på att konstruera skillnad (Scott 1988: 36-37). 

Utifrån detta blir det begripligt att deltagarna ibland använder stereotypen som en referenspunkt 

att skapa disidentifikation gentemot. Ibland uttrycks en föreställning omedvetet och ibland 

beskrivs stereotyperna som förlegade eller inaktuella bilder vilka inte längre har någon relevans. 

Att deltagarna avfärdar stereotypernas betydelse kan ses som ett sätt att försöka resignifiera eller 

denaturalisera tidigare hegemoniska diskurser. I vissa fall använder deltagarna ord så som 

“norm”, “föreställning” eller “stereotyp” när de benämner diskurser om snusaren. Att använda 

sådana ord blir ett sätt att distansera sig från att det skulle vara ens egna föreställningar eller att 

det skulle spegla en verklighet. Vi menar att oavsett hur stereotyperna kommer till uttryck hos 

deltagarna så förhåller de sig till dessa uppfattade föreställningar genom att benämna dem. 

Det förekommer flera olika varianter på lågt klassmärkt maskulinitet, eller som Connell skulle 

uttrycka det - marginaliserade maskuliniteter (Connell 2008: 115-118), som t.ex. bonden, 

byggarbetaren, raggaren och hockeykillen. Den mest frekvent förekommande stereotypen, som 

inte tycks undgå någon, är arbetarklassmannen från landsbygden. En person som är kodad med 

en specifikt klassmärkt maskulinitet, har ett kroppsligt arbete och som lokaliseras utanför den 

civiliserade och intellektuella stadsmiljön. Denna stereotyp blir ofta aktuell i samband med 

lössnus vilket deltagarna tar avstånd ifrån och ofta beskriver som äckligt. 

Jag tänker att det är fler, till exempel i arbetarklassen eller vad man ska säga, som snusar 

än vad det är i de högre klasserna. Och sen likadant när det gäller män så har jag en 

fördom om att arbetarmän snusar lössnus. - Emelie 

Det kan vara typ någon kusins man från “schlätten” [slätten]. - Madelene   
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Emelie positionerar snus i de lägre klasserna och Madelene placerar denna lössnusande 

arbetarklassman på landsbygden. Vidare framkommer föreställningen om den lesbiska vilken 

framställs som en person med många olika maskulina attribut, däribland snuset: 

Jag tänker såhär också att det finns en bild av en lesbisk person. Och om en ska dra alla 

typiska föreställningar som finns kring den personen så är det typ någon som är 

manhaftig, snusar och har kort hår och yadayada. - Lou 

När en kvinnligt kodad kropp antar maskulina uttryck rubbas föreställningen om hur en kvinna 

ska vara enligt den heterosexuella matrisen (Butler 2007) och hon faller utanför hegemonins 

begriplighet. När det väl har uppstått förvirring kring det naturliga sambandet som kropp, 

beteende och begär utgör så kan även hennes sexualitet antas falla utanför matrisen. Detta kan 

vara en förklaring till att kvinnor som snusar ibland antas vara lesbiska. En annan stereotyp som 

varken är feminint eller maskulint kodad, men däremot klassmärkt, är den orespektable, som är 

en lågutbildad person med dåligt leverne: 

Vissa tycker också att det är lite stupid o snusa när man vet att det är någonting som inte 

är bra. - Madelene 

Ja nä men min familj är väl medelklass och har väl ganska tradition av utbildning och så. 

Och jag tänker att det kanske säkert lite hänger ihop med att ingen av dem snusar eller 

röker. Och de är väldigt välinformerade om att det [snus] är, inte är en bra sak. Och att det 

har varit viktigt med typ hälsa och ja leverne, levnadssaker liksom. - Emelie 

Att vara snusare kopplas samman med ointelligens och i citaten ovan går det att utläsa en 

stereotyp som skapas i motsättning till den välinformerade, hälsomedvetna medelklassen. 

Stereotypen den orespektable har dålig kunskap om att snus är skadligt och därmed också ett 

dåligt omdöme och leverne generellt. Dessa drag är utmärkande för orespektabilitet utifrån 

Skeggs teorier (1997). Ibland när deltagarna pratar om stereotyper formulerar de sig på ett sådant 

sätt att deras uttalande bör betraktas utifrån Bakers accountability-begrepp. Att beskriva 

stereotypen och visa sin vetskap om dess existens blir ett sätt att leva upp till kravet på att vara en 

kompetent deltagare, förmögen att göra en klass- och genusanalys inför oss som intervjuar: 

Om man ska prata stereotyper. Det är inte jättefräscht att göra det. Men typ i 

flatcommunities så är det ju, tycker jag vad jag liksom har upplevt, så känns det ganska 

vanligt att flator snusar. - Emma 
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Det finns ju också grejen att det skulle vara bonnigt också tänker jag. Som jag tror 

fortfarande kan vara en bild liksom, även om den kanske är mindre stark. - Jennifer 

Både Emma och Jennifer uttrycker en medvetenhet om att de beskriver en norm i samhället och 

poängterar därmed att detta inte nödvändigtvis är deras egna åsikter. Vid andra tillfällen har den 

snusande stereotypen arbetarklassmannen från landet formulerats mer som en definierad 

referenspunkt snarare än som ett sätt att visa sin kunskap: 

Unga män på landsbygden som typ snusar någon grov, rälig blandning. Typ, det som jag 

växte upp med. - Vanessa 

Genomgående tycks det vara tämligen oproblematiskt för deltagarna att arbetarklassmärka snuset 

och benämna stereotyper utan att kritiskt reflektera över dem. Det är inte alltid lika självklart att 

erkänna snusets maskulina kodning som det är att positionera snuset hos arbetarklassen. Vi ser 

detta som en indikation på att klassbegreppet inte är lika närvarande och självklart i våra 

deltagares medvetande som genusbegreppet är. En förklaring till detta kan vara att vi efterfrågade 

att deltagarna skulle vara feminister men inte nämnde att vi även skulle diskutera klass. Efter den 

andra intervjun vi genomförde märkte vi att klass som begrepp inte automatiskt kom upp som 

samtalsämne. Vi började då att i slutet av varje intervju uttryckligen efterfråga deras tankar om 

snus i relation till klass. När deltagarna får frågan verkar de, till skillnad från när vi diskuterar 

ämnet kön, inte veta vad de ska svara och förklarar sig ofta med att klass och snus inte är något 

de reflekterat över särskilt mycket.  

I jämförelse med genus som tycks vara ett laddat ämne framstår klass som mindre farligt och 

något de relativt lättvindigt uttalar sig om. Eftersom de ofta inte har reflekterat över klass tolkar 

vi delvis deras framställningar av samhälleliga stereotyper och normer som deras enda sätt att 

lyckas besvara frågan. En annan förklaring till tystnaden runt klass hittar vi hos Skeggs som 

beskriver hur klass i nutid har institutionaliserats och osynliggjorts då begreppet inte längre 

behöver vara närvarande för att medelklassens identitet och privilegier ska kunna garanteras 

(Skeggs 1997: 19). Vi tolkar alltså deltagarnas tystnad runt klass dels som ett symtom på att 

klassbegreppet historiskt har raderats ur det kollektiva medvetandet i enlighet med de övre 

klassernas intressen, men också som att det kan vara ett känsligt ämne och något som deltagarna 

på förhand inte var beredda att prata om. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att deltagarna visar en medvetenhet kring olika stereotyper 

av snusaren. Den maskulinitet som snus kodas med förbinds med arbetarklass och när denna 
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maskulinitet möter en kvinnligt kodad kropp kan detta resultera i en föreställning om lesbiskhet. 

Med få undantag är stereotyperna marginaliserade och placerade långt bort från akademien då 

snusaren även kan ses som oinformerad och korkad.  

8.2 Snus som kommunikation 

Snuset fyller flera olika funktioner för deltagarna. Gemensamt för samtliga deltagare är att de har 

positiva känslor till snus och beskriver sitt beroende som en trygghet, kärlek eller en kompis. 

Dock ibland med en viss ambivalens som kommer sig av snusets hälsorisker. Med få undantag 

vill ingen av deltagarna sluta, men vissa ångrar att de började. De flesta kom i kontakt med snus 

eller började snusa tillsammans med någon eller några de kände, t.ex. en ny vänskapskrets eller 

en bästa kompis. 

