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Abstract 
This thesis examines the behavior of occasional smokers in high schools in Denmark. The aim is to 

formulate a communication strategy towards this target group, stating that they are smokers on 

equal terms with regular smokers and that occasional smoking should be considered harmful. Since 

there is a lack of empirical knowledge within this research area, the objective of the thesis is to add 

new knowledge with a special focus on high school students’ occasional smoking behavior contrary 

to regular smoking behavior. This subject is relevant due to the fact that recent studies of smoking 

behavior lack in differentiating the smoker types. It is important to understand the varying demands 

and to apply different communication strategies in order to fully influence the target groups. The 

theoretical framework for this thesis is The Transtheoretical Model of Health Behavior Change and 

Theory of Planned Behavior from the research area of Consumer Behavior. The applied method is 

qualitative, and four focus groups were conducted. Regarding high school students occasional 

smoking behavior, it was concluded that five conditions influence the communication strategy. 

These are Identity construction, Subjective norm, Self-perception of occasional smoking, Stage-

matched messages besides Age of majority and the formulation and relevance of a message. 

The conclusion of this thesis provides some practical implications. Occasional smoking is linked 

closely to the individual identity construction whereas it is important to change the positive image 

of cigarette smoking. Furthermore, the subjective norm influences the high school students’ choice 

to smoke occasionally. Due to the need of belonging to a group, the social ties play an important 

role among students in high school. Hence, it is recommended to target high school students in 

small groups, since they influence each other. By doing so, smoking becomes unpopular within the 

whole group. It was also concluded that due to cognitive dissonance, the high school students do 

not perceive themselves as “smokers”, regardless of a permanent desire for smoking occasionally. 

Moreover it was concluded that most occasional smokers in high school are in The 

Precontemplation Stage for which reason they do not intend to stop smoking within the next six 

months. Therefore stage-matched messages are crucial and have to be adjusted to the processes of 

change; Consciousness-raising, Dramatic relief and Environmental reevaluation. Furthermore 

attention needs to be drawn to the age of majority of the high school students, since it influences 

how they perceive the messages in anti smoking campaigns. Finally, it was concluded that the use 

of positive messages in anti smoking campaigns are recommended. This is contrary to the use of 
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negative messages, as the high school students become defiant. Therefore they are more receptive 

to positive messages, which can motivate them to change their behavior. 

 

Further research needs to be conducted in order to verify and enrich the findings of this thesis, 

provided this explorative approach.  

 

Keywords 
Anti smoking campaigns, The Transtheoretical Model of Health Behavior Change, Theory of 

Planned Behavior, Consumer Behavior, Symbolic Consumption, Social Identity, Cognitive 

Dissonance, Communication, Health Messages. 
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Forord 
Dette speciale er resultatet af ca. et halvt års hårdt, men lærerigt, arbejde. Vores valg om at lave et 

forbrugeradfærds- og kommunikationsstudie udsprang af vores fælles interesse for disse to 

specifikke studieområder, der inden for vores studieretning (cand.ling.merc.) hænger uløseligt 

sammen. Specialeprocessen har desuden lært os at håndtere de problemstillinger, der opstår i et 

induktivt studie, fordi vi gennemgår en evig tolkningsproces, der gang på gang udløser en ny 

forståelsesramme. 

 

Vi vil gerne rette en stor tak til vores vejleder Anne Martensen fra Department of Marketing og 

Projektchef Per Kim Nielsen for Børn, Unge og Rygning fra Kræftens Bekæmpelse. Derudover vil 

vi gerne takke Esme og Simone, gymnasieeleverne fra Roskilde Katedralskole, Sankt Annæ 

Gymnasium, Randers Statsgymnasium og Nørre Gymnasium. Vi vil endvidere gerne takke Mie 

Andersen og Frederik Budde for konstruktiv kritik samt faglig sparring. 

Foruden disse menneskers hjælp havde det ikke været muligt at udarbejde specialet.!
!
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!
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!
!
!
!
!
!
!
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Første sektion 

Kapitel 1: Indledning  
!

1.1 Beskrivelse af problemet 
Synet på rygning gennem tiden og de tiltagende ændringer for at forbyde rygning på sigt 

Synet på rygning i Danmark har ændret sig markant de sidste 50 år. Hvor det førhen blev set som en 

sofistikeret vane, er vi med årene blevet mere oplyste om, hvor sundhedsskadeligt det er for det 

enkelte individ, og det er nu blevet et udbredt samfundsproblem i Danmark. I dag er folk bevidste 

om, at rygning udgør en stor risikofaktor for folks sundhed, som medfører en større risiko for at få 

kræft, hjerte-karsygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom og andre luftvejssygdomme (Fakta om 

rygning, 2013). Herudover lever rygere flere år med en dårligere livskvalitet i forhold til ikke-

rygere. Men det er ikke kun skadeligt for rygere, da det også generer og rammer ikke-rygere ved 

passiv rygning. Siden rygeloven trådte i kraft i 2007, har den danske regering derfor foretaget en 

række betydelige lovændringer for forebyggelsen af rygestart og for at beskytte mod passiv 

rygning, hvilket har været med til at mindske antallet af rygere i Danmark de senere år (Rygeloven: 

Det har politikerne gjort ved rygerne gennem tiden, 2012). Regeringen tilbyder gratis 

rygestopkurser, kører adskillige antirygekampagner og foretager andre tiltag såsom forhøjelser af 

tobakspriser for at gøre det sværere at være ryger. Derudover viser en nyere undersøgelse fra 2014, 

at hver fjerde virksomhed i Danmark både forbyder rygning indendørs og udendørs (Totalt 

rygeforbud breder sig på danske arbejdspladser, 2014), og siden juli 2014 er al rygning på perroner, 

stationer og andre af DSB’s områder blevet forbudt (DSB forbyder rygning på stationer og 

perroner, 2014). Desuden er der kommet yderligere fokus på de unge danskere, fordi mange 

teenagere eksperimenterer med at ryge på folkeskole- og gymnasieniveau. For at forhindre rygning 

blandt denne gruppe og forebygge, at der skal komme nye unge rygere til, er der blevet lavet 

lovændringer i 2012, der forbyder rygning på skoler, uddannelsessteder og andre institutioner, hvor 

især unge opholder sig. Ligeledes er salg af tobak til unge under 18 år også blevet forbudt (Fakta 

om rygning, 2013). 
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Disse tiltag er den danske regerings forsøg på at ændre danskernes holdning til rygning og generelt 

motivere danskerne til at følge en sundere livsstil. En undersøgelse fra 2011 af danskernes 

rygevaner, som Epinion lavede for Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og 

Danmarks Lungeforening, viser, at disse lovstramninger har medført et betydeligt fald af rygere i 

Danmark, og mellem 2007-2011 stoppede 400.000 danskere med at ryge (Rekordmange dropper 

smøgerne - men flere bliver festrygere, 2012).  
 

Lejlighedsrygning, et problem blandt de unge  

Til trods for faldet af dagligdagsrygere viser en undersøgelse fra 2013, at andelen af 

lejlighedsrygere stort set er forblevet det samme mellem 2010-2013. Herudover viser 

undersøgelsen, at størstedelen af de danske lejlighedsrygere er de unge mellem 16-24, og at andelen 

af lejlighedsrygere herefter falder med stigende alder (Mange unge ryger lejlighedsvist, 2014). 

Disse lejlighedsrygere udsætter sig selv for en større skadesrisiko end de tror, og problemet er, at 

mange lejlighedsrygere ikke ser sig selv som rygere. Mange bliver lejlighedsrygere i den tro, at de 

ikke bliver dagligdagsrygere og anser det som ufarligt, at de til tider ryger, og dette er ifølge 

Kræftens Bekæmpelse et problem (Festrygere tror ikke rygning skader dem, 2013). Overlæge Hans 

Storm, der er afdelingschef i Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen i Kræftens Bekæmpelse 

sagde i 2011: ”Man skal slet ikke ryge. Hver eneste cigaret skader dig. Det er at snyde sig selv, hvis 

man tror, at det er ufarligt kun at ryge engang imellem.” (Rekordmange dropper smøgerne - men 

flere bliver festrygere, 2012). 
 

1.2 Hvad vi gerne vil undersøge  
Derfor vil vi i dette speciale gerne undersøge, hvad der motiverer unge lejlighedsrygere til at ryge, 

for derved at kunne kommunikere mere effektivt til dem og overbevise dem om, at al slags rygning 

er sundhedsskadeligt, og at de er rygere på lige fod med alle andre rygere. Da det ikke kun er i 

Danmark, at lejlighedsrygning er et problem, findes der flere internationale studier, der diskuterer 

problemets relevans. I en række forskellige studier (Prochaska & Velicer 1997), (Falomir & 

Invernizzi 1999), (Wolburg 2004), (Debevec & Diamond 2012), (Earp et al. 2013), diskuteres de 

generelle problemer, der kan opstå, når der skal kommunikeres til de gymnasiale lejlighedsrygere, 

hvilket vi i dette speciale ønsker at blive klogere på, set i forhold til de unge danskere. 
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1.3 Inspiration fra udenlandske studier om lejlighedsrygning og rygning blandt 

unge  
Lejlighedsrygere ser ikke sig selv som rygere (Debevec & Diamond 2012)  

Det første grundlæggende problem der diskuteres, er fx, at de unge lejlighedsrygere ikke ser sig selv 

som rygere og derfor distancerer sig fra dagligdagsrygere. Af den grund er det vigtigt først at 

overbevise dem om, at de er rygere på lige fod med dagligdagsrygere, da antirygekampagner ellers 

ikke vil have en virkning. Derfor er det et problem, når der bliver lavet for brede 

kommunikationskampagner, der har til hensigt at ramme både lejlighedsrygere og 

dagligdagsrygere.  

 

Behov for segmenteret marketing i forhold til myndighed blandt de unge (Wolburg 2004) 

Et andet grundlæggende problem er, at der er forskel på de unge. Der er behov for segmenteret 

marketing, fordi universitetsstuderende og gymnasieelever adskiller sig fra hinanden, da det 

afhænger af deres myndighed. Med andre ord reagerer de forskelligt, hvis de er over 18 år og 

dermed gerne må ryge, frem for hvis de ikke er gamle nok til at ryge. De myndige rygere føler sig 

provokeret af antirygekampagnerne og giver udtryk for, at kampagnerne, paradoksalt nok, giver 

dem lyst til at tænde en cigaret. Kampagnerne mangler i stedet at vise respekt for individet og den 

anstrengelse, det kræver at gennemføre et rygestop. 

 

Boomerang-effekt overfor antirygekampagner med negativt ladede budskaber (Earp et al. 

2013) 

Et tredje problem er det, vi i dette speciale vælger at omtale som boomerang-effekten. Med det 

menes der, at unge kan reagere direkte modsat på advarsler såsom ”no smoking”, hvorved de bliver 

stimuleret til at ryge. Derfor skal brugen af budskaber der fokuserer på negationer og rygning i 

samme sætning anvendes varsomt.  

 

De unges rygeadfærd er betinget af deres identitetskonstruktion (Debevec & Diamond 2012) 

Et fjerde problem, der bliver diskuteret, er, at de unge menneskers tidlige rygeadfærd er betinget af 

deres identitetskonstruktion, og at symboler indgår som en del af deres identitetsforhandling, 

hvormed cigaretter bruges til at sende et budskab om, hvem de er. Det hænger også sammen med 
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deres behov for at tilhøre en gruppe og den selvtillid, de opnår herved. Derfor påvirker andre 

personers holdninger deres egen holdning til at ryge pga. tilhørsforholdet til gruppen, hvorfor 

antirygekampagner måske ikke vil virke, hvis gruppens holdning til rygning er positiv.  

 

Folk der skal ændre usund adfærd skal påvirkes gennem stadie-matchede initiativer 

(Prochaska & Velicer 1997) 

Det femte problem, der bliver påpeget gennem studierne er, at ændring af usund adfærd er 

afhængigt af, hvor indstillet folk er på at ændre den pågældende adfærd. Dette er afhængigt af, 

hvilket stadie de er på i en model, der indeholder seks forskellige stadier. Det er dermed forskelligt 

fra stadie til stadie, hvilke tiltag/initiativer, der virker, når de skal stoppe med at ryge.  

   

Opsummerende peger studierne på fem forskellige problemer såsom, at lejlighedsrygere ikke 

betegner sig selv som rygere, ligesom deres sociale identitet, deres egen identitetskonstruktion, 

negativt/positivt ladede budskaber, og hvor involveret de er i at ændre adfærd, spiller en rolle. 

Ligeledes peger studierne på, at der skal skelnes mellem lejlighedsrygere og dagligdagsrygere, 

samtidig med at der skal skelnes mellem alder (med henblik på myndighed), når der skal 

kommunikeres til de unge rygere. 
 

1.4 Formålet med specialet og problemformuleringen  
I Danmark har der de seneste år ikke været en nødvendig skelnen mellem, hvem 

antirygekampagnerne er rettet mod, det vil sige dagligdagsrygere eller lejlighedsrygere, ligesom at 

de unge er blevet behandlet som en stor homogen gruppe (Bilag 1: 343) (Kritik af klamme 

cigaretbilleder - Billeder på nye cigaretpakker er for ekstreme for unge rygere, mener Kræftens 

Bekæmpelse, 2012). Da der tilsyneladende er mangelfuld viden i Danmark om, hvordan der skal 

kommunikeres til lejlighedsrygere på gymnasieniveau (Bilag 1: 295), ønsker vi i denne afhandling 

at bidrage med ny viden inden for området. Dette bakkes endvidere op af projektchef Per Kim 

Nielsen for Unge, Børn og Rygning hos Kræftens Bekæmpelse, der oplyser om, at de stoppede med 

at kigge på rygning i gymnasierne for ca. 6-7 år siden pga. manglende ressourcer (Bilag 1: 279). 

Formålet med denne opgave er derfor at udvikle en kommunikationsstrategi for, hvordan der kan 

kommunikeres til de gymnasiale lejlighedsrygere på HHX, HTX og STX, at de skal tage deres 

forbrug af cigaretter alvorligt, fordi lejlighedsrygning er sundhedsskadeligt. Med udgangspunkt i 

denne bevæggrund er vi nået frem til nedenstående problemformulering og underspørgsmål: 
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Problemformulering: 
Hvad er kendetegnende for de gymnasiale lejlighedsrygeres adfærd? Og hvordan kan der 

kommunikeres til denne målgruppe, at de er rygere på lige fod med dagligdagsrygere, og at 

lejlighedsrygning er sundhedsskadeligt? 

 

 

Underspørgsmål: 
1. Hvilken betydning har gymnasieelevers identitetskonstruktion for, at de ryger lejlighedsvist? 

2. Hvilken betydning har de sociale relationer for gymnasieelevers lejlighedsrygning? 

3. Hvordan er de gymnasiale lejlighedsrygeres syn på lejlighedsrygning i modsætning til 

dagligdagsrygning? 

4. Hvad kendetegner de stadier, de gymnasiale lejlighedsrygere befinder sig på i forhold til et 

rygestop? – Og hvordan påvirker det, hvor modtagelige de er overfor antirygekampagner? 

5. Hvordan reagerer gymnasieelever, der ryger lejlighedsvist, på forskellige budskaber i 

antirygekampagner, såsom de negative, positive og humoristiske?  
 

1.5 Hvem kan få gavn af specialet?  
Med denne problemformulering får vi løst ovenstående udfordringer. Dette er i stor interesse 

samfundsmæssigt og politisk set; at nedbringe antallet af rygere af socioøkonomiske årsager, og 

derfor er det relevant at få færre unge til at starte med at ryge. Yderligere er det vigtigt for det 

danske samfund at mindske livsstilssygdomme, da der bruges mange penge på at behandle 

patienter. Derudover vil det også være af stor interesse at mindske de mange omkostninger og 

ressourcer, som regeringen bruger på at forebygge rygning. Kommunikationsbureauer kan også få 

gavn af denne undersøgelse, da der er mangel på viden om, hvordan der kan kommunikeres til de 

gymnasiale lejlighedsrygere. Derudover antager vi, at sygdomsbekæmpende foreninger og 

sundhedsorganisationer såsom Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen også vil kunne få gavn 

af dette speciale, da det er deres formål at nedbringe sygdom og dødsfald i Danmark, bl.a. relateret 

til rygning. 
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1.6 Begrebsdefinition  
 Dagligdagsrygning: Faste rygere, der ryger hver dag. 

Lejlighedsrygning: Folk der ryger engang imellem: A) Rygning, der ikke foregår dagligt, som 

opstår til fester eller sociale arrangementer, B) Rygning, der ikke foregår dagligt, som ofte opstår 

blandt unge, som er blandt andre unge (Levinson et al. 2007: 845). 

Proposition: Det engelske ord for ”antagelse”. Vi anvender det i specialet, idet vi mener, det er et 

stærkere udtryk, der passer bedre ind i et akademisk studie i modsætning til antagelse. 

Negativt ladede budskaber: Budskaber afsender benytter til at påvirke modtageren negativt. Der 

bringes en negativ værdi til budskabet, såsom ”rygestop eller rygning dræber”. Det kan fx være 

negationer og brug af frygt-appel. 

Positivt ladede budskaber: Budskaber der har fokus på de positive aspekter såsom ”Du mindsker 

risikoen for kræft, hvis du stopper med at ryge”, ”Du får en bedre ånde, hvis du stopper med at 

ryge.” 

Boomerang-effekt: Når folk reagerer direkte modsat på et budskab end, hvad der var hensigten. 

Social afhængighed: Når folk er afhængige af at ryge i sociale sammenhænge. 

 

1.7 Afgrænsning  
Vi har i dette speciale valgt at fokusere på de gymnasiale lejlighedsrygere i 15-20 års alderen fra 

STX, HHX og HTX. Vi finder det interessant at undersøge denne målgruppe nærmere, idet vi 

mener, at de er blevet overset de seneste år, og at Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse ved 

udarbejdelsen af antirygekampagner ikke har nok fokus på denne målgruppe. 

I specialet har vi derfor valgt ikke at beskæftige os med unge dagligdagsrygere, da Kræftens 

Bekæmpelse gør en del for at ramme denne målgruppe, især gennem deres online program Xhale 

(Xhale, 2015). Det kunne endvidere have været interessant at undersøge elever på andre 

ungdomsuddannelser såsom erhvervsskoler, produktionsskoler og social- og sundhedsskoler, men 

da de tidligere studier viser, at elever fra de forskellige skoler skal behandles forskelligt, vælger vi 

kun at fokusere på elever fra handelsgymnasier, tekniske gymnasier og almene gymnasier 

(Røgpolitik og rygevaner på ungdomsuddannelserne, 2005). Dette hænger sammen med, at vi 

ønsker at behandle en homogen målgruppe og ikke har ressourcer nok til en omfattende 

undersøgelse af de forskellige parter. 
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Det er vigtigt at pointere, at vi i specialet kun har fokus på rygning af cigaretter og derfor ikke 

behandler andre rusmidler såsom vandpibe, hash eller euforiserende stoffer. Vi har heller ikke fokus 

på de biologiske aspekter i forhold til den fysiske afhængighed af rygning, fordi specialet er et 

forbrugeradfærds- og kommunikationsstudie.  
 

1.8 Videnskabsteori  
Uanset om der arbejdes videnskabeligt inden for fx naturvidenskaberne eller 

samfundsvidenskaberne, er det vigtigt at gøre sig bevidst om ens videnskabsteoretiske ståsted. Det 

paradigme, der arbejdes inden for, er styrende for de valg af metoder, der anvendes til at indsamle 

og analysere data, hvilke er forskellige for hvert paradigme. Ud fra det anvendte paradigme og de 

specifikke regler, der gør sig gældende for dette paradigme, er det dermed muligt at vurdere, i hvor 

høj grad et studie er validt, repræsentativt og troværdigt. I dette speciale arbejder vi ud fra 

socialkonstruktivismen, som er en anerkendt videnskabsteori inden for samfundsvidenskaberne. 

Vores vidensproduktion i dette speciale udspringer fra tanken om, at verden er en social 

konstruktion, der er skabt gennem sociale fællesskaber. Det vil sige, at det, vi i fællesskab 

bestemmer er rigtigt, anses for at være en sandhed. Fx er vores måde at italesætte rygning på en 

social konstruktion, da folk ud fra sociale fællesskaber er blevet enige om, hvilke sandheder de 

tillægger rygning. Dette kan være med til at forklare, hvorfor det at ryge blev set som en del af 

kulturen i 70’erne og 80’erne, og i dag anses for at være usundt (Bilag 1: 321). At sandheden 

omkring rygning har ændret sig over tid, hænger sammen med den måde samfundet har ændret sig 

på, hvilket afspejles i sproget og den måde, hvorpå rygning omtales. 

Sandheden er desuden kontekstafhængig og subjektiv og afhænger af øjnene, der ser, og hvad der er 

rigtigt i nogle fællesskaber kan dermed være forkert i andre. Derfor mener vi ikke, at der findes én 

endegyldig sandhed, ligesom inden for positivismen. Vores vidensproduktion i dette speciale 

afspejles heraf, da vi ved hjælp af velfunderede argumenter vil komme med et kvalificeret bud på 

én sandhed ud af mange. 

For at undgå at vores fordomme kommer til at være styrende for vores vidensproduktion i dette 

speciale, vil vi være bevidste om den dobbelte objektivering (Holm 2011: 136), da vi som 

undersøgere af et fænomen selv indgår i den sociale konstruktion. Derfor vil vi være ekstra 

opmærksomme på ikke at lade vores egne holdninger dominere vores resultater. 

Socialkonstruktivismen har fordele og svagheder, og det er derfor nødvendigt at forholde sig kritisk 
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til disse. Svaghederne og kritikpunkterne for socialkonstruktivismen er bl.a., at vi gør samfundet til 

objekt for vores undersøgelser, hvorfor specialet i nogen grad vil være farvet af os som forfattere. 

Som omtalt ovenfor minimerer vi denne svaghed, idet vi er bevidste om at undgå at lade vores 

fordomme være styrende. Det kan også være en svaghed, at vores resultater er subjektive og ikke er 

repræsentative. Til gengæld forventer vi at kunne nå i dybden med problemet og fremstille et validt 

studie, hvor der er få misforståelser og –tolkninger.  
 

Den hermeneutiske spiral 

Vi vil ligeledes benytte os af teknikker fra hermeneutikken til analysen af data. Den hermeneutiske 

spiral, også kaldet den hermeneutiske cirkel, vil være styrende for vores måde at arbejde på i 

analysen, hvor vi igen og igen gennemløber en tolkningsproces, der er kendetegnet ved forståelse, 

dialog, fortolkning, ny forståelsesramme og nyfortolkning (Andersen 2010: 197). Det vigtigste 

arbejdselement er sproget, da denne metode kendetegnes som en dialog mellem de(n) undersøgte og 

undersøgeren. Da vi arbejder ud fra en induktiv struktur og har en lille viden inden for det felt, som 

undersøges, befinder vi os i en konstant tolkningsproces. Derfor vil vi af flere omgange teste vores 

propositions ved hjælp af en dialog med de(n) undersøgte. Gennem dialogen fortolker vi på det, der 

bliver sagt og opnår en ny forståelsesramme og en eliminering af tidligere fordomme. Dermed 

opstår en ny fortolkning af problemet, som igen fører til, at vi må gå ud og indsamle ny data, indtil 

der tegner sig et mønster i vores undersøgelser. Dette hænger sammen med, at vi for hver gang, vi 

undersøger vores propositions, bliver klogere og finder nye nuancer og nye sider af sagen, som vi 

igen må undersøge, indtil vi har en mere solid forståelse af problemet. Ved at arbejde ud fra denne 

cirkulære teknik, opnår vi en dyb forståelse af problemet, der bidrager til mere valide data, og som i 

sidste ende vil føre til et mere kvalificeret svar på problemformuleringen. 
 

1.9 Struktur  
I specialet arbejder vi, som nævnt ovenfor, induktivt via opdagelsens vej. Vi tager udgangspunkt i 

empirien, hvor anskuelsen af verden munder ud i en analyse, der ender i teoretiske og 

metodologiske overvejelser opsamlet i en diskussion og en endelig konklusion (Andersen 2010: 

35). Denne fremgangsmåde er god at anvende i undersøgelser, hvor der er ringe viden inden for 

området og ved eksplorative undersøgelser, som dette speciale er. Den induktive måde at arbejde på 

fordrer ligeledes en induktiv struktur:  
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FØRSTE SEKTION 

Kapitel 1 er specialets indledning. Den består af en beskrivelse af problemet, specialets formål, 

synsvinkel og målgruppe. Dernæst er der en kort redegørelse for begreber, som vi anvender i 

specialet og en forklaring af, hvordan vi har afgrænset specialet. Ligeledes redegøres der for vores 

videnskabsteoretiske ståsted, som er styrende for vores måde at producere viden på i specialet. 

 

ANDEN SEKTION 

Kapitel 2 består af et resumé af vores ekspertinterview med Per Kim Nielsen, der er Projektchef for 

Børn, Unge og Rygning i Kræftens Bekæmpelse, som bidrager med relevant viden om gymnasiale 

lejlighedsrygere, og andet der kan relateres hertil. I dette kapitel præsenteres Per Kim Nielsens 

forklaring på, hvad der påvirker gymnasieeleverne til at ryge lejlighedsvist. Ligeledes præsenteres 

hans bud på, hvordan der kan kommunikeres til dem, at de skal stoppe med at ryge.  

Kapitel 3 er vores overordnede teoretiske referenceramme fra forbrugeradfærd, der består af 

Theory of Planned Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model of Health Behavior Change. 

Kapitel 4 er sektionens afsluttende kapitel, der illustrerer vores udvidede TPB-model og The 

Transtheoretical Model of Health Behavior Change.  

 

TREDJE SEKTION 

I denne sektion vil de tre første propositions blive gennemgået, og der argumenteres for, hvorfor de 

har en betydning for de gymnasiale lejlighedsrygeres adfærd ud fra relevante studier og teorier.  

Kapitel 5 belyser, at der en sammenhæng mellem gymnasieelevers valg om at ryge lejlighedsvist 

og gymnasieelevernes individuelle identitetskonstruktion.  

Kapitel 6 tager udgangspunkt i den kollektive identitetskonstruktion for at belyse, at de sociale 

relationer har stor betydning for de gymnasiale lejlighedsrygeres valg om at ryge lejlighedsvist.  

Kapitel 7 belyser, at de gymnasiale lejlighedsrygeres syn på lejlighedsrygning er anderledes end 

deres syn på dagligdagsrygning, og at det har en betydning for, hvordan de opfatter 

antirygekampagner.  
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FJERDE SEKTION 

I denne sektion vil de to sidste propositions blive præsenteret, hvilke vi antager skal tages i 

betragtning, når der skal udformes en kommunikationsstrategi.  

Kapitel 8 er sektionens første kapitel og belyser vores proposition om, at gymnasiale 

lejlighedsrygere på henholdsvis Precontemplation- og Contemplation-stadiet skal påvirkes ud fra 

stadie-matchede budskaber.  

Kapitel 9 belyser vores sidste proposition om, at der er forskel på myndige og ikke-myndige 

gymnasiale lejlighedsrygere, og hvorledes budskabets udformning og relevans har en betydning for, 

hvordan de opfatter antirygekampagner.  

 

FEMTE SEKTION 

Kapitel 10 er vores metodeafsnit, hvori vi præsenterer vores metodiske overvejelser og 

fremgangsmåde. 

Kapitel 11 præsenterer vores resultater fra vores empiriske undersøgelser, hvilke består af fire 

fokusgrupper. 

 

SJETTE SEKTION 

Kapitel 12 er vores diskussion, hvori vores fem propositions’ gyldighed bliver diskuteret ud fra 

resultaterne af vores empiriske undersøgelser. 

Kapitel 13 består af specialets praktiske implikationer og præsenterer dermed vores kommunikative 

anbefalinger til kommunikationsplanlæggere af fremtidige antirygekampagner målrettet de 

gymnasiale lejlighedsrygere.  

Kapitel 14 består af specialets konklusion, hvor svaret/svarene på problemformuleringen 

præsenteres. 

Kapitel 15 består af vores perspektivering og er specialets sidste kapitel. Afsluttende diskuterer vi 

specialets begrænsninger og vores refleksioner vedrørende videre forskningsmuligheder. 
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Specialets struktur:  
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Kapitel 1: Indledning
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Kapitel 2: Ekspertinterview med Per Kim Nielsen
Kapitel 3: Overordnet teoretisk referenceramme
Kapitel 4: Udvidet TPB-model & The
Transtheoretical Model of Health Behavior Change

TREDJE SEKTION
Kapitel 5: Deres identitetskonstruktion
Kapitel 6: De sociale relationer
Kapitel 7: De opfatter ikke sig selv om rygere

FJERDE SEKTION
Kapitel 8: Det stadie de befinder sig p̊a
Kapitel 9: Myndighed, og budskabets udformning og
dets relevans

FEMTE SEKTION
Kapitel 10: Metodeafsnit
Kapitel 11: Resultater

SJETTE SEKTION
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Kapitel 13: Praktiske implikationer og løsningsforslag

SYVENDE SEKTION
Kapitel 14: Konklusion
Kapitel 15: Perspektivering
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Anden sektion 

Kapitel 2: Ekspertinterview med Per Kim Nielsen  
!
For at få en indledende forståelse af de gymnasiale lejlighedsrygere i Danmark og dermed vide, 

hvad vi skal fokusere på i vores videre undersøgelser (hvad der motiverer gymnasiale 

lejlighedsrygere til at ryge, og hvordan der kan kommunikeres til dem), har vi foretaget et 

semistruktureret ekspertinterview med Per Kim Nielsen. Han har været projektchef for Børn, Unge 

og Rygning for Kræftens Bekæmpelse siden 1998 og er dermed ekspert inden for dette specifikke 

område. Gennem hans arbejde i projektgruppen beskæftiger han sig med projekter til at forebygge 

rygning blandt de unge danskere mellem 13-25. Derfor har interviewet en høj grad af validitet pga. 

hans ekspertise. Samtidig kan vi ved at anvende denne kvalitative metode opnå detaljerede og 

dybdegående svar, da det er muligt at stille opfølgende spørgsmål, og da det desuden er fleksibelt, 

hvis vi undervejs opdager, at der er andre forhold, vi gerne vil have uddybet, så vi kan tilpasse 

spørgsmålene herefter (Kvale 2007: 88). 

 

Til interviewet fortæller Per Kim Nielsen om, hvad der påvirker gymnasieeleverne til at ryge 

lejlighedsvist, og om den problemstilling, der er, med hensyn til at kommunikere til dem, at de skal 

overveje et rygestop. Yderligere giver han os i interviewet et bud på, hvilke effektive 

kommunikationsstrategier der med fordel kan anvendes specifikt målrettet denne målgruppe. 
 

2.1 Faktorer der påvirker gymnasieeleverne til at ryge lejlighedsvist 
Per Kim Nielsen påpeger, at der er forskellige faktorer, der påvirker gymnasieelevers 

lejlighedsrygning, hvilket er årsagen til, at de har svært ved at slippe deres vane. Han udtaler: 

  

Og kigger vi på større amerikanske studier, der har vist det her, så kan vi i grove træk 
sige, at 1/3 skyldes forældrene, 1/3 skyldes kammeraterne og 1/3 skyldes det, at man 
ser film og TV og reklamer. Sådan kan man meget groft dele det ind i årsagen til, at 
du kommer over den her barriere. (Bilag 1: 161)   
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Han understreger i denne udtalelse, at rygning er et socialt fænomen, hvorved de gymnasiale 

lejlighedsrygere bliver påvirket af venner og forældre, ligesom eksterne faktorer, såsom medierne, 

også spiller en væsentlig rolle i forhold til gymnasieelevernes valg om at ryge. 

 

Indflydelse fra venner og forældre 

I interviewet fortæller Per Kim Nielsen om, hvordan de unge påvirker hinanden til at ryge i visse 

sammenhænge, og om hvordan de fastholder hinanden i en rolle. Som sociale mennesker har vi en 

stor indflydelse på hinanden, og vi er rigtig gode til at fortælle hinanden historier for at påvirke 

hinanden. De unge er gode til at bilde hinanden ind, at de skal ryge i specifikke sammenhænge, 

såsom når de er til fest med vennerne, ”Nu er vi til fest, nu skal vi da ryge, ik?”. De unge knytter 

derfor nogle associationer om at ryge til specifikke situationer, som ved festlige lejligheder, og det 

er med til at styrke den sociale tilknytning. Dette fænomen omtaler Per Kim Nielsen som “social 

afhængighed” (Bilag 1: 113). Forældrenes holdning og adfærd spiller også en rolle i forhold til de 

unges rygning. Per Kim siger ”Selvom de siger, de selv styrer det, så lytter de meget til forældrene 

alligevel hele vejen igennem. Hvad forældrene siger, hvad forældrene gør, betyder en hel del.” 

(Bilag 1: 169). Det er derfor vigtigt, at forældrene tager stilling og markerer deres holdning overfor 

deres børn. 
 

Påvirkning fra medierne 

Informationer og budskaber om rygning fra TV, film og reklamer har også en indvirkning på 

gymnasieeleverne. Eksempelvis har forbilleder og ikoner, som ryger på TV, indflydelse på de unge 

ved, at de skaber opmærksomhed og nysgerrighed hos de unge. Bl.a. skabte det et større salg af Blå 

Kings cigaretter, efter de danske popsangere Nik & Jay gennem en periode sang om Blå Kings. Per 

Kim Nielsen fortæller også om, hvordan Kræftens Bekæmpelse dagen efter en omtale af to unge i 

Go’ aften Danmark fik over 1000 ekstra tilmeldinger på deres online rygestopprogram Xhale. Han 

konkluderer, at et indslag om rygning lavet af Kræftens Bekæmpelse i en udsendelse eller program 

derfor kan have en stærk og positiv indvirkning på de unge. 
 

Synligheden af rygning 

En anden vigtig faktor der, som Per Kim Nielsen påpeger, påvirker de gymnasiale lejlighedsrygere 

til at ryge, er synligheden af rygning. Han påpeger, at der er en større sandsynlighed for at blive 

ryger, hvis de går på et gymnasium med en lempelig rygepolitik. Han udtaler ”Ja, fordi hvad er det 

reglerne gør? Det er, at de gør, at det sociale omkring rygning forsvinder.” (Bilag 1: 175). Ifølge 
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rygeloven må der fx ikke ryges på matriklen på de gymnasiale uddannelser, men ikke alle 

gymnasier overholder denne regel, og på visse gymnasier ryger lærerne også synligt. Per Kim 

Nielsen forklarer, at det i høj grad påvirker de unge til at ryge, hvorvidt rygningen på gymnasiet er 

synlig eller skjult, og at der ses en tæt sammenhæng mellem reglerne på gymnasierne, og hvor 

mange elever der ryger. Samtidig siger han, at forældrenes adfærd også har en betydelig effekt på 

børnene. Hvis forældrene selv ryger og vælger at ryge i hjemmet og lade cigaretterne ligge fremme, 

sender det et signal til børnene om, at rygning er acceptabelt (Bilag 1: 163). 
 

2.2 Lejlighedsrygernes selvopfattelse og kommunikative strategier 
Til interviewet understregede Per Kim Nielsen, at der udover disse faktorer, som gør, at de unge 

fastholdes i deres rygning, er andre problemstillinger, der gør det svært at kommunikere til de unge 

lejlighedsrygere i Danmark, at de skal stoppe med at ryge. Yderligere giver han et bud på, hvilke 

effektive kommunikationsstrategier, der kan anvendes specifikt målrettet de gymnasiale 

lejlighedsrygere. 
 