Snuset fungerar som ett kommunikationsmedel i sociala sammanhang, där snusaren kan välja att 

visa eller dölja sitt snus för att signalera sin identitet till andra i omgivningen. Wattanasuwan 

menar att varor, just på grund av deras symboliska värde, besitter kraften att skapa en önskad 

gruppidentitet och samhörighet med andra (Wattanasuwan 2005: 182). Detta ser vi exempel på då 

snuset fungerar som en markör på innanförskap för våra deltagare och därför också blir en källa 

till bekräftelse för snusaren. 

Bland annat en väns reaktion när hon fick reda på att jag snusade var “yeah” liksom 

(skratt) “you go girl” bara ”fuck yeah” liksom. Som att de skulle vara en tuff grej att göra. 

- Kelly 

Det är ju inte som att vi bara ”råkar” vara snusare och vi ”råkar” vara vänner, utan folk 

börjar snusa för att alla i gänget gör det. - Emelie 

Kelly och Emelie ger exempel på den bekräftelse de upplever inom vänskapskretsen i form av 

positiva reaktioner och grupptryck. Snuset kan också visas för utomstående som ett sätt att 

inbjuda till nya bekantskaper med personer som deltagarna tror sig vilja lära känna. I sådana 

sammanhang kan snuset vara en första gemensam nämnare utifrån vilken en relation kan byggas 

vidare. Påfallande ofta används orden “connection”, “icebreaker” och att “bonda” för att beskriva 

snusets funktion i möte med andra personer. 

Typ när vi började den nya klassen i höstas, så var det, amen typ det är en ganska skön 

sån icebreaker typ såhär “ah, mitt snus är slut” typ “har du en, prilla?” - Emma 
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Men till exempel när jag började i en ny klass i höstas. Då kanske man ändå på något sätt 

ville att folk skulle se det just för att, då om någon annan snusar också, att man kan ha 

någon första connection. Någon man kan börja snacka med. - Sabina 

Det framstår som viktigt för deltagarna att visa sitt snusande i nya sociala sammanhang så som en 

ny klass på högskolan. Då kan snus användas som ett potentiellt samtalsämne. Att prata om snus 

visar sig i realitet inte vara annat än ett ytligt ämne som ingen egentligen ägnar mycket tid åt. 

Oavsett om det gäller vänner, möjliga blivande vänner eller andra så har deltagarna bestämda 

uppfattningar om vilka som kommer uppskatta deras snusande och vilka som skulle kunna bli 

avskräckta av det. Utifrån dessa föreställningar kan snuset också uppvisas för att skapa distans 

gentemot okända personer de inte önskar ha en relation till. 

Jamen ibland kan det kännas som att en kanske kan äckla folk och då känns det liksom 

gött, (skratt) att den personen får en dålig känsla (skratt). Om det är någon som jag inte 

tycker om. - Jennifer 

Negativa reaktioner kan alltså, som Jennifer beskriver, uppfattas som positiva och något 

eftersträvansvärt. Såväl som negativa reaktioner kan uppfattas som positiva så kan positiva 

reaktioner uppfattas som negativa. Om snusaren får uppmärksamhet från rätt person inom den 

egna gruppen är detta oftast bekräftande. Om feedback kommer från oönskat håll, det vill säga av 

personer de inte identifierar sig med, så kan även positiva reaktioner uppfattas som negativa. 

Jag skulle säga att oftast så är det nog inte menat negativt utan det är mer ”å va tufft att du 

snusar fast att du är tjej”. [...] Men att det kan sticka lite i ögonen för att jag ens får en 

kommentar som inte en man skulle få. - Madelene 

Vissa utomstående har inte rätt att uppskatta eller beundra snusaren i egenskap av snusare då de 

anses göra det av fel anledningar. I Madelenes fall väcker det negativa känslor att bli behandlad 

på ett annorlunda sätt än vad hon menar att en man hade blivit. Andra oönskade reaktioner från 

omgivningen kan uppstå då snusaren förminskas till en stereotyp och tillskrivs egenskaper utifrån 

andras förutfattade meningar. I likhet med sina egna stereotypa föreställningar om snusare ger de 

uttryck för att själva bli kategoriserade inom dessa ramar. 

Det är nog speciellt av killar, när de har sett att jag har tagit fram snus o bara ah men typ 

"är du lesbisk?" - Emelie 



 

23 

Emelie menar att hon som snusande kvinna, av män kan bli betraktad som stereotypen den 

lesbiska. Att bli kategoriserad på detta vis väcker dock inte nödvändigtvis obehagskänslor utan 

kan även bli en provokation som motiverar till att snusa ännu mer. 

Vi har konstaterat att snuset innehar ett mångsidigt symboliskt värde som fyller olika funktioner 

för deltagarna beroende på i vilken situation, och med vem, de befinner sig. Snuset kan medvetet 

uppvisas som en symbol för att åstadkomma närhet eller distans. Ibland kan snusaren dock inte 

styra vilka reaktioner den kommer få, vilket ofta resulterar i negativa känslor till skillnad från när 

reaktionerna stämmer överens med deltagarens förväntningar. 

8.3 Normbrytande som identitet & tillhörighet 

Vi har tidigare konstaterat att snus används som ett sätt att i sociala sammanhang signalera till 

andra att kontakt önskas. Denna snusets funktion används oftast bara mot obekanta personer som 

ett första intryck och när relationen väl etablerats har snuset i denna bemärkelse uppfyllt sitt 

syfte. Snuset blir så pass viktigt just i den första kontakten med andra då det är ett sätt att icke-

verbalt kommunicera sin identitet i form av ett synligt attribut som kan kännas igen redan innan 

ett samtal uppstått. Snusande icke-män uppfattas som intressanta och coola, personer som 

förmodas likna deltagarna själva och som de vill identifiera sig med. 

Alltså jag vet inte om jag tycker att det är coolt med just snus eller om jag bara tycker att 

snusare är coola. Vilket är jättekonstigt att säga eftersom jag snusar själv, 

jättenarcissistiskt (skratt). Men jag vet inte, att det är en viss image kanske. -Emma 

Jag tänker nog att det [snus] gör personer mer intressanta. - Sabina 

Jag tror att jag, om jag ska vara ärlig, så tror jag att jag tänker att personer som snusar är 

liksom coolare eller såhär, jag vet inte, någonstans så skiftar det, om jag ser att den person 

snusar. - Moa 

Klassmärkt symbolik 

Det som gör snuset till ett intressant attribut är just det symboliska värde som det besitter och den 

mening som det tillför en persons identitet. Varor är, enligt Wattanasuwan, symboliska resurser 

genom vilka konsumenten kan förhandla, tolka och appropriera dess mening och därigenom 

skapa en unik, personlig identitet. Vidare menar Wattanausawan att konsumtionsvarorna 

reapproprieras och rekontextualiseras i en ständig process där varornas inneboende mening 
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kontinuerligt förändras (Wattanasuwans 2005: 180). Sedan 60-talet har snuset varit förknippat 

med vänstern då vietnamrörelsen approprierade det proletära snusandet som ett sätt att 

solidarisera sig med lägre klasser och göra motstånd mot imperialismen (Sundling 2003: 53-54). I 

dagens patriarkala och liberala samhälle där andra motståndsrörelser tar plats har snusets mening 

omförhandlats och omplacerats till en annan kontext. Vi menar att snusets symbolik, som först 

approprierades av vietnamrörelsen  och omförhandlades till att bli en socialistisk symbol, idag 

reapproprieras av feminister som ett sätt att distansera sig från förtryckande köns- och 

klasstrukturer.  

Respektabla personer konstruerades genom individualitet och i sin differentiering till de 

omoraliska massorna (Skeggs 1997: 13). Medelklassidentitet genom moralisk individualism hör 

samman med kapitalism och därmed borgerlighet och högerpolitisk identitet. Genom att vara 

omoralisk så placerar sig individen i det kollektiva, vilket är arbetarklassmärkt och både genom 

kollektiviteten och arbetarklassbetingningen vänsterpolitiskt kodat. Det kollektiva i att bete sig 

omoraliskt, alltså skada sin hälsa, kan vara en förklaring till varför en känsla av gemenskap 

uppstår genom att snusa. Moa berättar: 

Det är väl en mänsklig grej att man vill, man vill känna samhörighet med folk genom 

sociala praktiker. Typ dricka kaffe, röka, snusa, och sen spelar det inte lika mycket roll att 

de är skadliga, för huvudsaken är att vi kan/… eller så kanske det är ännu bättre att det är 

skadligt för då är det verkligen som att vi gör den här grejen ihop. Vi bryr oss inte. Vi 

sitter i skiten ihop eller någonting. [...] Det är väl också någon sån här skev jävla norm i 

samhället att det är coolt att hålla på med grejer som är skadliga. - Moa 

Att göra skadliga grejer skapar, enligt Moa, en känsla av kollektivitet och kanske är detta så 

attraktivt just för att det situerar individen utanför liberalismens moralitet och istället skapar en 

solidarisering med arbetarklassen. Jennifer har en förståelse av att snus är arbetarklassmärkt och 

menar att detta är en premiss för att hon snusar: 

Alltså jag kanske inte hade snusat om det hade varit en överklassgrej liksom. [...] För att 

(skratt) jag vill ju inte... en vill ju inte framstå som överklass. - Jennifer 

Att snusa blir ett sätt att visa sin identitet för andra, i Jennifers fall genom att det är ett attribut 

som inte traditionellt går hand i hand med överklassen.  
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Dikotomin - samhälle & grupp 

Som vi har visat är snus ett medel för att skapa personlig identitet, såväl som gruppidentitet och 

samhörighet. Deltagarna beskriver ofta sin umgängeskrets som en isolerad enhet där specifika 

värderingar och normer råder, vilka står i opposition till resten av det normativa samhället. 

Man lever i sin bubbla där det är helt självklart att det inte är någon konstig grej att snusa. 

Det kan ju absolut se annorlunda ut i andra kretsar där folk inte är feminister. - Sabina 

Men näst intill alla mina tjejkompisar snusar. Det är lite av en norm där, i våran, vårt lilla 

hörn av världen (skratt). - Vanessa 

Deltagarna identifierar personer inom sin sociala enhet som feminister och snusare, vilket får oss 

att tolka deras intresse för andra snusare som en indikation på att snusning även kopplas samman 

med specifika politiska åsikter. Den sociala krets som deltagarna beskriver som en “bubbla” 

tycks bestå av personer som har en vänsterpolitisk tillhörighet, är feminister och hbtq-personer. 

Det framgår att det inom gruppen råder ett klimat som främjar könsöverskridande uttryck och 

som ifrågasätter normativa föreställningar runt kön: 

Men typ alla mina närmaste kompisar är hbtq-personer. Det är en ganska, asså inte 

homogen grupp men ett ganska öppet klimat typ. Och bland dem så är det många som 

snusar. - Emma 

Jag tycker att separatistiska rum är trevligare helt enkelt. Och jag trivs mycket mer där 

och jag känner mig tryggare och det blir en helt annan stämning. Man typ så här, man kan 

tillåta sig själv att vara inom citationstecken “vulgär” för att man blir inte shamead för 

det. Så då kan man ju typ sådär skratta med munnen full av snus, det är liksom lugnt. - 

Vanessa 

Våra deltagare förhåller sig både till normer i samhället, genusordningen, och normer inom 

gruppen, genusregimen. Dessa regimer är i vår studie inte bara beroende av genus, utan även av 

klass. Normerna i den stora genusordningen är att det är en arbetarklassman som snusar och i den 

lilla genusregimen som våra deltagare befinner sig i är det en kvinna, ofta inom akademien, som 

snusar. Den egna regimen upplevs som så stark och avgränsad att Moa och Sabina inte är helt 

säkra på hur ordningen i det resterande samhället ser ut, utanför deras egen krets: 

Ibland tycker jag det är svårt att veta hur resten av samhället ser ut för att jag lever så 

himla mycket i en bubbla. - Moa 
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Ja, alltså det blir ju lätt ändå att man typ är i någon bubbla och att det är helt normalt att 

alla snusar. Så det är ju säkert så att mina föreställningar inte hänger ihop med samhällets 

föreställningar. [...] Jag vet inte om jag tror att samhället ser det som en maskulin grej att 

snusa. Jag tror inte det är så längre men det kan hända att jag bara är i en bubbla av att 

ingen höjer på ögonbrynen för det liksom. - Sabina 

Detta tyder på att deras egen regim är hegemonisk och går att sluta sig inom och på så sätt delvis 

undkomma resterande samhälles normer och regler, som uppfattas som begränsande och 

förtryckande. 

Ja, asså när det är, typ såhär kretsar utanför, den så lilla vänsterbubblan (skratt) så har jag 

rätt många gånger fått den här reaktionen “va, snusar du?”- Madelene 

Madelene identifierar samhällsordningen, utanför den egna regimen, som ett utrymme där hennes 

snusande inte är väntat och därför väcker reaktioner. Jennifer upplever det som motsägelsefullt 

att individer kan bryta mot normer i relation till samhället medan de samtidigt lever upp till 

normen inom själva gruppen och därmed i relation till den grupp de är en del av inte är speciellt 

normbrytande. 

Det känns ju också lite motsägelsefullt tänker jag. Men så blir det ju också med mycket 

grejer att en skapar bubblor eller vad en ska säga. För att en vill bryta normer och då blir 

det ju, (skratt) alltså att det är i de sammanhangen som folk är lika en. - Jennifer 

Inom den egna gruppen liknar medlemmarna varandra och särskiljs i kontrast till samhällsnormer 

samtidigt som de likställs med varandra. Mening skapas genom att en positiv term presenteras 

gentemot dess antites och betydelse kan alltså inte skapas utan skillnadsgörandet mot en negation 

(Scott 1988: 37). Det är genom disidentifikation och avgränsning mot det som enheten inte är 

som samhörighet konstrueras. Den positiva termen “bubblan”, den egna gruppen av snusare med 

ett öppet klimat, får mening genom att den konstrueras som motsats till den negativa termen 

“samhället”, där förtryckande normer och hierarkier råder. Huruvida personen bryter eller 

bekräftar normer är alltså beroende av om det är normerna inom den egna gruppen eller de 

utanför gruppen som individen jämför sig med. Lou beskriver att hon på grund av sin bakgrund 

inte tror att det är förväntat av henne att hon ska snusa, då detta bryter med föreställningen om att 

hon är skötsam och ordentlig. 

Jag tänker typ att det kanske inte är förväntat av mig att göra det. Det är så svårt för jag 

tänker också att såhär bilden av mig när jag var yngre, eller att jag var duktig och såhär 
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högpresterande. Vilket jag typ fortfarande är, men vill också bryta mot det vilket snuset 

kan hjälpa mig att göra på något sätt. - Lou 

Däremot verkar det vara troligt att hon snusar på grund av den grupp hon tillhör och umgås med: 

Samtidigt så tänker jag också att i min umgängeskrets så är det nog ganska, såhär 

förväntat att jag skulle snusa liksom. - Lou 

Detta understryker den dikotomi våra deltagare upplever mellan regimen och de personer som 

befinner sig utanför denna och visar på de olika förväntningar som finns på individerna inom och 

utanför “bubblan”. 

Medan sen typ i andra kretsar sådär runt universitetet, runt vänstern i Lund och Malmö 

och sånt där så tänker jag liksom typ att det [att snusa] är, det är ju liksom lite bekräftande 

där på ett sätt, för att det är ju liksom lite en norm. - Vanessa 

Även fast jag inte såhär identifierar mig själv som en butchflata liksom. Men ändå att det 

är en del av den identitet som jag har byggt för mig själv liksom. Att om jag befinner mig 

i ett hbtq-sammanhang där folk, snusar, så känner jag mig. Jag känner mig bekväm där. 