Lejlighedsrygernes selvopfattelse 

Et væsentligt problem, der gør det svært at motivere de gymnasiale lejlighedsrygere til at stoppe 

med at ryge, er, at mange ikke ser sig selv som rygere. I den forbindelse siger Per Kim Nielsen: 

”Men det er jo også, at de slet ikke opfatter dem selv som rygere, så selvom de bliver spurgt, om de 

ryger lejlighedsvist eller ej. Så svarer de jo også nej, en del af dem.” (Bilag 1: 30). Han 

understreger ligeledes, at de unge afviser at tilhøre kategorien ”rygere”, fordi de mener, at de ikke 

er afhængige af rygning og kan stoppe når som helst.  Lejlighedsrygerne er overbeviste om, at de 

kan styre deres rygning. Denne selvopfattelse bevirker derfor også, at de ikke reagerer så kraftigt på 

antirygekampagnerne for ”de ryger jo ikke”, og de mener derfor ikke, at de har brug for et rygestop 

(Bilag 1: 185). Skræmmereklamer med visningen af rygerlunger motiverer dem ligeledes ikke til at 

afholde sig fra lejlighedsrygning, da de ikke føler, at det vedrører dem. 
 

Stadiet lejlighedsrygeren er på 

Et andet problem, som Per Kim Nielsen mener, er vigtigt, er, at den unge lejlighedsrygers reaktion 

på antirygekampagner afhænger af, hvilket stadie den unge lejlighedsryger er på, i forhold til om 

han/hun vil stoppe med at ryge eller ej. Per Kim Nielsen understreger, at de derfor godt kan afvise 

negativt ladede budskaber om rygning, hvis de er ”glade rygere”, og argumenterne om, at rygning 
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er skadeligt, bliver derfor negligeret. Per Kim Nielsen udtaler herudover: ”Der er forskel på, om 

lejlighedsrygeren er motiveret til at stoppe med at ryge, eller om der først skal skabes en 

motivation.” (Bilag 1: 337). Denne motivationsfaktor til at stoppe med at ryge er derfor vigtig at 

tage i betragtning, når der skal kommunikeres til de gymnasiale lejlighedsrygere. 
 

Kommunikation til de gymnasiale lejlighedsrygere 

Per Kim Nielsen understreger, at disse ovennævnte faktorer gør det svært at kommunikere til de 

gymnasiale lejlighedsrygere. Denne målgruppe er blevet sværere at motivere og gøre nysgerrige, 

fordi ord som ”rygere” og ”rygestop” i antirygekampagner er negativt ladede ord at introducere 

dem til, og det derfor kan skabe en barriere for dem (Bilag 1: 181). 
 

Per Kim Nielsen mener derfor, at der skal findes andre metoder til at kommunikere til de 

gymnasiale lejlighedsrygere. Han pointerer, at en metode til at kommunikere til de unge er, at der 

kunne laves nogle tiltag, som handler om at lege og afprøve nogle ting for at indlære situationer, 

hvor de ikke behøver at ryge, og hvor ord som ”rygestop” ikke indgår. Efter denne afprøvning vil 

de gymnasiale lejlighedsrygere vurdere, om festen var lige så god uden cigaretterne, og om de 

hyggede sig med kammeraterne uden at ryge (Bilag 1: 185). Denne test får dem yderligere til at 

sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor de ryger i visse sammenhænge og får dem til at reflektere over, 

om de overhovedet behøver det. 
 

Han gjorde os endvidere opmærksomme på, at en anden metode til at kommunikere til de 

gymnasiale lejlighedsrygere er at bevidstgøre dem om, at de bliver snydt og manipuleret af 

tobaksindustrien. Som nævnt tidligere tror de, at de kan styre deres forbrug af cigaretter og kan 

stoppe når som helst, og derfor vil de opleve en negativ reaktion ved at indse, hvordan 

tobaksindustrien styrer dem. Han fortæller om, hvordan de i USA siden år 2000 løbende kører 

kampagnen Truth Campaign, som er direkte målrettet de unge amerikanere. Han siger:  

 

Der har de jo bl.a. fortalt, hvordan tobaksindustrien snyder dem… Manipulerer med 
de unge… Og det vil sige, hvis du kan få dem til at blive sure på, at der er nogen, der 
har snydt dig og dermed styrer dig, så kan du flytte din surhed over på 
tobaksindustrien og sige ”det er fandeme løgn.” (Bilag 1: 221)  
 

I forlængelse af denne udtalelse forklarer han også, at denne metode vil få gymnasieeleverne til at 

forstå, at det ikke er noget, de selv styrer – at der er andre, der styrer dem (Bilag 1: 237). Han 
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pointerer yderligere, at der også kunne være andre måder, hvorpå de kunne bevidstgøres om 

spørgsmålet: ”Hvorfor ryger jeg?” (Bilag 1: 239). 
 

En anden væsentlig kommunikationsmetode, som Kræftens bekæmpelse har anvendt i mange år, er 

at informere de unge om rygning ved bl.a. at uddele informationsmateriale til de unge, lave 

undervisningsmaterialer til gymnasierne og opretholde adskillige antirygehjemmesider som fx 

Liv.dk. Herudover uddanner Kræftens Bekæmpelse frivillige, som går ud på gymnasierne og 

deltager i events for personligt at komme i kontakt med eleverne, og dette har de stor succes med. 
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Kapitel 3: Overordnet teoretisk referenceramme  
!
I interviewet med Per Kim Nielsen har vi fået en eksperts forklaring på, hvad der er særligt 

kendetegnende for de gymnasiale lejlighedsrygeres adfærd, og hvordan der kan kommunikeres til 

denne specifikke målgruppe. Derfor vil vi nu tage udgangspunkt i vores overordnede teoretiske 

referenceramme fra forbrugeradfærd. Teorierne peger på, hvilke faktorer der skal tages i 

betragtning, når folk skal ændre usund adfærd, og hvad der spiller ind på deres intentioner om at 

ændre adfærd. Først vil vi introducere en teori; Theory of Planned Behavior (TPB), som omhandler, 

at særligt tre faktorer påvirker folks intentioner om at udføre en bestemt adfærd. Disse faktorer 

udgør ens attitude, sociale relationer og vurdering af, hvor nemt/svært det er at udføre en bestemt 

adfærd. Disse vil vi også tage i betragtning, i forhold til hvordan de påvirker folk til at ændre 

adfærd. Dernæst vil vi introducere en model om ændring af usund adfærd; The Transtheoretical 

Model of Health Behavior Change, som påpeger, at folk, der skal ændre usund adfærd, kan befinde 

sig på seks forskellige stadier. På disse stadier er det forskelligt, hvor parate folk er til at ændre 

adfærd, og hvilke omstillingsprocesser, der appellerer til dem. Dermed er det også forskelligt, 

hvordan der kan kommunikeres til dem. 

 

3.1 Theory of Planned Behavior 
Udvikling og anvendelse af teorien 

Den første del af vores overordnede teoretiske referenceramme består af teorien Theory of Planned 

Behavior (Ajzen 1991). Denne teori er en anerkendt, anvendt teori inden for social adfærd og er 

udviklet i forlængelse af teorien Theory of Reasoned Action, som er udviklet på baggrund af 

Expectancy-value Theory. Det vil sige, at folk agerer ud fra, hvad de tror, de kan få ud af en given 

adfærd og hvor meget, det betyder for dem (Jackson 2005: 46). TPB blev udviklet i forlængelse af 

TRA med et tilføjet domæne, PBC, der omhandler de situationer, hvor folk ikke selv vurderer, at de 

har kontrol over deres intentioner. Dette domæne uddybes senere. Teorien er anvendt inden for en 

række forskellige studier med fokus på sundhed, såsom kondombrug (Reinecke et al. 1996), 

alkoholforbrug (Huchting et al. 2008), fedme (Andrews et al. 2010) og rygning (Bierman 2012). 

Der er derfor flere forskellige studier om rygning, der har anvendt modellen til at sige noget om ens 

intentioner om at ryge eller at stoppe med at ryge. Et af studierne (Bierman 2012: 113) støtter bl.a. 

op om tidligere studiers resultater, der viser, at folks manglende tro på, at de kan gennemføre et 
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rygestop, og selvtillid i forhold til at kunne overkomme barriererne ved et rygestop, er det, der har 

den største indflydelse på deres intentioner om at stoppe med at ryge. Ligeledes diskuteres det, at 

overtalelsesstrategier ikke har den store effekt på rygerne, da der i højere grad skal fokuseres på at 

styrke rygernes selvtillid og tro på, at de kan gennemføre et rygestop (op.cit.). Et andet studie (Guo 

et al. 2006) har anvendt både TPB og TRA til at undersøge, om de kunne forudse intentioner om at 

ryge blandt unge rygere i Kina. Konklusion af studiet er, at begge teorier er anvendelige, men at der 

med fordel kan benyttes TPB frem for TRA, på baggrund af, at rygernes selvtillid (PBC) spiller en 

vigtig rolle (ibid.: 1077-1078). Et tredje studie, og det studie, som kommer tættest på vores, er et 

tyrkisk studie, hvor de har anvendt TPB i udviklingen af et spørgeskema, der skulle bruges til at 

undersøge gymnasieelevers rygeadfærd i Tyrkiet (Kilic & Kasap 2014). Det blev konkluderet, at 

TPB var brugbar til at forudsige gymnasieelevers rygeadfærd (ibid.: 302), men hvad dette og de 

andre studier mangler, er at skelne mellem dagligdagsrygere og lejlighedsrygere. Det har ikke været 

os muligt at finde et studie, hvor folk har anvendt TPB til at undersøge lejlighedsrygning i 

gymnasiet, og da der er stor forskel på Tyrkiet og Danmark som kulturelle samfund (Denmark in 

comparison with Turkey, 2015), vurderer vi, at vores studie med afsæt i TPB kan bidrage til den 

danske forskning i, hvordan der kan kommunikeres til denne specifikke målgruppe. 

 

Forklaring af modellen 

Theory of Planned Behavior argumenterer for, at vores intentioner om at agere på en bestemt måde, 

er den direkte forudsætning for, at vi ender med at udføre en bestemt adfærd. Dog siges det, at 

”vejen til helvede er brolagt med gode intentioner”, hvorfor teorien beskriver tre faktorer, der kan 

påvirke vores intentioner om at agere. Den første faktor er vores Attitude, som er udtryk for, at 

vores holdning til adfærden har en stor betydning for vores intentioner om at agere. Denne del af 

teorien udspringer, som tidligere forklaret, af Expectancy-value-teorien. Derfor er vores attitude til 

en given adfærd formet af vores opfattelse og evaluering af, hvad vi får ud af at udføre adfærden, og 

hvor værdifuldt det er for os (Jackson 2005: 46). Men det er ikke altid, at vores egen attitude alene 

er afgørende for vores intentioner om at agere. Derfor er den anden faktor, der kan påvirke vores 

intentioner, Subjective norm, som er vores families og venners holdning til adfærden. Det vil sige, 

at vi agerer efter, hvad vi tror vores familie/venner synes er rigtigt eller forkert at gøre. Dermed er 

der visse situationer, hvor vi vurderer andres meninger vigtigere end vores egen (op.cit.). Det må 

dog slås fast, at der en stor forskel på vennernes betydning versus familiens betydning i forbindelse 

med rygning. Per Kim Nielsen påpeger, at det er vigtigt at tage stilling i familien, hvis 
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gymnasieleverne skal stoppe med at ryge, jf. Kapitel 2, men samtidigt fastslår teorier inden for 

psykologien, at en holdningsændring, der er i strid med en persons værdier, sociale status og 

selvopfattelse kan udløse en boomerang-effekt (Hansen et al. 2008: 189). Det vil sige, at ens 

forældres holdninger ikke vægtes på lige fod med ens venners holdninger, fordi rygning bl.a. 

forbindes med social status. Den sidste faktor, der kan påvirke vores intentioner om at agere (en 

tilføjelse i forhold til den oprindelige TRA) er Perceived behavioral control. PBC kan defineres i 

forhold til, hvor let eller svært en person vurderer, det er at udføre en bestemt adfærd, hvor 

vedkommende ikke selv føler sig i kontrol med adfærden (Jackson 2005: 48). Det sker eksempelvis, 

hvis folk mangler troen på at kunne gennemføre projektet: Har de intentionerne om at stoppe med at 

ryge, men mangler de troen på at kunne gøre det, kan de ikke gennemføre et rygestop. Det kan også 

bunde i deres selvtillid, hvis de omvendt synes, at det er pinligt at købe en pakke cigaretter og 

derfor ikke gør det, selvom de har lyst til det. 

 

3.2 The Transtheoretical Model of Health Behavior Change 
Udvikling og anvendelse af modellen 

Den anden del af vores referenceramme består af The Transtheoretical Model of Health Behavior 

Change, som vi vil anvende til afgrænsningen af de gymnasiale lejlighedsrygere. Modellen er 

anerkendt inden for forskningsområdet Behavior Change, og er udviklet på baggrund af førende 

psykoterapiteorier og førende teorier om adfærdsændringer. Målet med at udvikle modellen var at 

systematisere de mange forskellige teorier om psykoterapi og integrere dem i én model (Prochaska 

& Velicer 1997: 38). Oprindeligt er den udviklet på baggrund af The Transtheoretical Model of 

Behavior Change. Forskellen ligger i, at The Transtheoretical Model of Health Behavior Change 

henvender sig til brug af sundhedsrelateret adfærd, som navnet antyder. Modellen bidrager desuden 

med en tidsdimension, som ingen af de andre førende psykoterapiteorier har med, og den 

omhandler, hvor parate folk er til at ændre en usund adfærd. Den er bl.a. anvendt i flere forskellige 

studier om rygning, som har det tilfælles, at deltagerne blev delt ind i de forskellige stadier, og den 

omhandler rygestopinitiativer tilpasset de forskellige stadier (Prochaska & DiClemente 1983) 

(Aveyard et al. 2008) (Aveyard et al. 2006) (Lennox et al. 2001). Studierne viser, at modellen er 

anvendelig i forbindelse med rygning, fordi rygestopinitiativer tilpasset de forskellige stadier har en 

positiv effekt. De tidligere studier skelner dog ikke mellem lejlighedsrygere og dagligdagsrygere. 

Derfor adskiller vores speciale sig fra de tidligere studier, da vi ønsker at bruge modellen i 
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forbindelse med lejlighedsrygning, da vi, bl.a. ud fra ekspertinterviewet, har fået konstateret, at der 

er en stor forskel på de to typer af rygere (Bilag 1: 200-201, 343). 
 

Forklaring af modellen 

Modellens postulat er, at ændring af usund adfærd sker gennem et forløb over tid. I dette forløb kan 

folk befinde sig på seks forskellige stadier, og det er forskelligt fra stadie til stadie, hvilke 

omstillingsprocesser, der virker, når de skal ændre adfærd. De seks stadier er Precontemplation, 

Contemplation, Preparation, Action, Maintenance og 

Termination (Prochaska & Velicer 1997: 39). På 

Precontemplation er folk ikke parate til at ændre adfærd 

inden for de næste seks måneder, imens de på 

Contemplation er ambivalente, men overvejer at ændre 

adfærd inden for de næste seks måneder. På Preparation 

er folk klar til at ændre adfærd inden for den næste 

måned, hvor de på Action er i gang med at ændre 

adfærd. På Maintenance forsøger folk at holde fast i den 

ændring, de har foretaget, og på Termination har de 100 

% kontrol og 0 % fristelse til at gå tilbage til den usunde 

adfærd. Derfor er det forskelligt hvilke 

omstillingsprocesser, der virker på de forskellige stadier, da det afhænger af, hvor parate folk er til 

at ændre adfærd. Disse omstillingsprocesser er skjulte eller åbenlyse aktiviteter, der anvendes, når 

de skal gå fra et stadie til et andet. Endvidere er det både muligt at flytte sig frem og tilbage mellem 

de forskellige stadier.  

I dette speciale vælger vi kun at fokusere på de to første stadier, Precontemplation og 

Contemplation, da disse stadier omhandler de personer, som enten ikke ønsker at ændre adfærd 

inden for de næste seks måneder, eller dem, der overvejer at ændre adfærd inden for de næste seks 

måneder, men som er ambivalente. Vi vælger at fokusere på disse to stadier, fordi vi i 

ekspertinterviewet blev opmærksomme på, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke ser sig selv som 

rygere, hvorfor de ikke gør noget for at ændre adfærd.  

 

 

 

Pre-

Contemplation

Contemplation

Preparation

Action
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Figur 1: De seks stadier i The Transtheoretical 
Model of Health Behavior Change 
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Precontemplation 

På Precontemplation-stadiet er folk defensive, afvisende og forsøger at undgå at ændre deres 

adfærd. Derfor bruger de omstillingsprocesserne meget mindre end folk på de andre stadier 

(Prochaska & DiClemente 1983: 391). Med andre ord opsøger folk på dette stadie ikke information 

om rygning, taler ikke om sundhedsfaren ved rygning, og de bruger mindre tid på at revurdere sig 

selv som rygere. Samtidig har de ikke stærke emotionelle reaktioner overfor de negative aspekter 

ved rygning. På dette stadie har de lettere ved at blive fristet til at ryge i flere situationer, som også 

gør sig gældende for folk på Contemplation-stadiet i modsætning til folk på Preparation-stadiet 

(Fava et al. 1995: 189). I de andre psykoterapiteorier karakteriseres denne gruppe som umotiveret, 

og de er kendetegnet ved, at de ikke er klar til rygestopprogrammer eller terapi. Det er ligeledes 

blevet konkluderet, at der skal fokusere på fordelene ved at ændre adfærd frem for de negative ting 

ved adfærden, hvis folk på dette stadie skal påvirkes til at flytte sig til Contemplation-stadiet. Ellers 

kan der opstå en boomerang-effekt, fordi de føler sig provokeret af de negativt ladede budskaber, da 

de ikke ønsker at snakke om dem. Derfor er det vigtigt at have fokus på omstillingsprocesserne, 

hvis folk skal flytte sig til det næste stadie. De tre omstillingsprocesser der henvender sig til 

Precontemplation-stadiet er: Consciousness-raising, Dramatic relief og Environmental 

reevaluation. 
 

Consciousness-raising 

Consciousness-raising er den omstillingsproces, hvori bevidstgørelse er i fokus. Det vil sige, at folk 

skal bevidstgøres om årsagen til, at adfærden er farlig for dem, hvad konsekvenserne er ved 

adfærden, og hvordan de kan få hjælp til at ændre adfærd. Metoder til at gøre folk opmærksomme 

på de problemer, deres usunde adfærd medfører, er bl.a. feedback, uddannelse, konfrontationer, 

fortolkning, læsemateriale og mediekampagner. (Prochaska & Velicer 1997: 39) (Prochaska & 

DiClemente 1983: 391). Et eksempel er, at der i en mediekampagne gøres opmærksom på, at de 

nedsætter risikoen for sygdomme ved at stoppe med at ryge: En! oplysning, der omhandler et 

forbedret liv uden rygning. Generelt set er det en god idé at gøre folk bevidste om nye ideer, tips og 

fakta, der støtter en sund adfærd, så de ikke føler sig provokeret (Pro-change – Behavior Systems, 

Inc., 2015). 
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Dramatic relief 

Dramatic relief skal få personerne til at rykke sig emotionelt og appellerer dermed til folks følelser. 

Det kan fx være rollespil, at få folk til at reflektere negativt over deres adfærd, at skrive personlige 

løfter til sig selv og mediekampagner (Prochaska & Velicer 1997: 40). Et eksempel er, at der 

appelleres til folks følelser gennem en reklame, hvori kommunikative virkemidler såsom sorg, 

skyldfølelse og frygt anvendes. Der kan også vises eksempler på andre mennesker, der har ændret 

adfærd, så de kan føle sig inspireret af andre (op.cit.). 
 

Environmental reevaluation 

Environmental reevaluation kombinerer kognitive og følelsesmæssige evalueringer af den usunde 

adfærd. I denne sammenhæng er det en vurdering af, hvordan den usunde vane går ud over miljøet 

og andre mennesker omkring en. Det svarer til at gøre rygerne bevidste om, at de udsætter andre for 

fare ved fx passiv rygning, eller at de er dårlige rollemodeller for andre. Aktiviteter der appellerer 

til denne omstillingsproces er empatitræning, dokumentarer og familieintervention. Eksempelvis 

kunne det være en idé at gøre folk opmærksomme på, at de udsætter deres familie for passiv 

rygning, hvilket ikke kun er til skade for dem selv, men også for deres venner og 

familiemedlemmer. 
 

Contemplation 

På det andet stadie, Contemplation, forsøger folk at ændre adfærd inden for de næste seks måneder. 

Dog er de ambivalente overfor at ændre adfærd, da de både er opmærksomme på fordele og 

ulemper, hvorfor de befinder sig i en konstant tøven og overvejelse og kan opleve at sidde fast i 

dette stadie i lang tid. I modsætning til det foregående stadie overvejer de dog seriøst at ændre 

adfærd, og de benytter sig derfor af Consciousness-raising, som forklaret tidligere i dette afsnit. 

Fælles for både Precontemplation- og Contemplation-stadiet er, at folk ikke er parate til 

rygestopprogrammer. I modsætning til Precontemplation-stadiet viser undersøgelser dog, at der 

med fordel kan fokuseres på ulemperne ved at ryge, eller fordelene ved at stoppe med at ryge, hvis 

folk skal flytte sig fra Contemplation-stadiet til Preparation-/Action-stadiet. Når de bevæger sig fra 

Contemplation-stadiet til Action-stadiet skyldes det den omstillingsproces, der kaldes for Self-

reevaluation. 
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Self-reevaluation 

Self-reevaluation betyder, at de foretager en revurdering af sig selv, og den situation de befinder sig 

i. De forestiller sig både med den usunde adfærd og uden den usunde adfærd. Denne 

omstillingsproces henvender sig både til en persons kognitive og følelsesmæssige evaluering af sig 

selv. Tiltag, der kan betyde, at denne omstillingsproces bliver aktiveret, kan fx være sunde 

rollemodeller, en klargørelse af hvilke værdier, der er vigtige for en, samt billedsprog eller brug af 

billeder, der appellerer til, at folk foretager en revurdering af sig selv. Det kan også være den vrede, 

de kan have rettet imod sig selv og rygning, som medvirker til, at de bliver overbevist om at ændre 

adfærd (Prochaska & Velicer 1997: 40) (Prochaska & DiClemente 1983: 394). Under denne 

omstillingsproces er det oplagt at få folk til at stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad synes jeg om mig 

selv som ryger, og hvordan ville jeg føle, hvis jeg ikke røg mere?” (Pro-change – Behavior 

Systems, Inc., 2015). Eksempelvis kunne der vises et billede af en ryger, der ser træt og syg ud, 

versus en ikke-ryger, der ser sund og frisk ud, som medfører, at folk reevaluerer sig selv som 

rygere. 
 

En af modellens klare konklusioner er, at det ikke skal forventes, at alle rygere er parate til at ændre 

adfærd, da rygere ikke er homogene i forhold til, om de er parate eller i stand til at ændre adfærd. 

Derfor kan det være effektivt at gruppere rygere, fordi de er meget forskellige afhængigt af, hvilket 

stadie de er på. En tommelfingerregel er, at 40% af alle rygere befinder sig på Precontemplation-

stadiet og 40% befinder sig på Contemplation-stadiet. Med andre ord er det ikke særlig mange, der 

er klar til aktive rygestopprogrammer. Vi får dermed en dybere forståelse af, hvilke 

omstillingsprocesser, der skal fokuseres på, når der skal kommunikeres til gymnasiale 

lejlighedsrygere ved at benytte denne afgrænsningsmodel. 
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Kapitel 4: Udvidet TPB-model & The Transtheoretical Model of 

Health Behavior Change 
!
I Kapitel 2 fik vi en eksperts forklaring på, hvad der er særligt kendetegnende for de gymnasiale 

lejlighedsrygeres adfærd og holdninger. I Kapitel 3 blev vores overordnede teoretiske 

referenceramme belyst. Derfor har vi, ud fra begge modeller og den viden, vi har fået fra 

ekspertinterviewet, formuleret fem propositions, som vi vil undersøge i dette speciale. De første tre 

propositions tager udgangspunkt i en udvidelse af den oprindelige TPB-model. Fra TPB ved vi, at 

tre forhold (Attitude, Subjective norm og Perceived behavioral control) har en betydning for folks 

intentioner om at handle på en bestemt måde, i det her tilfælde at ryge. Fra ekspertinterviewet er vi 

endvidere blevet bevidste om, at de gymnasiale lejlighedsrygeres individuelle identitetskonstruktion 

og selvopfattelse som ikke-rygere også påvirker deres adfærd. Disse forhold tager TPB ikke højde 

for. Derfor er det vores formodning, at de følgende tre propositions har en betydning for 

gymnasieelevernes lejlighedsrygning. Den nye model ser således ud, og de tre første propositions er 

markeret som P1, P2 og P3: 

 

Figur 2: Udvidet TPB-model 
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De sidste to propositions har vi udviklet ud fra The Transtheoretical Model of Health Behavior 

Change. Disse tager således udgangspunkt i de anbefalede omstillingsprocesser på henholdsvis 

Precontemplation- og Contemplation-stadiet. Vi har ikke udvidet denne model, fordi vi ud fra 

ekspertinterviewet antager, at modellen kan anvendes til at belyse, hvordan der kan kommunikeres 

til de gymnasiale lejlighedsrygere. Modellen og vores sidste to propositions (markeret som P4 og 

P5) ser således ud: 

 

 
Figur 3: The Transtheoretical Model of Health Behavior Change 
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Tredje sektion 
I Tredje sektion af specialet vil de tre første propositions blive gennemgået. Vi vil dermed 

argumentere for, ud fra relevante studier og teorier, hvorfor vi antager, at de har en betydning for de 

gymnasiale lejlighedsrygeres adfærd. 

 

Kapitel 5: Deres identitetskonstruktion 
 

Vi vil i dette kapitel forklare, hvorfor vi mener, at der med stor sandsynlighed er en sammenhæng 

mellem gymnasieelevers valg om at ryge lejlighedsvist og deres individuelle identitetskonstruktion. 

Inden for både forbrugeradfærd og socialpsykologien har adskillige teoretikere forsket i emnet om 

identitet og selvopfattelse samt symbolsk forbrug til personers identitetskonstruktion. Adskillige 

studier relaterer disse emner direkte til rygning blandt unge. Vi vil derfor gennemgå relevante 

teorier og studier, der kan belyse vores proposition.  

 

Self-concept 
Inden for socialpsykologien anvendes begrebet Self-concept, som på dansk betyder selvopfattelse. 

Adskillige teoretikere definerer Self-concept som den enkelte persons tro på, hvad der 

karakteriserer ham/hende, og hvordan personen evaluerer disse karakteristika (Rogers 1959, 

Baumeister 1999, Lewis 1990, Bee 1992). Arnould et al. (2002) har udviklet The Relational Self, 

som illustrerer, hvilke faktorer individet bliver påvirket af i sin selvopfattelse (Arnould et al. 2002: 

233). 
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Figur 4: The Relational Self 

 

Arnould et al. (2002) definerer Self-concept som en persons selvopfattelse, der består af tre 

elementer:  

! Significant others: Betydningsfulde personer i personens liv såsom venner og familie, som 

der interageres med i forskellige sociale sammenhænge. 

! Material goods: Materielle genstande personen bruger i sociale sammenhænge. 

! Ideas: Personens individuelle holdninger, værdier og attituder. 

Alle tre aspekter er relateret til hinanden, de påvirker hinanden og er derfor ikke statiske. Af den 

grund påvirker de også selvopfattelsen. En større forandring i ét af de tre ovennævnte elementer 

forårsager en ændring i ens selvopfattelse, hvilket medfører en adfærdsændring. Denne 

forandringsproces kalder de for role transition (ibid.: 240). De forklarer, hvordan disse role 

transitions er mest dynamiske ved større ændringer i ens liv, såsom i disse faser: Pubertet, ny 

uddannelse, jobskift, ægteskab eller skilsmisse.  

 

Derfor kan der argumenteres for, at teorien kan anvendes til at belyse, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere befinder sig i en ny fase i deres liv. De gennemgår en role transition, fordi de for 

nylig har skiftet uddannelse fra folkeskolen til gymnasiet. Gymnasieeleverne vil i de tre gymnasieår 

få en masse nye venner og blive påvirket af nye indtryk. I denne fase vil de typisk også skulle 

forholde sig til skiftet fra at være barn til at blive voksen, hvilket også spiller en stor rolle i deres 

role transition. Derfor bliver de unge gymnasieelever påvirket af ændringer i deres omgangskreds. 

Det vil sige, at deres identitetskonstruktion bliver påvirket af de personer, som gymnasieeleverne 
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omgives af i denne fase, og det er dermed muligt, at gymnasieeleverne begynder at ryge, hvis deres 

venner ryger.  

 

Psykologen Rogers (1959) er én af grundlæggerne af den humanistiske psykologi, og han har også 

arbejdet med Self-concept. Han påpeger, at der er tre aspekter, der kendetegner en persons 

selvopfattelse: Det første aspekt er personens selvbillede (Self-image), det vil sige, hvordan han/hun 

opfatter sig selv. Personen er bl.a. bevidst om sine egne fysiske egenskaber, personlige træk og sin 

sociale rolle og overordnede plads i verden (Self Concept, 2008). Han påpeger, at ens selvbillede 

ikke nødvendigvis er sammenfaldende med virkeligheden. Folk kan have en falsk opfattelse af dem 

selv og overdrive deres egne styrker. Omvendt er folk også tilbøjelige til at have et negativt 

selvbillede og dermed overdrive deres egne svagheder. Det næste aspekt er det ideelle selv (Ideal 

Self), det vil sige, hvordan personen ønsker at være. Rogers pointerer, at den måde hvorpå vi 

opfatter os selv, og hvordan vi ønsker at være i mange tilfælde ikke er sammenhængende.  

Det tredje aspekt er selvværdet (Self esteem), det vil sige, hvor meget personen selv føler, han/hun 

er værd. En række forskellige faktorer kan påvirke ens selvværd: Hvordan vi sammenligner os med 

andre, hvordan andre reagerer på vores adfærd, og i hvor høj grad vi føler os accepteret af andre. 

Derfor kan der argumenteres for, at gymnasieeleverne vil få et bedre selvværd, hvis personerne i 

deres omgangskreds reagerer positivt på, at de tænder en cigaret. Modsat kan det have en dårlig 

effekt på deres selvværd, hvis vennerne reagerer negativt. Selvværdet påvirkes endvidere af en 

proces, hvor individet sammenligner sit selvbillede med det ideelle selv og stiller sig selv 

spørgsmålet ”Er jeg så attraktiv, som jeg gerne vil være?” (Solomon et. al 2006: 209). Hvis der ikke 

er overensstemmelse mellem ens 

selvbillede og ens ideelle selv, opstår 

der inkongruens. Dette har en negativ 

effekt på ens selvværd. Ens selvværd 

forøges derimod, når der opstår 

harmoni mellem ens selvbillede og det 

ideelle selv. 

 

Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere vil forsøge at skabe 

harmoni mellem deres selvbillede og deres ideelle selv for at opnå en positiv selvopfattelse. Derfor 

kan der være grund til at tro, at gymnasieeleverne vil være tilbøjelige til at ryge lejlighedsvist, fordi 
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det hjælper dem til at imødekomme deres ideelle selv. Dermed antager vi, at de gerne vil fremstå 

selvsikre og ikke mindst voksne, fordi de gennemgår en role transition. Dette kan de opnå ved at 

ryge, fordi rygning er en selvstændig (og dermed voksen) beslutning taget på trods af deres viden 

om den sundhedsmæssige risiko, der er forbundet hermed.  

 

Ud fra ovenstående betragtninger formulerer vi denne del-proposition: 

 

P1, a: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi det kan hjælpe dem til at opnå deres ideelle selv, 

hvilket kan give dem en positiv selvopfattelse og øge deres selvværd. 

 

Identitetskonstruktion og symbolsk forbrug 
Ifølge Rogers stræber alle mennesker efter at opnå det ideelle selv. Til dette formål kan de bruge 

objekters symbolske betydning til at udtrykke, hvem de vil være. En persons brug af specifikke 

objekter med symbolske egenskaber påvirker derfor, hvordan andre opfatter en; hvilket i sidste ende 

påvirker personens egen selvopfattelse. I bogen Consumption and the Symbolic Project of the Self 

påpeger Elliott & Wattanasuwan (1998), at folk i det postmoderne samfund i høj grad køber 

produkter, der afspejler deres identitet. Det vil sige, at produkter ikke kun købes ud fra deres 

funktionelle egenskaber, men ligeledes pga. deres symbolske betydning. Derfor fastslås det, at det 

er vigtigt at studere forbrugernes selvopfattelse og deres relationer til symbolsk forbrug, når disse 

skal brandes (Elliott & Wattanasuwan 1998: 17-20). 

I bogen præsenterer Elliott og Wattanasuwan Self-symbolism theory, der tegner et helhedsbillede af 

forholdet mellem en person og hans/hendes forbrug. Den omhandler personens 

identitetskonstruktion, selvopfattelse, og hvordan disse formidles gennem forbruget. Deres teori er 

især anvendt til forskning inden for marketing, reklame og forbrug i det postmoderne samfund. I 

1998 udarbejdede de til denne teori en model, som beskriver, at der er to fundamentale elementer, 

der spiller en rolle i en persons identitetskonstruktion: ”Det materielle og det symbolske” og 

”Individet og det sociale” (op.cit.) Ifølge teoretikerne køber personer bevidst og ubevidst produkter, 

der besidder symbolske egenskaber, som afspejler, hvordan de gerne vil opfattes af andre. Personen 

tillægger dermed produkter nogle symbolske egenskaber, som afspejler hans/hendes værdier og 

holdninger. Af den grund kan der argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere bruger de 

symbolske egenskaber, de forbinder med cigaretter til at opnå det ideelle selv. De kan derfor 

signalere til andre, hvem de er via deres forbrug af cigaretter.  
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Arnould and Thompson (2005) understøtter også dette synspunkt og har udformet en model, CCT-

framework, der bruges til at studere personers købsadfærd og forbrug. De omtaler domænet 

Consumer identity projects, der også omhandler personers identitetskonstruktion gennem symbolsk 

forbrug. Dog adskiller denne model sig fra de tidligere teorier ved, at ens identitet ikke er statisk og 

fastlagt, men at folk selv konstruerer identiteten løbende i interaktion med andre via sit forbrug. 

Derfor kan der argumenteres for, at gymnasiale lejlighedsrygere bruger cigaretter i deres 

identitetskonstruktion, men at det ikke ensbetydende med, at de vil ryge for altid, hvis deres 

opfattelse af rygning ændrer sig. Derfor kan der med fordel skabes et negativt billede af 

lejlighedsrygning, der vil påvirke cigaretternes symbolske betydning, og dermed i længden også 

gymnasieelevernes holdning til lejlighedsrygning.  

 

Derudover diskuterer Wicklund & Gollwitzer (1982), hvordan personer bruger objekter til at 

definere deres identitet ud fra Symbolic self-completion theory. Teorien er anderledes end de 

foregående teorier, fordi den fokuserer på personer, som har en ufuldstændig identitet. De fuldender 

dermed deres identitet ved at bruge objekter med specifikke symboler, der kan forstærke deres 

identitet. Denne brug af objekter bliver især anvendt bevidst og ubevidst i perioder, hvor folk 

befinder sig i en identitetskrise. Wicklund & Gollwitzer forklarer bl.a., hvordan unge teenagedrenge 

kan bruge cigaretter til at virke mere ”macho”, fordi det hjælper dem til at udvikle deres 

maskulinitet (Solomon et. al 2006: 213). Dette kan være med til at belyse, at de unge kan føle sig 

usikre og ikke har en fuldendt identitet, fordi de har et behov for at ryge, således de kan fuldende 

den.  

Denscombe (2001) antager samme synspunkt som i Symbolic self-completion theory, og han 

diskuterer i et studie, at mange unge gennemgår en fase, hvor de søger at skabe deres fuldendte 

identitet. I studiet konkluderer han, at forbruget af cigaretter er fordelagtig for unge, der har svært 

ved at håndtere deres usikre og ufuldstændige identitet. Han konkluderer dermed, at der er en 

forbindelse mellem rygning og de unge rygeres Self-image, Self-empowerment og Self-affirmation.  