Och där tror jag att snuset faktiskt är en större del, än vad jag aktivt tänker på. - Emma 

Vanessa och Emma beskriver det positiva med att befinna sig i en regim där snusande bekräftar 

normen. Emma summerar det öppna klimatet som upplevs råda inom regimen då hon svarar på 

frågan om hon tror att hon hade snusat om hon inte hade varit feminist: 

Kanske inte. Om jag inte hade hamnat i ett socialt sammanhang där det är okej att snusa, 

är okej att vara feminist och vara flata eller whatever liksom. - Emma 

Snuset är ett sätt att kommunicera sin identitet inom och utanför den egna gruppen. Den egna 

gruppen, regimen, skapas i kontrast till den resterande samhällsordningen, där andra normer 

råder. Snus betingas med socialism då det historiskt förknippats med en vänsterrörelse och 

återigen med feminism då icke-män som snusar kopplas ihop med att bryta könsnormer. Att vara 

i akademin, en kontext som är starkt förbunden med en patriarkal borgerlighet, tycks skapa ett 

behov av att skillnadsgöra sig från denna kategori av människor och ideologier. 

8.4 Snusning - en (o)könad praktik 

Vi har tidigare beskrivit hur våra deltagare uppfattar snusande som en normbrytande praktik på 

grund av snusets symboliska värde. Nu undersöker vi på vilket sätt snus kan förstås som 
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normbrytande specifikt i relation till kön. Genomgående förhåller sig deltagarna till kön som en 

rörlig kategori och vill inte att de, som könade individer, ska förväntas ha speciella uttryck eller 

bete sig efter förutbestämda mönster. Att snus är maskulint kodat leder till olika reaktioner hos 

deltagarna och hur de betraktar sitt snusande i relation till kön skiljer sig åt. 

Det subversiva snusandet 

Wattanasuwan menar att människor letar efter symboliska resurser som hjälp för att förhandla, 

tolka och appropriera meningsfullhet i den vardagliga konsumtionen (Wattanasuwan 2005: 180). 

I linje med Wattanasuwans syn på varor betraktar vi snus som en, för deltagarna, väsentlig 

konsumtionsvara i relation till meningsskapande. Att resignifiera kategorin kvinna med en ny 

betydelse skapar, enligt Lykkes tolkning av Butler, förvirring kring vad som är maskulint eller 

feminint betingat (Lykke 2009: 44). Snusning kan betraktas som ett sätt att inta maskulinitet och 

på så vis bryta föreställningen om ett naturligt samband mellan kön och genus. 

Flera av deltagarna pratar om att erövra manliga områden genom att snusa. Eftersom snusande 

traditionellt varit maskulint kodat uppfattas snusande som ett sätt att bryta med könsnormer och 

som en slags performativ praktik (Lykke 2009: 44). 

Jag tänker att det [snus] har haft en väldigt såhär manlig stämpel eller så tidigare och att 

det kanske fortfarande i viss mån är en symbol eller så. Att det lever kvar lite liksom men 

samtidigt såhär om jag kollar i min bekantskapskrets så är det ju lika många eller fler, ja 

som betraktar sig som kvinnor liksom, som snusar. Och det är väl på något sätt såhär 

kanske att en tar över eller erövrar, jag vet inte vad jag ska säga, manliga grejer, områden. 

- Jennifer 

Jag känner att jag får en annan/ att det [snus] ger mig liksom en sorts manlig pondus. Just 

för att det är en fortfarande ganska manligt betingad, grej enligt mig. - Emma 

Genom att visa att maskulinitet kan besittas av kvinnligt kodade kroppar rubbar Jennifer och 

Emma föreställningen om kausalitet mellan kön, uttryck och begär i enlighet med den 

heterosexuella matrisen (Butler 2007: 68-69). Butler beskriver hur vissa handlingar är subversiva 

genom att de belyser kön som en konstruktion och inte något naturligt givet (Lykke 2009: 44). 

För att handlingen att snusa som icke-man ska kunna förstås som subversiv praktik krävs en 

förståelse av snusaren och snuset som motsättningar till varandra på en binär könsskala. Alltså 

måste deltagarna köna både sig själva och snuset för att ge praktiken normbrytande kraft. 
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Ja det blir det väl på något sätt om jag inte då försöker vara kvinnlig och då tar fram 

snuset, för att bryta det så blir det väl, som att jag också lägger liksom värdet i att snuset 

är manligt liksom, fortfarande. - Jennifer 

Jennifer betonar detta med viss ambivalens. För henne verkar det som att det viktigaste är att 

omförhandla sin egna framtoning snarare än snusets kodning. En annan ambivalens inför snusets 

maskulina kodning återfinns hos Moa: 

Så tror jag att det är med snusandet också i så fall. Att folk tolkar en på ett mindre 

feminint sätt, alltså att man är mindre svag. Mer maskulin och typ amen tar för sig och så. 

[...] Alltså det är inte att jag inte vill identifiera mig med ett maskulint genusuttryck. Det 

är väl snarare som att, just för att maskulint genusuttryck värderas högre och de som 

reagerar, på att jag snusar på ett sånt sätt är ju ofta folk som är mer normativa. När det är 

just folk i min klass är det många som är normativa och jag tror att de tycker att det är 

coolt på ett annat sätt än det sättet jag tycker att det är coolt, eller vad man säger. På det 

sättet tycker jag att det är jobbigt. - Moa 

Moa menar att andra förknippar feminitet med svaghet och därmed uppfattas hon som starkare 

när hon av andra tillskrivs maskuliniteten genom sin snusning. Syftet med Moas snusning kanske 

snarare är att omstörta könshierarkier och visa på köns performativitet vilket hon tycker är coolt. 

När andra som förmodas inte ha denna förståelse av snusande som subversivt blir istället följden 

av Moas handling att hon värderas högre på grund av snusets maskulina kodning, vilket befäster 

maskulinitetens överordning i den dikotoma relationen mellan manligt och kvinnligt. Denna 

tolkning menar vi är en följd av att maskulinitet fortfarande betraktas som tillhörande en 

biologiskt manlig kropp och inte som ett öppet värde, fritt att antas av även kvinnliga kroppar 

(Halberstam 1998: 14-15, 269).  

Det okönade snusandet 

Andra deltagare som inte verkar vilja fästa någon vikt vid snuset som maskulint resignifierar 

istället praktikens köning. 

Det har ju säkert o göra med att min mamma snusar också och det har väl påverkat att jag 

inte tycker att de är så konstigt. Eller jag har aldrig tyckt att det är konstigt att tjejer 

snusar. - Emelie 
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Jag hoppas inte att det är jätteuppseendeväckande för det borde det inte vara. Asså 

egentligen hoppas jag att jag inte sänder ut någon signal alls till skillnad mot när män 

snusar. - Madelene 

Då Emelies mamma snusar är praktiken inte maskulint kodad för Emelie och det skapas därmed 

inte någon motsättning i kausaliteten mellan uppförande och kön. Likaså hoppas Madelene att 

hennes snusande inte är något att reagera på. Det skulle endast vara något att reagera på om 

praktiken hade varit maskulint kodad, men om praktiken var könsneutral skulle det inte vara mer 

uppseendeväckande om Madelene snusade än om en man gjorde det. Att inte tillmäta snuset en 

könad mening blir ett sätt att frånta det binära könssystemet makten att göra inverkan på 

utövarens genusuttryck. Eftersom snuset antas vara maskulint kodat kan snusets eventuella 

neutrala könskodning dock endast synliggöras om det är en kvinna som snusar. Om snusaren 

istället är man framstår det som ett kausalt samband mellan kön och genus. I Vanessas fall blir 

det tydligt att praktiken har ett kön som bara tillmäts betydelse när detta inte stämmer överens 

med utövarens:  

Nu har den äldsta [brodern] börjat pracka på min mamma att jag ska sluta snusa också. 

Vilket jag tycker är väldigt ironiskt, för att innan jag kom ut som kvinna så sa dom att det 

var jättebra att jag slutade röka och började snusa istället. Nu helt plötsligt får jag inte lov 

att snusa heller. Vilket ju känns lite, hyckleri. [...] Så det är liksom, vad ska man säga, 

någon form av könad disciplinering, det blir typ sådär "nu ska vi forma dig till den sortens 

kvinna du borde vara" och tydligen inte är. - Vanessa 

Så länge Vanessa lästes som man stämde det maskulint kodade snuset överens med hennes 

uttryck. Då hon började läsas som kvinna framstod inte längre snuset som neutralt utan 

praktikens könade kodning blev ett störande inslag i hennes annars överensstämmande 

könsuttryck.   