Self-image drejer sig om, at de unge ser en fordel i at ryge, fordi det hjælper dem til at fremstå 

hårde eller cool. Han påpeger, at de unge fx kan bruge cigaretter i situationer, hvor de står alene i en 

bar, så de således undgår en akavet situation. Gymnasieelever, der står alene, kan på den måde 

udsende nogle signaler til andre om, at de har selvtillid og føler sig godt tilpas, når de ryger. Self-

empowerment omhandler, at de unge ser en fordel i at ryge, fordi det giver dem en følelse af kontrol 
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over sig selv og deres egen skæbne. Når de ryger, kan de signalere, at de har kontrol over 

situationen, hvorfor de ikke påvirkes af andres holdninger om, at rygning er sundhedsskadeligt, 

fordi det er deres egen krop og dermed deres eget valg. På denne måde kan de signalere, at det er et 

bevidst valg, og at ingen har tvunget dem til det. Self-affirmation omhandler, at personerne 

håndterer de risici, der er forbundet med rygning. Dermed føler de, at det adskiller dem fra andre 

rygere. Dette medvirker til, at de føler sig anderledes og specielle, hvilket igen kan være med til at 

øge deres selvværd.  

Ud fra ovenstående studie og Symbolic self-completion theory argumenterer vi for, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ligeledes kan bruge cigaretter til at fremstå cool og undgå akavede 

situationer (Self-image), ligesom de ved at ryge kan opnå en følelse af, at de har kontrol over deres 

egen skæbne (Self-empowerment) og er bevidste herom. Særligt formoder vi, at det spiller en rolle, 

at de føler sig anderledes og specielle i forhold til dagligdagsrygere, fordi de håndterer de risici, der 

er forbundet med at ryge, når de kun ryger engang imellem og dermed har et nedsat forbrug.  

På baggrund heraf formulerer vi nedenstående del-proposition: 

 

P1, b: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi de bruger cigaretterne til at udtrykke deres identitet 

gennem de symbolske egenskaber, de tillægger cigaretterne. 

 

Possible selves 
Markus & Nurius (1986) har i forlængelse af Self-concept, som blev behandlet tidligere i dette 

kapitel, udviklet Possible selves. De beskriver Possible selves på følgende måde: 

 

Possible selves are the ideal selves that we would very much like to become. They are 
also the selves we could become, and the selves we are afraid of becoming, The 
possible selves that are hoped for might include the successful self, the creative self, 
the rich self, the thin self, or the loved and admired self, whereas the dreaded possible 
selves could be the alone self, the depressed self, the incompetent self, the alcoholic 
self, the unemployed self, or the bag lady self. (s. 954)  
 

Possible selves repræsenterer det selv, individet ønsker at opnå, det, individet (muligvis) kan opnå, 

og det, individet frygter at opnå. Der er derfor tale om individets håb, fantasier, drømme, og hvad 

han/hun er bange for. Possible Selves motiverer altså individet til at forbedre sig og opnå de 

ønskværdige mål. Ifølge Markus & Nurius skabes hver af de Possible Selves ud fra personens 

sociokulturelle og historiske kontekst, idealbilleder og symboler, mediernes fremstilling og det 

enkelte individs sociale erfaringer. Possible Selves kommer til syne i forskellige sociale kontekster 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
 

!
! ! Side 37 af 155!

på baggrund af ens ejendele, der har symbolske betydninger. Disse er forskellige alt afhængigt af 

situationen. Individet bruger derfor forskellige objekter med forskellige symbolske betydninger til 

at konstruere,!vedligeholde og udtrykke hvert af sine Possible Selves. Når individet forsøger at opnå 

flere Possible Selves, kan konsekvensen dog være, at det oplever en indre konflikt. Konflikten 

opstår, hvis der ikke er harmoni mellem de forskellige Possible Selves, hvilket kan skabe en 

ubalance i ens selvopfattelse (Arnould et al. 2002: 240). Et studie viser, at især unge teenagere er 

stærkt påvirket af rollemodeller og eksponering fra medierne (What are the Implications of Possible 

Selves Research for School Counseling Practice?, 2007). Dette kan forklare, at udefrakommende 

påvirkninger har stor indflydelse på gymnasieelever, og at disse er medvirkende til, at de skaber 

flere Possible Selves. Konklusionen på dette er, at de gymnasiale lejlighedsrygere har flere 

forskellige Possible Selves, som de udtrykker i forskellige sammenhænge, hvorfor cigaretter kun 

bruges i nogle sammenhænge og ikke i andre. Dette vil blive uddybet i Kapitel 6, fordi det er 

særligt fremtrædende i sociale sammenhænge.  

 

Et norsk studie af Scheffels (2009) bidrager yderligere til at forklare, hvordan unge mennesker 

bruger cigaretter i deres identitetskonstruktion. Studiet konkluderer, at de unge har forskellige 

rygeridentiteter, hvilket adskiller dette studie fra de tidligere studier. Ud fra deres undersøgelse 

konkluderer de, at de unge i høj grad bruger rygning til at udtrykke forskellige roller: Den 

performative ryger, den defensive ryger og den forhandlende ryger.  

Den performative ryger beskrives som den unge person, der bruger cigaretter til at fremstå sej, cool 

og rebelsk. Denne person starter med at ryge, fordi han/hun kan bruge rygning til at symbolisere sin 

transformation fra barn til voksen. Scheffels præsenterer teoretikeren Lyngs (1990) begreb 

edgework. Edgework omhandler, at folk kan have et behov for, frivilligt, at indgå i aktiviteter, der 

indebærer en risiko, fordi de udforsker deres egne grænser. Disse grænser kan være mellem fornuft 

og vanvid, bevidsthed og bevidstløshed, og liv og død. I dette studie beskrives det, hvordan den 

performative rygers forbrug af cigaretter bliver brugt i personens transformationsproces fra barn til 

voksen. Personen bliver mere autonom, fordi det er spændende at frigøre sig fra forældrenes 

overvågning og autoritet. Studiet konkluderer yderligere, at den performative ryger føler, at det er 

spændende at ryge, fordi det anses som farligt og usundt. Det pointeres endvidere, at der er en 

markant skelnen mellem at være ryger og ikke-ryger: Mellem at være Den rebelske & Nørden og 

Bøllen & Den anstændige (Scheffels 2009). Den defensive ryger bruger cigaretter til at indgå i en 

gruppe, hvorfor han/hun distancerer sig fra den negative respons fra ikke-rygerne og fra medierne. 
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Dette vil vi komme nærmere ind på i det næste kapitel om den sociale identitet under Optimal 

Distinctiveness-teorien. Den forhandlende ryger adskiller rygerne ud fra deres afhængighed. Der 

skelnes mellem den gode ryger og den dårlige ryger. Den gode ryger ryger i et begrænset omfang, 

der er under kontrol. Derimod kæderyger den dårlige ryger, der ikke kan styre sit forbrug, og 

han/hun bliver derfor set ned på. Med afsæt i Possible Selves og dette studie formulerer vi den 

sidste del-proposition:  

 

P1, c: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi det kan være med til at udtrykke én af deres mange 

identitets-roller. 

!
!
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Kapitel 6: De sociale relationer 
!
I Kapitel 5 argumenterede vi for, at der med stor sandsynlighed er en sammenhæng mellem 

gymnasieelevers valg om at ryge lejlighedsvist og elevernes individuelle identitetskonstruktion. Vi 

vil nu belyse, hvorfor vi formoder, at gymnasieelevernes sociale relationer ligeledes har en stor 

betydning for deres valg om at ryge. Dette kapitel vil derfor tage udgangspunkt i den kollektive 

identitetskonstruktion. Hertil skal det nævnes, at både den individuelle og kollektive 

identitetskonstruktion kan eksistere samtidigt, som det er gældende i dette tilfælde (Scheffels 2009: 

481-483). Det kræver en uddybende forklaring, hvilket flere relevante teorier og studier om den 

sociale identitet og gruppedannelser kan give. 
 

Social Identity 

Tajfel og Turner (1986) har udviklet teorien Social Identity i forlængelse af teorien Self-concept 

som beskrevet i Kapitel 5. Social Identity adskiller sig fra Self-concept, fordi den fokuserer på 

personers selvfremstilling i lyset af det kollektive selv (Brewer 2003: 480-482). Forskellen bunder i, 

at folks selvfremstilling bliver konstrueret ud fra gruppens normer og værdier frem for folks egne 

værdier. Det vil sige, at de er en del af en større kollektiv enhed. Den sociale identitet bunder derfor 

i fælles attributter og oplevelser for gruppen (ibid.: 480). In-group er en klassisk betegnelse for 

Social Identity. Dette hænger sammen med, at personer deler gruppens værdier, hvilket gør dem til 

en del af gruppen (In-group). Dette bidrager til opretholdelsen af den Sociale Identitet. Når personer 

har tilegnet sig den sociale identitet ændres indholdet af deres Self-concept. Denne ændring sker 

som følge af en evaluering af selvet. Når denne ændring indtræffer, har den både kognitive og 

følelsesmæssige konsekvenser samt konsekvenser i form af, hvad der motiverer en. Derfor er folk 

mere tilbøjelige til at opfatte sig selv ud fra de karakteristika, gruppen repræsenterer, frem for deres 

egen identitet, når de optager en social identitet. Den overordnede præmis for ændring af den 

individuelle identitet til den sociale identitet, er, at den overordnede motivation bunder i gruppens 

interesse frem for ens egen interesse (op.cit.).  

 

Social Identity-teorien kan være med til at belyse, hvorfor de gymnasiale lejlighedsrygere først og 

fremmest motiveres til at starte med at ryge. Der kan argumenteres for, at unge mennesker i højere 

grad end voksne har et behov for at tilhøre en gruppe. Ligeledes indgår de i flere grupper gennem 

gymnasietiden end senere i livet (Tarrant et al. 2001: 598). Dette vender vi tilbage til senere. 
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Endvidere er gruppens holdninger værdifulde for den enkelte, hvorfor der kan argumenteres for, at 

lysten til lejlighedsrygning opstår som følge af, at det er noget, som gruppen kan have tilfælles. 

Dermed må det formodes, at de gymnasiale lejlighedsrygere vil være tilbøjelige til at starte med at 

ryge, hvis en eller flere fra gruppen ryger, fordi de motiveres af gruppens interesser. Der kan også 

argumenteres for, at de ikke har lyst til at gå imod gruppen og takke nej til en cigaret, hvis rygning 

er med til at karakterisere den sociale identitet, som et tegn på den fælles attribut og oplevelse, der 

karakteriserer gruppen. Dette må ligeledes formodes at gøre det sværere for de gymnasiale 

lejlighedsrygere at droppe deres vane, fordi gruppens meninger vejer tungere end deres egen 

mening. Dette kan ud fra Social Identity-teorien forklares med, at de ikke ønsker at have et opgør 

med gruppen, hvilket igen kan være med til at forklare deres fjendtlighed overfor 

antirygekampagner.  

Til at lette forståelsen af, hvad der motiverer en person til at opgive sin selvinteresse til fordel for en 

gruppes normer og idealer, diskuteres to forskellige motivationsfaktorer. Disse to faktorer udgør 

Self-Esteem og Cognitive Motives: Uncertainty Reduction (Brewer 2003: 481-482). Den første 

faktor omhandler ens selvværd, som blev beskrevet i Kapitel 5, hvor gruppen kan være med til at 

styrke ens selvværd. Den anden faktor udgør det kognitive motiv; at folk kan reducere den 

usikkerhed, der kan opstå, når de er alene, ved at tilslutte sig en gruppe. Det vil sige, at folk opnår 

mening og fremstår tydeligere i sociale kontekster, når de er tilsluttet en gruppe. Denne hypotese 

bakkes op af studier, der konkluderer, at folk er mere tilbøjelige til at opgive sin egen identitet, når 

deres usikkerhedsniveau er højt i forhold til, når det er lavt (Grieve & Hogg 1999; Mullin & Hogg 

1998). Ses der nærmere på teorierne om reduktionen af usikkerhed i forlængelse af den sociale 

identitet, handler det i ligeså høj grad om at opnå mening, sikkerhed og struktur i ens liv. Det er 

også relateret til helt basale menneskelige behov, såsom opnåelse af sikkerhed og at føle sig tryg 

(Brewer 2003: 482-483). Endvidere diskuteres det i adskillige studier (Coleman 1974, Steinberg & 

Silverberg 1986, Palmonari et al. 1989, 1990), at gruppeadfærd og den sociale identitet er meget 

synlig i løbet af ens ungdom, og at den er særlig tydelig i jævnaldrende grupper, fordi den bl.a. 

bidrager til et øget selvværd (Tarrant et al. 2001: 598).  

Derfor kan der argumenteres for, at lejlighedsrygning især er et socialt fænomen, der finder sted 

blandt elever på ungdomsuddannelser, fordi det højner deres selvværd. Som tidligere forklaret 

reducerer det de unges usikkerhed, fordi de føler sig som en del af gruppen, når de er fælles om 

lejlighedsrygning. Dette må formodes at hænge sammen med, at gymnasieeleverne oplever en 
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højere grad af usikkerhed, hvorfor de har et større behov for at tilhøre en gruppe. Derfor pointeres 

det også, at de unge er medlem af adskillige grupper (op.cit.) som følge af, at de i disse år 

gennemgår en vigtig identitetskonstruktion. Dette kan være med til at forklare paradokset om, 

hvorfor gymnasiale lejlighedsrygere kun ryger i bestemte situationer med bestemte grupper, jf. 

Kapitel 5 om Possible Selves. Det hænger sammen med, at de opretholder båndene til de forskellige 

grupper, når de kan styre, hvem de ryger sammen med. Dermed kan der også argumenteres for, at 

de gymnasiale lejlighedsrygere er utilfredse med, at deres ikke-ryger venner/familie skal påpege, at 

de skal stoppe med at ryge. Dette vil øge dissonansen til de grupper, hvor rygning er en del af 

gruppens identitet. Modsat er det muligt at undgå at skabe dissonans, når de kan tilpasse deres 

lejlighedsrygning til forskellige grupper, så de blot kan lade være med at ryge, når de er sammen 

med deres ikke-ryger venner.  

Ud fra ovenstående betragtninger formulerer vi denne del-proposition: 

P2, a: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist på baggrund af deres behov for at tilhøre en gruppe, fordi 

gruppen medvirker til eliminering af usikkerheder blandt gymnasieeleverne. 

 

Optimal Distinctiveness  

Optimal Distinctiveness er en teori udarbejdet af socialpsykologen Brewer i 1991 og bygger videre 

på teorien om Social Identity af Tajfel og Turner (Brewer 2003: 482). Teorien er anerkendt inden 

for socialpsykologien og er især anvendt i forskning, der undersøger stereotyper, fordomme og 

selvværd. Optimal Distinctiveness-teorien omhandler personer, der søger identifikation gennem 

grupper, og hvordan de gennem den sociale identitet kan opnå et stabilt ”jeg”, på samme måde som 

det er gældende i forhold til den sociale identitet. Forskellen på Social Identity- og Optimal 

Distinctiveness-teorien er, at folk i ligeså høj grad har et behov for at differentiere sig fra andre 

grupper som at tilhøre en gruppe. Derfor opererer Brewer både med in-group- og out-group-

begreberne, da individet både har et behov for at tilhøre en gruppe (in-group) og et behov for at 

differentiere sig fra dem, der står udenfor gruppen (out-group). At identificere sig med og føle sig 

accepteret af en social gruppe er en stærk motivationsfaktor for individet, da det skaber en følelse af 

tryghed og sikkerhed. Der gøres alt for at favorisere folk fra ens in-group og komme med en negativ 

evaluering af folk fra out-groups, hvis ens gruppes optimale identitet bliver truet. Måden hvorpå 

folk differentierer sig yderligere fra de andre grupper, er ved at anvende stereotyper. Derfor kan der 
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argumenteres for, at de unge lejlighedsrygere sandsynligvis vil forsøge at betegne ikke-rygerne som 

ikke-attraktive personer, eller på anden vis opsætte en negativ stereotyp, så de ved at differentiere 

sig fra dem, opnår en tilfredshed med sig selv.  

 

Ifølge Optimal Distinctiveness-teorien har mennesket altså to identitetsbehov. Den optimale 

identitet opnås, når individet både får opfyldt behovet om at have noget tilfælles med gruppen og at 

være anderledes fra andre grupper. Derfra stammer navnet ”optimal distinctiveness”, hvilket kan 

opnås, når der er balance mellem de to ekstremiteter (op.cit.). Teorien har desuden sin oprindelse i, 

at gruppedannelser repræsenterer overlevelse, hvilket kendetegner menneskearten (op.cit.). 

Overlevelsesteorien stammer fra evolutionsteorien om, at folk i samarbejde med andre har en bedre 

chance for at overleve, end når de står alene. For at et samarbejdsvilligt system, såsom en gruppe, 

kan fungere, forudsætter det en altruisme, og at tilliden er større end mistilliden. Teorien 

foreskriver, at gruppen er vigtigst for folk, og at de tilsidesætter deres behov for gruppen. 

Opretholdelsen af altruismen i gruppen kan dermed være med til at forklare de gymnasiale 

lejlighedsrygeres behov for at stå sammen og differentiere sig fra andre grupper, hvorfor der kan 

argumenteres for, at de vil gøre alt for at forsvare gruppens vaner, såsom rygning.  

 

Brewer peger endvidere på, at symboler og adfærd som adskiller in-groups fra out-groups er med til 

at forstærke båndet i in-groups. Således kan det sikres, at der er flere fordele ved at være en del af 

ens in-group i forhold til at blive en del af den udenforstående gruppe. Derfor kan der argumenteres 

for, at rygning er med til at forstærke båndet blandt de gymnasiale lejlighedsrygere og distancen til 

andre udenfor gruppen, da det medfører den optimale identitet, individet har behov for. Brewer 

peger i denne sammenhæng på, at den sociale identitet opstår på baggrund af fundamentale behov 

for at være lig med gruppen samtidig med, at folk har et behov for at være unikke og skille sig ud 

fra out-groups. Derfor er den basale præmis for teorien, at de har to forskellige behov for identitet: 

At være en del af et team/integration og kunne adskille sig fra outgroups/have et karakteristisk 

særpræg. Disse modsatte behov motiverer dermed folk til at identificere sig med en gruppe. Denne 

præmis bakkes op af forskere, som konkluderer, at de hverken har det godt, når de har for lidt eller 

for meget tilfælles med andre (Brewer 2003: 483). Derfor søger folk hele tiden balance. Rygere i 

Danmark har i flere år været særligt udskilte (Et hiv af skyld og skam, 2006), hvorfor der kan 

argumenteres for, at dette er med til at forstærke trangen til at blive ved med at ryge lejlighedsvist. 

Dette kan også relateres til, at lejlighedsrygerne også er udsat for stigmatisering. Dermed kan de 
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gymnasiale lejlighedsrygere opveje for den forskellighed, der er i forhold til ikke-rygere, når de 

ryger.  

 

Reference Groups 

Reference Groups er en teori inden for forbrugeradfærd. Den indeholder både elementer fra Social 

Identity- og Optimal Distinctiveness-teorien og adskiller sig fra de to tidligere teorier, idet den går 

mere i dybden med de forskellige fællesskaber, der samles om at forbruge produkter (Solomon 

2013: 430). Eksempelvis findes der referencegrupper segmenteret ud fra alder såsom The Youth 

Market, også kaldt Teenagere. The Saatchi & Saatchi-reklamebureau har identificeret fire basale 

konflikter, som teenagere gennemgår, der styrker deres behov for at indgå i et fællesskab med 

jævnaldrene unge (Solomon 2013: 524). Disse er bl.a. Autonomy versus belonging, Rebellion versus 

conformity, Idealism versus Pragmatism og Narcissism versus intimacy. Den første konflikt 

omhandler, at teenagere har et behov for uafhængighed, hvorfor de skaber afstand til forældrene. 

Pga. deres behov for at tilhøre en gruppe tiltrækkes de samtidig af jævnaldrende grupper, så de ikke 

er alene. Ovenstående distancetagen til forældrene betegnes også som avoidance groups (Solomon 

2013: 436). De unge differentierer sig fra forældrene og forældrenes holdninger, hvilket er udtryk 

for uafhængighed. De kan dermed tilfredsstille medlemmerne fra deres in-group og opnå et 

stærkere bånd til gruppen ved at differentiere sig yderligere fra forældrene (op.cit.). Den næste 

konflikt omhandler, at teenagere har et behov for at være rebelske og være imod sociale standarder, 

samtidig med at de har et behov for at passe ind. Denne konflikt kan sammenlignes med 

gymnasieelevernes valg om at ryge lejlighedsvist, da det er rebelsk at ryge, når de er bevidste om, at 

det er sundhedsskadeligt. Samtidig kan de imødegå behovet for at passe ind, fordi de sammen med 

jævnaldrene grupper kan være rebelske, når de ryger. Den tredje konflikt peger på, at teenagere 

anser forældre som hyklere og sig selv som oprigtige. Dette kan ligeledes relateres til rygning, der 

en modreaktion på forældrene, hvorfor de ikke vil lytte efter forældrenes holdninger til rygning. 

Den fjerde konflikt omhandler, at teenagere er meget optaget af deres udseende og de ydre indtryk, 

samtidig med at de gerne vil opnå, at andre anser dem som meningsfulde personer. Dette omtales 

bl.a. i Kapitel 5 om identitet og rygning. 

 

Alt i alt er disse konflikter med til at tegne et billede af Optimal Distinctiveness, hvilket de 

gymnasiale lejlighedsrygere tiltrækkes af. Dette er med til at forstærke vores formodning om, at 
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gymnasieeleverne ryger for at fremstå rebelske overfor deres forældre (differentiering), fordi det 

forstærker båndet til deres jævnaldrende gruppe (at høre til).  

 

Forskning inden for rygestopprogrammer bakker desuden op om, at referencegrupper har en stor 

effekt på, om folk har til hensigt at stoppe med at ryge eller ej (Christakis & Fowler 2008: 2256). 

Bl.a. konstateres det, at folk er mere tilbøjelige til at stoppe med at ryge i grupper, hvis andre fra 

gruppen stopper. Modsat er det mere sjældent, at folk stopper af sig selv. Studiet fulgte tusindvis af 

rygere og ikke-rygere i 32 år mellem 1971 og 2003. De blev studeret ud fra de netværk, de indgik i, 

som bl.a. var deres kollegaer, slægtninge, naboer, venner og venners venner. Et rygestop forklares 

ud fra en stjernemetafor, hvor der kigges op på himlen og der ses flere stjerner brænde ud på én 

gang. På samme måde kunne det ud fra studiet ses, at mange rygere indgik i ”rygerklynger” eller -

grupper af typisk tre personer. Mange af klyngerne forsvandt på samme tid, fordi rygerne bliver 

påvirket af hinanden (Study Finds Big Social Factor In Quitting Smoking, 2008). I de grupper, hvor 

folk ikke foretog et rygestop, forblev antallet typisk omkring tre personer, hvilket signalerer, at folk 

enten holdte ved vanen sammen med gruppen, eller at hele gruppen valgte at stoppe. På samme 

måde konstateres det i studiet, at folk begynder at ryge i grupper, ligesom de bliver påvirket til at 

stoppe med at ryge i grupper. Endvidere påpeges det, at folk under uddannelse i højere grad bliver 

påvirket af deres venner til at ryge, og at den sociale effekt er stærkere blandt lejlighedsrygere end 

dagligdagsrygere (op.cit.). Konklusionen af studiet lyder, at rygning i høj grad hænger sammen med 

den sociale faktor, og at det er noget, der skal tages under betragtning, når folk skal overtales til et 

rygestop (op.cit.). Endvidere konkluderes det om referencegrupper, at de er mere tilbøjelige til at 

adoptere gruppens holdninger om produkter, når der er tale om produkter, der er mere komplekse, 

såsom cigaretter, der opfattes som et ”high risk product”. Folk føler ikke, at de tager en risiko, når 

de indgår i en gruppe, fordi de ikke er alene om det (Solomon 2013: 430).  

Ud fra dette eksempel om rygning og referencegrupper kan der argumenteres for, at særligt 

lejlighedsrygning hænger sammen med social adfærd, fordi gymnasieeleverne ryger pga. gruppen 

og ikke pga. nikotin-afhængighed i modsætning til dagligdagsrygning. Ud fra princippet om det 

optimale selv og referencegrupper, formulerer vi denne del-proposition: 

P2, b: Gymnasieelever bruger lejlighedsrygning til at differentiere sig fra out-groups, således de kan 

styrke båndet til deres in-group. 
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Hverdagslivet som scene 

Goffman bruger dramaturgien i sociologien til at beskrive, hvordan mennesker indgår i sociale 

relationer med hinanden, og hans måde at anskue verden på kan være med til at belyse, hvordan 

lejlighedsrygning er et socialt fænomen, og hvorfor det er det. Goffman (1959) beskriver 

hverdagslivet som en scene, idet han bruger teateret som en metafor for, hvordan tilværelsen 

udspiller sig mellem mennesker (Jacobsen & Kristiansen 2002: 88). Dermed bruger han 

teatermetaforen som et teoretisk værktøj til at forklare den menneskelige samhandling, og hvordan 

personer opretholder deres facade overfor hinanden i hverdagen, ligesom når der spilles skuespil. 

Dermed mener Goffman ikke, at livet er et skuespil, men han bruger udtryk fra den dramaturgiske 

verden til at analysere det sociale samspil mellem mennesker. Han anvender bl.a. udtryk som replik, 

rekvisit, optræden, rolle m.m. Goffmans teori er et redskab til at forstå, hvordan folk agerer, og 

hvorfor de gør det (op.cit.).  

Goffmans menneskesyn omhandler, at individet i høj grad forsøger at opretholde sin facade ved at 

spille maskespil men ligeledes forsøger at beskytte andre i en gruppe og dermed en hel situation, så 

der ikke opstår en akavet stemning (ibid.: 89). Derfor er det en forudsætning for 

samhandlingsordenen, at den kun kan opretholdes, når folk har tillid til hinanden, og overholder de 

normer, der kendetegner samhandlingsordenen. I forhold til de gymnasiale lejlighedsrygere kan der 

ud fra Goffmans teatermetafor argumenteres for, at de har dannet en norm om, at det er acceptabelt 

at ryge sammen. Derved opretholder de den gensidige tillid til hinanden i gruppen. Dette forklarer 

også, hvorfor de gymnasiale lejlighedsrygere ofte kan føle sig presset af andre til at ryge, da de ikke 

vil bryde med normerne, hvis normen er, at de ikke kan stå sammen i en gruppe uden at ryge, uden 

at situationen fremstår som akavet.  

 

Goffman beskriver også udramatiske elementer som hverdagssituationer, hvor folk udadtil virker 

ligeglade med den omkringværende situation, men inderst inde er de opmærksomme på selv de 

mindste bevægelser og handlinger. Dette kan beskrives som iscenesættelse; at vi mennesker er med 

til opretholdelsen af situationen, fordi vi både agerer som tilskuere og skuespillere (ibid.: 90).  Det 

vil sige, at de gymnasiale lejlighedsrygere er meget opmærksomme på hinanden og sig selv, og de 

signaler de selv udsender til gruppen, samt hvordan de opfatter de andre i gruppen. Dermed er alle 

agenter i hverdagslivets dramaturgi, som hviler på fem hovedantagelser.  
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De fem hovedantagelser udgør Mening, Selv, Samhandling, Identitet og Motivation (ibid.: 91). 

Disse kan også belyse lejlighedsrygning som et socialt fænomen. Som individer stræber vi efter, at 

vores handlinger skal give mening, hvilket dramaturgien kan være med til at give. Derfor ryger 

gymnasieelever lejlighedsvist, fordi det er en meningsfuld handling, når de er sammen med 

gruppen. Folk har endvidere forskellige versioner af selvet, som de præsenterer gennem deres 

sociale handlinger jf. Kapitel 5 om Possible Selves. Samhandlingen består af, at de præsenterer 

disse forskellige versioner af ’deres selv’, bl.a. som rygere, og at samhandling ikke giver mening, 

hvis ikke de indgår i et fællesskab med andre (op.cit.). Dermed kan det, ud fra Goffmans 

betragtning, ligeledes konstateres, at lejlighedsrygning ikke giver mening, hvis gymnasieeleverne er 

alene, når formålet med lejlighedsrygning er at præsentere deres selv. Identitetsbegrebet hænger 

sammen med folks behov for selvpræsentation, hvilket er i tråd med det postmoderne samfund, som 

nævnt i Kapitel 5. Sidst er der motivationen, som handler om, at de bliver motiveret af at vise deres 

egen selvfremstilling, som de ønsker at præsentere overfor dem selv og andre (op.cit.). Teorien 

stammer fra Goffmans bog The Presentation of Self In Everyday Life (Goffman 1959), og han 

argumenterer endvidere for, at individet altid vil forsøge at styre de indtryk, som andre får af en, 

uanset hvad han/hun ønsker at udtrykke. Han forklarer endvidere, at folks måde at præsentere sig 

selv på og gøre indtryk på andre bygger på to forskellige signaler. Han beskriver disse som det 

indtryk, en person giver og det indtryk, personen afgiver (Jacobsen & Kristiansen 2002: 92). 

Dermed argumenterer Goffman for, at folk til dels har kontrol over, hvad de siger og udtrykker via 

deres kropssprog, men på den anden side kan det ikke undgås, at de udsender nogle signaler, som 

de ikke er bevidste om, og som i ligeså høj grad er med til at sige noget om, hvem de er (op.cit.). 

Disse signalerer, som de bevidst og ubevidst udsender, når de er sammen med andre, kan fx være 

når de ryger sammen med andre. På den måde er de bevidste om, hvad de udtrykker, og hvordan de 

gerne vil opfattes, når de står med en cigaret i hånden. Ligeledes udsender de signaler, de ikke er 

bevidste om, når de står med en cigaret i hånden, som for andre kan virke karakteristisk for deres 

adfærd.  

 

Udover Goffmans diskussion om, hvordan de udramatiske elementer kan bruges til at analysere 

personers sociale adfærd, bruger han også de dramaturgiske elementer (ibid.: 97). Disse 

karakteriseres som optrædener/forestillinger, hold, regioner/områder, selvmodsigende roller, 

kommunikation uden for rollen og indtryksstyring. Ses der nærmere på det første element, 

optræden, kan det beskrives ud fra skuespilsmetaforen som situationen, hvor personer optræder 
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foran tilskuere og dermed har en vis indflydelse på tilskuerne. Formålet med optrædenen er, at folk 

ønsker at sende et bestemt signal med deres rolle – en rolle, de har påtaget sig, der skal leve op til 

visse forpligtelser og forventninger. Goffmans beskrivelse af denne optræden kan bruges til at 

anskue lejlighedsrygning i gymnasiet som et socialt fænomen, fordi gymnasieeleverne indgår i en 

gruppe, hvorfor de indtager den rolle, der forventes af dem. Derfor kan der argumenteres for, at de 

ryger, når de eksempelvis er til fest eller i andre sociale sammenhænge, hvor der er forventninger 

til, hvordan de optræder. Dermed argumenterer vi for, at de gymnasiale lejlighedsrygere optræder 

efter gruppens forventninger, og at lejlighedsrygning dermed er et socialt fænomen. Deraf 

formulerer vi denne del-proposition: 

 

P2, c: Når gymnasieeleverne ryger lejlighedsvist, opretholder de deres faste definerede roller i 

gruppen og beskytter dermed gruppen, fordi de (til dels) kan styre de indtryk, andre får af gruppen. 
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Kapitel 7: De opfatter ikke sig selv som rygere 
!
Vi har i de sidste to kapitler argumenteret for, at gymnasieelevernes individuelle og kollektive 

identitetskonstruktion har en stor betydning for gymnasieelevernes valg om at ryge lejlighedsvist. 

Derfor vil vi nu argumentere for vores tredje proposition; at de gymnasiale lejlighedsrygeres syn på 

lejlighedsrygning er anderledes end deres syn på dagligdagsrygning, og at det har en betydning for, 

hvordan de opfatter antirygekampagner. Dette vil vi forklare nærmere ud fra teorier og studier fra 

psykologien og forskningen i forbrugeradfærd. 

 

Kognitiv dissonans 

Inden for forbrugeradfærd findes the principle of consistency (Solomon 2013: 278), som 

omhandler, at vi har det bedst, når der er harmoni mellem vores tanker, følelser og handlinger, og at 

det motiverer os, når der er en form for ensartethed mellem dem. Derfor ændrer vi vores tanker, 

følelser og handlinger, så de er konsistente med vores oplevelser. Dermed påpeges det, at vi i høj 

grad former vores attitude ud fra, i hvor høj grad vores tanker og følelser harmonerer med vores 

handlinger: Altså, at vi har det bedst, når vores attitude er konsistent med vores i forvejen skabte 

holdninger. Derfor former vi vores attitude ud fra en sammenligning af, hvad vi i forvejen mener. 

Ydermere har Festinger (1957) skrevet bogen Theory of cognitive dissonance. I bogen påpeger 

Festinger ligeledes, at der som regel er konsistens mellem vores meninger og handlinger. Det vil 

sige, at folk som oftest agerer ud fra deres holdninger og dermed er konsekvente i deres handlinger 

(Festinger 1957: 3). Festinger påpeger dog, at der kan opstå inkonsistens, når der sker et 

sammenstød imellem to kognitive elementer såsom ens holdning og adfærd i forhold til rygning. 

Det vil sige, at det er inkonsistent at ryge, når folk er bevidste om, at det er skadeligt for dem. Dette 

kalder Festinger for dissonans (ibid.: 2). Festinger beskriver på denne måde kognitiv dissonans som 

en forudgående situation inden reducering af den dissonans, som opleves (ibid.: 3). Derfor 

argumenterer vi for, at Festingers eksempel om rygning kan ses i forhold til lejlighedsrygning og 

dermed gymnasieeleverne. Derfor kan der argumenteres for, at de vil forsøge at rationalisere 

dissonansen og dermed omvende situationen til at være meningsfuld.  

 

Ud fra teorien om kognitiv dissonans kan der endvidere argumenteres for, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere ikke ønsker at sammenligne sig selv med dagligdagsrygere, fordi det skaber en 

form for inkonsistens mellem, at rygning er skadeligt og at ryge. Det virker ulogisk at ryge, fordi de 
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ved, at det er skadeligt. Derfor kan der argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere forsøger 

at rationalisere situationen, ved enten at fjerne eller ændre et af de kognitive elementer, for ikke at 

virke som irrationelle og dumme beslutningstagere (ibid.: 2). De kan eksempelvis fjerne et element 

ved at begrunde deres valg om at ryge med, at det ikke er farligt, når de kun ryger engang imellem. 

De er dermed under den opfattelse, at de ikke er rygere, og de føler sig overbeviste om, at de har 

ret, selvom det for andre kan virke irrationelt (op.cit.). De kan også ændre elementet ved at sige, at 

de ikke har ligeså stor risiko for at få lungekræft på samme måde som en dagligdagsryger. Endelig 

kan de forsøge at rationalisere situationen ved at sige, at de ved at tage alt det farlige ud af livet, 

ikke har nogen grund til at leve mere (op.cit). Derved fjerner de fokus fra en ubehagelig situation. 

Når lejlighedsrygerne påtager sig disse holdninger, skaber de sammenhæng mellem deres ellers 

intelligente rationalitetstænkning og det at være ryger. På samme måde kan der ud fra teorien om 

kognitiv dissonans argumenteres for, at gymnasieeleverne har et særligt behov for at forsvare 

lejlighedsrygning, da elementet ”jeg ryger til fester” er inkonsistent med elementet ”jeg ser ikke 

mig selv som en dum person”. Derfor kan der argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere 

har et øget behov for at sige, at lejlighedsrygning ikke er det samme som dagligdagsrygning. Dette 

hænger sammen med, at de har et øget behov for opbakning til deres beslutning, så de kan 

retfærdiggøre den (Solomon 2013: 279). 

 

Festinger har desuden opstillet to hypoteser til at udvikle teorien om kognitiv dissonans (Festinger 

1957: 3). Disse omhandler, at folk, der føler dissonans, (og dermed ubehag), vil forsøge at eliminere 

denne dissonans og opnå sammenhæng. Ydermere indebærer det, at de vil forsøge at undgå de 

situationer og informationer, der skaber dissonans. Samtidig vil de ikke altid kunne opnå succes i at 

forklare inkonsistensen overfor dem selv, som forklaret ovenfor, ved at ændre på de kognitive 

elementer (Festinger 1957: 6). Derfor vil folk opleve et psykisk ubehag. Dermed kan der 

argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere forsøger at undgå information, der skal 

overbevise dem om, at de er rygere, fordi de vil undgå denne situation. På det grundlag formulerer 

vi denne del-proposition: 

 

P3, a: Gymnasiale lejlighedsrygere vil ikke se sig selv som rygere, fordi der opstår dissonans mellem 

de kognitive elementer ”jeg ryger” og ”rygning er skadeligt”. 
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Self-Perception Theory  

Self-Perception Theory (Solomon 2013: 279) kan anvendes til at belyse, hvorfor forbrugere såsom 

gymnasiale lejlighedsrygere forsvarer de valg, de har foretaget. Self-Perception Theory har en 

alternativ forklaring på, hvordan dissonans kan reduceres. I stedet for at en person fokuserer 

negativt på, at han/hun har udført en handling, som kan være svær at forsvare, vil personen hellere 

fokusere på, at den er konsistent med hans/hendes tanker og følelser. Self-Perception Theory 

omhandler, hvordan vi opfatter andres adfærd som et udtryk for, hvad deres holdning til bestemte 

ting er, og hvem de er som personer. På samme måde opfatter vi vores egen adfærd som konsistent 

med vores egne holdninger, og hvem vi er. Individet føler derfor en trang til at opretholde en positiv 

attitude overfor de valg, han/hun har truffet (op.cit.), fordi det var valg, der blev truffet på egen 

hånd, som ingen har tvunget en til. Derved undgår individet dissonans (op.cit.). Der kan altså 

argumenteres for, at lejlighedsrygere hellere vil opfatte deres valg om at ryge lejlighedsvist positivt, 

da det er et udtryk for, hvem de er. Derfor vil de forsøge at distancere sig fra dagligdagsrygere, når 

en antirygekampagne fokuserer dårligt på rygning, eftersom en accept af kampagnens budskab 

svarer til at have dårlige tanker om sig selv. 

 

Social Judgment Theory 

Flere teorier ovenfor slår fast, at princippet om konsistens er gældende; at vi former vores attitude 

efter, hvad vi i forvejen mener og føler om ting. Derfor danner vi vores egen såkaldte ”attitude-

standard” (Solomon 2013: 280). Derfor kan der argumenteres for, at lejlighedsrygere opfatter 

antirygekampagnerne på en anden måde, end hvad der var hensigten med kampagnen; at de ikke er 

henvendt til dem. Denne kaldes også for assimilations-effekten (op.cit.). Derfor kan der endvidere 

argumenteres for, at lejlighedsrygerne føler en forstærket effekt, når folk prøver at overbevise dem 

om, at de er rygere på lige fod med dagligdagsrygere. Derfor reagerer de stærkere, fordi de opfatter 

budskabet som mere uacceptabelt, end hvad det måske er. Det vil sige, jo stærkere 

lejlighedsrygernes attitude bliver om, at det er acceptabelt at ryge til fester, des stærkere vil de 

reagere overfor information om, at rygning er skadeligt. Derfor siges det, at diskriminerede 

forbrugere, såsom lejlighedsrygere, har en lavere grad af accept over sådanne budskaber (op.cit.).  

 

 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
 

!
! ! Side 51 af 155!

Derfor formulerer vi nedenstående del-proposition:  

 

P3, b: Gymnasiale lejlighedsrygere vil ikke acceptere budskabet om, at lejlighedsrygning er det 

samme som dagligdagsrygning, fordi de gerne vil opretholde en positiv attitude i forhold til de valg, de 

allerede har truffet. 

 

The functional approach 

Udover tankegangen om, at vi som forbrugere forsøger at skabe konsistens og eliminere dissonans, 

når vi former vores attituder, findes der også andre teorier inden for psykologien, som omhandler, at 

attituder bliver skabt pga. deres funktion (Katz 1960: 170). Det vil sige, at de har en funktion for os 

mennesker også kaldet The functional approach som ligeledes kan være med til at tegne et billede 

af, hvorfor gymnasiale lejlighedsrygere ikke ser sig selv som rygere. De omtalte funktioner, hvilke 

vi skaber vores attituder på baggrund af, omtaler Katz som adjustment, ego defense, value 

expression og knowledge. Derfor argumenter han for, at en ændring af vores attitude afhænger af, 

hvad der motiverer os til at have en bestemt attitude. Med henblik på at forstå, hvorfor 

lejlighedsrygere har en afslappet attitude til lejlighedsrygning og ikke ser sig selv som rygere, vil vi 

tage udgangspunkt i funktionen ego defense. Katz beskriver denne funktion således:  

The ego-defensive function in which the person protects himself from acknowledging 
the basic truths about himself or the harsh realities in his external world. Freudian 
psychology and neo-Freudian thinking have been preoccupied with this type of 
motivation and its outcomes. (s. 170) 

The ego-defensive function er her beskrevet som de mekanismer, vi mennesker tager i brug, når vi 

skal forsvare os mod egne uacceptable tanker – på lige fod med de trusler, der kommer udefra, som 

skaber angst hos os. Det vil sige, at vi forsøger at eliminere de problemer, som skaber denne 

uønskede angst (Katz 1960: 172). De indre uacceptable tanker kan bl.a. være vores egen opfattelse 

af, hvem vi er, som vi ikke ønsker at se i øjnene. Disse tanker fører til usikkerhed, og ved at 

eliminere disse tanker kan vi så at sige redde os selv fra en ubehagelig situation (op.cit.). Det kan 

være et billede af os selv som usikker, nervøs eller lignende tanker, vi ønsker at skubbe væk. Dette 

kan bl.a. relateres til lejlighedsrygernes syn på sig selv, hvormed de forsøger at forsvare deres ego 

ved at kompensere med deres holdning til, at lejlighedsrygning ikke er skadeligt. Derfor kan der 

argumenteres for, at de, for at fremstå selvsikre, forsvarer uønskede tanker om, at de er dumme eller 

usikre, ved at tilkendegive, at de er bevidste om deres valg og ikke ser det, som et problem. Det kan 

også relateres til, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke ønsker at se problemet, fordi de bruger 
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lejlighedsrygningen til at kompensere for deres alder, så de føler sig voksne og selvsikre. Derfor 

ønsker de ikke at stoppe denne vane. I stedet igangsættes en forsvarsmekanisme mod, at det er 

farligt at ryge engang imellem. De ydre farer, som er den anden ting, vi forsøger at forsvare os 

imod, kan være andres holdninger til vores adfærd. Derfor kan der argumenteres for, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ikke vil lytte, da de ikke vil se virkeligheden om, at rygning er 

skadeligt, i øjnene, når folk forsøger at skubbe til deres samvittighed. 

Katz deler forsvarsmekanismerne op i to grupper; den første gruppe indeholder mekanismer, der 

kan gøre os ”socialt handicappede” og defineres som denial og avoidance. Individet vil i disse 

situationer enten isolere sig og trække sig tilbage eller ganske enkelt benægte de realiteter, der 

bliver præsenteret for det. Dette kan også være med til at forklare de gymnasiale lejlighedsrygeres 

benægtelse af, at de er rygere. Katz beskriver denne situation lidt firkantet, som når nogen lever i en 

fantasiverden og ikke vil se realiteterne i øjnene. Den anden gruppe af forsvarsmekanismer 

betegnes som ikke så ekstrem, men omhandler at folk forvrænger situationen frem for at benægte 

den. Denne gruppe af forsvarsmekanismer indeholder rationalization, projection og displacement. 

Den første rationalization blev vi bekendte med under teorien om kognitiv dissonans, hvor folk 

forsøger at retfærdiggøre situationen. Projection handler om, at de udskyder problemet, hvor 

Displacement er, at de forsøger at fjerne problemet. Disse forsvarsmekanismer træder i kraft, når vi 

ikke vil indrømme overfor os selv, at vi har mindreværdskomplekser og vælger at isolere 

mindreværdet ved at påtage os overlegne attituder og på den måde udskyde problemet. Dette kan 

bl.a. kædes sammen med lejlighedsrygernes identitetskonstruktion, jf. Kapitel 5. Pointen er, at vores 

attituder bliver skabt som funktion af vores indre følelsesmæssige konflikter med os selv.  

Udover de to forskellige teoretiske tilgange, der kan hjælpe os til at forstå, hvorfor 

lejlighedsrygerne skaber deres holdning om, at de ikke er rygere, findes der flere relevante studier 

til at belyse emnet. Inden for forskning i nikotin og tobak diskuterer Levinson et al. (2006) i et 

studie om universitetsstuderende og deres rygeridentitet, hvad der kan være medvirkende til, at 

lejlighedsrygere ikke ser sig selv som rygere. Bl.a. diskuteres det, at lejlighedsrygerne ofte er under 

den overbevisning, at det ikke er dem, der bliver ramt at sygdomme, hvorfor de vælger at være 

’glade rygere’ frem for at åbne øjnene for de negative konsekvenser (ibid.: 850), som omtalt under 

Self-Perception theory. En anden faktor, som bliver diskuteret i studiet, omhandler, at rygerne ikke 

ser sig selv som rygere, fordi de ikke føler, at de er afhængige af nikotinen (ibid.: 849). Igen føler 

de ikke, at det er dem, der bliver talt til i antirygekampagnerne, og de tager derfor ikke 
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sundhedsproblemerne relateret til rygning seriøst. Derfor påpeges, at antirygekampagnerne ikke når 

ud til de unge lejlighedsrygere, da kampagnerne ikke er segmenteret og tilpasset nok til 

målgruppens behov. Det konkluderes endvidere, at mange lejlighedsrygere ser sig selv som 

festrygere eller weekendrygere, og at deres egne identitetsmarkører med fordel kan anvendes, når 

der skal formes budskaber til målgruppen (ibid.: 850). Dette øger relevansen i budskabet. En anden 

faktor, som diskuteres er, at lejlighedsrygerne ønsker at date ikke-rygere, da mange af deres venner 

er ikke-rygere, ligesom de i højere grad end dagligdagsrygerne foretrækker at gå ud på barer og 

diskoteker, hvor der ikke må ryges (ibid.: 849). Derfor kan der også argumenteres for, at det smitter 

af på deres holdning om, at de ikke vil identificeres med rygere. Det påpeges ligeledes, at 

lejlighedsrygerne giver udtryk for, at de kun ryger sammen med andre rygere, og at de aldrig ryger 

alene, hvorfor de ikke identificerer sig med dagligdagsrygere. Samtidig argumenteres der for, at 

lejlighedsrygerne har et ønske om at stoppe med at ryge inden deres dimension (ibid.: 851). Derfor 

kan der endvidere argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke ser sig selv som rygere, 

fordi de mener, at de kan stoppe, når de vil. På baggrund af ovenstående formulerer vi den sidste 

del-proposition: 

P3, c: Gymnasiale lejlighedsrygere vil ikke opfatte sig selv som rygere, da de ikke vil se virkeligheden i 

øjnene om, hvem de er, fordi det skaber en følelse af angst og usikkerhed. 
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Fjerde sektion 
Vi har i Tredje sektion af specialet argumenteret for, hvad der påvirker de gymnasiale 

lejlighedsrygeres adfærd og holdninger. I Fjerde sektion vil vi belyse, hvordan disse har en 

betydning for, hvordan der kan kommunikeres til dem. Dermed vil vi præsentere de sidste to 

propositions, som vi antager skal tages i betragtning, når der skal udformes en 

kommunikationsstrategi. 

 

Kapitel 8: Det stadie, de befinder sig på i forhold til et rygestop 
!
I Kapitel 3.1 blev The Transtheoretical Model of Health Behavior Change, om ændring af usund 

adfærd, gennemgået. Det blev belyst, at folks villighed til at ændre adfærd har en betydning for, 

hvilke omstillingsprocesser der virker, når de skal overbevises til at ændre adfærd. I dette kapitel vil 

vi anvende modellen til at belyse lejlighedsrygning blandt gymnasieelever. Vi vil argumentere for, 

hvorfor det er vigtigt at anvende en kommunikationsstrategi, der er tilpasset omstillingsprocesserne 

på Precontemplation- og Contemplation-stadiet. Denne skal tage højde for, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet ikke er klar til et rygestop, og at dem på 

Contemplation-stadiet er ambivalente i forhold til et rygestop. Dette vil vi belyse ud fra relevante 

teorier og studier inden for forskningsområdet om adfærdsændringer. 

 

Heiders balanceteori 

Heider (1958) diskuterer i sin bog The Psychology of 

Interpersonal Relations, hvorvidt den sociale psykologi 

og det interpersonelle forhold mellem to mennesker har 

en betydning for, hvordan vi former vores attituder 

(Heider 1958: 1). Denne teori er også kendt som Heiders 

balanceteori, hvor P er en person, O er den anden person, 

vedkommende har et forhold til, og X er et objekt. 

Balance mellem disse tre komponenter kan opnås, når der er 

et plus-forhold mellem alle tre. For at det kan ske, kræver 

det, at P har en positiv opfattelse af O, at O har en positiv opfattelse af P, og at både P og O har en 

positiv opfattelse af X (ibid.: 11) (Cartwright & Harary 1956: 277). Hvis der opstår et minusforhold 

+/-

P

O X

+/-+/-

Figur 6: Heiders balanceteori 
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blandt to af de tre komponenter, skaber det ubalance (op.cit.). Teorien er desuden anvendt i et studie 

af grupper, hvor det konstateres, at balanceteorien kan omfatte mere end to mennesker, så længe de 

er fælles om noget (Khanafiah & Situngkir 2004: 2). Derfor argumenterer vi for, at teorien også kan 

bruges til at belyse gruppeadfærd og holdningsdannelser gældende for de gymnasiale 

lejlighedsrygere. 

Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere på 

Precontemplation-stadiet ikke ønsker at fokusere på et rygestop, fordi det skaber ubalance i 

forholdet til deres venner, som beskrevet i Kapitel 6. Derfor er det vigtigt at have dette in mente, når 

der skal udformes en kommunikationsstrategi. Heider konkluderer endvidere, at folk altid vil 

forsøge at opnå en fornyet balance, hvis der opstår ubalance, fordi den gør dem dårligt tilpas, da det 

skaber en konflikt i det interpersonelle forhold (Heider 1958.: 210). Derfor vil vi gerne påpege, at 

det er vigtigt at have fokus på de anbefalede omstillingsprocesser; Consciousness-raising, Dramatic 

relief og Environmental reevaluation, som forklaret i Kapitel 3. Derfor kan der med fordel 

fokuseres på at oplyse de gymnasiale lejlighedsrygere om, hvordan en ændring af adfærden kan 

gavne dem. Til gengæld bør ordet ”rygestop” udelades, så budskabet ikke konflikter med deres 

interpersonelle forhold.  

Teorien kan ligeledes være med til at belyse, hvorfor gymnasiale lejlighedsrygere på 

Precontemplation-stadiet ikke har stærke emotionelle reaktioner overfor kampagner, der har et 

negativt fokus på rygning. Det vil ligeledes skabe et minus-forhold mellem P og X. Dette hænger 

sammen med, at folk på Precontemplation-stadiet er kendetegnet som afvisende, defensive og 

umotiverede i forhold til at ændre adfærd. Derfor argumenterer vi for, at dette også er gældende for 

de gymnasiale lejlighedsrygere, fordi det i Kapitel 6 blev belyst, at indflydelse fra vennerne spiller 

en stor rolle, hvilket medfører, at de ikke ønsker at ændre adfærd, fordi vennerne ryger. Derfor 

ønsker de ikke at tale om konsekvenserne ved rygning, fordi det kan skabe ubalance. Derfor skal 

negativt ladede budskaber anvendes med omhu, og det kan diskuteres, hvorvidt de helt skal 

undlades. Derfor kan der i stedet fokuseres på, hvordan passiv rygning er skadeligt for de 

gymnasiale lejlighedsrygeres venner og familie, hvilket involverer alle tre omstillingsprocesser 

Consciousness-raising, Dramatic relief og Environmental reevaluation. Dermed formoder vi, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ville flytte sig til det næste stadie og blive mere ambivalente i deres 

holdning til lejlighedsrygning, hvis der spilles på deres følelser, og hvordan passiv rygning skader 

deres omgivelser, samt de bliver oplyste.  
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Reactance Theory 

Brehms teori Reactance Theory (1966) kan ligeledes være med til at belyse, hvorfor brugen af 

negativt ladede budskaber med fokus på rygestop skal bruges med omhu. Dette hænger sammen 

med, at folk kan handle irrationelt, når deres frihed til at vælge bliver truet. Det vil sige, at en 

adfærd som vurderes til at være ”farlig eller forbudt” kan blive særlig attraktiv, når ens frihed til at 

udføre denne adfærd bliver taget fra en. Dermed bliver alternativet attraktivt, når folk presses til at 

gøre noget, der strider imod deres frihed (Lessne og Notarantonio 1988: 34-35). Disse situationer 

opstår, når friheden til at udføre en bestemt adfærd er meget vigtig for den pågældende person. 

Derfor ønsker personen ikke at give slip på den, hvorfor han/hun er tilbøjelig til at gøre det 

modsatte for at rekonstruere hans/hendes frihed (op.cit.). 

 

Derfor kan der argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet 

føler, at deres frihed bliver berøvet, hvis nogen prøver at overbevise dem om, at de skal stoppe med 

at ryge. Dermed må det formodes, at de forsøger at rekonstruere deres frihed, hvorfor de fortsætter 

den lejlighedsvise rygning. De gymnasiale lejlighedsrygere bliver dermed mere trodsige, hvis nogen 

prøver at bestemme over deres valg om at ryge. Ligeledes er en stor del af gymnasieeleverne ikke 

gamle nok til at ryge, hvorfor der kan argumenteres for, at de vil føle det mere spændende at ryge, 

fordi det er attraktivt, når det er forbudt. Derfor formoder vi, at dette har en forstærkende effekt på 

denne målgruppe i modsætning til voksne mennesker, fordi det er forbudt at ryge. Denne 

formodning bakkes op af et nyere studie om unges trodsighed, som ligeledes har anvendt Reactance 

Theory (Van Petegem et al. 2015: 910). Undersøgelsen af unge mellem 12 og 21 år viser, at 

kontrollerende forældre har en forstærkende effekt på deres børns trodsighed, hvorfor de er 

tilbøjelige til at agere modsat, når forældrene forsøger at kontrollere dem.  

 

Derfor argumenterer vi for, at der er en sammenhæng mellem de gymnasiale lejlighedsrygeres 

trodsighed og forældres eller mediernes forsøg på at kontrollere de unge. Lessne og Notarantonio 

(1988) påpeger ligeledes, hvordan produkter, der pludselig bliver svære at få fat i, kan forøge 

interessen for selvsamme produkter. De konkluderer også, at den indskærpede frihed til at få det 

folk gerne vil have, kan resultere i, at de i højere grad ønsker at få fat i det (ibid.: 41). Dette kan 

ligeledes relateres til de gymnasiale lejlighedsrygere, som har sværere ved at købe cigaretter, 

hvorfor interessen for at ryge stiger.  
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Ud fra ovenstående betragtninger kan der argumenteres for, at samme trodsighed vil komme til syne 

blandt gymnasieelever, der ryger lejlighedsvist, når der bruges ”forkerte” eller ikke stadie-matchede 

omstillingsprocesser på Precontemplation- eller Contemplation-stadiet, fx meget negativt ladede 

budskaber. Dette kan medføre en boomerang-effekt, hvilket kan forøge lysten til rygning blandt de 

unge, hvis de føler sig provokeret eller frihedsberøvet (Prochaska & Velicer 1997: 39). Derfor 

argumenterer vi for, at The Transtheoretical Model of Health Behavior Change og dens 

implikationer også er gældende for de gymnasiale lejlighedsrygere, fordi de kan føle sig provokeret 

og blive defensive, hvis folk forsøger at kontrollere dem.  

 

Self-efficacy 

Bandura (1997) diskuterer endvidere, hvordan en persons tro på sig selv og sine egne kompetencer 

(eller mangel på samme) kan være med til at forklare, hvorfor han/hun ikke kan overskue at ændre 

adfærd. Dette hænger sammen med de personlige oplevelser, personen har haft, som kan være gode 

eller dårlige. Bandura diskuterer endvidere, hvordan personers tiltro til deres egne evner kan have 

en betydning for den grad af modstand og succes, de oplever i forbindelse med at ændre adfærd. 

Andre undersøgelser udført af Bandura viser også, at deres tro på egen formåen er stærkt relateret til 

deres faktiske handlinger. (Jackson 2005: 49). Der findes ligeledes studier af rygning (Keller et al. 

1999), der har anvendt Self-efficacy-teorien. Det konkluderes, at folk på Precontemplation-stadiet 

har en meget lav grad af tiltro til deres egne evner med henblik på et rygestop, men at deres tiltro til 

dem selv stiger lineært mellem stadierne (ibid.: 107-108). Desuden kan der argumenteres for, at 

denne tiltro til en selv er endnu lavere blandt gymnasiale lejlighedsrygere i forhold til voksne 

mennesker på Precontemplation-stadiet, fordi gymnasieeleverne stadigvæk er meget unge. Dette 

kan endvidere relateres til PBC i TPB-modellen, idet gymnasieeleverne mangler troen på at kunne 

stoppe med at ryge og derfor ikke kan gennemføre et rygestop. Derfor kan der med fordel bruges 

positive, opmuntrende budskaber, som støtter de unge i at ændre adfærd, således deres selvværd 

bliver styrket.  

På baggrund af ovenstående betragtninger om modellens implikationer, formulerer vi nedenstående 

del-proposition: 

 

P4, a: Gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet skal påvirkes af budskaber, der 

fokuserer på omstillingsprocesserne Consciousness-raising, Dramatic relief og Environmental 

reevaluation. 
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Decisional Balance 

Jannis og Mann (1977) diskuterer endvidere, hvad der kan ligge til grund for, at mennesker har 

svært ved at træffe beslutninger. Dermed kan deres teori belyse, hvorfor gymnasiale 

lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet er ambivalente i forhold til et rygestop. Jannis og Mann 

har udviklet Decisional Balance sheet (Velicer et al. 1985: 1279), som omhandler den psykologiske 

konflikt, mennesker kan have med sig selv, når de skal træffe en beslutning. Som teoriens navn 

foreskriver, har den til formål at forklare, hvad der spiller ind på deres beslutningsproces. Dertil har 

de udviklet et skema over menneskers kognitive og motivationsskabende beslutningstagning (ibid.: 

1279-1280). Hovedantagelsen af teorien bygger på, at mennesker tager beslutninger ud fra, hvad de 

kan få ud af dem, frem for hvad de kan tabe. Derfor har de udviklet en komparativ model med fire 

hovedkategorier, som er følgende: (A) Hvilken nytte eller tab de personligt kan få ud beslutningen, 

(B) Hvilken nytte eller tab andre får ud af ens beslutning, (C) Ens egen billigelse eller misbilligelse 

af beslutningen og (D) Andres billigelse og misbilligelse af beslutningen (op.cit.). De to første 

kategorier repræsenterer de instrumentale overvejelser i forbindelse med beslutningstagning, og de 

to sidste repræsenterer de følelsesmæssige overvejelser såsom ens selvværd, den sociale accept, ens 

egne moralske værdier og ens ego-idealer. Teorien er ligeledes anvendt i studier om rygning. Det 

konkluderes bl.a. (Mausner & Platt 1971: 172-174), at folk ikke stopper med at ryge pga. de mange 

negative aspekter ved rygning. De vurderer modsat de positive fordele relateret til et rygestop, som 

overstiger fordelene ved fortsat at ryge. Velicer et al. forklarer ligeledes, at rygerne er ambivalente, 

fordi de overvejer fordelene ved at ryge såsom nydelse, nedsættelse af anspændthed/nervøsitet, 

deres selvbillede, og de vaner, de er kommet ind i, som bedre end ulemperne ved at ryge (Velicer et 

al. 1985: 108). Det konkluderes dermed, at folk på Contemplation-stadiet ikke finder et rygestop 

motiverende nok til at blive overbeviste, hvorfor de forbliver ambivalente.  

Studierne om rygning og Decisional Balance-teorien kan være med til at forklare, hvorfor folk på 

Contemplation-stadiet er ambivalente i forhold til et rygestop. De ser flere fordele end ulemper ved 

at ryge. Dette mener vi også kan relateres til de gymnasiale lejlighedsrygere, som opnår mange 

fordele ved at ryge lejlighedsvist såsom at tilhøre en gruppe og en styrket identitet, som forklaret i 

Kapitel 5 og 6. Derfor argumenterer vi for, at det er vigtigt at have fokus på omstillingsprocessen 

tilpasset dette stadie: Self-reevaluation. Dette skyldes, at det er vigtigt at skubbe til den ambivalens, 

de gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet har. Der kan fx fokuseres på de positive 
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fordele ved at stoppe med at ryge, frem for hvad de kan tabe, hvis de ikke stopper. Derfor 

formulerer vi denne del-proposition: 
 

P4, b: Gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet skal påvirkes ud fra budskaber, der 

fokuserer på omstillingsprocessen Self-reevaluation. 

!

!
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Kapitel 9: Myndighed, og budskabets udformning og dets relevans 
!
I forlængelse af det foregående kapitel vil vi nu gå i dybden med hvilke kommunikative budskaber 

og virkemidler, der med fordel kan anvendes i antirygekampagner til gymnasiale lejlighedsrygere, 

så de passer til de anbefalede omstillingsprocesser. Vi argumenterer for, at der er forskel på 

myndige og ikke-myndige rygere, og om de skal påvirkes med positivt eller negativt ladede 

budskaber. Inden for forskningen i kommunikation er der flere relevante teorier og studier, der 

diskuterer, hvilke faktorer, der skal tages højde for i en kampagneplanlægning, hvor fokus er at 

ændre modtagers adfærd. Andre teorier og studier diskuterer yderligere, hvilke kommunikative 

virkemidler, der er mest effektive at anvende specifikt til sundhedsfremmende og 

forebyggelseskampagner. Dette vil vi nu uddybe. 

 

Kommunikationsprocessen med henblik på en adfærdsændring 
PIA-modellen 

Det kræver en god viden om kommunikationsprocessens forløb, når der skal udformes en 

succesfuld antirygekampagne målrettet de gymnasiale lejlighedsrygere. Til dette formål har 

Sepstrup & Fruensgaard (2011) udviklet en kommunikationsteori, PIA-modellen, som er illustreret 

nedenfor.  

 

 

 

 

P står for påvirkning, I for individ og A for modtagerens ageren. Ifølge Sepstrup & Fruensgaard 

tager alle forståelser af kommunikationsprocessen udgangspunkt i denne model. I deres bog 

Kommunikations- og kampagneplanlægning beskriver de denne kommunikationsproces, hvor 

afsender kommunikerer et budskab, der møder og påvirker modtager, og afsluttende udløser en 

handling hos modtager. Kampagneplanlæggeren skal derfor fokusere på at påvirke modtageren via 

kommunikationsbudskabet og distributionen af dette indhold (medievalg) (Sepstrup & Fruensgaard 

2011: 38).  

Sepstrup & Fruensgaard fremhæver, at det er væsentligt at have en god forståelse af modtageren 

således kommunikationsbudskabet kan tilpasses denne bedst muligt. Dermed fører det 

(forhåbentlig) til den ønskede ageren (op.cit.). PIA-modellen bygger på tre forskellige 

P̊avirkning Individ Ageren

Figur 7: PIA-modellen 
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modtageropfattelser: Den forsvarsløse, Den genstridige og Den behovsstyrende modtager. Ifølge de 

to teoretikere kan modtageren skiftevis tage sig ud som den forsvarsløse-, genstridige- og 

behovsstyrede modtager.  

 

• Den forsvarsløse modtager: 

I den første modtageropfattelse findes der en forsimplet opfattelse af sammenhængen 

mellem påvirkning og modtagerens ageren. Denne forståelse stammer fra behaviorismens 

S(timulus)-R(espons)-model, hvor modtageren er ydrestyret, forsvarsløs og passiv. 

 

• Den genstridige modtager: 

Modtagerens karakteristika inddrages for at forstå reaktionen på en påvirkning. Denne 

forståelse stammer fra det samfundsvidenskabelige paradigme og svarer til S(timulus)-

O(rganism)-R(espons)-modellen, hvor O repræsenterer individet og dets omgivelser. 

Modtageren opfattes som genstridig og forsvarer sig mod ydre påvirkning. 

 

• Den behovsstyrende modtager: 

Modtageren opfattes som agerende, problemløsende og behovsstyret. Denne forståelse 

stammer fra elementer fra Uses and Gratifications og receptionsteoriens tilgang. 

 

I Kapitel 6 belyste vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere påvirkes af deres sociale relationer, og at de 

har et behov for at tilhøre en gruppe og adoptere en social identitet. Samtidig belyste vi i Kapitel 7, 

at de besidder nogle forsvarsmekanismer. Disse medfører, at de bl.a. forsøger at undgå information, 

hvis formål er at overbevise dem om, at de er rygere på lige fod med dagligdagsrygere, da de 

distancerer sig fra disse. Ud fra de gymnasiale lejlighedsrygeres karakteristika argumenterer vi for, 

at der er stærke ligheder mellem dem og den genstridige modtager, som vi nu vil forklare nærmere. 

Den genstridige modtager beskrives som en person, der indgår i sociale relationer, som han/hun 

påvirkes af. Ifølge teorien skal kommunikationsbudskabet derfor ikke nå isolerede modtagere, men 

personer i sociale netværk. Dog pointerer Sepstrup & Fruensgaard, at modtagerens egne holdninger, 

viden og adfærd spiller en stor rolle i den måde, han/hun bliver påvirket af et budskab på, selvom 

modtageren påvirkes af de sociale relationer. Derfor kan der argumenteres for, at de gymnasiale 

lejlighedsrygeres karakteristika skal inddrages i forhold til deres adfærd for at forstå deres reaktion 

på en antirygekampagne, som vi har belyst i Kapitel 5, 6 og 7. Ifølge teorien besidder den 
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genstridige modtager også nogle psykologiske forsvarsmekanismer, hvorfor modtageren er selektiv 

overfor informationen, der bliver kommunikeret, som det blev gennemgået i Kapitel 7. Derfor kan 

der argumenteres for, at planlægningen af en antirygekampagne (til de gymnasiale lejlighedsrygere) 

skal tage i betragtning, at de besidder visse forsvarsmekanismer. Disse er relevante for hvilke 

budskaber, der kan anvendes til at påvirke dem og overbevise dem til at ændre adfærd. 

 

Elaboration likelihood model (ELAM) 

Petty & Cacioppo (1986) har udviklet Elaboration likelihood model, som er en 

kommunikationsteori om reklamefortolkning. Den tager udgangspunkt i, at individet har forskellige 

evner og forskellig motivation for informationsbehandling. Ifølge teorien er der to grundlæggende 

typer af psykologiske processer, hvilke modtager gennemgår, når nogen forsøger at overbevise 

vedkommende om at foretage en holdnings- og adfærdsændring. Hermed menes der, at modtageren 

kan opfatte en reklame via to forskellige ruter: Den centrale rute og den perifere rute. 

Den centrale rute svarer til den traditionelle kommunikationsvej, som er baseret på kognitiv 

bearbejdning. Budskabets informationer og argumenter vil blive overvejet og sammenlignet med 

andre informationer og opfattelser. Sepstrup & Fruensgaard pointerer, at det er nødvendigt, at 

afsenderen fokuserer på, at reklamen skal bearbejdes via denne rute, hvis målet er langvarige 

ændringer i holdninger og adfærd (Sepstrup & Fruensgaard 2011: 65). Til gengæld pointeres det, at 

påvirkningen gennem den centrale rute kræver, at modtageren er motiveret til at ændre sine 

holdninger og sin adfærd. Denne motivation er afhængig af modtagerens oplevede relevans af 

indholdet i budskabet. Hvis modtageren ikke oplever relevans, bliver budskabet ignoreret og i stedet 

bearbejdet gennem den perifere rute. Hvis budskabet derimod er relevant forholder han/hun sig til 

budskabets indhold og sammenholder dette med sine egne synspunkter og holdninger. Derefter kan 

modtageren tage en selvstændig beslutning om, hvorvidt han/hun vil acceptere budskabet eller ej.  

Den perifere rute er baseret på affektive associationer og aktiveres, når modtagerens motivation er 

lav. Modtageren vil fokusere på det, der omkranser budskabet, og der foregår ingen overvejelse og 

sammenligning. Derimod omhandler denne bearbejdning af budskabet individets affektive og 

emotionelle reaktioner og attitude til budskabet. Det vil sige, hvilken historie der bliver fortalt, og 

hvilke effekter der anvendes såsom lydeffekter, musik og billeder. Modtageren forholder sig derfor 

ikke aktivt til budskabets indhold, men bliver påvirket af andre faktorer, såsom de kommunikative 

virkemidler og afsenders troværdighed. 
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I forbindelse med rygning har Agostinelli & Grube (2002) udarbejdet et relevant studie, hvori de 

har anvendt ELAM-modellen, der undersøger modtageres reaktioner på antirygereklamer. Det 

konkluderes (Olesen et al. 2004: 12), at afsenderens troværdighed spiller en stor rolle for, om 

budskabet har en positiv effekt. De konkluderer endvidere, at tekst og design på advarselslabels, 

såsom ”Rygning dræber”, skal designes i forhold til antirygekampagnens målgruppe. De anbefaler, 

at anføre den specifikke risiko forbundet med rygning i henhold til målgruppen. Angivelsen af 

denne risiko kunne fx være ”Rygning af to cigaretter om dagen øger risikoen for lungekræft med 

xx%”, så lejlighedsrygeren føler, at der er relevans i budskabet.  

 

Der kan derfor argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere tilhører den gruppe, der har en 

lav grad af motivation i forhold til et rygestop, som det blev diskuteret i det foregående kapitel. Det 

må dermed formodes, at de har nemmere ved at ignorere budskabet i antirygekampagnen, hvis de 

ikke oplever det som relevant. Dette vurderer vi ikke som fordelagtigt, fordi bearbejdningen i så 

fald sker gennem den perifere rute frem for den centrale. I den virkelige verden findes der dog 

sjældent reklamer, der bliver behandlet 100% gennem den ene eller den anden rute. De to former 

eksisterer sideløbende og med skiftende dominans. Det er derfor en fordel at bruge elementer 

knyttet til bearbejdningen i den perifere rute til at støtte op om budskabet, således det bliver 

bearbejdet via den centrale rute. Dette kan være med til at udløse gymnasieelevernes affektive og 

emotionelle reaktioner og attitude til budskabet, der aktiverer omstillingsprocessen Dramatic relief, 

som forklaret i Kapitel 8.  

Ud fra ovenstående studie kan der ligeledes argumenteres for, at afsender er vigtig i 

antirygekampagner. Det kan dog diskuteres, hvor meget der skal spilles på målgruppens følelser, jf. 

Kapitel 8 om, at de gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet kan føle sig provokeret 

af antirygekampagner og dermed afvise budskabet, hvis effekterne bliver for voldsomme. De 

voldsomme effekter vil dog have en større effekt på personer på Contemplation-stadiet. Dette 

skyldes, at de er ambivalente og derfor har indset, at deres adfærd er skadelig, hvorfor de er mere 

modtagelige overfor budskabet og de følelser, der bringes op i dem via kommunikative virkemidler. 