Ett problem som uppstår med att förneka praktikers maskulina köning då den utförs av kvinnor är 

enligt Halberstam att kvinnligt kodade kroppar fråntas rätten att inneha maskulinitet (Halberstam 

1998: 269). Kvinnlig maskulinitet har varit väldigt stigmatiserat, något som Halberstam 

exemplifierar med boxning och problematiken som uppstår då den utförs av kvinnor. Den 

kvinnliga utövarens femininitet hotas av den manligt kodade sporten och måste därför framhävas 

och hävdas för att inte gå förlorad (ibid: 270). På detta sätt skulle även snusning kunna hota 

femininitet, som vi visat ovan i Vanessas fall. Madelene försvarar sin feminina image och menar 

att snusning inte nödvändigtvis behöver ha någon inverkan på hennes genus: 
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Jag har inga problem med att säga att… jag känner mig kvinnlig men det har ju mer att 

göra med om vad kvinnligt är och att det oftast… finns en norm som redan berättar vad 

kvinnligt är och jag tror det är den folk är rädda att gå utanför. Jag kan tycka att jag är 

kvinnlig för att jag snusar. - Madelene 

Madelene menar att snus kan besitta femininitet lika gärna som maskulinitet. Detta resulterar 

dock i att maskuliniteten inte kopplas till en kvinnligt kodad kropp utan istället omförhandlas till 

femininitet varvid den dikotoma uppdelningen mellan maskulinitet och feminitet kvarstår. 

Halberstam menar att om kvinnlig maskulinitet omförhandlas till femininitet så kan en naturligt 

uppfattad kausalitet skapas mellan manskropp och maskulinitet (Halberstam 1998: 13). 

Paradoxalt nog osynliggörs könets sociala konstruktion genom att betrakta snusande som en 

feminin praktik bara för att den utförs av en kvinna, även om detta syftar till att frånta kön 

betydelse. Scott menar att det är viktigt att belysa hur skillnader faktiskt är konstruerade för att 

undvika att de passerar som naturliga (Scott 1988: 38). Kvinnlig maskulinitet är ett sätt att visa på 

genus och kön som en social konstruktion som inte har ett naturligt samband till förutbestämda 

kroppar. Detta skapar ytterligare en paradox då villkoret för att maskulinitet, i linje med 

Halberstams teorier, ska kunna besittas av kvinnliga kroppar är att det kausala sambandet mellan 

mäns snusande och snusets maskulina kodning måste erkännas. 

Hur en väljer att koda snuset eller snusaren är beroende av vad det är en ämnar resignifiera, 

praktiken eller utövaren av praktiken. För att snus ska resignifiera den kvinnliga brukaren så 

krävs det att praktiken kodas maskulint. Är det däremot praktiken som ska resignifieras så kan 

detta endast synliggöras genom att den könade individen kodas som kvinna då det annars 

framstår som ett kausalt samband mellan en manlig utövare och maskulint snusande. Detta skapar 

en komplexitet mellan hur snus betraktas beroende på om det är identitet eller praktik som 

genomgår en omförhandling. 

Sammanfattningsvis finner vi olika sätt att betrakta snusande som en subversiv praktik. Ena 

synsättet är avhängigt av att snuset och utövaren kodas som varandras motparter inom en 

könsbinär. Det andra synsättet vill inte benämna könsbinärerna då detta uppfattas bidra till ett 

reproducerande av könsskillnader. Istället finns en vilja att låta snuset vara fritt från kön utan att 

påverkan på utövarens genusuttryck. 
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8.5 Snusning - en (o)respektabel praktik 

Följande kapitel behandlar deltagarnas klasstillhörighet i relation till snus och utgår från Skeggs 

teorier om respektabilitet (1997). Begreppet respektabilitet har varit ett centralt begrepp som 

genomsyrat vår klassanalys och erbjudit en förståelse av hur klasstillhörighet omförhandlas 

genom snuset som symbolisk resurs. 

Ohotad respektabilitet 

Som vi nämnt tidigare bär alla våra deltagare på en föreställning om att snus kan förknippas med 

arbetarklassen. Vissa är osäkra på om detta längre speglar verkligheten då så många i 

medelklassen snusar. Snuset uppfattas därför till viss del ha genomgått en klassresa men de flesta 

anser att snuset fortfarande främst tillhör lägre klasser och arbetare.   

Jag tänker mig att det kanske är vanligare, så att det inte såhär är superfint att snusa, 

fortfarande. Även om det nog har blivit vanligare liksom, i högre klasser, att det inte är 

lika, bonnigt längre liksom. Äh, men jag vet inte… - Jennifer 

Det är väl lite lägre klasser som skulle snusa. Som jag nämnde innan att det känns lite 

bonnigt. Ja men det känns som att, ah det har ju känts som att det har varit lite lägre 

klasser som snusar. - Kelly 

För annars kan jag väl tänka liksom från min tonårstid och så att folk som kom från 

snarare arbetarklass kanske snarare var folk som snusade och rökte. [...] För tio år sen var 

det så och så mycket har väl inte hänt tänker jag. - Sabina 

Att snusning skulle vara bonnigt betraktar de flesta som en utdaterad föreställning och en felaktig 

stereotyp. Trots detta lever andra versioner av bilden kvar och påverkar deras syn på snus, till 

exempel stereotypen den orespektable kan förstås som en moderniserad variant av 

arbetarklassmannen från landsbygden. Snusets orespektabla laddning kan vara en anledning till 

att det så ofta beskrivs i termer av “äckligt”, “fult” och “smutsigt”. Denna syn på snus yttrar sig 

främst när deltagarna beskriver hur de betraktade snus innan de själva började: 

Om det var någon som snusade så var det killar och jag hade någon bild av att det var lite 

äckligt att snusa.- Moa 

Det är liksom inte fint, utan att snusa är liksom lite bonnigt och grabbigt och… äckligt, 

lite smutsigare. - Kelly 
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Nja asså, lite att det var äckligt kanske. Någonting brunt, äckligt som luktar konstigt. Jag 

minns att jag brukade se lössnus som var kastat på busshållsplatser och trodde att det var 

bajs som folk hade kletat. - Jennifer 

Nej, nej mer att jag tycker att det är roligt. Framförallt är det väl då folk som inte 

typ tycker att det är lite äckligt som det är kul att försöka truga på det. - Sabina 

I citaten ovan beskrivs snus, med olika utgångspunkter, som äckligt. Snusets äcklighet klibbar 

dock inte fast vid dem själva då deras egen snusning beskrivs i positiva ordalag som något “gott”, 

“roligt” och “coolt”. De som har privilegiet att inte behöva reflektera över sin klasstillhörighet 

behöver, enligt Skeggs, inte heller oroa sig över sin respektabilitet (Skeggs 1997: 17). Då 

deltagarna befinner sig inom akademin innehar de redan en hög respektabilitet och blir därför inte 

äckliga trots att de snusar. Detta sätt att snusa på känns igen av våra deltagare och är något som 

Kelly har observerat i sin vardag: 

Majoriteten av de som jag har uppmärksammat, de är ju faktiskt kvinnor som har börjat 

snusa och inte bara snubbar. Och väldigt mycket har jag märkt i högskole-, 

universitetsvärlden. - Kelly 

Liksom Kelly har även Vanessa upplevt detta personligen och identifierar denna respektabla 

snusare, men även dess motpart, vilka båda konstrueras utifrån sina klassdistinktioner: 

Jag tänker att det finns två. Den ena är den här bilden sådär av unga män på landsbygden 

som snusar någon grov, rälig blandning. Typ det som jag växte upp med (skratt). Och sen 

tänker jag också sådär unga intellektuella akademiker, framförallt kvinnor, som snusar 

smart snus (skratt). Som ser lite snyggare ut, typ Göteborgs Rapé eller någonting. - 

Vanessa 

De två snusarna konstrueras som varandras motparter. På ena sidan av spektrat har vi stereotypen 

den lössnusande arbetarklassmannen från landsbygden, som är allt vad den intellektuella 

medelklasskvinnan inte är. Utifrån poststrukturalistiska språkteorier ser vi här hur en dikotomi 

byggs upp där en maskulin och en feminin bild ställs i motsättning till varandra och får sin 

mening genom det inbördes skillnadsgörandet. Dikotomin bygger även på den binära 

klassrelation som går att utläsa, vilket leder till att det skapas ett intelligent och ett ointelligent 

sätt att snusa på. Då samtliga av våra deltagare snusar white portionssnus och befinner sig inom 

akademin står de i kontrast till den lössnusande “rälige bonnamannen”. 
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Skeggs beskriver att ansvarskänsla är ett av de tydligaste sätten att signalera respektabilitet, 

därmed är omsorg, ett värdigt beteende och moraliskt uppförande olika sätt att visa sig 

respektabel (Skeggs 1997: 92). Deltagarna nämner genomgående att snus är hälsoskadligt och 

tycks vilja framställa sig själva som medvetna om snusandets negativa aspekter och därmed 

också ta ansvar för snusets negativa konsekvenser. Vi tolkar detta som ett sätt att skapa distans 

mellan sin egen person och stereotypen den orespektable, vilken anknyts till lägre klass. De vi 

intervjuat etablerar alltså en identitet som intellektuella, medvetna, utbildade snusare och placerar 

sig därmed på den överordnade platsen i dikotomin. 