Endelig er det er vigtigt at skabe relevans i budskabet, fordi bearbejdning af reklamen gennem den 

centrale rute er mest effektivt. Dette vil bl.a. kunne frembringes i en antirygereklame ved at vise en 

situation med en lejlighedsryger frem for en dagligdagsryger, fordi de kan relatere til situationen. 
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Kommunikative virkemidler med henblik på en adfærdsændring 
Når modtagerens adfærd skal ændres, findes der forskellige kommunikative virkemidler, der kan 

gøres brug af i udformningen af budskabet. Vi vil i denne sammenhæng belyse, hvordan humor, 

frygt og positivt ladede budskaber kan benyttes som virkemidler i sundhedsfremmende 

kommunikationskampagner. Dette vil vi relatere til de gymnasiale lejlighedsrygere. 

 

Humor 

Siden 80’erne har forskere fra forskellige discipliner studeret anvendelsen af humor som 

kommunikativt virkemiddel. Trods forskningen er der ingen entydige anbefalinger om brugen af 

humor, og det er stadig usikkert, om humor fremmer eller forhindrer modtagerens forståelse af 

budskabet, og om det har en indvirkning på modtagerens adfærdsændring (Sepstrup & Fruensgaard 

2011: 272).  

Millward Brown Knowledge Bank pointerer dog, at brug af humor som kommunikativt virkemiddel 

i reklamer skal bruges med omhu. Der er en risiko for, at humoren kan sløre budskabet, hvis 

modtageren ikke opfanger sammenhængen mellem humoren og budskabet (Should I use humor in 

advertising?, 2007). Hvis modtageren ikke opfanger, at humoren har en direkte relation til det 

centrale budskab, kan det resultere i, at meddelelsen går tabt. Derudover kan modtageren også 

opfatte humoristiske budskaber i reklamer som mindre troværdige, og derfor kan humor have en 

negativ effekt. I bogen A Cognitive Psychology of Mass Communication diskuterer Harris & 

Sanborn (2004) også, hvordan selve kommunikationsbudskabet kan gå tabt. De konkluderer, at 

diverse kreative reklamer ikke var særligt effektive, fordi humoren overskyggede budskabet. I 

reklamerne huskede folk det sjove aspekt, men glemte derimod produktet i reklamen. Derfor 

formoder vi, at kommunikationsplanlæggere skal bruge humor i antirygereklamer med omhu, fordi 

de kan risikere, at humoren i antirygereklamen vil fjerne fokus fra alvoren i budskabet: Humoren vil 

overskygge budskabet. Der kan ligeledes argumenteres for, at de gymnasiale lejlighedsrygere nemt 

kan afvise budskabet og kun fokusere på det humoristiske i antirygereklamen, fordi de er 

genstridige modtagere, der forsvarer sig overfor udefrakommende påvirkninger.  

Ud fra ovenstående betragtninger formulerer vi denne del-proposition:  

 

P5, a: Det er vigtigt at sikre relevans i budskabet for at opnå størst effekt hos gymnasiale 

lejlighedsrygere, eftersom de er genstridige modtagere. 
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Frygt-appel 

Andre former for virkemidler, der kan bruges til at styrke argumentationen i en antirygekampagne, 

er frygt-appellen. Olesen et al. (2007) beskriver Rogers’ (1983) frygt-appel på følgende måde:  

 

A fear appeal is defined as a persuasive communication that presents threatening 
information to arouse fear in order to promote safer behavior. Threatening 
information comprises of information that presents a problem that has serious 
negative consequences to which the target person believed to be susceptible. (s. 74) 
 

I sundhedsfremmende kommunikationskampagner kan frygt-appellen bruges til at styrke negativt 

ladede budskaber. Der fokuseres på de negative konsekvenser forbundet med den usunde adfærd, fx 

sygdom og død. Danmark har været tilbageholdende med at bruge frygt som virkemiddel inden for 

sundhedsfremmende- og forebyggelsesreklamer. Alligevel er Danmark blevet inspireret af 

succesfulde udenlandske reklamer, der bruger frygt-appel. Der har derfor kørt skrækkampagner i et 

begrænset omfang, som bl.a. Sundhedsstyrelsens antirygekampagne i 2011 Hver eneste cigaret 

skader dig (Olesen et al. 2004: 8). 

 

I årtier har det optaget mange adfærdspsykologer, hvorvidt brugen af frygt-appellen kan 

fremprovokere en adfærdsændring hos modtageren. Protection Motivational Theory og The 

Extended Parallel Process Model er anvendt i nyere forskning, og de er specifikt 

udviklet til at beskrive, hvorledes frygt kan bruges til at ændre modtagerens adfærd. Tankegangen 

bag begge modeller er, at et budskab, der skaber emotionel frygt vil føre til en emotionel spænding 

hos modtageren. Dette ønsker modtageren at reducere. Jf. Kapitel 8 vurderer vi dog ikke, at dette er 

gældende for gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet. De har ikke har stærke 

emotionelle reaktioner overfor negativt ladede budskaber i antirygekampagner, hvis fokus er 

konsekvenserne ved rygning. Til gengæld vurderer vi, at det vil have en effekt overfor gymnasiale 

lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet. 

 

Protection Motivational Theory (PMT) blev oprindeligt udviklet af Rogers i 1975, fordi han 

ønskede at give en forståelse af, hvad frygt-appellen omhandler, og hvad den kan bruges til (Olesen 

et al. 2004: 9). Han udvidede derefter teorien i 1983 til en mere generel teori om overbevisende 

kommunikation med vægt på kognitive processer, der frembringer en adfærdsændring.  
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Ifølge denne teori er frygt-appellen effektiv, hvis fire betingelser overholdes: 

 

! hvis modtageren oplever, at han/hun er modtagelig overfor truslen 

! hvis modtageren oplever, at truslen er alvorlig 

! hvis modtageren tror, at den anbefalede handling kan fjerne truslen 

! hvis modtageren tror på sine egne evner til at handle efter budskabets anbefaling 

 

The Extended Parallel Process Model (EPPM) er udviklet af Kim Witte i 90’erne og er ofte 

anvendt i sundhedsfremmende kommunikationskampagner (Olesen et al. 2007: 76). Modellen 

beskriver hvilke elementer, der er afgørende for, om frygt virker eller ej. Modellen indeholder i 

hovedtræk de samme komponenter som PMT-modellen, men tilføjer den faktor, at modtageren kan 

reagere ved enten at ændre på sine handlinger (Danger control) eller benægte eksistensen af 

problemet (Fear control).  

 

 
Figur 8: The!Extended!Parallel!Process!Model!(EPPM)!

 

Ifølge Witte reagerer modtageren ikke på frygt-appellen, hvis han/hun oplever risikoen forbundet 

med adfærden som lav, hvorfor modtageren heller ikke vil ændre adfærd. Hvis modtageren derimod 

oplever en høj risiko ved adfærden og samtidig føler en god mulighed for at handle (Self-efficacy), 

vil modtageren ændre sin adfærd (Danger control). Ligeledes vil modtageren afvise budskabet eller 
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benægte, at problemet eksisterer (Fear control) ved en høj risiko, hvis modtageren ikke tror på, at 

handlingen vil hjælpe, eller hvis vedkommende ikke tror på sine egne evner til at handle (Self-

efficacy). Når modtageren handler ud fra Fear control, handler vedkommende ud fra sin egen frygt 

og vil komme med udsagn som ”Det sker ikke for mig” og dermed benægte budskabet. Både PMT- 

og EPPM-modellen er simplificerede forklaringer på, hvad der sker, når folk bliver konfronteret 

med et budskab, som er baseret på frygt-appellen. Begge modeller har dog fået den kritik, at de er 

for statiske og ikke tager højde for individets individuelle baggrund. Derfor kan der argumenteres 

for, at de gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet ikke føler, at risikoen ved at ryge 

er høj, fordi de ikke ryger ligeså meget som dagligdagsrygere, hvorfor de ikke reagerer på en frygt-

appel. 

 

Flere studier undersøger folks reaktion på budskaber i antirygereklamer og konkluderer, at frygt i 

antirygereklamer har en positiv effekt. I disse studier fandt respondenterne frygtbudskaberne 

troværdige, tankevækkende og seriøse (Rise 2001, Australia’s National Tobacco Campaign, 2000). 

Et andet amerikansk studie konkluderer det samme, men dette studie viser til gengæld også, at 

rygere, der ikke har planer om et rygestop, reagerer negativt på reklamerne. Derudover har de 

inkarnerede rygere svært ved at genkalde kampagnen, hvilket tyder på, at der er dissonans i 

rygernes selvopfattelse, og at de dermed afviser budskabet (Biener et al. 2000). Andre studier viser 

også, hvordan nogle deltagerne reagerer ved at tage afstand fra antirygereklamer, og dermed 

handler de ud fra Fear control. Deltagerne var defensive og udtalte bl.a., at ”det er ligeså usundt at 

trække vejret udenfor pga. forurening, som det er at ryge”. Dem, der havde tænkt sig at stoppe 

inden for de næste seks måneder, og dem, der var stoppet, var mere positive overfor budskabet i 

modsætning til dem, der ikke ville stoppe med at ryge (Windahl & Signitzer 1998, Vilstrup 

Research 2003). Dermed kan der argumenteres for, at personer på Contemplation-stadiet vil være 

mere modtagelige overfor antirygekampagner, der benytter sig af frygt-appellen. 

Ud fra ovenstående betragtninger om brugen af frygt-appel som kommunikativt virkemiddel, 

formulerer vi følgende del-proposition: 

 

P5, b: Gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet kan påvirkes med frygt-appel, hvorimod 

denne strategi skal undgås til gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet. 

 

Kommunikationsbudskabet i en antirygereklame skal tilpasses og omformes til målgruppens 

karakteristika, perspektiv og interesser, hvis negativt ladede budskaber skal have en positiv effekt. I 
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denne tilpasningsproces kan der opstå en boomerang-effekt, som blev uddybet i Kapitel 8 under 

Reactance theory. Det vil sige, at der er en risiko for, at de gymnasiale lejlighedsrygere reagerer 

negativt på negativt ladede budskaber i en antirygereklame, fordi der vil opstå en modreaktion. 

Ifølge Rogers (1995) kan ethvert budskab i en kampagne derfor blive genstand for humoristiske 

omformuleringer og en fælles afstandstagen fra buskabet.  

 

Ringold (2002) har samlet en række resultater fra undersøgelser om effekten af ryge- og 

alkoholkampagner. Dette studie konkluderer, at brugen af frygt som virkemiddel kan medføre, at 

der kan opstå en antiautoritær holdning i målgruppens sociale netværk, og at personers reaktion på 

repressive kampagner gør, at de får lyst til at gøre oprør. Derfor kan det risikeres, at modtageren 

fortsætter handlingen og dermed handler modsat i forhold til kampagnens budskab. Resultaterne 

viser igen, at brugen af negativt ladede budskaber i antirygekampagner til målgrupper, der ikke har 

tænkt sig at ændre adfærd, skal anvendes varsomt. Derimod kan de bruges til dem, der allerede har 

overvejet et rygestop eller som ryger moderat, hvis det bliver demonstreret, hvordan reduktionen at 

rygning kan være gavnlig for dem (Ringold 2002: 27). Et andet studie diskuterer, hvordan især de 

unge, myndige rygere i høj grad bliver provokeret af antirygereklamer (Wolburg 2004: 173). 

Konklusionen lyder, at der skal vises respekt for individet, hvis de skal lytte til budskabet i en 

antirygereklame. Budskabet skal derfor ikke være fordømmende eller nedladende. I stedet skal det 

opmuntre og motivere dem til at stoppe med at ryge. Vi formulerer derfor denne del-proposition:  

 

P5, c: Brugen af frygt-appel skal især undgås i antirygereklamer målrettet de myndige gymnasiale 

lejlighedsrygere. 

 

Positivt ladede budskaber  

Teoretikerne Becker, McMahan, Etnier og Nelson (2002) pointerer yderligere, at positivt ladede 

budskaber i sundhedsfremmende reklamer er effektive, fordi de skaber personlig og emotionel 

respons. Ifølge socialpsykologen Zanjonc udløser positivt ladede budskaber en positiv affekt hos 

modtageren, der svarer til de positive følelser personen kan opleve under stimulus. Denne positive 

affekt aktiverer ikke en følelse af selvbeskyttelse hos modtageren, men skaber snarere en følelse af 

komfort, som medfører, at modtageren er mere åben og modtagelig overfor et sundhedsfremmende 

budskab. I bogen Designing Health Messages: Approaches from Communication Theory and 

Public Health Practice præsenterer Zanjonc to former for positivt ladede budskaber, der udløser en 
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positiv affekt: Positive Emotional benefit appeal og Positive Heuristic appeal (Maibach & Parrott 

1995: 83).  

Den positive affekt kan frembringes ved Positive Emotional benefit appeal bl.a. via testimonials og 

slice-of-life-reklamer. Et eksempel på en Positive Emotional benefit appeal er en 

antirygekampagne, der viser raske mennesker, der engagerer sig i sjove aktiviteter, hvor budskabet 

er at, ”du lever længere og sundere ved at stoppe med at ryge”. Positive Emotional benefit appeals 

kombinerer rationelle og affektive elementer til at præsentere de følelsesmæssige, psykologiske 

eller erfaringsmæssige fordele ved at acceptere budskabet i en kampagne. Positive Emotional 

benefit appeals kan være overbevisende og producere relativt permanente ændringer i holdninger og 

adfærd (ibid.: 95).  

Den positive affekt kan også frembringes ved brug af Positive Heuristic appeal, der bruger musik 

og lydeffekter til at skabe en positiv stemning og dermed en opløftende følelse hos modtageren. 

Ifølge Petty & Cacioppo (1986) informerer dette modtageren om, at den nuværende situation ikke 

er truende, og at en høj grad af opmærksomhed eller forarbejdning ikke er nødvendig. Dette udløser 

således den tidligere nævnte perifere bearbejdningsproces. Denne proces opstår, når personer bruger 

kort tid på at reflektere over en meddelelse, og det sker normalt som følge af nogle enkle ’clues’ i 

meddelelsen, der inducerer en reaktion (Maibach & Parrott 1995: 86). Selvom Positive Heuristic 

appeal normalt resulterer i kortsigtede ændringer i holdninger og adfærd, kan brugen være 

fordelagtig i en antirygekampagne. Petty & Cacioppo (1989) påpeger, at brugen af Positive 

Heuristic appeal er effektiv til at skabe opmærksomhed og til at knytte positive følelser til 

kampagnen. 

Derfor kan der argumenteres for, at brugen af Positive Emotional benefit appeal i en 

antirygereklame vil medføre, at de gymnasiale lejlighedsrygere vil opleve reklamen som mildere. 

Derfor vil vedkommende være mere modtagelig overfor det positivt ladede budskab. Derudover kan 

brugen af Positive Emotional benefit appeal motivere den gymnasiale lejlighedsryger til et rygestop, 

fordi der fokuseres på fordelene ved at stoppe. Brugen af testimonials eller slice-of-life reklamer vil 

derfor kunne påvirke de gymnasiale lejlighedsrygere (Maibach & Parrott 1995: 96), fordi de 

fokuserer på, hvordan rygerne eksempelvis kan opnå et bedre helbred, hvis de stopper med at ryge. 

Deraf formuleres den sidste del-proposition:  

 

P5, d: Gymnasiale lejlighedsrygere reagerer positivt på motiverende og positivt ladede budskaber i 

antirygereklamer. 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
!

 
Side 70 af 155!

Femte sektion 

Kapitel 10: Metodeafsnit 
!
I det følgende afsnit vil vi præsentere vores metodiske overvejelser. Det vil sige målgruppen for 

vores undersøgelser, den metodiske fremgangsmåde, metodens validitet og reliabilitet, vores 

konkrete undersøgelser, hvordan vi vil analysere data samt en afsluttende redegørelse for 

resultaterne. 

 

10.1 Målgruppen 
Målgruppen for vores speciale er gymnasiale lejlighedsrygere, piger og drenge, i alderen 15-19 år, 

som udgør elever på STX, HHX og HTX. Afgrænsningen af målgruppen er foretaget på baggrund 

af, at størstedelen af de gymnasiale lejlighedsrygere befinder sig i aldersgruppen 16-24 år, jf. 

Kapitel 1. Da tidligere undersøgelser viser, at der er forskel på de unge lejlighedsrygere på 

gymnasieniveau og universitetsniveau, har vi valgt at begrænse målgruppen til udelukkende 

gymnasieelever, så vi fokuserer på en homogen målgruppe. 

 

10.2 Metodisk fremgangsmåde og metodens validitet 
Specialet er baseret på forskellige kvalitative undersøgelser, som afspejler vores 

videnskabsteoretiske ståsted. Kvale (2007) beskriver desuden, at den kvalitative metode er velegnet 

til undersøgelser, hvor det ønskes at se verden fra den interviewedes synspunkt; hvor 

interviewpersonen har rig mulighed for at fortælle og uddybe med egne ord, hvordan han/hun 

oplever verden. Dermed bidrager metoden med høj grad af validitet til studiet, da risikoen for 

misforståelser og –tolkninger nedsættes (Kvale 2007: 88).  

 

For bedst muligt at kunne besvare vores problemformulering (hvad der er kendetegnende for 

gymnasieelevers adfærd, samt hvordan der kan kommunikeres til gymnasiale lejlighedsrygere, at de 

er rygere på lige fod med dagligdagsrygere), har vi benyttet os af fokusgrupper. Dermed får vi skabt 

en viden om de gymnasiale lejlighedsrygeres holdninger og adfærd gennem fortolkning, interaktion 
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og diskussion blandt fokusgruppedeltagerne, hvilket også er en af fokusgruppens største fordele. 

(Halkier 2012: 10, 13). På den måde ser vi det fra!målgruppens!synspunkt!og lader ikke vore egne 

fordomme styre vidensproduktionen. Derfor mener vi, at det er den mest oplagte metode til at 

indsamle data til dette speciale. En anden bærende årsag til dette er, at denne metode siden 

slutningen af 60’erne har været anvendt af reklamebureauer og kommunikationsbureauer til at teste 

diverse budskaber i forskellige reklamer (Halkier 2012: 11). Efter Kapitel 6 er vi endvidere blevet 

bevidste om, at de sociale relationer kan have en betydning for rygernes adfærd, og det kan vi 

undersøge via fokusgrupper. Andre fordele ved at benytte sig af fokusgrupper er, at social 

interaktion kan være kilden til data, ligesom gruppen kan være et middel til at producere mere 

komplekse data, fordi de kan følge op på hinandens erfaringer og udtalelser. De har en dybere 

forståelse af konteksten, som intervieweren ikke har og derved ikke selv kan frembringe (Halkier 

2012: 12-14).  

 

10.3 Reliabilitet  
Reliabilitet omhandler, hvorvidt andre kan gennemføre den samme undersøgelse igen med andre 

deltagere og opnå samme resultat (Halkier 2012: 109). Det er dog ikke målet med kvalitative 

undersøgelser, hvor vi som undersøgere selv indgår i undersøgelsen. Når der udføres kvalitative 

undersøgelser, handler reliabilitet i stedet om at gøre sine undersøgelser gennemskuelige overfor 

andre og foretage analytiske valg, så der opnås en form for systematik i undersøgelserne (op.cit.). 

Dette har vi gjort, så andre kan bedømme pålideligheden af vores resultater. Vi vil dog argumentere 

for, at de samme mønstre og svar kan opnås, hvis der afholdes flere fokusgruppeinterviews, da det 

var vores oplevelse. 

 

10.4 Pilotinterview forud for afviklingen af fokusgrupperne 
Når der skal udføres kvalitative undersøgelser, kan intervieweren forinden foretage et 

pilotinterview, så det sikres, at spørgsmålene er skarpe og bidrager med kvalitet til studiet. På den 

måde får intervieweren svar på det, han/hun havde sat sig for at undersøge, hvilket er endnu en ting, 

der bidrager til, at undersøgelsen i sidste ende er valid (Halkier 2012: 107). Dermed undgås det at 

spilde et rigtigt forsøg, hvis spørgsmålene bliver misforstået. Derfor udførte vi et pilotinterview 

med to unge piger, der er lejlighedsrygere, Esme og Simone. Vi foretog dermed et duointerview, så 
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det mindede om en fokusgruppe; vi fik skabt en dialog, hvor de fik mulighed for at diskutere med 

hinanden (Duointerview, 2015).  
 

Den første del af vores interviewguide omhandler, i hvilke situationer lysten til rygning opstår, og 

hvorfor den opstår. Vi blev bekræftet i, at disse spørgsmål er vigtige at have med, fordi de belyser 

gymnasieelevernes specifikke rygeadfærd. Vi fandt ud af, at det var irrelevant at spørge om, 

hvorvidt de anså sig selv som ikke-rygere, når de i forvejen ikke ser sig selv som rygere, og vi 

eliminerede derfor spørgsmålet.  
 

Anden del af vores interviewguide omhandler, hvem der har den største indflydelse på de 

gymnasiale lejlighedsrygere. Vi vurderede, at spørgsmålene var vigtige at have med, da svarene gav 

en indikation af, hvem der har den største indflydelse på dem. Dette er brugbart, når vi skal udvikle 

en kommunikationsstrategi med fokus på, hvem der skal være afsender af budskabet.  
 

Den tredje del indeholder vores spørgsmål til, hvilke kommunikative budskaber, der virker, hvor vi 

samtidig viste dem forskellige videoer af antirygereklamer. Vi oplevede, at dette fungerede godt, da 

det satte gang i en god diskussion. Dog var der en stor forskel på, hvordan de forskellige budskaber 

blev modtaget, så vi blev bekræftet i, at det er vigtigt at have forskellige antirygereklamer med, så 

der kan foretages en sammenligning. En gennemgående ’åbenbaring’ for os var, at vi skal være 

varsomme med at vise antirygereklamer, der henvender sig til dagligdagsrygere. Til gengæld blev 

vi bevidste om, at vi i stedet skal finde antirygereklamer, hvori der er mere information om, hvad én 

enkelt cigaret gør ved dig, og hvori det slås fast at de er rygere på lige fod med alle andre. Alt i alt 

var det meget brugbart og lærerigt at udføre et pilotinterview, fordi vi fik testet vores 

interviewguide og fik elimineret visse spørgsmål og tilføjet andre. 

 

10.5 En grundig præsentation af fokusgrupperne 

Rekrutteringsprocessen 

Før rekrutteringsprocessen til fokusgruppeinterviews påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig visse 

overvejelser om, hvem der skal interviewes, hvor mange der skal deltage i fokusgruppen, og 

hvordan disse deltagere skal rekrutteres. Vores mål var at lave fire fokusgrupper med 4-6 deltagere i 

hver enkelt gruppe. Til rekrutteringen af deltagerne brugte vi tre forskellige metoder. Den første var 

at sende mails ud til 43 gymnasier i hele Danmark, hvor vi bad om at få vores flyer lagt op på deres 
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intranet. Her blev eleverne opfordret til at kontakte os, hvis de ville medvirke i et 

fokusgruppeinterview om lejlighedsrygning. Den anden metode gik ud på, at vi selv opsøgte elever 

på fire forskellige gymnasier i Hovedstadsområdet ved at tage ud på skolerne, uddele vores flyers 

og snakke med eleverne for at opnå en personlig kontakt til dem. Vi benyttede os endvidere af 

metoden snowball-sampling, hvor vi via vores sociale netværk forsøgte at finde deltagere (Halkier 

2012: 31). I forhold til denne metode var det vigtigt, at vi som undersøgere ikke selv havde en 

personlig relation til nogle af deltagerne, da der naturligvis kan opstå bias, hvis vi har en 

forudgående relation til hinanden, der kan påvirke, både hvad de siger til os i interviewet, og hvad 

vi som undersøgere siger til dem (Halkier 2012: 32). 

 

Udvælgelse af deltagere til fokusgrupperne 

Vi forsøgte at rekruttere gymnasieelever fra STX, HHX og HTX, men dette var os ikke muligt, da 

vi kun fik henvendelser fra gymnasieelever på STX. Dette er en fejlkilde, vi tager med i 

betragtning. Til gengæld var vi i stand til at rekruttere fokusgrupper af 4-6 elever i hver gruppe fra 

forskellige dele af Danmark. Vi udførte to fokusgrupper i Hovedstadsområdet, én i Region Sjælland 

og én i Region Midtjylland. Vi havde dog ikke mulighed for at komme i kontakt med 

gymnasieelever på Fyn. Det var et bevidst valg at rekruttere elever fra forskellige dele af Danmark, 

da vi ønskede at finde ud af, om der var forskel på gymnasielevernes holdninger alt efter, hvor i 

landet de bor. Dog fandt vi, at der var store ligheder i deres udtalelser fokusgrupperne imellem, og 

derfor formoder vi heller ikke, at der ville være stor forskel på gymnasieelevernes holdninger fra 

henholdsvis STX, HTX eller HHX, da eleverne på disse uddannelser er lige gamle og gennemgår 

den samme fase i livet. 

 

De fire grupper blev delt op således deltagerne fra Sankt Annæ Gymnasium og Randers 

Statsgymnasium var 3.g’ere, og deltagerne fra Roskilde Katedralskole og Nørre Gymnasium var 

1.g’ere. Det er i denne sammenhæng segmenteret ud fra alder, da deltagerne fra de første to grupper 

er myndige rygere, mens deltagerne i de to følgende grupper ikke er det. De aldersopdelte 

fokusgrupper var et bevidst valg, da vi var interesserede i at observere, om deltagerne forholder sig 

anderledes til det givne emne i forhold til, om de er myndige eller ikke-myndige. Endvidere var det 

et bevidst valg, at gymnasieeleverne blev behandlet på tværs af køn, da vi vurderer, at der ikke er 

behov for rene pigegrupper og drengegrupper, fordi de to køn ryger ca. lige meget mellem 16 og 20 

år (Unges rygevaner, 2015). Fordelingen af piger og drenge var 12 piger og 6 drenge, hvilket svarer 
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til 67 % piger og 33 % drenge. Der var ikke nogen forskel på, hvordan pigerne og drengene 

forholdte sig overfor emnet lejlighedsrygning, hvorfor vi argumenterer for, at det ikke et problem, 

at fordelingen mellem piger og drenge er skæv. 

 

En vigtig faktor for at opnå succesfulde interviews er at sørge for en god social interaktion og 

gruppedynamik i fokusgrupperne. Da emnet lejlighedsrygning kan være et følsomt emne, valgte vi 

at trække på allerede eksisterende sociale netværksgrupper for at sikre en høj grad af homogenitet i 

grupperne. Derved kunne deltagerne føle sig trygge på forhånd, så de ville have lettere ved at 

deltage i samtalen. En anden fordel ved at deltagerne er fra samme netværk, er, at de på grund af 

delte erfaringer og oplevelser har lettere ved at uddybe hinandens perspektiver (Halkier 2012: 30). 

En af ulemperne ved homogene fokusgrupper er til gengæld, at der kan opstå polariseringer i 

gruppen, som ikke kan brydes til interviewet, og at deltagerne falder ind i kendte roller (op.cit.). 

Derudover kan det også medvirke til, at der er mindre dynamik i samtalen, fordi deltagerne kender 

hinanden i forvejen. Dette oplevede vi dog ikke som en stor gene, da alle generelt var gode til at 

tage ordet og uddybe deres holdning omkring emnet. Da emnet om lejlighedsrygning er lettere 

følsomt, er det endvidere fordelagtigt at interviewe mindre grupper (Halkier 2012: 34). Desuden 

kunne vi komme mere til bunds i vores emne, fordi deltagerne lettere kunne få mulighed for at tage 

ordet og kommentere på de andres udtalelser. Ved at bruge mindre grupper er det herudover lettere 

at observere hver enkelte deltagers adfærd og reaktioner. Det er vigtigt for os, da deres kropssprog 

kan være med til at signalere, hvordan de reagerer på antirygereklamerne.  

 

Gennemførelse af fokusgruppeinterviews 

I første omgang gennemførte vi to interviews samme dag, på Roskilde Katedralskole og Sankt 

Annæ Gymnasium. Dette gav os mulighed for at reflektere over deltagernes svar på vores 

spørgsmål i en sammenligning af de to gruppers svar og reflektere over vores observation af 

deltagernes reaktioner og generelle adfærd under interviewet. Dette ledte videre til, at vi kunne 

revidere enkelte spørgsmål og udskifte nogle antirygereklamer med andre inden vores næste 

fokusgruppeinterview. På denne måde kunne vi sikre os en skarp afgrænsning af emnet, hvor alle 

detaljer og nuancer blev diskuteret. Ugen efter foretog vi et nyt interview på Randers 

Statsgymnasium med den reviderede spørgeguide, der medvirkede til en bedre 

fokusgruppedynamik. I den følgende uge foretog vi det sidste interview på Nørre Gymnasium. På 

denne måde blev vi ved med at interviewe og observere deltagernes adfærd, indtil vi ikke fik ny 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
 

!
! ! Side 75 af 155!

viden af deltagerne (Halkier 2012: 35). Til vores forundring, kunne vi allerede efter fire 

fokusgruppeinterviews konkludere, at vi ikke havde brug for at udføre flere, da de samme mønstre 

viste sig igen. 

 

Rammerne omkring fokusgruppeinterviews har stor betydning for deltagernes sociale interaktion. 

Derfor afholdte vi de fire interviews på elevernes eget gymnasium, hvor de kendte og trygge 

omgivelser skabte en afslappet og god stemning fra starten. På alle fire skoler havde vi mulighed for 

at låne et lokale, hvor vi indledningsvist kunne opstille materialet til videooptagelsen af 

interviewene. Dette var fordelagtigt for at undgå baggrundsstøj, der både kunne forstyrre deltagerne 

og ødelægge lydkvaliteten på optagelserne (Halkier 2012: 37). Derudover sørgede vi også for at 

tilpasse tidspunktet for interviewet efter deltagernes dagligdag/skema, og de fik allerede i 

rekrutteringsprocessen besked om, at de ville blive belønnet med pizza og cola som tak for deres 

deltagelse. Vi kunne mærke, at disse forbehold var medvirkende til, at deltagerne var oplagte til at 

svare på vores spørgsmål under hele interviewet, og at de var engagerede fra start til slut. 

 

Som nævnt ovenfor blev alle fire fokusgruppeinterviews videooptaget. Dette var vigtigt for os, for 

at vi kunne analysere deltagernes adfærd, reaktioner og udtalelser grundigt ved både at observere 

dem til selve interviewene og efterfølgende via videooptagelserne. Interviewene blev derfor ikke 

fuldt ud transskriberede, men vi kategoriserede de citater, vi fandt særligt interessante (Bilag 6). 

Dette vil blive uddybet i Afsnit 10.6. Fokusgruppeinterviewene blev styret af moderator, der 

sørgede for at holde deltagerne inden for emnet (bevidst om ikke at kontrollere dem), og for at de 

alle deltog aktivt i samtalen. Derudover var der også en observatør tilstede, der deltog for at 

observere deltagernes adfærd samt hjælpe moderator med at stille relevante opfølgende spørgsmål 

(Halkier 2012: 49). Generelt for alle fokusgrupper var der en god stemning fra begyndelsen, og der 

blev smalltalket lidt, før vi begyndte på selve interviewet. For at sikre en afslappet, god stemning til 

hvert interview indledte moderator med at introducere deltagerne til emnet og informere dem om, 

hvordan interviewet ville foregå, at de var anonymiseret, og at vi var interesseret i deres egne 

personlige holdninger. Ved hjælp af denne introduktion fik vi skabt et passende socialt rum for 

fokusgruppe-samtalerne. Deltagerne i fokusgrupperne kendte hinanden på forhånd, og vi kunne til 

alle interviewene mærke, at de var godt tilpas og afslappede. Der var generelt en høj social 

interaktion, snakken flød naturligt, og alle deltagere bød ind og blev hørt af de øvrige. Desuden 
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viste deltagerne oprigtigt interesse for det debatterede emne; ikke alle var enige med hinanden, men 

de var gode til at uddybe hinandens perspektiver.  

 

Selve interviewet blev delt op i tre dele: Den første del omhandlede, i hvilke situationer lysten til 

rygning opstår og hvorfor. Interviewets anden del omhandlede, hvem de unge lejlighedsrygere 

påvirkes af, herunder venner, familie, eksperter eller kendte. Den sidste del drejede sig om, hvordan 

de reagerer og påvirkes af antirygereklamer. Under interviewet var vi hele tiden bevidste om vores 

brug af lukkede og ledende spørgsmål for at sikre reliabiliteten af vores fokusgruppeinterview. 

Samtidig gjorde moderator stor brug af opfølgende spørgsmål for at komme i dybden med 

deltagernes svar og få bekræftet, hvad de sagde. Vi blev endvidere inspireret af Means-end chains 

teorien, herunder laddering-teknikken for yderligere at komme i dybden med deltagernes svar. 

Dette vil blive uddybet nedenfor. 

 

Means-end chains teorien og laddering-teknikken 

Udgangspunktet for Means-end chains teorien er en idé om, at forbrugerne efterspørger produkter 

med bestemte egenskaber, som har en form for personlig relevans for forbrugeren. Forbrugeren 

køber et produkt med det formål at nå nogle bestemte bevidste eller ubevidste mål, det vil sige 

produktet er ikke selve målet, men derimod midlet til at nå dette mål (Sørensen 2000: 3). Disse mål 

har at gøre med ens ”selv”, det sociale og ens personlige værdier, og for at opnå disse mål købes der 

produkter, som netop har nogle specifikke egenskaber, som er vigtige for en. Derudover vurderer 

forbrugeren ikke kun et produkt ud fra dens tillagte egenskaber, men også på baggrund af de 

konsekvenser, forbrugeren mener, at de vil have for ham/hende (Sørensen 2000: 4). Disse 

konsekvenser vurderes herefter som gode eller dårlige af forbrugeren ud fra de værdier, som ligger 

til grund for forbrugerens adfærd og valg. 

 

Laddering-teknikken er den mest anvendelige interviewteknik til Means-end chains teorien, og den 

bruges ofte til en undersøgelse af forbrugeres opfattelse og vurdering af produkter. Da vores mål 

var at forstå de gymnasiale lejlighedsrygeres adfærd, og at deltagerne skulle kunne uddybe deres 

meninger, har laddering-teknikken vist sig at være en brugbar metode at inkorporere samtidig med, 

at der kan bruges opfølgende spørgsmål. Interviewteknikken går ud på at spørge yderligere ind til  

de af deltagernes kommentarer, som intervieweren gerne vil have uddybet, og opfordrer deltagerne 

til at forklare sig nærmere. Dette gøres ved hele tiden at stille spørgsmål som bl.a. ”Hvorfor?” og 
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”Hvorfor er det vigtigt for dig?”. Moderator brugte især interviewteknikken, hvis deltagerne kom 

med uklare svar, eller hvis vi kom på sporet af noget, vi gerne ville have deltagerne til at uddybe. 

Ved hjælp af denne interviewteknik og anvendelsen af opfølgende spørgsmål, formåede vi at 

komme yderligere bagom deltagernes rygeadfærd. Vi fik undersøgt hvilke symbolske betydninger, 

deltagerne knytter til cigaretter, og vi fik en dybere forståelse af deres lejlighedsrygning. 

 

10.6 Analysen af data 
Da vi i specialet arbejder ud fra en induktiv struktur, vil analysen af data også bære præg heraf. 

Derfor benytter vi os af Grounded-Theory-tilgangen, som indeholder de principper, der er 

kendetegnende for de fleste analyseteknikker af kvalitative data (Halkier 2012: 73) (Andersen 2010: 

200). Med andre ord foretager vi en åben kodning, hvor vi løbende indsamler data og forsøger at 

finde mønstre i disse data samtidigt. Dette vil til sidst munde ud i, at vi kan sætte nogle teoretiske 

begreber på kodningen/kategoriseringen af data. Dette betyder også, at vi ikke lader os styre af en 

teori, men at det felt, vi studerer, vil vise os, hvad der måtte være relevant at undersøge nærmere 

(Andersen 2010: 200). Først forsøger vi at danne os et helhedsindtryk. Dette gør vi ved at se 

videooptagelserne nøje igennem og forsøge at notere de sammenhænge ned, vi kan finde i data. 

Disse sammenhænge vil så blive til koncepter, der dernæst bliver til kategorier, som til sidst vil 

munde ud i de teoretiske begreber, som vi vil sammenholde med den udvidede TPB-model – det vil 

sige de propositions, vi på forhånd har om emnet. På den måde kan vi reformulere/udbygge vores 

propositions ved at sammenholde dem med data (op.cit). Data fra de fire fokusgrupper vil således 

blive inddelt i fire forskellige ”kort”, hvor vi samler de citater, der illustrerer hovedindtrykkene for 

de enkelte fokusgrupper. Dernæst vil vi samle citaterne fra de forskellige fokusgrupper i ét 

overordnet dokument med overordnede kategorier. Ved hjælp af denne analyseteknik vil vi til sidst 

kunne danne os et overblik ud fra vores rådata. 

!
!
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Kapitel 11: Resultater 
 

I Kapitel 5, 6, 7, 8 og 9 gennemgik vi vores propositions, der er formuleret ud fra vores udvidede 

TPB-model og The Transtheoretical Model of Health Behavior Change. Disse propositions har vi 

undersøgt via de fire fokusgruppeinterviews, som kategoriseringen af data bærer præg af. Det skal 

dog nævnes, at vi også har taget højde for eventuelle forhold, vi ikke har kunnet forudse. 

Kategoriseringen af data belyser, at de følgende forhold har en betydning for, at gymnasieeleverne 

ryger lejlighedsvist, og hvordan de opfatter antirygereklamer: Deres identitetskonstruktion, de 

sociale relationer, de opfatter ikke sig selv som rygere, det stadie, de befinder sig på i forhold til et 

rygestop og myndighed, og budskabets udformning og dets relevans (Bilag 6). 

 

P1 – Deres identitetskonstruktion 

Under interviewene gav alle deltagerne fra de fire fokusgrupper udtryk for, at de ved at ryge 

lejlighedsvist føler, at de signalerer adskillige ting til deres omgivelser angående, hvem de er. Det 

blev belyst, at de ved at stå med en cigaret i hånden får en vis afslappet attitude, og at det signalerer 

overfor andre, at de har overskud og er godt tilpas. Nogle deltagere erkendte tydeligt, at de finder 

denne attitude attraktiv, da de ellers let kan føle sig usikre uden en cigaret – især ville disse 

deltagere føle sig utilpas til mode, hvis de stod sammen med en gruppe, der røg, og ikke selv stod 

med en cigaret. Derudover havde deltagerne generelt den holdning, at de ved at ryge til fx en fest 

signalerer, at de ikke er kedelige. Dette blev sammenlignet med, hvis der ikke drikkes alkohol til en 

fest, og folk bliver stemplet som kedelige. Samtidig blev det ofte pointeret, at det i høj grad giver 

dem en rebelsk attitude at ryge i ny og næ: ”Man symboliserer, at man er lidt sej, fordi man tør.” 

(Bilag 4: CM, 10.07). Mange delte den holdning og sagde samtidig, at de på den måde viser overfor 

andre, at de ikke er bange for at udfordre sig selv, prøve nogle ting af og sætte livet på spil. 

  

Deltagerne gav yderligere udtryk for, at de forbinder deres lejlighedsrygning med et bestemt image. 

En deltager fra Sankt Annæ Gymnasium forklarerede, hvordan han selv benytter sig af det i 

forbindelse med sit image: ”Man kommer ikke udenom, at man tænker over, hvordan man sidder 

med cigaretten, og hvordan man ser ud.” (Bilag 3: JL2, 15.40). For at beskrive hvilke symboler 

deltagerne knytter til cigaretter, nævnte de ofte følgende ord: Badass, sej, voksen og fancy. En 

deltager siger endvidere: ”Jeg synes lidt, det er den generelle holdning, at det er sejt at ryge.” 
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(Bilag 4: CM 09.35). Dette synspunkt blev bakket op adskillige gange til alle fire 

fokusgruppeinterviews. Flere af de 18-19-årige deltagere havde også den holdning, at de ved at stå 

med en cigaret symboliserer, at de er myndige. På denne måde signalerer de overfor andre, at de er 

ældre og dermed ikke skal behandles som børn længere. De ikke-myndige deltagere fortalte, at de 

bruger det til at signalere overfor andre, at de er lidt seje og voksne ved at ryge, selvom de ikke er 

myndige endnu. En deltager fra Nørre Gymnasium, der ikke er myndig, udtalte det således: ”Også 

især for os der er under 18, så er det lidt sejt, at gøre det, ik? Så tænker man meget over, hvad 

andre tænker om en.” (Bilag 5: LK, 05.03).  

 

P2 – De sociale relationer 
Et af de mønstre vi identificerede, da vi skulle kategorisere data (Bilag 6), var at alle deltagere i de 

fire fokusgrupper nævnte, at lejlighedsrygning ofte opstod som følge af noget socialt, fx til en fest, 

og som en undskyldning for at snakke med andre – og så fulgte de trop, hvis de andre valgte at gå 

udenfor at ryge. Det vil sige, at synligheden af rygning påvirker gymnasieeleverne til at ryge 

lejlighedsvist som omtalt i ekspertinterviewet i Kapitel 2. Dette bliver illustreret nedenfor i de 

følgende udtalelser: 

 

Jeg tror også klart, at man kan gå udenfor og holde den der dansepause, uden at tage en smøg, men 
så det bare lige det, at de fleste, der er udenfor på det tidspunkt og sådan, står lige og ryger, og 
sådan, årh nu har jeg også lige lidt lyst til at ryge en smøg. (Bilag 3: NN, 14.12)  
 

Altså når først det bliver senere, så står halvdelen af festen udenfor og ryger, og det er også fordi, 
det er ikke lige alle, der lige står og orker at stå og pumpe med armene i tre timer, og også plus, 
altså jeg kan rigtig godt lide at stå og tale med folk. (Bilag 3: JL2, 13.05) 
 

Disse to citater fra Sankt Annæ Gymnasium illustrerer fint, hvad alle grupperne kom ind på: 

Hvordan der til festerne ofte samler sig rygergrupper udenfor, at rygning på den måde bruges som 

et taleredskab til at komme i kontakt med andre på, og at gruppens adfærd smitter af på 

festdeltagerne og deres intentioner om at ryge. Også i Roskilde udtrykte deltagerne, at de ikke 

havde lyst til at sige nej tak, hvis de fik tilbudt en smøg, og at de troede, at det på samme måde 

kunne påvirke andre til at ryge. I Randers-gruppen fortalte deltagerne ligeledes, at de følte det var 

akavet, hvis de gik udenfor og ikke skulle ryge, når nu andre stod og røg sammen, og at de let 

kunne komme til at føle sig udenfor gruppen. I den fjerde gruppe fra Nørre Gymnasium nævnte de 
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også det sociale, som en afgørende faktor for, at de ryger, fordi de nemt kan komme i kontakt med 

nye mennesker via cigaretterne og på den måde bruge cigaretten som et kommunikationsmiddel. 

Vi spurgte også, hvordan deres venners negative holdninger til rygning kunne påvirke deres 

intentioner om at stoppe med at ryge. Svarene på dette spørgsmål havde en anden karakter, da 

grundholdningen er, at de ikke vil blive påvirket, bl.a. som her i Randers-gruppen: ”Altså jeg er 

egentlig lidt af den holdning, at det er mit eget valg, at jeg gør det, så det skal de egentlig ikke 

blande sig i.” (Bilag 4: CM, 12.23). I Roskilde var det nogenlunde samme svar, vi fik fra 

deltagerne: ”Altså jeg tror ikke rigtig, at det ville have nogen påvirkning på mig, ærlig talt, altså 

det er jo mig selv, der bestemmer det, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle stoppe, fordi de sagde det.” 

(Bilag 2: JF, 14.10).  

Vi observerede dog en forskel i deres svar i forhold til deres adfærd. De svarede, at de blev trodsige 

og ikke blev påvirket, fordi det var deres eget valg, men samtidig nævnte de, at de ikke ryger 

sammen med deres ikke-ryger venner, fordi de mister lysten til at ryge pga. de negative 

kommentarer. På den måde har vennerne alligevel en indflydelse på lejlighedsrygernes forbrug, 

men de kan dog ikke få deltagerne til at stoppe med at ryge, fordi de mener, at det er deres egen 

beslutning:  

Der er også nogen folk, jeg bare ikke gider at ryge sammen med, fordi man ved, i det 
man bare tager en cigaret frem, så kommer alt det der bare, og så mister man ligesom 
alt lyst til det og sådan noget. (Bilag 4: LM, 11.45) 
 

 

P3 – De opfatter ikke sig selv som rygere  

Gældende for alle fire fokusgrupper var, at særligt én holdning gik igen og var dominerende; at de 

er under den opfattelse, at lejlighedsrygning ikke er det samme som dagligdagsrygning og dermed 

ikke noget, deltagerne ser som et problem. Dette kom allerede til udtryk forholdsvis tidligt under 

gennemførslen af den første fokusgruppe, da deltagerne fra Roskilde diskuterede, hvorvidt ens 

venners og forældres holdninger ville have en betydning for, om de ville stoppe med at ryge. ”Ja, 

men det jo…) Altså festrygning, det er jo, det jo ikke ligeså farligt, eller det har jeg i hvert fald ikke 

et indtryk af, at det er.” (Bilag 2: SV, 14.56). Dette synspunkt var bl.a. styrende for, at nogle af 

antirygereklamerne, vi viste dem, ikke blev taget seriøst, da de ikke mente, at reklamerne var 

henvendt til dem. Gymnasieeleverne nævnte også, at kendisser/idoler ikke ville påvirke dem, 

eftersom gymnasieeleverne ikke ser det som et problem, fordi det er deres eget valg. Deltagerne fra 

de fire fokusgrupper havde forskellige forklaringer på, hvorfor de ikke er under den opfattelse, at 

lejlighedsrygning er ligeså skadeligt som dagligdagsrygning. Flere af deltagerne fra de forskellige 
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grupper nævnte bl.a., at de aldrig selv købte cigaretter, men kun tog fra andre. De følte sig også 

sikre på, at de aldrig vil blive dagligdagsrygere eller afhængige rygere, og de regner med, at de kan 

stoppe med at ryge, når de har lyst. Andre holdninger var, at det ikke er farligt at ryge engang 

imellem, hvorfor de ikke anser det som et problem, fordi de ”ikke dør af at ryge et par smøger om 

måneden.” Samtidig fortalte de, at de kun ryger, når de har lyst, og når der er alkohol til stede, eller 

når de er blandt venner. Deltagerne gav dermed udtryk for, at de ikke er afhængige af at ryge. Et 

andet synspunkt var, at de situationer, som antirygereklamerne opstiller, er dagligdagssituationer, 

som ikke vedrører lejlighedsrygernes forbrug, da de har fokus på livslang rygning. Dog viste vi dem 

også en reklame rettet mod lejlighedsrygere, hvor den generelle holdning var, at de godt vidste, at 

de røg engang imellem, men at de bare kunne stoppe, når de ville. Endelig var nogle af deltagerne 

af den holdning, at  de som lejlighedsrygere føler sig som bedre mennesker end dagligdagsrygerne, 

der jo er fysisk afhængige af rygningen og derfor ikke kan styre det. Derfor ser de ned på 

dagligdagsrygerne og kategoriserede dem som ”taberagtige og dumme personer.” Dette medfører 

en yderligere afstandstagen fra at være dagligdagsryger, da de ikke vil opfattes som hensynsløse og 

dumme. 

 

P4 – Det stadie, de befinder sig på i forhold til et rygestop  

Ud fra vores overordnede teoretiske referenceramme er vi blevet bevidste om, at det stadie rygerne 

befinder sig på i forhold til at have lyst til at stoppe med at ryge, har en stor betydning for, hvordan 

de kan påvirkes til et rygestop. Derfor har vi undersøgt fordelingen af rygere på Precontemplation- 

og Contemplation-stadiet i fokusgrupperne, inden vi gik i gang. Ud af i alt 18 deltagere, viste der 

sig at være hele 16 rygere (89 %) på Precontemplation-stadiet, mens der kun var to rygere (11 %) 

på Contemplation-stadiet. Disse to befandt sig i to forskellige grupper. Det vil sige, at de fleste af de 

lejlighedsrygere, vi talte med, ikke har i sinde at stoppe med at ryge inden for de næste seks 

måneder. I de to forskellige grupper, hvor der var henholdsvis én ryger på Contemplation-stadiet i 

hver gruppe, var det muligt at se en forskel på, hvad de blev påvirket af, i modsætning til de andre 

deltagere på Precontemplation-stadiet. 
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Precontemplation-stadiet 

Langt de fleste af deltagerne fra fokusgruppeinterviewene befandt sig på dette stadie, og det blev 

også afspejlet i deres holdninger til deres forbrug af cigaretter. Bl.a. nævnte en af deltagerne fra 

Nørre Gymnasium om reklamen med negativt ladede budskaber, at de ikke rigtig tænkte på, hvad 

der skete inde i kroppen, når de stod og røg en cigaret, noget de andre bakkede op om: ”Men 

alligevel så tænker jeg ikke så meget over faktisk, hvad der sådan sker, sker hernede, når jeg lige 

står med en smøg i munden til en fest.” (Bilag 5: LK, 23.15). Svar fra andre deltagere: ”Man tænker 

ikke over det.” (ibid.: CN, 23.22) og ”Nej overhovedet ik.” (ibid.: JR, 23.23). Denne dialog 

afspejler et af kendetegnene ved Precontemplation-stadiet; at folk ikke tænker over eller snakker om 

konsekvenserne ved rygning. Ligeledes er det et kendetegn, at de på dette stadie ikke revurderer 

deres situation ”som rygere”, og at de kan virke defensive og afvisende overfor at ændre adfærd. 

Under fokusgruppeinterviewet på Sankt Annæ Gymnasium, hvor hele gruppen er på 

Precontemplation-stadiet, kunne vi både mærke og høre på deres meninger, at de var defensive og 

afvisende overfor et rygestop, hvilket smittede af på deres holdninger til kampagnerne – særligt de 

negativt ladede:  

 

Der kommer ikke noget nyt på bordet, synes jeg, så jeg ved, at det er skadeligt, og den 
der ene cigaret gør så og så meget, det er så og så mange minutter, og det har jeg 
ligesom, det er jeg bevidst om… Plus at skræmmekampagner irriterer mig ad helvedes 
til. (Bilag 3: JL2, 26.42)  
 

En anden deltager fra gruppen nævnte, at en antirygereklame paradoksalt nok kunne give hende lyst 

til at ryge en cigaret (Bilag 3: KS, 41.36), fordi hun følte sig provokeret af reklamen. Når vi spurgte 

ind til, hvilket billede de havde af sig selv som lejlighedsrygere i forhold til dagligdagsrygere, 

svarede de, at de ikke så det som et stort problem, at de følte sig som bedre mennesker, netop fordi 

de ikke har følelsen af, at de er rygere og dermed ikke revurderer deres situation som 

lejlighedsrygere. 

 

Contemplation-stadiet: 

I fokusgruppen i Roskilde viste der sig at være én ryger på Contemplation-stadiet. Dette kom til 

udtryk i hendes holdninger, hvor hun bl.a. fortalte, at hun selv havde bedt en af sine venner om at 

stoppe med at ryge. Dette afspejler, at hun er bevidst om konsekvenserne ved rygning og derfor 

drager omsorg for sin ven. Hun nævnte også, at hun ville lytte efter, hvis en ekspert udtalte sig om 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
 

!
! ! Side 83 af 155!

konsekvenserne ved rygning, fordi hun er bevidst om, hvor skadeligt rygning er. Da vi viste den 

amerikanske ”Truth Campaign”, der viser, hvordan tobaksindustrien prøver at snyde forbrugeren, 

sagde hun også, at det påvirkede hende. Det er på trods af, at mange af de andre deltagere var meget 

skeptiske overfor reklamen, der både påpeger konsekvenserne ved rygning, appellerer til ens 

skyldfølelse og giver tobaksindustrien skylden.  

 

Det er nogle ret store tal, når man sådan tænker over det. Og de har også gjort det ret 
dramatisk det der med musikken og ild og sådan noget, så jeg synes det er ret 
skræmmende, det påvirker da mig. (Bilag 2: KA, 24.33) 

 

Deltageren udtrykte ligeledes stor afsky og væmmelse over den negative reklame, vi viste 

deltagerne, og hun fortalte, at det ikke var noget, hun havde set før. Hun blev derfor opmærksom 

på, at en person som ryger hele livet vil få rygerlunger (ligesom eksemplet i antirygereklamen). Den 

anden deltager, som også befandt sig på Contemplation-stadiet, mødte vi i fokusgruppen i Randers. 

Hun skilte sig særligt ud fra gruppen under spørgsmålet om, hvorvidt ens venners holdninger til det 

at stoppe med at ryge, påvirker en. Mens de andre deltagere fortalte, at de bl.a. gik i protest, at det 

var deres eget valg, og at de nok selv skulle sige, hvornår de ville stoppe, nævnte hun, at det ville 

have en effekt på hende, fordi hun synes, at det var ulækkert. ”Altså jeg tænker over det, og jeg har 

også prøvet at stoppe flere gange, men det er egentlig mest fordi jeg tænker på mig selv, at det 

egentlig rigtig usundt, og det egentlig virkelig dumt.” (Bilag 4: AB, 12.39). Hun var også den der 

havde den stærkeste reaktion på vores spørgsmål om, hvorvidt de synes, at det er alvorligt at ryge 

engang imellem. Her fortalte hun, at hun tænkte meget over det og udtrykte, at det ”egentlig er lidt 

klamt” (Bilag 4: LM, 29.12). Opsummerende kunne vi mærke på de to deltagere på Contemplation-

stadiet, at de reevaluerede sig selv som rygere og overvejede, hvordan det ville være at være ikke-

ryger, hvormed de brugte omstillingsprocessen Self-reevaluation, jf. Afsnit 3.1. 
 

 
P5 – Myndighed, og budskabets udformning og dets relevans 

Til fokusgruppeinterviewet viste vi deltagerne adskillige antirygereklamer med forskellige 

budskaber, hvor der bl.a. blev gjort brug af forskellige virkemidler for dermed at høre deres mening 

om, hvad der påvirkede dem, og hvad der ikke gjorde. Det viste sig, at der var forskel på 

deltagernes reaktioner på antirygereklamerne, især i forhold til om de er myndige rygere eller ej. 

Dette vil blive uddybet i følgende afsnit. 
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Spil på følelser – Tobaksindustrien snyder jer 

Det viste sig, at især de myndige deltagere var meget kritiske overfor de antirygereklamer, der 

bruger ’shaming’ og som spiller på folks følelser. Som nævnt tidligere viste vi dem også en populær 

reklame fra ”Truth Campaign”, der har kørt i USA i mange år, jf. Afsnit 2.2. Vi observerede, at de 

myndige deltagere blev direkte provokeret af denne antirygereklame. De forklarede, at de følte, at 

reklamen er overdrevet og ligefrem ”plat”, og at de blev meget irriteret over de dramatiske 

”amerikanske” effekter. Gruppen fra Nørre Gymnasium, som ikke er myndige, blev dog mere  

positivt påvirket af denne reklame og indrømmede, at den havde en effekt på dem, fordi den spiller 

på deres følelser. Et af reklamens budskaber var, at tobaksindustrien snyder folk. Dette var en af de 

kommunikationsstrategier, Per Kim Nielsen anbefalede. Det var dog kun gruppen fra Nørre 

Gymnasium, der tog dette budskab til sig, hvor de andre deltagere udtrykte eksplicit, at de slet ikke 

var enige i udelukkende at skyde skylden på tobaksindustrien, hvorfor de ikke accepterede 

budskabet. 

 

Skræmmereklamer 

Der var endvidere blandede holdninger overfor de antirygereklamer, der spiller på frygt-appellen 

via visningen af voldsomme billeder. Nogle reagerede på den skræmmereklame, vi viste dem, fordi 

det påvirkede dem at se et så voldsomt eksempel på, hvad der rent faktisk sker ved deres krop, når 

de ryger, og at den derfor fungerede som en øjenåbner for dem. Dog pointerede adskillige deltagere, 

at de distancerede sig fra det, da reklamen viste en person, der sad hjemme i sofaen og røg en pakke 

om dagen. De havde derfor den holdning, at de ville reagere kraftigere, hvis reklamen omhandlede 

en lejlighedsryger, som ryger et par enkelte cigaretter til en fest. Vi bemærkede desuden, at flere af 

de myndige deltagere viste en trodsig attitude overfor skræmmereklamen: ”Jeg er bare irriteret 

over de skræmmekampagner. Jeg kan være sådan lidt, nu ryger jeg, fordi de er træls.” (Bilag 3: 

KS, 41.37).  

 

Oplysning om fare og konsekvenser ved rygning 

Under visningen af de antirygereklamer, der indeholder budskaber om faren og konsekvenserne ved 

rygning, var der generelt en holdning om, at de føler, at de har hørt om konsekvenserne mange 

gange før, hvorfor de ikke reagerer kraftigt over disse budskaber. De kan derimod godt lide at høre 

om konkrete facts, men flere deltagere udtrykte, at de savner at høre noget nyt. To deltagere udtalte: 
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”Hvis en skræmmekampagne rigtig skal fungere, skal den komme med informationer, vi ikke kender 

til.” (Bilag 3: KS, 33.30) og ”Det er altså også igen noget man godt ved. Man er blevet informeret 

om, hvor stort et problem det her det er. Så det rører mig ikke specielt meget. Igen, det er mit eget 

valg.” (Bilag 4: CM, 40.12). 

 

Passiv rygning 

Til gengæld havde det en stor effekt på stort set alle deltagerne at vise dem en antirygereklame, der 

gør dem opmærksomme på, at passiv rygning er skadeligt for deres familie og venner. De udtalte, at 

det appellerede meget til deres skyldfølelse, og især de deltagere, der ikke er myndige, reagerede 

stærkt på budskabet. De kunne sætte sig ind i den konkrete situation, og de følte, at de havde et 

ansvar at tage overfor andre. 

 

Humor 

Yderligere viste vi deltagerne to sjove videoer, hvor budskabet er direkte målrettet lejlighedsrygere. 

Der var dog generelt den holdning i alle fokusgrupperne, at brugen af humor i antirygereklamerne 

ikke havde en indvirkning på dem, fordi de følte, at humoren overskyggede budskabet, og at det 

medvirkede til, at de derfor ikke reagerede på budskabet. De var alle enige om, at det samme 

budskab med større alvor ville have haft en meget større indvirkning på dem.  

 

Positivt ladede og motiverende budskaber 

Derimod var der i høj grad en positiv respons på reklamer med et positivt ladet budskab, hvor der 

fokuseres på, hvad rygerne får ud af at stoppe med at ryge. Dette fandt de motiverende. Derudover 

gav disse reklamer deltagerne stof til eftertanke, fordi de indeholdt en del af den efterspurgte nye 

information. De udtalte, at det virkede godt, fordi det var informativt med konkrete facts, hvor de 

ikke blev irriteret over budskabet, fordi reklamen ikke appellerede til deres dårlige samvittighed.  

 

Ny information – Fokus på situationen 

Generelt var de myndige deltagere meget modtagelige overfor positivt ladede budskaber og trodsige 

overfor negativt ladede budskaber, hvor de ikke-myndige deltagere var modtagelige overfor både 

positivt og negativt ladede budskaber. Ved at spørge ind til, hvad der ville have størst indvirkning 

på dem i antirygereklamer, foreslog de ikke-myndige deltagere fra Nørre Gymnasium dette:  
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Hvis det nu var en blanding. At der måske så var en person i en video, som man 
holder af, et barn eller sådan noget, og så kommer op med nogle facts om, at, et eller 
andet med at de får de der sygdomme, diabetes eller sådan noget. Og så også… I 
starten kan der komme det der og så til slut, at du kan gøre en forskel. For hver gang 
du stopper så går der 10 timer og så er du glad igen. (Bilag 5: FH, 39.45) 

 

De fortalte, at det ville påvirke dem bedst, fordi det ville være en god blanding af de negative 

konsekvenser ved rygning og nogle positive og motiverende budskaber. Derudover konstaterede 

alle deltagerne, at de savnede brugen af ny information for at opnå en ”aha”-effekt, der kan give 

dem stof til eftertanke. Yderligere udtrykte de, at de ville reagere stærkere, hvis der blev vist en 

konkret situation, hvor en lejlighedsryger står og ryger, da de bedre ville kunne relatere til det. 

!
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Sjette sektion 
I Sjette sektion vil vi danne os et overblik, og vi vil sammenholde vores resultater med vores fem 

propositions. Resultaterne vil dermed blive diskuteret ud fra P1, P2, P3, P4 og P5. Vi vil herefter 

diskutere hvilke praktiske implikationer, specialets resultater har. Dermed vil vi komme med 

kvalificerede, kommunikative løsningsforslag. 

Kapitel 12: Diskussion  
!
I Kapitel 3 blev det, ud fra vores overordnede teoretiske referenceramme, belyst, at både Theory of 

Planned Behavior og The Transtheoretical Model of Health Behavior Change med fordel kan 

anvendes til at belyse rygeres adfærd og holdninger, og det blev gennemgået, hvordan der kan 

kommunikeres til rygere. Endvidere udvidede vi Theory of Planned Behavior, som vi kaldte for 

”Udvidet TPB-model”, for at tilpasse den de gymnasiale lejlighedsrygere. Dette gjorde vi, ud fra 

den viden vi opnåede fra ekspertinterviewet med Per Kim Nielsen, hvorved vi tilføjede vores 

propositions til modellens anbefalinger. Disse propositions gennemgik vi i Kapitel 5, 6, 7, 8 og 9, 

hvor vi argumenterede for, hvorfor vi mener, at de bør inddrages, når der skal kommunikeres til 

gymnasiale lejlighedsrygere. Disse propositions vil vi nu sammenholde med resultaterne af vores 

metodiske undersøgelser i en diskussion om, hvorvidt vores propositions bør inddrages sammen 

med modellernes i forvejen etablerede anbefalinger. Dermed vil vi vurdere, hvorvidt vores 

udvidede TPB-model og The Transtheoretical Model of Health Behavior Change skal justeres i 

forhold til resultaterne.  

!
P1: Der er en sammenhæng mellem gymnasieelevers valg om at ryge 

lejlighedsvist og deres individuelle identitetskonstruktion  
Vores resultater indikerer, at der er hold i P1, da de gymnasiale lejlighedsrygeres udtalelser tyder 

på, at de ryger lejlighedsvist, fordi det er med til at definere deres individuelle identitet. Dette kom 

til udtryk, da de nævnte, at de ved at ryge lejlighedsvist kan signalere til deres omgivelser, at de har 

overskud og føler sig godt tilpas (Bilag 3: KS, 16.26). Dette hænger sammen med, at 

gymnasieeleverne føler sig utilpas, hvis de ikke ryger sammen med deres venner, hvortil de nævnte, 

at de kan komme til at fremstå akavede eller ”lidt taberagtige” (Bilag 5: CN, 05.24). Derfor 
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vurderer vi, at de bruger cigaretterne til at signalere, at de hviler i sig selv og har overskud, så de 

ikke fremstår usikre. Dette kan bl.a. relateres til gymnasieelevernes Self-image, og det må påpeges, 

at de i dette tilfælde har et negativt selvbillede, jf. Kapitel 5 om Self-concept. Derfor bruger de 

cigaretter til at forbedre dette selvbillede. De forklarede ligeledes, at de vil fremstå som kedelige, 

hvis de ikke ryger, og dette er ikke at ønske blandt deltagerne fra fokusgrupperne. Der kan 

argumenteres for, at dette hænger sammen med den role-transition, gymnasieeleverne gennemgår, 

hvor de påvirkes af deres omgivelser, som i dette tilfælde er de andre gymnasieelever, der påvirker 

deres Self-concept. 

 

Resultaterne indikerer derfor, at de gymnasiale lejlighedsrygere er meget bevidste om, hvilke 

signaler de udsender til andre, når de ryger lejlighedsvist. Derfor vurderer vi, at deres lyst til at ryge 

lejlighedsvist ikke opstår tilfældigt, men på baggrund af deres behov for at bruge cigaretterne til at 

opnå et bedre selvbillede, fordi de kan bruge cigaretterne til at kompensere for deres usikkerhed og 

unge alder. Resultaterne indikerer endvidere, at gymnasieeleverne bruger cigaretterne til at fremstå 

som modige og oprørske. Dette blev uddybet med, at de føler sig rebelske og seje, når de ryger, 

fordi det symboliserer, at de tør gøre noget, der er forbundet med en masse risici for ens helbred 

(Bilag 5: FH, 04.50). Derfor vurderer vi, at de kan imødekomme deres ideelle selv ved at ryge 

lejlighedsvist, hvilket i deres øjne er en sej, rebelsk og selvsikker person. Dermed undgår de at blive 

opfattet som kedelige af deres venner, hvilket lader til at være en stor frygt blandt de gymnasiale 

lejlighedsrygere. Dermed vurderer vi, at de opnår et øget selvværd, som bidrager til en positiv 

selvopfattelse, hvorfor P1, a støtter op om den overordnede P1: 

 

P1,a: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi det kan hjælpe dem til at opnå deres ideelle selv, 

hvilket kan give dem en positiv selvopfattelse og øge deres selvværd.  

 

Endvidere indikerer vores resultater, at rygning generelt set er forbundet med et bestemt image. 

Dette blev udtrykt i samtlige fokusgrupper, hvorfor der kan argumenteres for, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere er bevidste om, at de tillægger dette image til deres egen selvopfattelse. Dette 

image blev bl.a. beskrevet med, at de føler, at de er ”en badass, voksne eller fancy”. Dermed 

vurderer vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere ønsker at knytte dette billede til deres egen identitet, 

da de er bevidste om, at dette image er forbundet med rygning. Dette synspunkt blev bakket op 

med, at de føler sig mere voksne. De unges selvbevidsthed kommer bl.a. til udtryk i denne 

udtalelse: 
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Jeg voksede op med sådan nogle tyggegummicigaretter, hvor mine veninder og jeg vi 
tog over i den anden gård, og ”orrh” vi går i 6. klasse, fordi vi ryger, ik? Og jeg tror 
egentlig bare, at siden det…) Jeg fik engang at vide, at jeg så sej ud, når jeg røg, og 
så er der også lidt af den der, nå okay, jeg er voksen, og jeg er fancy, og jeg sidder 
med en smøg, ik? Og er lidt cool… Så jeg tror også det er en stor del af det. (Bilag 3: 
NN, 16.02) 

 

Denne opfattelse blev også delt af andre gymnasieelever i de forskellige fokusgrupper. Dette 

hænger sammen med, at du i Danmark skal være 18 år gammel for at kunne købe cigaretter. Derfor 

vurderer vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere bruger cigaretter til at symbolisere, at de er voksne, 

smarte, cool og ikke mindst: Ikke længere er børn. Dermed vurderer vi ud fra resultaterne, at P1, b 

også er med til at støtte op om, at gymnasieelevernes identitet er en faktor, der skal tilføjes til TPB-

modellens anbefalinger: 

 

P1, b: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi de bruger cigaretterne til at udtrykke deres identitet 

gennem de symbolske egenskaber, de tillægger cigaretterne. 

 

Udover at resultaterne indikerer, at cigaretternes symbolske betydning betyder meget for 

gymnasieelevernes valg om at ryge, blev det også nævnt, at flere af deltagernes forældre ikke er 

bevidste om, at deres børn ryger engang imellem. Dette er heller ikke i de fleste gymnasiale 

lejlighedsrygeres interesse, fordi gymnasieeleverne ikke ønsker at ryge for en hver pris og slet ikke 

med forældrene. Med andre ord ryger de sammen med deres venner, der ryger lejlighedsvist, fordi 

det er med til at udtrykke deres identitet som ryger. Denne identitet har de dog ikke lyst til at dele 

med alle, hvorfor de heller ikke ryger sammen med deres venner, som ikke ryger, da de udtrykte, at 

disse venner kommer med nedladende kommentarer, som de ikke ønsker at høre. De udtalte også, at 

de sjældent ryger alene, men ryger i situationer forbundet med alkohol sammen med deres venner. 

Dermed kan der argumenteres for, at gymnasieeleverne bruger cigaretterne til at ryge i de 

situationer, hvormed de kan bruge cigaretterne positivt til at udtrykke deres identitet. Dette 

indikerer, at de skifter mellem deres forskellige identitets-roller alt efter, hvem de er sammen med. 

Derfor argumenterer vi for, at P1, c også peger på, at identitet er et forhold, der skal inddrages i 

TPB-modellen: 

 

P1, c: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi det kan være med til at udtrykke én af deres mange 

identitets-roller. 
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P2: Gymnasieelevernes sociale relationer har en betydning for deres valg om at 

ryge lejlighedsvist 
Ud fra vores resultater tyder det på, at P2 også bør inddrages som en anbefaling i TPB-modellen, 

som vi forklarede ud fra vores tre del-propositions, hvilke vi nu vil belyse ud fra vores resultater. 

Vores resultater tegner et billede af, at lejlighedsrygning ofte opstår som følge af en social 

sammenkomst, eller når der er alkohol involveret. Det blev ligeledes nævnt, at deltagerne ikke kan 

forestille sig at stå sammen udenfor med andre rygerne uden at ryge, fordi de er bange for, at de 

andre ikke kan lide dem, hvis ikke de ryger. I Kapitel 6 blev det forklaret, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere optager en kollektiv social identitet ud fra de grupper, de indgår i, og at 

gruppedannelser og den sociale identitet særligt er forbundet med teenageårene, fordi de har et 

behov for at tilhøre en gruppe. Derfor argumenterer vi for, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke 

kun vælger at ryge lejlighedsvist, fordi lejlighedsrygning kendetegner deres egen identitet, men 

også fordi det kendetegner de grupper, de indgår i med deres venner (den sociale identitet). Dette 

blev belyst ud fra resultaterne, da de gymnasiale lejlighedsrygere forklarede, at det er hyggeligt at 

ryge sammen med deres venner, der ryger, og at de ikke har lyst til at sige nej til en cigaret, når de 

andre ryger. Derfor kan det konkluderes, at lejlighedsrygning er blevet en norm eller attribut for de 

gymnasiale lejlighedsrygeres vennegrupper, hvor det er acceptabelt at ryge. Dette blev ligeledes 

understreget ud fra vores resultater, da en af deltagerne forklarede det således: 

 

Ja altså, det påvirker jo også en, altså hvis man er sammen med nogen der ryger, hvis 
man er sammen med en stor gruppe, hvor næsten alle ryger, så er der større 
sandsynlighed for, at man selv kommer til at ryge den dag, end hvis man er sammen 
med kun ikke-rygere, så altså på den måde påvirker det jo os. (Bilag 2: JL1, 13.42) 
 

Ud fra citatet bliver det tydeliggjort, at de vælger at ryge pga. gruppen, hvorfor der kan 

argumenteres for, at den sociale identitet er meget vigtig for lejlighedsrygerene i gymnasiet, fordi 

de ikke ønsker at være udenfor gruppen. Ud fra Kapitel 6 kan dette forklares med, at gruppen 

medvirker til, at de føler sig mindre usikre. Derfor tyder det på, ud fra vores resultater, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ikke ønsker at have et opgør med gruppen, hvorfor de vælger at ryge, 

når andre i gruppen ryger.  
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Vores resultater indikerer også, at særligt én holdning går igen. Lejlighedsrygerne ryger ikke, fordi 

de føler sig afhængige, men fordi de synes, det er hyggeligt at ryge sammen med andre, fordi det 

gør det lettere at komme i kontakt med dem. En af deltagerne nævnte også, at hun ryger mere til 

lejligheder såsom Roskilde Festival end normalt, fordi det er noget, som alle gør (Bilag 2: KA, 

47.49). Andre deltagere nævnte, at det er noget, de kan være fælles om i gruppen, og at de let kunne 

komme til at føle sig udenfor, hvis de ikke ryger, når andre gør det (Bilag 4: CM, 06.38).  