Femininitet som medel för respektabilitet 

Snusets orespektabilitet är i sig en motsättning till uppfattad femininitet. Skeggs beskriver att 

kvinnorna i hennes studie strävar efter att göra sig feminina för att bli respektabla (Skeggs 1997: 

161). På samma sätt som arbetarklasskvinnor inte automatiskt ansågs feminina på grund av sin 

orespektabilitet (ibid) riskerar transkvinnor att betraktas som ofeminina på grund av att de faller 

utanför den heterosexuella matrisen (Butler 2007). Med undantag från Vanessa är samtliga 

deltagare cis-kvinnor och de förmodas därför inneha en autentisk femininitet då deras kropp och 

uppförande tros stämma överens i enlighet med den heterosexuella matrisen. Vanessa berättar 

varför hon tycker att det ser dumt ut när hon ler med snus i munnen och inte vill att det ska synas: 

Det är nog för att det [snus] liksom klassas som någonting ganska så maskulint av väldigt 

många. Det är liksom lite som grejen att jag hade aldrig kunnat ha på mig shorts och 

håriga ben för att det hade gett mig könsdysfori för att mitt uttryck hade kodats på fel sätt. 

[...] Men det är liksom ändå ett faktum att typ sådär det får mig att må dåligt, jag mår ju 

inte bättre av att folk ser det [snus]. - Vanessa 

Vanessa jämför snuset med andra maskulina markörer som kan leda till att hon felkönas. Kvinnor 

som placeras inom cisnormens ramar behöver inte oroa sig över eventuella negativa 

konsekvenser som att snuset, genom dess maskulina kodning, utmanar deras förmodade 

autentiska femininitet. Vem som måste förhålla sig till snusets orespektabilitet är alltså i allra 

högsta grad beroende av klass och kön i en dialogisk relation. Vanessa berättar om hur hennes 

syn på snus förändrades när hon kom i kontakt med det inom akademin på genusinstutitionen: 

Jag slutade snusa innan jag började här, sen började jag igen när jag började hänga med 

det coola genusfolket (skratt). Blev en del av det coola genusfolket (skratt). Ja, jag tror att 

anledningen till att jag började var mycket för att det var en medelklassmarkör. [...] För 
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mig var det en jättechock, jag blev ju jätteförvånad, typ att “men Gud, kan det här vara 

någonting positivt” och kunde det vara det så är det klart att jag ville vara en del av det. 

För som sagt, jag har alltid skämts över min bakgrund. Vi har haft väldigt ont om pengar 

och varit fattiga och levt under existensminimum under hela min uppväxt. Så för mig, typ 

att komma till universitetet och se den här bilden av snusande som någonting intellektuellt 

och fint, det var en jätte-, jättestor krock med liksom den klasskulturen man kommer 

ifrån. För där var det någonting grabbigt, som var lite fult. - Vanessa 

För Vanessa har snusets mening förändrats och blivit ett verktyg för att omförhandla sin 

klasstillhörighet och respektabilitet. Wattanasuwan menar att den mening som det vi konsumerar 

innehar kan användas för att överbrygga socialt konstruerad differentiering mellan jaget och 

andra individer (Wattanasuwan 2005: 180). Vanessa upplever en skillnad mellan sig själv och 

andra på akademin på grund av sin klassbakgrund och upptäcker att denna distans kan 

överbryggas genom snusets förändrade innebörd.   

Oönskad respektabilitet 

Samtliga deltagare förhåller sig till snusets klassmärkta kodning, men på lite olika sätt. Vanessa 

upplever att snuset gör henne mer respektabel medan de flesta andra deltagare upplever det 

motsatta. För deltagare med en medelklassbakgrund upplevs att vara respektabel i de flesta 

sociala sammanhang inte som något positivt. Sabina uttrycker hur hennes livsstil är väldigt 

uppstyrd, vilket kan leda till att hon uppfattas som tråkig: 

Jag känner ju att jag håller på att bli det [tråkig] nu liksom såhär, pluggar till socionom, 

jobbar, bor i en jävla 2:a liksom. [...] Jag tänker för min del så kan jag ju liksom, ibland se 

ganska… inte proper ut, men ganska såhär tråkiga kläder liksom. Men då känns det som 

att snusen ändå bidrar till att visa att man inte bara är någon vanlig jävla tråkig person. - 

Sabina 

Sabina menar att hennes medelklassattribut, så som en stor egen lägenhet, universitetsutbildning 

och fina kläder skulle signalera att hon som person är tråkig. Hon använder därför snuset 

medvetet som ett sätt att visa för andra att hennes identitet inte sammanfaller med karaktärsdrag 

som en respektabel person förmodas inneha. Enligt Skeggs konstruerades medelklassens kvinnor 

som fysiskt sköra i kontrast till arbetarklassens kvinnor som ansågs vara härdade och robusta 

(Skeggs 1997: 159). Utöver detta innefattade den medelklassmärkta femininiteten att besitta en 

oerhörd moralisk hållning i den utsträckning att kvinnoidealet nästan var helgonlikt, med 

egenskaper som att vara tyst, statisk, osynlig och samlad (ibid: 169). Detta kan förklara Sabinas 
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upplevelse av hennes respektabla livsstil som tråkig och varför just snuset blir ett sätt att bryta 

med denna. Likaså uttrycker Lou och Kelly en ovilja mot upplevda förväntningar på att vara 

högpresterande, duktiga flickor och vill ta avstånd från sin medelklassbakgrund: 

Jag tror väl också att det är lite av ett statement [att snusa], att visa att man inte bara är en 

fin flicka. - Kelly 

Jag tänker att bilden av mig som jag har haft med mig sen jag var liten är ju att jag är en 

såhär duktig flicka som det är såhär ordning och reda på, och jag vill typ bryta mot det. 

[...] Jag tänker att det kanske inte är förväntat av mig att göra det [snusa]. Det är så svårt, 

för jag tänker också att det fanns, eller bilden av mig när jag var yngre var att jag såhär 

var duktig och högpresterande. Vilket jag typ fortfarande är men vill också bryta mot det, 

vilket gör att snuset kan hjälpa mig att göra det. - Lou 

Genom snuset kan Kelly och Lou motsätta sig de förväntningar de upplever finns på dem och de 

krav dessa medför av att de ska vara högpresterande, skötsamma och feminina. Utifrån 

Wattanasuwans konsumtionsteorier använder Vanessa liksom Sabina, Kelly och Lou snuset för 

att omförhandla sina identiteter och positioner gentemot andra individer i samhället, då de 

uppfattar sig bli mer respektive mindre respektabla. Som vi visat ovan har det även uppstått en 

diskurs om den intellektuella kvinnliga snusaren och det är därmed inte nödvändigtvis så att 

snuset gör en redan privilegierad person mindre respektabel i den bemärkelsen att hennes 

hegemoniska position i klasshierarkin hotas. 