Ud fra disse betragtninger vurderer vi derfor, at lejlighedsrygning opstår, fordi det er et middel til at 

skabe en relation til ens in-group, eftersom flere af deltagerne også lagde vægt på, at de aldrig selv 

køber cigaretter, og at de aldrig ryger alene. Derfor kan der argumenteres for, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere ikke ryger, fordi de elsker smagen af cigaretter, eller fordi de bruger dem som et 

middel til at afstresse, men fordi de forbinder det med sociale kontekster, hvor de bruger 

cigaretterne til at fremstå mindre akavede og dermed mere selvsikre. Derfor argumenterer vi for, at 

P2, a indikerer, at vores overordnede proposition bør inddrages i TPB-modellen:  

 

P2, a: Gymnasieelever ryger lejlighedsvist på baggrund af deres behov for at tilhøre en gruppe, fordi 

gruppen medvirker til eliminering af usikkerheder blandt gymnasieeleverne. 

Som forklaret i Kapitel 6 har de gymnasiale lejlighedsrygere i ligeså høj grad behov for at skille sig 

ud fra out-groups for at styrke forholdet til deres in-groups. Dette blev indikeret ud fra vores 

resultater, da de gymnasiale lejlighedsrygere kommer med dårlige evalueringer af fx 

dagligdagsrygere eller ikke-rygere. I forhold til dagligdagsrygere blev det bl.a. nævnt, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ikke synes, at dagligdagsrygere er attraktive mennesker, men at de 

derimod er ”nogle tabere” (Bilag 5: CN, 32.30). Dette blev bakket op med, at det er negativt, at folk 

er nødt til at indtage et stof for at kunne holde sig i gang en hel dag, og at de gymnasiale 

lejlighedsrygere ikke ser sig selv i samme dårlige lys. På den måde bakker de op om hinandens 

adfærd ved at differentiere sig fra andre grupper, så de føler, at de er bedre end andre, og at det 

derfor er legitimt at ryge lejlighedsvist. Dermed skaber de en følelse af, at det trods alt er bedre at 

være lejlighedsryger, fordi det ikke virker så slemt. Negative stereotyper blev da også nævnt om 

ikke-rygere. I den sammenhæng nævnte de gymnasiale lejlighedsrygere, at de selv er med til at gøre 

grin med de personer i klassen, som ikke ryger, og at de i smug griner lidt af dem (Bilag 5: FH, 

08.03). Dette synspunkt blev også bakket op af andre fokusgrupper, hvor det at ryge blev 

sammenlignet med at drikke alkohol. Dermed mente deltagerne, at det er i orden, hvis ikke-rygerne 

ikke drikker til fester, ligesom hvis de ikke ryger, men at de er kedelige personer, som de gerne vil 
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differentiere sig fra. Dermed tegner der sig et billede af, ud fra vores resultater, at P2, b også bakker 

op om den overordnede proposition, at det sociale aspekt bør inddrages i TPB-modellen: 

 

P2, b: Gymnasieelever bruger lejlighedsrygning til at differentiere sig fra out-groups, således de kan 

styrke båndet til deres in-group. 

 

Vi antog endvidere i Kapitel 6, at gymnasieeleverne ryger lejlighedsvist, fordi det er med til at 

definere deres faste roller i gruppen, der igen er med til at opretholde den sociale orden, så de (til 

dels) kan styre de indtryk, andre får af gruppen. Vores resultater indikerede også, at 

lejlighedsrygning især sker til fester. Dermed kan der argumenteres for, at lejlighedsrygerne 

indtager deres faste definerede roller til festen, fordi det er en accepteret norm, da alle gør det. 

Derfor vil de bryde med de sociale normer, hvis de ikke ryger til festen. Dette blev understreget, da 

en af deltagerne nævnte, at der opstår et øjeblik til festen, hvor over halvdelen af festen er gået 

udenfor at ryge (Bilag 3: JL2, 12.58). Dermed vurderer vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere agerer 

i flok, fordi de uden at tænke over det følger med de andre udenfor for at ryge. En af deltagerne 

forklarede, at hun fik lyst til at ryge, når hun så andre ryge. Dette forklarede hun med, at det var 

hyggeligt, og altså ikke fordi hun er afhængig af nikotinen. Derfor tyder det på, at P2, c også er 

holdbar, fordi det er blevet en fast rolle, de gymnasiale lejlighedsrygere indtager til festen. Festen er 

dermed blevet en kulisse, hvor ”skuespillet” (at ryge) udfolder sig. Dermed beskytter de også de 

andre, der vælger at ryge, og de kan dermed (til dels) styre de indtryk, andre får af gruppen. Derfor 

mener vi også, at P2, c indikerer, at P2 skal tages i betragtning, når der skal kommunikeres til 

gymnasiale lejlighedsrygere: 

 

P2, c: Når gymnasieeleverne ryger lejlighedsvist, opretholder de deres faste definerede roller i 

gruppen og beskytter dermed gruppen, fordi de (til dels) kan styre de indtryk, andre får af gruppen. 
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P3: Gymnasiale lejlighedsrygeres syn på lejlighedsrygning er anderledes end 

deres syn på dagligdagsrygning, og det har en betydning for, hvordan de 

opfatter antirygekampagner 
P3 er en antagelse af, at gymnasiale lejlighedsrygere ikke opfatter sig selv som rygere, fordi de 

(som tidligere forklaret) gør meget ud af at differentiere sig fra dagligdagsrygerne. I Kapitel 7 

forklarede vi, at dette hænger sammen med, at ingen mennesker føler sig godt tilpas, når der opstår 

dissonans mellem to kognitive elementer. Dette kom også til udtryk i resultaterne, fordi en 

gennemgående holdning i fokusgrupperne er, at de ikke opfatter antirygekampagnerne som seriøse, 

fordi de ikke føler, at de er rygere; det vil sige dagligdagsrygere. Dette var en af de udfordringer, vi 

oplevede under afholdelsen af fokusgrupperne, fordi de gymnasiale lejlighedsrygere (for det meste) 

ikke ville acceptere budskaberne i de antirygereklamer, vi viste dem. Et standard-svar, som gik igen 

fokusgrupperne imellem, var, at reklamerne henvender sig til dagligdagsrygere, hvorfor de mener, 

de ikke er målgruppen: ”Den ligger også meget vægt på faste rygere… Vi er jo som sagt festrygere, 

ik?” (Bilag 5: FH, 18.07). Ofte lød ordene ”Det jo ikke mig”, ”Jeg er jo ikke fast ryger” og ”Jeg 

bliver mere bekymret for fastrygerne”. Derfor vurderer vi, at P3, a er holdbar og bakker op om 

vores overordnede P3, fordi det er ubehageligt for dem at indrømme, at de skader sig selv, selvom 

de kun ryger engang imellem. Derfor vurderer vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere holder fast ved 

deres holdning om, at det ikke går ud over dem, fordi de kun ryger engang imellem. Dermed undgår 

de at opleve det ubehag, som de to kognitive elementer skaber. Derfor formår de at overbevise sig 

selv om, at de ikke har et problem, hvorfor vi argumenterer for, at der skal tages højde for: 

 

P3, a: Gymnasiale lejlighedsrygere vil ikke se sig selv som rygere, fordi der opstår dissonans mellem 

de kognitive elementer ”jeg ryger” og ”rygning er skadeligt”. 

 

Resultaterne indikerede endvidere, at de gymnasiale lejlighedsrygere gerne vil opretholde en positiv 

attitude overfor de valg, de allerede har truffet og ikke kan lave om på. Dette kom bl.a. til udtryk i 

resultaterne, fordi de forsvarer det at ryge lejlighedsvist og derfor ikke vil acceptere 

antirygereklamerne. Bl.a. udtrykte en deltager det således: ”Ja, men det er jo…) Altså festrygning, 

det er jo, det er jo ikke ligeså farligt, eller det har jeg i hvert fald ikke et indtryk af, at det er.” 

(Bilag 2: SV, 14.56). Ud fra denne udtalelse fremgår det, at deltageren har en holdning om, at 

hendes adfærd ikke er farlig, og at hun derfor ikke har et problem. Til gengæld kan det diskuteres, 

om hun lyder usikker i sin udtalelse, hvilket kunne antyde, at hun har påtaget sig denne holdning, 
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fordi hun gerne vil forblive positiv overfor det valg, hun har truffet, og ikke fordi det nødvendigvis 

er, det hun tror på. Derfor argumenterer vi for at mange af de holdningsdannelser, der kom til 

udtryk i vores resultater opstår på baggrund af, at de gymnasiale lejlighedsrygere skaber deres 

holdninger ud fra, hvad der harmonerer overens med deres i forvejen skabte attitude til 

lejlighedsrygning. Derfor vurderer vi, at deltagerne er defensive overfor antirygereklamerne, fordi 

de vil fremstå som dobbeltmoralske, hvis de påtager sig en holdning om, at lejlighedsrygning er 

skadeligt, og de samtidig fortsætter den lejlighedsvise rygning. Dermed vil de ikke fremstå som 

irrationelle beslutningstagere. Derfor mener vi, at nedenstående P3, b også bakker op om den 

overordnede P3. Derfor kan der med fordel arbejdes på, hvordan dette kan omgås, når der skal 

kommunikeres til lejlighedsrygerne, at de burde stoppe med at ryge: 

 

P3, b: Gymnasiale lejlighedsrygere vil ikke acceptere budskabet om, at lejlighedsrygning er det 

samme som dagligdagsrygning, fordi de gerne vil opretholde en positiv attitude i forhold til de valg, de 

allerede har truffet. 

 

I Kapitel 7 blev det påpeget, at vi skaber vores holdninger, fordi de har en funktion. Dette kom bl.a. 

til udtryk i, at de gymnasiale lejlighedsrygere nævnte, at de kan stoppe når de vil, at de ikke selv 

køber deres cigaretter, at de ryger, når de selv har lyst, at de ikke ønsker at date dagligdagsrygere, 

og at de ikke dør af et par cigaretter om måneden. Dette tyder på, at det er de gymnasiale 

lejlighedsrygeres forsøg på at forsvare deres eget ego. Det kommer også til udtryk i det følgende 

citat, som er en reaktion på en antirygereklame, der handler om en kvindelig ryger, der sidder 

hjemme i sofaen og ryger: ”Jeg synes den var lidt misvisende i starten, det er, hvis man er fast 

ryger.” (Bilag 3: NN, 42.25). Her fremgår det tydeligt, at den gymnasiale lejlighedsryger finder 

undskyldninger for, hvorfor hun ikke behøver at acceptere reklamens budskab om, at rygning er 

skadeligt. Dette omtalte vi i Kapitel 7 som funktionen Ego-defense. Reaktionen ovenfor, vurderer 

vi, er et eksempel på Assimilations-effekten, hvor budskabet bliver fordrejet og dermed ikke 

accepteres. Derfor vurderer vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke ønsker at opfatte sig selv som 

rygere, fordi de ikke vil se realiteterne i øjnene, da det fremprovokerer en uønsket følelse af angst. 

Det er, fordi de bruger lejlighedsrygning til deres individuelle og kollektive identitetskonstruktion, 

hvorfor de ikke vil acceptere, at lejlighedsrygning er skadeligt. Derfor vurderer vi, at der opstår en 

benægtelse af situationen (jeg er ikke ryger) samt et forvrænget billede (den reklame er ikke til 

mig). Dette opstår som følge af deres indre følelsesmæssige konflikt, fordi de er ”glade rygere”, et 
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udtryk som Per Kim Nielsen brugte i vores ekspertinterview. Derfor argumenterer vi for, at der også 

er hold i P3, c: 

 

P3, c: Gymnasiale lejlighedsrygere vil ikke opfatte sig selv som rygere, da de ikke vil se virkeligheden i 

øjnene om, hvem de er, fordi det skaber en følelse af angst og usikkerhed. 

 

Dermed konkluderer vi, at disse forhold må tages i betragtning, når der skal kommunikeres til de 

gymnasiale lejlighedsrygere, at de er rygere på lige fod med alle andre rygere. Det kan derfor virke 

som en stor barriere og næsten umuligt at overbevise de gymnasiale lejlighedsrygere om, at de 

burde overveje at stoppe med at ryge. Derfor kunne der med fordel tages udgangspunkt i nogle af 

de tidligere studiers konklusioner om lejlighedsrygere: At kommunikationsplanlæggere med fordel 

kan benytte lejlighedsrygernes egne identitetsmarkører i antirygekampagner. Disse kunne bl.a. være 

”festrygere”, ”selvskabsrygere” eller lignende. Dermed bliver det sværere for de gymnasiale 

lejlighedsrygere at benægte, at lejlighedsrygning skal tages alvorligt. 

Ud fra den overordnede diskussion af vores resultater og vores første tre propositions vurderer vi 

derfor, at vores udvidede TPB-model bør tages i betragtning, når der skal kommunikeres til 

gymnasiale lejlighedsrygere, at de er rygere på lige fod med dagligdagsrygere, og at de burde 

stoppe med at ryge:  

 
Figur 2: Udvidet TPB-model 
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Vi har endvidere udviklet vores sidste to propositions ud fra The Transtheoretical Model of Health 

Behavior Change, fordi denne tager højde for, hvordan de rygere, der ikke er parate til rygestop, 

kan påvirkes. Derfor vil vi nu gennemgå vores P4 og P5 ud fra resultaterne, Kapitel 8 og 9 og den 

ovenstående diskussion. 

 

P4: Gymnasiale lejlighedsrygere på henholdsvis Precontemplation- og 

Contemplation-stadiet skal påvirkes ud fra stadie-matchede 

kommunikationsbudskaber 
I Kapitel 8 argumenterede vi for, at de gymnasiale lejlighedsrygere med fordel kan påvirkes ud fra 

de stadie-matchede omstillingsprocesser, som The Transtheoretical Model of Health Behavior 

Change anbefaler. Dermed vurderede vi ud fra relevante teorier, at en kommunikationsstrategi skal 

tage udgangspunkt i de anbefalinger, modellen opstiller. For at undersøge om P4 er holdbar spurgte 

vi, om deltagerne havde intentioner om at stoppe med at ryge inden for de næste seks måneder, så 

vi kan vurdere om deres adfærd og holdninger stemmer overens med modellens anbefalinger. 

 

Resultaterne viser, at størstedelen af deltagerene i fokusgrupperne befinder sig på 

Precontemplation-stadiet. Dette, vurderer vi, er en naturlig fordeling pga. de gymnasiale 

lejlighedsrygeres holdning til, at de ikke er rygere, når de kun ryger engang imellem. Derfor finder 

vi det ikke overraskende, at 16 ud af 18 personer i fokusgrupperne er på Precontemplation-stadiet, 

fordi de ikke har til hensigt at stoppe med at ryge inden for de næste seks måneder: De finder ikke 

deres adfærd skadelig. Vores resultater indikerer dog, at der til dels er hold i P4 om, at det kan være 

fordelagtigt at kommunikere til de gymnasiale lejlighedsrygere ud fra de stadie-matchede 

omstillingsprocesser. Dette hænger sammen med, at vi i resultaterne ser et mønster, som modellens 

anbefalinger ikke tager højde for: At der er forskel på de myndige og ikke-myndige rygere på 

Precontemplation-stadiet. Dette er et forhold, vi vil uddybe senere, da det hænger sammen med 

vores P5. Derfor vurderer vi ud fra resultaterne, at det på Precontemplation-stadiet er nødvendigt at 

foretage en skelnen mellem myndige og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere, hvorfor vores 

P4, a til dels er holdbar, da dette påvirker omstillingsprocessen Consciousness-raising, som vi som 

sagt vender tilbage til. Dog indikerer resultaterne, at det er fordelagtigt, hvis et 

kommunikationsbudskab til gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet tager højde 

for omstillingsprocesserne Dramatic relief og Environmental reevaluation. Dette hænger sammen 
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med, at resultaterne indikerer, at de kan bruges til at skubbe til de gymnasiale lejlighedsrygeres 

følelser ved fx at fokusere på, at passiv rygning skader deres familie eller venner. Dette bliver bl.a. 

illustreret i denne udtalelse: ”Altså det der med passiv rygning, det er så nok det, der påvirker mig 

mest, for det er ligesom mit valg at ryge, det er ikke dem, der står ved siden af mig.” (Bilag 4: LM, 

26.32).  

Alt i alt indikerer vores resultater, at det er vigtigt at have fokus på det stadie, de gymnasiale 

lejlighedsrygere befinder sig på, når der skal udformes en kommunikationsstrategi. Til gengæld 

fandt vi, at Precontemplation-stadiet skal modificeres i forhold til myndige og ikke-myndige 

gymnasiale lejlighedsrygere. Dette er væsentligt, da der ellers kan argumenteres for, at der vil opstå 

en boomerang-effekt overfor antirygekampagnerne, jf. Kapitel 8, hvis der bruges forkerte stadie-

matchede budskaber. Derfor vurderer vi, at der til dels er hold i vores P4, a: 

 

P4, a: Gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet skal påvirkes af budskaber, der 

fokuserer på omstillingsprocesserne Consciousness-raising, Dramatic relief og Environmental 

reevaluation. 

 

Vores resultater tyder endvidere på, at det er mere simpelt at kommunikere til de gymnasiale 

lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet, da der ikke skal tages højde for, hvorvidt de er myndige 

eller ej. Dette hænger sammen med, at de gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet har 

en anden forudsætning for at opfatte antirygekampagnerne: At de accepterer budskabet om, at 

lejlighedsrygning er skadeligt, hvorfor vi argumenterer for, at de ikke er trodsige overfor 

antirygekampagner. Resultaterne indikerer, at de har intentioner om at stoppe med at ryge 

lejlighedsvist, men at de er ambivalente. Der kan argumenteres for, at dette hænger sammen med 

Decisional Balance, jf. Kapitel 8, fordi fordelene ved at ryge synes større end ulemperne. Det kom 

også til udtryk i resultaterne, da de stadigvæk ryger på trods af, at de siger, at de gerne vil stoppe – 

og ikke nødvendigvis først om flere måneder. Derfor vurderer vi, at den stadie-matchede 

omstillingsproces Self-reevaluation med fordel kan anvendes, hvorfor vi argumenterer for, at P4, b 

er med til at støtte op om vores overordnede antagelse om, at der skal fokus på stadie-matchede 

budskaber: 

 

P4, b: Gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet skal påvirkes ud fra budskaber, der 

fokuserer på omstillingsprocessen Self-reevaluation. 
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Derfor vurderer vi, at dette kan hjælpe de gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet ud 

af deres ambivalens, så de rykker sig til Preparation-stadiet. Altså skal der i budskabet tages højde 

for, hvordan de gymnasiale lejlighedsrygere kan overbevises om, at der er flere fordele ved at 

stoppe med at ryge, end hvis de bliver ved med at ryge. Ud fra resultaterne og den tydelige 

fordeling af de gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation- og Contemplation-stadiet, 

argumenterer vi for, at en samlet kommunikationskampagne med fordel kan have fokus på de 

gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet. Dette er pga. den gængse opfattelse om, 

at lejlighedsrygning ikke er skadeligt, hvorfor vi antager, at størstedelen af de gymnasiale 

lejlighedsrygere er defensive overfor antirygereklamer.  

 

P5: Der er forskel på myndige og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere, 

hvad der opfattes som et relevant budskab, og om der skal bruges positivt eller 

negativt ladede budskaber 
I Kapitel 9 argumenterede vi for, at der er forskel på, hvordan der kan kommunikeres til de 

gymnasiale lejlighedsrygere afhængigt af deres alder, og hvilke kommunikationsbudskaber, der kan 

anvendes til at fremprovokere en adfærdsændring. Derfor vil vi i dette afsnit komme med en 

vurdering af, hvorvidt P5 holder stik. Vi vil ligeledes vurdere, om de gymnasiale lejlighedsrygere er 

genstridige modtagere, der forsvarer sig mod ydre påvirkninger, som påvirker budskabets opfattede 

relevans.  

 

Først og fremmest indikerer resultaterne, at de gymnasiale lejlighedsrygere (hovedsaligt) kan 

opfattes som genstridige modtagere, da de forsvarer sig mod ydre påvirkninger. Dette kommer bl.a. 

til udtryk i denne udtalelse:  

 

Men også fordi, jeg tror, at fordi vi er festrygere, så, altså jeg føler i hvert fald ikke, at 
det henvender sig til mig, når jeg ser en eller anden rygekampagne, fordi jeg ik er fast 
ryger, så føler jeg ikke, at det er mig… (Bilag 4: CM, 43.41) 

 

Dog skal det nævnes, at dette ikke er gældende for gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-

stadiet, men da størstedelen befinder sig på Precontemplation-stadiet, vurderer vi, at den genstridige 

modtager passer på den gængse gymnasiale lejlighedsryger, jf. Kapitel 7. Derfor vurderer vi, at det 

er vigtigt at skabe relevans i budskabet i en antirygekampagne, da vi i Kapitel 9 argumenterede for, 

at adfærdsændringer bedst opnås, hvis budskabet bliver behandlet gennem den centrale rute. Derfor 
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argumenterer vi for, at der skal fokuseres på budskaber, som de gymnasiale lejlighedsrygere kan 

forholde sig til, hvorfor brugen af antirygekampagner, der fokuserer på livslang rygning eller 

rygestop, skal undgås. Derfor vurderer vi, at der med fordel kan bruges elementer fra den perifere 

rute såsom musik, lydeffekter, billeder og en god historie til at sikre, at budskabet bliver opfattet 

gennem den centrale rute. Dette vurderer vi på baggrund af, at vores resultater indikerer, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ikke har en høj motivation for at ændre adfærd, hvorfor budskabet vil 

blive opfattet gennem den perifere rute, hvis ikke der skabes relevans i budskabet. Dette er ikke 

hensigtsmæssigt, da det vil føre til en kortsigtet adfærdsændring. Til gengæld skal brugen af 

overdrevne effekter undgås, fordi det modsat kan virke provokerende.  

 

I Kapitel 9 argumenterede vi også for, at brugen af humor bør undgås i en antirygekampagne til de 

gymnasiale lejlighedsrygere, fordi humor kan overskygge budskabet, hvis modtager ikke opfatter 

koblingen mellem den humoristiske appel og budskabet. Det var den samme opfattelse, der gik igen 

i alle fokusgrupper på trods af, at vi viste to forskellige humoristiske reklamer med samme budskab. 

Dette bliver understreget i nedenstående udtalelse, hvor budskabet i reklamen er, at ”rygning 

engang imellem til fester er ligeså fjollet og ulækkert, som hvis folk pruttede engang imellem til 

fester”: ”Det var meget sjovt, men jeg tror ikke den ville påvirke mig. Den påvirker mig ikke på den 

måde. Jeg synes den er meget sjov og meget sød…” (Bilag 3: KS, 45.05).  

På baggrund af ovenstående diskussion vurderer vi, at der skal tages højde for P5, a: 
 

P5, a: Det er vigtigt at sikre relevans i budskabet for at opnå størst effekt hos gymnasiale 

lejlighedsrygere, eftersom de er genstridige modtagere. 

 

I Kapitel 9 argumenterede vi også for, at brugen af frygt-appel skal bruges varsomt pga., at 

gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet ikke har stærke emotionelle reaktioner 

overfor negativt ladede budskaber, fordi de ikke ønsker at snakke om konsekvenserne ved rygning, 

da det skaber en ubalance, jf. Heiders balanceteori. Resultaterne indikerer dog, at der bør skelnes 

mellem myndige og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet, fordi 

de ikke-myndige ikke er nær så afvisende overfor budskaber som ”Rygning dræber”. Derimod er de 

myndige meget defensive overfor negativt ladede budskaber, hvilket kommer til udtryk i denne 

udtalelse: ”Jeg bliver bare lidt irriteret over de der skræmmekampagner, at jeg kan være sådan, nå, 

nu ryger jeg, fordi det er træls.” (Bilag 3: KS, 41.36).  
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Denne udtalelse blev bakket op i de to fokusgrupper, hvor deltagerne var 3.g’ere. Modsat var der en 

accept af skræmmekampagner i de to grupper, hvor deltagerene var 1.g’ere. Derfor vurderer vi, at 

de myndige gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet med fordel kan kommunikeres 

til ud fra anbefalingerne fra The Transtheoretical Model of Health Behavior Change. Dette hænger 

sammen med, at resultaterne indikerede, at de var defensive, afvisende og umotiverede overfor 

budskaber med fokus på konsekvenser eller rygestop såsom ”Rygning dræber”, fordi det skaber en 

ubalance, eller der opstår en boomerang-effekt, jf. Kapitel 8. De myndige gymnasiale 

lejlighedsrygere vil derfor oplyses positivt om, hvordan det kan gavne dem at ændre adfærd, 

hvorimod de ikke vil høre om konsekvenserne forbundet med lejlighedsrygning. De nævnte 

endvidere, at de savner ny information, da de mener, at det er det samme som 

skræmmekampagnerne fokuserer på, hvorfor de forsvarer sig overfor kampagnens budskab. Dette 

kan relateres til EPPM, som forklaret i Kapitel 9, da de ikke forbinder en høj risiko med deres 

adfærd, hvorfor de ikke er tilbøjelige til at ændre den. Derfor reagerer de ud fra Fear control. Til 

gengæld kan det konstateres, at de ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere er modtagelige 

overfor skræmmekampagner med fokus på negativt ladede budskaber, fordi de ikke er voksne 

endnu, hvorfor vi vurderer, at de ikke har samme behov for, at antirygekampagnerne skal vise 

respekt for, at de selv kan træffe deres egne beslutninger. Det samme er gældende i forhold til de 

gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet, som vi så ud fra resultaterne, fordi de har 

accepteret budskabet om, at rygning kan være skadeligt. Dette kan bl.a. forklares ud fra PMT, jf. 

Kapitel 9, om, at modtageren føler sig modtagelig overfor truslen.  

 

Dermed vurderer vi, at P5, b er delvis holdbar, og at der må foretages en skelnen mellem myndige 

og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet. Således vurderer vi, at 

det kun er i forhold til de myndige gymnasiale lejlighedsrygere, at frygt-appellen bør undgås. I 

forhold til Contemplation-stadiet vurderer vi, at de reagerer på samme måde som de ikke-myndige 

gymnasiale lejlighedsrygere: 

 

P5, b: Gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet kan påvirkes med frygt-appel, hvorimod 

denne strategi skal undgås til gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet. 
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Hvad angår P5, c vurderer vi, at der skal tages højde for denne, når der skal udformes et 

kommunikationsbudskab med henblik på ovenstående diskussion. Dette hænger ligeledes sammen 

med vores argumentation i Kapitel 9 om, at der skal vises respekt for individet og ikke anvendes 

fordømmende eller nedladende budskaber: 

 

P5, c: Brugen af frygt-appel skal især undgås i antirygereklamer målrettet de myndige gymnasiale 

lejlighedsrygere.  

 

Resultaterne indikerer endvidere, at et positivt budskab såsom ”Du får nemmere ved at lugte og 

smage, hvis du stopper med at ryge” motiverer og skaber komfort og tryghed i modsætning til 

selvbeskyttelse. Resultaterne indikerer, at brugen af Positive Emotional benefit appeal, jf. Kapitel 9, 

har en positiv effekt på de gymnasiale lejlighedsrygere. Det kom bl.a. til udtryk i disse udtalelser: 

”Det har man meget mere lyst til at se, de prøver ikke at give en skyldfølelse og alt mulig.” (Bilag 

4: IL, 41.00) eller  

 

Jeg vil sige sådan… Det får virkelig en til at tænke over, at der faktisk sker noget med 
at man stopper, at der faktisk sker noget godt, hvis man stopper. Jeg vil sige, den 
virker sådan meget godt, den der, måske bedre end de andre, sådan med, at man 
faktisk også får noget ud af, hvis man stopper… (Bilag 5: LK, 27.05) 
 

Dermed vurderer vi, at der ud fra resultaterne tegner sig et billede af, at positivt ladede budskaber 

med brug af Positive Emotional benefit appeal er noget af det, der har den mest gavnlige effekt på 

de gymnasiale lejlighedsrygere. Dette kan, som tidligere påpeget, relateres til, at gymnasiale 

lejlighedsrygere overordnet set ikke bryder sig om negativt ladede budskaber, fordi de ikke anser 

deres forbrug som alvorligt. Til gengæld påpeger resultaterne, at de gymnasiale lejlighedsrygere er 

anderledes modtagelige overfor positivt ladede budskaber, uden at de kan sætte ord på hvorfor. De 

nævnte dog, at ny information, der støtter dem til at komme videre, ville være fordelagtigt. Dette 

kan hænge sammen med, at det ikke virker fordømmende. Uanset myndighed eller om de er på 

Precontemplation- eller Contemplation-stadiet, blev den positive reklame accepteret i en højere 

grad end de andre reklamer. Det kan konkluderes, at det ligeledes hænger sammen med de 

gymnasiale lejlighedsrygeres tro på sig selv og deres egne evner (Self-efficacy) (PBC), hvilket har 

en indflydelse på deres positive opfattelse af positivt ladede reklamer, fordi de virker støttende. 

Derfor mener vi, at P5, d skal tages med i en betragtning om, hvordan en antirygereklame til denne 

specifikke målgruppe skal udformes: 
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P5, d: Gymnasiale lejlighedsrygere reagerer positivt på motiverende og positivt ladede budskaber i 

antirygereklamer. 

 

Opsummerende vurderer vi, at der er stor forskel på, hvilke budskaber der benyttes i 

antirygekampagner. Resultaterne indikerer, at det ikke er ligegyldigt, hvilken tone der bruges i 

antirygereklamerne, ligesom en afgørende faktor er, om budskabet har relevans for dem. Derfor kan 

der argumenteres for, at tidligere antirygekampagner har manglet fokus på netop lejlighedsrygerne, 

hvorfor antirygekampagnerne ikke har haft en effekt på denne målgruppe. Ligeledes vurderer vi, at 

det giver en udfordring, at der er forskel på myndige og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere, 

som The Transtheoretical Model of Health Behavior Change ikke tager højde for. Der kan med 

fordel benyttes positivt ladede budskaber, fordi begge parter accepterer disse budskaber. Derfor 

vurderer vi, at negativt ladede budskaber skal anvendes med omhu, da resultaterne peger på, at en 

stor del af gymnasieeleverne vil føle sig provokeret. Ud fra ovenstående diskussion af P4 og P5 ud 

fra resultaterne, vurderer vi, at der er et behov for at udvide The Transtheoretical Model of Health 

Behavior Change, fordi P4 og P5 blev modificeret, så denne også passer til den specifikke 

målgruppe. Derfor ser den nye udvidede model således ud: 
 

 
Figur 10: Udvidet Transtheoretical Model of Health Behavior Change 
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Kapitel 13: Praktiske implikationer og løsningsforslag 
 

I det foregående kapitel vurderede vi, at vores udvidede TPB-model og The Transtheoretical Model 

of Health Behavior Change gennemgående viste sig at stemme overens med vores resultater. Vi 

vurderede, at vores første tre propositions i overvejende grad stemte overens med vores resultater, 

hvorfor vi ikke ændrede den udvidede TPB-model. Til gengæld stemte vores sidste to propositions 

kun delvist overens med vores resultater, fordi gymnasieelevernes alder er en vigtig faktor. Dette 

har en betydning for, hvordan de opfatter antirygekampagner. Derfor udvidede vi The 

Transtheoretical Model of Health Behavior Change, som det blev illustreret i forrige kapitel. Vi vil 

derfor nu belyse, hvilke praktiske implikationer vores speciale har for kommunikationsbureauer 

landet over.  

 

Modellernes praktiske implikationer 
Som den udvidede TPB-model illustrerer, har vores tre propositions ”Identity project”, ”Subjective 

norm” og ”Self-perception of occasional smokers” indflydelse på de gymnasiale lejlighedsrygeres 

attitude i forhold til rygning. Denne attitude påvirker derfor deres intentioner om at stoppe med at 

ryge, hvilket i sidste ende påvirker deres beslutning om at stoppe med at ryge. Derudover viser 

modellen, at deres tro på deres egne evner til at ændre adfærd også har en betydning for deres 

beslutning om at stoppe med at ryge. Som den udvidede Transtheoretical Model of Health Behavior 

Change illustrerer, er det vigtigt at bruge stadie-matchede budskaber i en antirygekampagne, som 

passer til de gymnasiale lejlighedsrygere på henholdsvis Precontemplation- og Contemplation-

stadiet. Det er endvidere vigtigt at have for øje, at der er forskel på de myndige eller ikke-myndige 

lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet. Det vil sige, at de myndige gymnasiale 

lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet er meget trodsige overfor negativt ladede budskaber, 

men at de ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet er modtagelige 

overfor både negativt og positivt ladede budskaber. De gymnasiale lejlighedsrygere på 

Contemplation-stadiet er desuden modtagelige overfor begge typer af budskaber.  

 

Ud fra ovenstående betragtninger anbefaler vi, at kommunikationsbureauer tager udgangspunkt i 

begge modeller, da de uløseligt hænger sammen. Dermed kan de opnå en god forståelse af de 

gymnasiale lejlighedsrygeres adfærd, og hvordan der kan kommunikeres til denne målgruppe. Ud 
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fra modellerne implikationer har vi formuleret fire forskellige løsningsforslag, som kan bruges til 

inspiration til udformningen af en antirygekampagne. 

 

Hvem skal kampagnen fokusere på? 

I Kapitel 12 antog vi, at størstedelen af de gymnasiale lejlighedsrygere befinder sig på 

Precontemplation-stadiet i forhold til Contemplation-stadiet. Derfor anbefaler vi, at en 

antirygekampagne enten fokuserer på Precontemplation-stadiet, eller at kampagnen deles op, 

således de fleste reklamer målrettes til gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-stadiet, 

mens nogle få målrettes til gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet. Dog foreslår vi, 

at kommunikationsplanlæggeren skal fokusere på Precontemplation-stadiet og særligt positivt 

ladede budskaber til udarbejdelsen af en antirygekampagne. Dette anbefaler vi, fordi kampagnen 

således vil fremstå mere ensartet. Det hænger også sammen med, at den samlede målgruppe 

(gymnasiale lejlighedsrygere) alle har det tilfælles, at de er modtagelige overfor positivt ladede 

budskaber. Dermed undgås det, at de myndige gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-

stadiet bliver provokeret samtidig med, at det ikke udelukker gymnasiale lejlighedsrygere på 

Contemplation-stadiet. Desuden er det mindre omkostningsfuldt for kommunikationsbureauerne 

kun at fokusere på Precontemplation-stadiet. 

 

I Kapitel 12 konkluderede vi endvidere, at de gymnasiale lejlighedsrygere har et stort behov for at 

indgå i sociale grupper, og at de har et behov for at udtrykke deres identitet overfor andre, da det 

øger deres selvtillid. Samtidig belyste vi, at gymnasieelevernes holdninger smitter af på hinanden, 

og at deres venners holdninger vejer ligeså tungt som deres egne. Derfor er det vigtigt, at en 

antirygekampagne skal formå at påvirke folk i sociale grupper, da den enkelte gymnasieelev ikke 

kun påvirkes af sin egen identitetskonstruktion, men også i høj grad af den kollektive, og vi 

konkluderede, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke ryger alene, men i sociale sammenhænge, 

hvor alkohol ofte er indblandet.  

 

Hvor skal reklamerne være? 

Ud fra ovenstående betragtninger vurderer vi, at kommunikationsbureauer bør fange målgruppen 

dér, hvor de gymnasiale lejlighedsrygere opholder sig, når de ryger. Der kan fx kommunikeres til 

målgruppen ved at hænge outdoor-plakater op ved gymnasiets festsal, eller der hvor de går i byen. 