Osynligt snus 

Då snus som identitetsförhandlande resurs inte ger några permanenta synliga avtryck går det 

enkelt att tillfälligt dölja beroende av sammanhang. Snusaren (med en medelklassbakgrund) kan 

därför, när den vill, osynliggöra sin snusning och det finns då inget som motsätter att den 

registreras av andra som respektabel: 

Jag tänker att det är lite samma som såhär... okej men du kanske bäddar sängen om du ska 

ha besök eller stryker skjortan om du ska på en middagsbjudning eller någonting. Det 

finns vissa tillfällen som du faktiskt kanske inte snusar för att det inte skulle uppfattas 

som särskilt fint eller bra i den situationen.. - Lou 

Lou likställer att inte snusa med att bädda sängen inför besök eller att stryka sin skjorta inför en 

middagsbjudning, handlingar som syftar till att uppvisa ett vårdat yttre och som signalerar 

ansvarstagande. Hon är medveten om vad som stärker hennes respektabilitet och därmed stärker 
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hennes tillhörighet i medelklassen. Även Sabina reflekterar över i vilka situationer hon skulle 

dölja sitt snusande: 

Jag känner inte så mycket någon oartighetsgrej med att snusa. Att jag skulle välja bort den 

om jag träffar nya personer eller någon annans föräld/ eller kanske. Kanske om jag skulle 

träffa någon annans förälder att jag inte skulle vilja stoppa upp jättetydligt en snus framför 

den. - Sabina 

Sabina antyder att det skulle kunna anses oartigt att snusa i vissa situationer och tänker först att 

detta inte är något hon förhåller sig till men vid närmare eftertanke kommer hon på en situation 

då hon skulle vilja dölja sitt snusande. Sabina kan förmodas ha ett intresse av att vilja bli 

positionerad som respektabel av sin kompis förälder, då hon skulle överväga att dölja sitt 

snusande i denna situation. Skeggs menar att individer positionsbestäms, av medelklassen, efter 

sitt beteende och uppförande som markörer för respektabilitet (Skeggs 1997: 14-15). Föräldrar 

har, dels i egenskap av sin ålder, en auktoritär position och att visa dem vördnad är en markör för 

gott uppförande. Ifall Sabina skulle välja att dölja sin snus eller inte, tror vi är beroende av hur 

hon tolkar att kompisens förälder kommer värdera henne utifrån hennes respektabilitet. 

Detsamma gäller inför deltagarnas egna föräldrar. Utan undantag undanhåller de med 

medelklassbakgrund för sina föräldrar att de snusar, medan de med arbetarklassbakgrund har 

visat det. 

Jag skulle aldrig snusa framför mina föräldrar eller min släkt. Nej det skulle jag aldrig 

göra, verkligen inte. Jag vet inte, det har alltid vart väldigt tabu i min familj. - Moa 

Typ om jag är med min familj där ingen snusar så känns det lite obekvämt. Jag vet inte 

ens om min mamma vet att jag snusar. För jag brukar inte snusa när jag träffar henne. [...] 

Jag tror ju att kanske min mamma skulle avråda mig. Men det vet jag inte riktigt för jag 

har inte såhär, konfronterat henne kring det. - Lou 

Nej! Jag är inte öppet snusare. Eh vilket ju är lite lustigt för att jag annars gillar snus 

väldigt mycket och jag gillar att prata om det och så. Men med mina föräldrar så gör jag 

det inte. - Sabina 

Och där i min familj är det ingen som snusar… eller släkt. Det är ingen heller som direkt 

röker eller så. [...] De får inte veta [att jag snusar och röker]. För att mina föräldrar hade 

blivit väldigt upprörda. - Kelly 
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Moa, Lou och Kelly har en uppfattning om att deras föräldrar skulle reagera negativt om de fick 

reda på att deras barn snusade. I relationen med föräldrarna tror de att deras snusning skulle 

kunna vara en källa till konflikt, dramatik och obehagskänslor. De negativa känslorna förstås som 

en reaktion på snusets hälsoskadliga effekter och framstår som en genuin välmening från 

föräldrarna. 

Att föräldrarna inte tycker att det är särskilt bra att deras barn snusar framkommer hos samtliga 

av studiens deltagare. Däremot verkar detta inte vara motiv nog att göra snusandet till en 

hemlighet för dem med arbetarklassbakgrund. Det är utifrån Skeggs teorier om “det omvårdande 

jaget” - att ett gott leverne, en god hälsa och att ta ansvar för sin kropps välmående är tecken på 

respektabilitet (Skeggs 1997: 91), som det blir begripligt varför de med medelklassbakgrund 

väljer att inte berätta om sitt snusande för sina föräldrar. Även om vissa av deltagarna som 

började snusa i tidig ålder dolde det för föräldrarna i tonåren, har de från arbetarklassen berättat 

om det i vuxen ålder. Det framstår för Sabina som att de med arbetarklassbakgrund har större 

frihet att agera och uppträda utanför respektabilitetens ramar, något hon upplevde som tydligast i 

sina tonår: 

Det var kanske folk, ah men från arbetarklassen som var lite tuffare och fick göra vad de 

ville. Medan folk från typ medelklassen, där jag kom från, var präktiga och duktiga. Och 

det var tråkigt. [...] Det kanske var tydligare då, när man var yngre och att de som var 

präktiga typ “nej min mamma tycker att det är dåligt ”och så “fan, vad tråkiga de är”. Men 

nu är det ju inte lika tydligt. - Sabina 

Oron inför föräldrarnas negativa reaktioner fungerar som en disciplinerande kraft vilken får dem 

med medelklassbakgrund att bete sig mer respektabelt, åtminstone inför sina föräldrar. Att 

hemlighålla snuset tyder på att deltagarna vill bibehålla den respektabilitet deras föräldrar 

förväntar sig av dem och på så sätt representera sig själva och sin familj på ett önskvärt vis. Trots 

att snuset kan ge upphov till negativa reaktioner från föräldrar innebär det inte några materiella 

konsekvenser för våra deltagare. 

Däremot kan det i andra sammanhang innebära en betydligt större olägenhet om snusaren 

uppfattas som orespektabel. Deltagarna uttrycker en rädsla inför att uppfattas som inkompetenta i 

jobbsammanhang, som följd av sin snusning. I och med att de förhåller sig till stereotypen den 

orespektable så skapas det en motsättning för dem mellan att vara kompetenta, intellektuella 

personer och att snusa: 
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Ja men att man skulle uppfattas som lite... dummare egentligen. Just på grund av det 

[snus]. Det kan ju också bli så när man tänker lägre klass att dom inte skulle vara lika 

intelligenta som typ, akademiker eller något sådant. Så det är väl lite det att man vill 

uppfattas som professionell och då känns inte snuset som det som gör det. - Kelly 

Jag jobbar inom hotell- restaurangbranschen och det är ju inte som att jag skulle såhär, jag 

kanske kan ha en snus inne, men jag vet ju också att jag kan ju inte ha i den hur länge som 

helst. Och då skulle jag behöva byta den och att jag skulle kanske inte göra det framför en 

kund. För att det är lite ofräscht? - Lou 

Skeggs menar att den som befinner sig i en lägre klass har mindre resurser, i form av kulturellt 

kapital, att förhandla med på arbetsmarknaden och att inneha en medelklassposition ger alltså 

fördelar i yrkeslivet (Skeggs 1997: 22- 23). Därför undviker vissa av deltagarna att snusa i 

arbetsrelaterade sammanhang. 

Vi har konstaterat hur snuset, trots sin förmodade arbetarklasskodning, i vissa sammanhang 

snarare är förknippat med medelklassen i form av en intellektuell snusande kvinna vars 

respektabilitet och femininitet är ohotad. Vem som riskerar att bli orespektabel genom att snusa 

villkoras och omförhandlas beroende av klass och kön. Respektabilitetens villkor kan upplevas 

som tvingande. Snuset kan då bli ett sätt att disidentifiera sig med sin medelklassbakgrund, men 

snuset kan också döljas efter behov för att användaren ska bli mer respektabel i sammanhang där 

det gynnar den. 

9 Snusets subversiva potential 

Kanske är det en tillfällighet att så många som identifierar sig som kvinnor och feminister snusar. 

Men kanske är det just snusets inneboende markörer som gör det attraktivt och viktigt för just 

kvinnor som identifierar sig som feminister att snusa. Vi menar att en skulle kunna tolka snusning 

som en appropriering av maskulinitet med syfte att göra motstånd mot tvingande könsnormer. 

Eftersom snus, när det brukas av kvinnor, genom sin maskulina kodning förvirrar den 

naturaliserade uppfattningen av att ett visst kön hör samman med ett specifikt uttryck är våra 

deltagares snusning att betrakta som en subversiv praktik. Då vi lever i ett patriarkat där kvinnor 

strukturellt underordnas män ser vi snusning som en positiv del av ett motstånd mot 

könsmaktsordningen.   
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Vi har analyserat kön utifrån ett intersektionellt perspektiv där även klass varit närvarande. Vi 

finner att deltagarna delvis snusar för att sänka sin respektabilitet, något som skulle kunna 

betraktas som positivt och som ett sätt att ta avstånd från klasskillnader. Uppvisandet av 

arbetarklassbetingad kultur leder dock inte till några materiella omfördelningar för arbetarklassen 

oavsett utövarens klassbakgrund. Därför betraktar vi inte snusning som en subversiv praktik ur ett 

klassperspektiv. 

Vi vill avsluta denna uppsats med att lyfta blicken och gå utanför vårt syfte att undersöka våra 

deltagares identitet och istället rikta fokus på den större kontext som snuset är en produkt av. Som 

handelsvara i vårt kapitalistiska system vill vi hävda att snus, trots att det delvis fyller en 

subversiv funktion på ett individuellt plan för våra deltagare, i ett större perspektiv upprätthåller 

förtryckande strukturer. Snusets produktionskedja sträcker sig utanför Sveriges gränser och att 

konsumera varan upprätthåller globalt förtryckande strukturer där mervärdet av exploaterad 

arbetskraft ansamlas i globala nord. Detta ställer vi oss kritiska till och anser att snusning ur ett 

globalt perspektiv är föga subversivt utan snarare upprätthåller maktsrukturer. 

10 Sammanfattning 

Vårt syfte med denna studie har varit att skapa större förståelse runt vad snusning har för 

betydelse för unga kvinnliga akademiker i relation till klass, genus och identitet. De 

frågeställningar vi har utgått ifrån är: 

● Vilket syfte fyller snus för deltagarna (utöver att tillfredställa ett nikotinbehov)? 

● Hur används snus för att omförhandla och konstruera identitet? 

● Hur förhåller sig deltagarna till genusordningar och klasstrukturer i relation till snus? 

Vi har konstaterat att snus fyller flera olika syften i våra deltagares liv. Deltagarna förhåller sig 

till olika snusande stereotyper som är arbetsklassmärkta och märkta med marginaliserad 

maskulinitet, lesbiskhet och orespektabilitet. Snus används som ett icke-verbalt 

kommunikationsmedel för att skapa närhet eller distans gentemot okända personer. I relation till 

personer som deltagarna identifierar sig med är snuset en källa för bekräftelse. Ibland har 

deltagarna inte kontroll över vad snuset kommunicerar, vilket kan upplevas som negativt oavsett 

om ett bemötande var menat som positivt eller negativt från avsändaren. Snusets symbolik står 

för specifika politiska värderingar som kopplas till feminism och socialism. Deltagarna 

identifierar sig inom en egen grupp som framstår som en genusregim med andra regler och 
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normer än den bredare genusordningen i övriga samhället. Deras snusande som en normbrytande 

praktik är beroende av var snusaren befinner sig, inom eller utanför “bubblan”. Då snus kodas 

maskulint rubbas det kausala sambandet mellan kropp och genus då en kvinna snusar och därmed 

besitter kvinnlig maskulinitet. Om snuset istället inte könskodas har det inte makt att resignifiera 

brukarens genus, men snuset kan då inte heller synliggöra kön som en social konstruktion. 

Snusets orespektabilitet klibbar inte av sig på de annars respektabla snusarna eftersom de 

befinner sig i den överordnade positionen i en klassmärkt och könad dikotomi. För vissa av 

deltagarna hotas inte den förmodade autentiska femininiteten av snusets orespektabla, maskulina 

kodning. Snuset resignifieras istället och blir till en medelklassmarkör och kan användas som ett 

medel för att bli mer respektabel. Trots detta blir snuset också orespektabelt och för deltagarna 

med medelklassbakgrund kan snuset vara ett sätt att bryta med sin bakgrunds förväntningar om 

att de ska vara högpresterande, skötsamma och feminina. Efter behov kan snuset döljas och det 

finns då inget som hindrar att (medelklass)snusaren läses som respektabel. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett varmt tack till våra deltagare, vår handledare, och snuset, utan 

vilka denna uppsats inte hade blivit av. Tack! 
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44 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Relation till snus 
- Vill du berätta om ditt snusande? (Hur kom det sig att du började snusa? När började du snusa? 

Vad snusar du?)   

- Snusar många i din omgivning? (vem?) 

- Finns det några tillfällen när du hellre snusar, tillfällen när du inte skulle vilja göra det?  

- Identifierar du dig som snusare? Hur känns det?  

- Var bär du din snusdosa? (Hur kommer det sig? Synlighet)(tillfällen när du vill dölja/framhäva 

ditt snusande?) 

- Har du några speciella känslor till snus? (Hur ser de ut?)   

- Hur ser du på snus, vad associerar du snus med?  

- Tror du att din syn på snus skiljer sig från normativa föreställningar? 

- Hur var din inställning och syn på snus innan du började snusa?  

- Vad var det som fick dig att ändra uppfattning? 

 
Snus i relation till feminism 

- Identifierar du sig som feminist? (Hur? Vad är viktigt?) 

- Anser du att personer i din närhet är feministiskt medveten? Hur då? (Umgås du med feminister?) 

- Snusar många i din feministiska omgivning? 

- Skapas det en gemenskap som bygger på att ni snusar? Om du inte hade snusat hade du kännt dig 

mindre delaktig?  

- Upplever du att snus har en större betydelse än bara för att tillfredställa nikotinbehovet?  

- Det faktum att du är feminist tror du att det har gjort dig mer benägen att snusa? 

 
Femininitet/makulinitet  

- Upplever du att snus bryter/bekräftar förväntningar på dig som könad individ?  

- Hur vill du bli betraktad som snusare? 

- Vad upplever du händer med din image när du snusar? 

- Vilka signaler tror du att du sänder ut/vad förmedlar du när du snusar? 

- Vilka reaktioner förväntar du dig när du snusar? 

 
Andras agerande/bemötande 

- Hur brukar din omgivning reagera när du snusar? Får du några särskilda reaktioner från 

omgivningen när du snusar? 

- Vad tror du att det finns för föreställningar/normer runt snus? (Hur påverkar det din syn på snus? 

Andras syn på ditt snusande?) 

- Brukar du/ni prata om snus? (Hur? I vilka sammanhang? Med vem?) 

- Hur blir du avrådd att snusa? 

- Hur blir du uppmuntrad att snusa? 

- Uppmuntrar/avråder du andra att snusa? 

 
Bakgrund 

- Vad heter du och vilket pronomen föredrar du?  

- Vill du berätta lite om din bakgrund? (ålder, boende, uppväxt, sysselsättning, familj).  

- Vi vill undersöka snusning i relation till klass, vad tänker du om det i förhållande till din egna 

bakgrund?   
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Bilaga 2: Studiens deltagare 

 

Namn Nuvarande 

ålder 
Började snusa 

vid ålder 
Antal år som 

snusare 
Geografisk 

härkomst 
Självidentifierad 

klasstillhörighet 

Emelie 25 17 8 Centralort Arbetarklass 

Emma 24 17 7 Förort Ekonomisk 

arbetarklass, 

kulturell medelklass 

Jennifer 26 19 7 Centralort Ekonomisk 

arbetarklass, 

kulturell medelklass 

Kelly 22 21 <1 Centralort  (Övre) Medelklass 

Lou 26 21 5 Storstad Medelklass 

Madelene 25 21 4 Centralort Underklass/ 
Arbetarklass 

Moa 23 22 <1 Förort Medelklass 

Sabina 25 15 10 Förort (Övre) Medelklass 

Vanessa 23 18 5 Tätort Underklass/ 
Arbetarklass 

 

 

Centralort = Den största orten i kommunen. 

Tätort = Ort som inte är centralort i kommunen. 

Förort = Centralort eller tätort i nära anslutning till storstad. 