Gymnasieeleverne vil på den måde læse budskabet på antirygeplakaten i det øjeblik, de overvejer at 
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tænde en cigaret sammen med deres venner. Samtidig er det vigtigt at tilpasse design og layout på 

plakaten til målgruppen. Der kunne med fordel laves et trendy layout, der fanger de gymnasiale 

lejlighedsrygeres interesse. Under vores fokusgruppeinterviews var de alle endvidere enige om, at 

uddeling af flyers og brochurer om rygning ikke er en god idé, fordi de som oftest smider dem væk, 

hvorfor vi ikke anbefaler kommunikationsbureauer at bruge ressourcer på dette.  

Ud fra de ovenforstående omtalte kommunikative implikationer har vi udviklet fire idéer til, 

hvordan der konkret set kan kommunikeres til de gymnasiale lejlighedsrygere. Disse præsenteres 

nedenfor. 

 

Idé 1: Fokus på at ændre opfattelsen af cigaretter og deres symbolske betydning 
I diskussionen konkluderede vi, at det er vigtigt for de gymnasiale lejlighedsrygere at signalere, at 

de er selvsikre og godt tilpas. Derudover vurderede vi, at de gymnasiale lejlighedsrygere bruger 

cigaretternes symbolske betydning i deres identitetskonstruktion. Derfor anbefaler vi, at en reklame 

med fordel kan forsøge at ændre på den symbolske betydning, de gymnasiale lejlighedsrygere 

tillægger cigaretterne. Derfor kan der fx hænges en antirygeplakat op, der præsenterer en 

festsituation med de gymnasiale lejlighedsrygere. På denne plakat kunne der fx stå: ”Hende den 

lækre, tror du, at hun har lyst til at kysse en med rygerånde?”. Denne idé kunne også bruges i en 

antirygereklame i fjernsynet, hvor rammerne ligeledes kunne være en fest med en  pige og en dreng, 

der snakker sammen. Idéen er at vise i pigens ansigtsudtryk, at hun væmmes over cigaretten, som 

drengen har i hånden, og at hun tydeligt generes af røgen, hvorefter hun vender sig om og går, og 

han står skuffet tilbage. Antirygereklamen kunne afsluttes med: ”Drop rygerånden, drop smøgen, du 

er sejere uden”. Som i dette forslag tilpasses sproget i reklamen til gymnasieeleverne, så det fanger 

deres interesse. Dette budskab har fokus på, at de kan få en bedre ånde ved at stoppe med at ryge. 

Det vil sige, at der bliver fokuseret på fordelen ved at stoppe med at ryge. Samtidig bliver der 

gennem dette budskab ændret på opfattelsen af cigaretter og rygning, hvilket vi formoder vil have 

en indflydelse på den gymnasiale lejlighedsrygers identitetskonstruktion, fordi de ikke ønsker at 

blive associeret med dette negative billede af en ryger. Budskabet kan være med til at understrege, 

at rygning ikke er sejt i alle unges øjne, hvilket kan medvirke til, at de gymnasiale lejlighedsrygere 

reflekterer over deres selvbillede. Hvis de dermed ændrer opfattelsen af, at rygning ikke er 

attraktivt, vil det formentlig påvirke den individuelle opfattelse, som i sidste ende påvirker den 

kollektive opfattelse. Endvidere vurderede vi i Kapitel 12, at brugen af overdrevne dramatiske 
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virkemidler skal undgås. Eksemplet bruger derfor ikke ord som ”Rygning dræber” eller overdrevne 

visuelle- eller lydeffekter, men viser en reel situation, som gymnasieeleverne kan relatere til. 

 

Idé 2: Fokus på at lejlighedsrygning er skadeligt 
I Kapitel 12 konkluderede vi endvidere, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke ser sig selv som 

rygere. De kan derfor ikke forholde sig til antirygereklamer, der viser rygerlunger og sygdomme, da 

de ikke har fysiske gener af deres cigaretforbrug, og de reagerer derfor ikke på budskabet. Det er af 

den grund vigtigt ikke at bruge samme kommunikationsbudskaber til de gymnasiale 

lejlighedsrygere som til dagligdagsrygere, da risikoen er, at de slet ikke lytter til budskabet.  

For at de gymnasiale lejlighedsrygere finder en antirygekampagne relevant, kan 

kampagneplanlæggeren med fordel benytte lejlighedsrygernes egne identitetsmarkører i 

kampagnen, såsom ”festrygere” og ”selskabsrygere”. Vi foreslår yderligere, at der i en 

antirygereklame kan vises en konkret situation, som de kan relatere til. I en antirygereklame kunne 

der vises en situation med en ung lejlighedsryger, der er til fest sammen med nogle venner, og i 

stedet for at tænde en cigaret vælger at lade være. Denne antirygereklame kunne derefter afsluttes 

med beskeden: ”Har du virkelig brug for denne cigaret? Selv én cigaret skader dit helbred”. Denne 

besked kan være med til at gøre dem bevidste om, at selv et par enkelte cigaretter er skadelige for 

deres helbred. Det vil yderligere få dem til at reflektere over, om de overhovedet behøver denne 

cigaret for at hygge sig. I vores diskussion vurderede vi endvidere, at det vil være fordelagtigt at 

benytte ny information, da de gymnasiale lejlighedsrygere føler, at antirygereklamerne fokuserer på 

det samme. Derfor vurderer vi, at denne antirygereklame vil påvirke de gymnasiale 

lejlighedsrygere, fordi det er en anderledes reklame, som kan give dem stof til eftertanke, fordi det 

er ny information, som de ikke er vant til at høre. Dermed vil budskabet blive bearbejdet gennem 

den centrale rute, som vi i diskussionen vurderede vil være mest hensigtsmæssigt. 

 

Som nævnt i diskussionen viste vi også gymnasieeleverne to humoristiske antirygereklamer, hvilke 

er direkte målrettet lejlighedsrygerne. Selvom antirygereklamernes budskaber er meget relevante 

for lejlighedsrygerne, vurderede vi, at humoren i reklamerne overskyggede budskaberne. Vi 

anbefaler dog, at der udformes en antirygereklame med samme budskab, men hvor der ikke bruges 

humor. På denne måde fremhæves alvoren i budskabet, som vil fange deres opmærksomhed. 

Ligesom den humoristiske antirygereklame kunne denne afsluttes med beskeden: ”Festrygning er 

rygning – Drop benægtelsen”. Antirygereklamen kan få de gymnasiale lejlighedsrygere til at indse, 
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at de hører ind under kategorien ”rygere”, og at deres forbrug dermed er skadeligt, ligesom de kan 

blive afhængige af cigaretterne, selvom de blot ryger få cigaretter om måneden. Dermed vurderer 

vi, at dette budskab i høj grad kan få dem til at revurdere sig selv. 

 

Cigaretpakkerne i Danmark er målrettet dagligdagsrygerne og bruger advarsler såsom ”Rygning 

kan dræbe” og ”Rygning kan give dig en smertefuld død”, hvorefter der vises et skræmmebillede. 

Som konkluderet i diskussionen reagerer de gymnasiale lejlighedsrygere generelt negativt på 

budskaber, der bruger frygt-appel og på voldsomme billeder. Vi anbefaler derfor at målrette nogle 

af advarslerne på cigaretpakkerne til lejlighedsrygernes forbrug af cigaretter, således budskabet 

opfattes som relevant. Samtidig anbefaler vi ikke at bruge advarsler, hvor ord som ”død” og 

”rygestop” indgår. På cigaretpakkerne kunne der i stedet stå nogle konkrete facts målrettet de 

gymnasiale lejlighedsrygere, eksempelvis ”To cigaretter mindsker xx% af din lungekapacitet.” Som 

vi konkluderede, er de fleste lejlighedsrygere bevidste om, at et stort forbrug af cigaretter er 

skadeligt, men kun et fåtal er bevidste om, at et mindre forbrug også er skadeligt for dem. Dette 

budskab er også ny information og ikke mindst meget relevant for dem. Et andet forslag er at 

fokusere på de positive aspekter ved slet ikke at ryge. 

 

Idé 3: Fokus på positivt ladede budskaber 

I en antirygekampagne kan der også fokuseres på at tale i øjenhøjde med de gymnasiale 

lejlighedsrygere, så de ikke føler, at den er belærende og nedladende. Som nævnt tidligere er det 

derfor vigtigt at tale i samme sprog som gymnasieeleverne, hvorfor slangudtryk med fordel kan 

anvendes i en antirygekampagne. Vi anbefaler derfor at anvende positivt ladede budskaber i en 

antirygekampagne, der kan motivere de gymnasiale lejlighedsrygere til ikke at ryge. Det handler 

derfor om at støtte og motivere dem til at ændre adfærd, så de flytter sig til det næste stadie. Dette 

bidrager til øget selvværd. På en plakat kunne der eksempelvis stå: ”Vi ved godt, at det er hyggeligt 

at ryge lidt til fester. Men har du tænkt over, at du lever længere og sundere ved ikke at ryge?”. 

Dette budskab er relevant for de gymnasiale lejlighedsrygere, da der sættes fokus på, at de ikke er 

dagligdagsrygere, samt antirygereklamen ikke forsøger at belære dem og give dem skyldfølelse. 

Dette budskab får derfor et ’positivt twist’, der kan motivere dem til at stoppe med at ryge. På den 

måde appelleres der til omstillingsprocessen ”Consciousness-raising” ved, at der fokuseres på 

fordelene ved at stoppe med at ryge. Vi anbefaler desuden, at der også kan vises en timeline af en 

ung persons liv sammen med facts om de fysiske forbedringer de gymnasiale lejlighedsrygere vil 
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opleve ved at stoppe med at ryge. Denne timeline kunne omhandle en gymnasial lejlighedsryger, 

der kun ryger en pakke cigaretter om måneden. Dette budskab er relevant for målgruppen og er med 

til at støtte dem i at ændre adfærd, fordi det kan medvirke til, at de får øjnene op for, at der er flere 

fordele ved at stoppe med at ryge lejlighedsvist end ved at fortsætte deres vane.  

 

En anden omstillingsproces, der appellerer til gymnasiale lejlighedsrygere på Precontemplation-

stadiet, er ”Dramatic relief”, der appellerer til folks følelser. Vi anbefaler, at der bruges en 

testimonial. Denne skal omhandle en ung dagligdagsryger, der var blevet alvorligt syg pga. sit 

forbrug af cigaretter. I starten af denne testimonial fortæller personen, at han/hun startede som 

lejlighedsryger og nu fortryder, at han/hun startede med at ryge. Dernæst skal denne person 

fortælle, hvordan han/hun efter en hård kamp er stoppet med at ryge og er blevet rask. Denne 

testimonial kan være en øjenåbner for de gymnasiale lejlighedsrygere og få dem til at indse, at de 

ikke kan kontrollere deres forbrug af cigaretter, fordi de også kan ende med at blive afhængige. I 

denne antirygereklame kunne budskabet styrkes med kommunikative virkemidler ved at vise 

billeder af personen, da han/hun var syg, og billeder hvor han/hun er rask. Under vores 

fokusgruppeinterview på Nørre Gymnasium kommenterede deltagerne, at det ville være 

fordelagtigt, hvis en antirygereklame startede på denne måde ved at fortælle om konsekvenserne 

ved at ryge, men at den afsluttes med at fortælle om fordelene ved at stoppe. De nævnte i den 

forbindelse, at det ville motivere dem til at stoppe med at ryge. Det er dog vigtigt at understrege, at 

fokus skal være på det positive, og at konsekvenserne skal bruges til at vise sammenhængen. Dette 

kan støttes op af kommunikative virkemidler, der kan knyttes til den perifere rute, så gymnasiale 

lejlighedsrygere knytter positive følelser til antirygereklamen.  

 

Idé 4: Fokus på passiv rygning 
En anden omstillingsproces, der kan appelleres til på Precontemplation-stadiet, er ”Environmental 

reevaluation”. De gymnasiale lejlighedsrygere gøres hermed bevidste om, at de udsætter andre for 

fare ved fx passiv rygning. I vores diskussion konkluderede vi, at antirygereklamer om passiv 

rygning har en stor effekt på de gymnasiale lejlighedsrygere, da de ikke ønsker at skade andre. Vi 

anbefaler derfor, at der udformes en antirygereklame, hvor flere unge ryger ud af vinduet til en fest. 

Idéen er, at ikke-rygerne i samme lokale bliver påvirket af cigaretrøgen. I reklamen kunne der 

bruges visuelle effekter, hvormed den usynlige tykke cigaretrøg, som de ikke selv kan se, kunne 

synliggøres. Antirygereklamen kunne slutte med beskeden: ”80% af al cigaretrøg er usynlig. Du 
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skader dine venner omkring dig”. Budskabet kan gøre dem bevidste om, at de udsætter deres venner 

for passiv rygning, og at de er ansvarlige for dette. Dermed håber vi, at dette kan medvirke til, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere revurderer situationen og mindes om, at de påvirker deres omgivelser i 

ligeså høj grad som deres eget helbred. Budskabet vil på den måde blive bearbejdet gennem den 

centrale rute, idet der anvendes visuelle effekter såsom røg, som normalt er nøgleord, der knyttes til 

bearbejdningen gennem den perifere rute.  
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Syvende sektion  
!

Kapitel 14: Konklusion 
!
Formålet med dette speciale var at undersøge, hvad der kendetegner de gymnasiale 

lejlighedsrygeres adfærd, og hvordan der kan kommunikeres til dem, at de er rygere på lige fod med 

dagligdagsrygere, og at lejlighedsrygning er skadeligt. Specialet tog derfor udgangspunkt i to 

overordnede modeller, hvorfra vi formulerede fem propositions ud fra den viden, vi fik fra det 

indledende ekspertinterview og vores overordnede teoretiske referenceramme fra forbrugeradfærd. 

Disse undersøgte vi ud fra fire fokusgruppeinterviews. I diskussionen gennemgik vi vores resultater 

og reviderede de propositions, hvilke vi vurderede ikke stemte overens med resultaterne. Dermed 

opdaterede vi modellerne og vores propositions, hvorfor vi vurderer, at følgende forhold kan være 

med til at tegne et billede af, hvad der med fordel kan fokuseres på, når der skal udarbejdes en 

antirygekampagne målrettet de gymnasiale lejlighedsrygere: 

 

- Deres identitetskonstruktion 

- Deres sociale relationer  

- De opfatter ikke sig selv som rygere 

- Det stadie, de befinder sig på i forhold til et rygestop 

- Myndighed, og budskabets udformning og relevans 

 

Deres identitetskonstruktion  

I diskussionen argumenterede vi for, at gymnasieelever ryger lejlighedsvist, fordi de kan bruge 

cigaretterne til at signalere til deres omgivelser, at de hviler i sig selv og er selvsikre. Dermed bliver 

de gymnasiale lejlighedsrygere påvirket af deres omgivelser, deres egen attitude og af materielle 

objekter, som de bruger til at opnå det ideelle selv. Derfor vurderede vi, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere har et negativt selvbillede, og derfor bruger de cigaretter til at opnå deres ideelle 

selv, hvilket bidrager til en positiv selvopfattelse og et øget selvværd. Yderligere vurderede vi, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere er meget selvbevidste om cigaretters symbolske betydning, og hvordan 

de kan bruge disse til at styrke deres eget image. Det vil sige, at de bruger cigaretterne til at fremstå 

cool, seje, rebelske, fancy, voksne og selvsikre. Dette er også relateret til deres role-transition, fordi 
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de går fra at være barn til voksen – cigaretter er ideelle til dette formål, fordi de skal være 18 år for 

at ryge. I diskussionen vurderede vi også, at de gymnasiale lejlighedsrygere bruger cigaretter til at 

udtrykke én af deres mange identitets-roller. Dermed bruger de cigaretterne til at signalere deres 

’rygeridentitet’, når de er sammen med de af deres venner, som ryger lejlighedsvist. Derfor er 

lejlighedsrygning en del af deres identitet, fordi de bruger lejlighedsrygning i de situationer, hvor 

rygning gavner dem til at fremstå mere selvsikre, cool etc. Modsat ryger de ikke, når de er sammen 

med deres ikke-ryger venner eller deres forældre, hvorfor de ikke er afhængige af nikotinen, men 

fordi de bruger cigaretterne til at udtrykke deres identitet med. 

 

Disse betragtninger har nogle praktiske implikationer for, hvordan der kan kommunikeres til de 

gymnasiale lejlighedsrygere. Derfor vurderer vi, at en antirygekampagne med fordel kan fokusere 

på at ændre på opfattelsen af rygning og cigaretter og det image, der er forbundet med rygning, 

fordi de gymnasiale lejlighedsrygere er meget bevidste om, hvilket image folk tilknytter rygning. 

Derfor vurderer vi, at en kampagne bør fokusere på at skabe negativ omtale om rygning, men at den 

skal tilpasses gymnasieelevernes livsverden. Hvis dette opnås, vil det dermed ikke længere være 

fordelagtigt for gymnasieeleverne at ryge, fordi det ikke længere harmonerer overens med deres 

ideelle selv, hvorfor de formentlig kan påvirkes til at overveje et rygestop. Derfor kan 

kommunikationsplanlæggeren fokusere på budskaber såsom ”Rygning giver dårlig ånde”, ”Du 

behøver ikke en cigaret, du er så meget sejere uden” osv., således det får de gymnasiale 

lejlighedsrygere til at reflektere over, om de i virkeligheden har brug for at ryge. Dermed fokuseres 

der på, at rygning er ulækkert. Ligeledes lægges der op til, at de ikke har brug for cigaretterne, og at 

de selv kan træffe valget om, at de ikke behøver at ryge, frem for at forældrene eller andre forsøger 

at kontrollere dem. 

 

De sociale relationer 

I diskussionen blev det også konkluderet, at gymnasieelevernes venner har en betydning for, at 

lysten til lejlighedsrygning opstår. Dette hænger sammen med, at lejlighedsrygning er blevet en 

social norm i gymnasieelevernes vennegrupper, hvorfor de ikke har lyst til at takke nej til en 

cigaret, hvis andre byder en. Ligeledes opstår lejlighedsrygning ofte som følge af, at der er alkohol 

involveret, eller fordi gymnasieeleverne er til sociale arrangementer. Dermed ryger de gymnasiale 

lejlighedsrygere sjældent alene, da lysten til rygning opstår, fordi det er hyggeligt. Det vil sige, at de 

gymnasiale lejlighedsrygere ikke ryger, fordi de er afhængige af nikotinen, men fordi det 
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kendetegner det fællesskab, de har med deres venner, hvilket vi vurderer til at være en social 

afhængighed. Dette behov opstår på baggrund af, at der særligt i gymnasietiden er et behov for at 

tilhøre flere forskellige grupper, fordi de medvirker til eliminering af de usikkerheder, 

gymnasieeleverne har. Derfor står de stærkere sammen med en gruppe end alene. Det blev ligeledes 

konkluderet, at gymnasiale lejlighedsrygere har et behov for at differentiere sig fra andre grupper, 

fordi det er med til at styrke båndet til deres in-groups. Derfor er gymnasieeleverne fjendske overfor 

antirygekampagner, hvis formål er at overbevise dem om, at de skal stoppe med at ryge, fordi dette 

vil skade deres forhold til deres venner, som de ryger lejlighedsvist med. I stedet danner de 

gymnasiale lejlighedsrygere negative stereotyper af ikke-rygere og dagligdagsrygere, fordi det 

styrker båndet til deres venner. Vi vurderede ligeledes, at lejlighedsrygning opstår, fordi de 

gymnasiale lejlighedsrygere har faste etablerede roller i de grupper, de indgår i. Ved at ryge 

lejlighedsvist beskytter de dermed gruppen, således de til dels kan styre de indryk, de afgiver til 

andre. Festerne eller de sociale arrangementer er dermed blevet faste kulisser, hvor skuespillet 

udspiller sig; den lejlighedsvise rygning. Derfor anbefaler vi, at en antirygekampagne skal have 

fokus på at påvirke de gymnasiale lejlighedsrygere i grupper, hvorfor der med fordel kan hænges 

outdoor-plakater op, hvor de gymnasiale lejlighedsrygere færdes. På den måde kan de påvirkes i det 

øjeblik, de overvejer at ryge. Vi finder denne løsning fordelagtig, fordi der formentlig kun skal én 

til, for at resten af gruppen påvirkes. 

 

De opfatter ikke sig selv som rygere 

I vores speciale konkluderede vi endvidere, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke anser sig selv 

som rygere. Dette hænger bl.a. sammen med, at der opstår dissonans mellem de to kognitive 

elementer: ”Jeg ryger” og ”Rygning er skadeligt”. Kognitiv dissonans opleves som ubehageligt, 

hvorfor de gymnasiale lejlighedsrygere påtager sig en holdning om, at de ikke er rygere, så de 

nemmere kan argumentere for, at antirygekampagnerne ikke er henvendt til dem. Vi konkluderede 

ligeledes, at dette hænger sammen med, at de gerne vil opretholde en positiv attitude overfor det 

valg, de allerede har truffet, fordi de ikke kan lave om på det, ligesom de ønsker at forsætte med at 

ryge. Derfor vil de gymnasiale lejlighedsrygere ikke acceptere, at lejlighedsrygning er skadeligt, 

fordi dette vil medføre en negativ attitude overfor deres valg om at ryge. Endvidere konkluderede 

vi, at de ikke er modtagelige overfor antirygekampagner, der har fokus på rygestop, fordi de ikke 

ønsker at se virkeligheden i øjnene om, at rygning er skadeligt, fordi det skaber en uønsket følelse 

af angst og usikkerhed. Dette hænger sammen med, at de bruger lejlighedsrygning til flere formål, 
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som forklaret ovenfor, såsom deres individuelle identitetskonstruktion og til at styrke forholdet til 

deres vennegrupper, hvor rygning er en social norm.  

 

Derfor vurderede vi, at det er vigtigt ikke at bruge budskaber målrettet dagligdagsrygere, da dette vil 

medføre, at de gymnasiale lejlighedsrygere ikke accepterer budskabet. Dermed vil budskaberne 

ikke virke, og i værste tilfælde vil de skabe en boomerang-effekt. Derimod er det vigtigt at fokusere 

på, at én enkelt cigaret skader deres helbred. Desuden kan de gymnasiale lejlighedsrygeres egne 

identitetsmarkører med fordel anvendes. Det vil sige, at reklamerne bør bruge ord såsom 

”festrygere” eller ”selvskabsrygere”, fordi dette gør det sværere for gymnasieeleverne at benægte 

budskabets relevans. Endvidere kunne der med fordel fokuseres på, at de skal droppe benægtelsen 

om, at de er rygere, hvorved der skabes en alvorlig situation, som får alvoren frem i budskabet. Det 

er dog vigtigt at undgå humor i denne sammenhæng, fordi gymnasieeleverne nemmere kan undgå 

budskabet, hvis der bliver gjort grin med situationen. Dette budskab kan i stedet kædes sammen 

med, hvor farligt et mindre forbrug af cigaretter er, da kun et fåtal er klar over, hvor skadeligt 

lejlighedsrygning er, og hvilke risici der er forbundet med deres forbrug. Derfor anbefaler vi, at en 

reklame skal præsentere konkrete facts, som der ikke har været fokus på før. På den måde får de 

gymnasiale lejlighedsrygere ny information, hvilket kan skærpe opmærksomheden og bidrage til 

oplysning. Det er dog vigtigt at understrege, at reklamen ikke skal være belærende eller nedladende, 

men at budskabet skal være neutralt værdiladet.  

 

Det stadie, de befinder sig på i forhold til et rygestop – Myndighed, og budskabets udformning og 

relevans 

Vi vurderede endvidere i diskussionen, at det er er væsentligt, at en kommunikationsstrategi tager 

højde for, at de gymnasiale lejlighedsrygere er forskelligt indstillede overfor et rygestop. Vores 

undersøgelser tegner desuden et billede af, at de fleste gymnasiale lejlighedsrygere befinder sig på 

Precontemplation-stadiet. Vi er dog bevidste om, at dette ikke er et repræsentativt billede af 

virkeligheden, hvorfor det skal bakkes op med kvantitative undersøgelser. Dog formoder vi, at 

fordelingen er størst på Precontemplation-stadiet, fordi de gymnasiale lejlighedsrygere ikke mener, 

at deres forbrug af cigaretter udgør et problem. Derfor kan der argumenteres for, at de færreste 

overvejer et rygestop. På den baggrund konkluderede vi, at en antirygekampagne med fordel kan 

fokusere på at tilpasse budskabet til omstillingsprocesserne: Consciousness-raising, Dramatic relief 

og Environmental reevaluation. Endvidere vurderede vi, at der er en forskel på, hvordan myndige 
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og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere opfatter antirygekampagner, fordi de ikke-myndige 

stadigvæk er autoritetstro. Derimod er de myndige mere autonome, hvorfor de ikke vil tales ned til 

eller belæres. Derfor anbefaler vi, at en antirygekampagne fokuserer på de positive fordele ved at 

stoppe med at ryge, da disse både påvirker de myndige og ikke-myndige. Desuden påvirker de også 

de gymnasiale lejlighedsrygere på Contemplation-stadiet, da de på dette stadie fokuserer på, hvad 

de kan få ud af situationen, frem for hvad de kan tabe. Ligeledes konkluderede vi, at de gymnasiale 

lejlighedsrygere oftest er genstridige modtagere, fordi de ikke ser sig selv som rygere. Derfor vil 

positivt ladede budskaber virke mere relevante end negativt ladede. Derfor vurderede vi, som 

tidligere omtalt, at en antirygekampagne med fordel kan fokusere på positiv oplysning. En anden 

mulighed, som vi ud fra undersøgelserne fik positiv respons på, var at fokusere på passiv rygning. 

Derved kan der appelleres til alle tre omstillingsprocesser, fordi det er oplysende, appellerer til 

deres følelser og har fokus på, hvordan rygning er skadelig for deres omgivelser. Endvidere kan en 

antirygereklame vise en timeline, der har fokus på, at de får det bedre og bedre, hvis de stopper med 

at ryge. Det er i denne sammenhæng vigtigt at nævne, at budskabet med fordel kan bakkes op af 

virkemidler, der er knyttet til den perifere rute. De kan dermed hjælpe til, at en antirygereklame 

bliver mere spiselig, da reklamen i sig selv kan medføre irritation, hvilket virkemidlerne (musik og 

andre effekter) kan nedsætte. Dog anbefaler vi, at brugen af virkemidler anvendes med 

påpasselighed, fordi resultaterne indikerede, at overdreven brug skaber en provokation hos de 

gymnasiale lejlighedsrygere. Endelig står vi inde for vores resultater, da vi mener, at de tegner et 

gyldigt billede af virkeligheden, selvom vi er bevidste om, at de ikke er repræsentative, hvilket vi 

vil komme ind på i næste kapitel. 

 

 

!
!
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Kapitel 15: Perspektivering 
!

15.1. Metodekritik og specialets begrænsninger 
Igennem specialeprocessen er nye spørgsmål og erkendelser dukket op, der fører til videre 

refleksion over vores metodiske valg og begrænsninger. En begrænsning er bl.a., at vi fokuserer på 

en forholdsvis smal målgruppe, idet vi kun formåede at rekruttere almene gymnasieelever, der ryger 

lejlighedsvist. Dette kan være problematisk, fordi det er en forholdsvis lille målgruppe, i forhold til 

at det er dyrt at lave kampagner. Vi er endvidere bevidste om, at den kvalitative metode har sine 

begrænsninger, det vil sige, at resultaterne ikke er repræsentative. Det kunne derfor være interessant 

at foretage kvantitative undersøgelser og udarbejde spørgeskemaer for at sikre repræsentativiteten 

af vores undersøgelser, så vores resultater kan blive be- eller afkræftet via statistiske 

efterprøvninger. Dermed kunne den eksakte fordeling af gymnasiale lejlighedsrygere på 

Precontemplation- og Contemplation-stadiet undersøges, ligesom den eksakte fordeling af myndige 

og ikke-myndige gymnasiale lejlighedsrygere kunne undersøges. Endvidere kunne vores metode 

suppleres med feltobservationer, hvormed undersøgeren kunne tage ud til festerne, eller der hvor 

lejlighedsrygning opstår for at opnå en bedre forståelse for de sociale dynamikker, der udspiller sig 

blandt de gymnasiale lejlighedsrygere. Derudover kunne der med fordel foretages flere 

fokusgruppeinterviews, hvilke kunne opdeles i myndige- og ikke-myndige gymnasiale 

lejlighedsrygere for at få et endnu mere klart billede af virkeligheden. Vores speciale tager desuden 

sit udgangspunkt i teorier og studier inden for forbrugeradfærd og kommunikation, der er udviklet 

på baggrund af psykologiske og sociologiske teorier og teorier om adfærdsændring. Derfor er 

specialet begrænset af, at det ikke tager højde for de biologiske aspekter, der er forbundet med 

rygning. 

 

15.2. Videre forskning 
På baggrund af specialets begrænsninger og vores afgræsning af målgruppen kunne videre 

forskning med fordel fokusere på universitetsstuderende, fordi disse også udgør en stor del af de 

danske lejlighedsrygere. Det kunne endvidere være relevant at udvide vores undersøgelse til også at 

undersøge folkeskoleelevers perception af antirygekampagner, fordi lejlighedsrygning i nogle 

tilfælde opstår før gymnasietiden, og målet er at forhindre, at børn og unge begynder at ryge. 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
!

 
Side 116 af 155!

Desuden vurderer vi, at det ligeledes er nødvendigt at undersøge, hvordan elever på de andre 

ungdomsuddannelser, såsom erhvervsskoler, produktionsskoler og social- og sundhedsskoler, 

opfatter antirygekampagner. Alt i alt belyser specialets resultater, hvad der kan være interessant at 

undersøge i fremtiden. I specialet kom vi endvidere med vores bud på, hvordan der overordnet kan 

kommunikeres til de gymnasiale lejlighedsrygere. Dog havde vi ikke mulighed for at gå i dybden 

med en mediestrategi, fordi vores fokus er på udformningen af budskaber i antirygekampagner. 

Videre forskning kan derfor med fordel undersøge hvilke forskellige medier, der kan anvendes til at 

kommunikere budskabet til de gymnasiale lejlighedsrygere. Det ville være interessant at undersøge, 

hvorvidt sociale medier kunne bruges, fordi gymnasieelever i dag er hyppige brugere af sociale 

medier (Unge bruger over tre en halv time på nettet dagligt, 2015), hvorfor det kunne være 

interessant at undersøge, om dette kunne være en relevant platform at bruge. Vi har i specialet 

fokuseret på plakater og antirygereklamer til fjernsynet, da de kan være med til at illustrere vores 

specifikke anbefalinger. Dette betyder dog ikke, at andre medier eller platforme er irrelevante at 

benytte. Vores speciale bør endvidere bakkes op af biologiske undersøgelser, der undersøger, hvor 

skadeligt lejlighedsrygning er, da der med fordel kunne inddrages et biologisk aspekt i 

kommunikationen til de gymnasiale lejlighedsrygere. Afsluttende er det vigtigt at pointere, at det er 

relevant at teste vores kommunikative anbefalinger på de gymnasiale lejlighedsrygere, før der 

udformes en kampagne.  
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Bilag 1: Ekspertinterview med Per Kim Nielsen 
Dato: 13-02-2015 

Sted: Strandboulevarden 49, 2100 København Ø 

Person, der bliver interviewet: Per Kim Nielsen  

Interviewer: Sidsel Olesen 

Observant: Anne-Charlotte Guerchet 

  

 

Tegnforklaring: 
[..?..] Ord eller sætning er ikke forstået, fx ved mumlen. 
...) Sætningen blev ikke færdiggjort, sætningen blev afbrudt, eller ikke afsluttet 

korrekt, grammatisk set. 
… Tænkepause, udtryk som ”øh” eller lignende. 
☺ Grin. 

 
 
 
 
 

 Time: 00:00:31 
0 Sidsel Men ja det var rigtig dejligt, at du havde tid til at se os, for vi kunne forstå på…) For vi har 

prøvet at skrive lidt rundt til forskellige, og de pegede alle sammen tilbage på dig og sagde, 
at det var dig, vi skulle snakke med. 

1 Per Kim Ja… Det kan man jo også sige, er rigtigt på en eller anden måde, fordi det eneste sted, der 
foregår noget, det er i Kræftens Bekæmpelse og i den her gruppe. 

2 Sidsel Ja. 
3 Per Kim Fordi, det…) Apropos det vi lige snakkede om før, så er det jo lidt underligt, staten ikke 

rigtig gør så meget… Og på ungeområdet her er vi jo så uheldige, at vi faktisk har hørt 
Sundhedsstyrelsen bruge udtrykket “ Jamen det gør Kræftens Bekæmpelse, så det behøver vi 
jo ikke… Altså det er jo ikke reelt, vel? 

4 Sidsel Jamen, det er jo dem, der er fremtiden, kan man sige, et eller andet sted…Altså. 
5 Per Kim Ja… Og derfor burde det jo også være Sundhedsstyrelsen.  Altså, det siges at 

Sundhedsstyrelsen har…) De har længe haft måske en 1 1/2 stilling på rygeområdet. Nu er 
de oppe på måske 3, et eller andet…) Men det er meget lidt i forhold til, hvad der er på andre 
områder. Så det er ikke prioriteret, så derfor er det Kræftens Bekæmpelse, og så har 
Lungeforeningen noget, og Hjerteforeningen har…) Ej, det er faktisk ikke ret meget, men 
Lungeforeningen har noget på det. 

6 Sidsel Ja. Vi skrev til Danmarks Lungeforening, som også ligger hernede. 
7 Per Kim Ja, det ligger lige hernede. 
8 Sidsel Ja, de skrev også, at vi skulle snakke med dig, så… Så det er jo det rigtige sted, vi er 

kommet. Men ja, det vi synes er spændende, det er jo at antallet af rygere er stagnerende i 
Danmark på trods af, at der er så mange, hvordan skal man sige, tiltag. Altså, der er gratis 
rygestopkurser i Københavns Kommune, og der er mange antirygekampagner og altså. Det 
bliver forbudt at ryge på perroner og ved arbejdspladser, så det er lidt overraskende, hvorfor 
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at det ikke ligesom går mere ned af. 
9 Per Kim Ja, I skal nok lige kigge sådan lidt mere grundigt på tallene, når I siger de der ting. 
10 Anne Ja, det er også inde for det sidste år. 
11 Per Kim Ja, det er den ene ting. Det er, når vi snakker om hele befolkningen. 
12 Sidsel Det er, når vi snakker om alle sammen, lige nu. 
13 Per Kim Ja, for det er sådan…) En af de ting, I påpeger her er meget interessant…) altså det her med 

lejlighedsrygning. 
14 Sidsel/Anne Ja. 
15 Per Kim Man ved ikke så meget om , altså, hvordan man skal håndtere det osv.… Men… Men, en af 

de ting...) Det er også at gå ned og kigge på de her tal i forhold til hvor meget er storrygere, 
hvor meget er … Lejlighedsrygere, hvor meget er… Altså,  hvor ligger de henne? 

16 Sidsel Ja, det er nemlig det. Ja. 
17 Per Kim Og det har ændret sig noget i en periode. Når vi ser på landsgennemsnittet, så er det 

hovedsageligt storrygere, der er tilbage, når vi ser alle. Men kigger vi på de unge, så er det 
helt anderledes. 

18 Sidsel Ja, det er nemlig det. 
19 Per Kim Og også i forhold til hvad det er for en uddannelses…) Hvilken retning man kigger på. Nu er 

der ikke…) Desværre har vi jo tidligere lavet nogle undersøgelser med Sundhedsstyrelsen i 
de der multtal. Nu ved jeg ikke, om I har kigget på dem. Men de går kun op til 2008, så ville 
Sundhedsstyrelsen ikke bruge flere penge på det. Og så er der egentlig ikke nogen ordentlig 
analyse på det her mere. 

20 Sidsel Nej, det er jo lidt ærgerligt. Ja, men det er jo nemlig også det, vi har jo kigget på rigtig 
mange studier, der er lavet inde for det her, og det er jo det der med, at der blev lagt lidt op 
til, at det var forkert, at der var mange, de så bare alle rygerne i en bunke, som om faste 
rygere og lejlighedsrygere, de skal behandles på samme måde, og det fandt vi ud af, at det er 
vidt forskellige motiver, der ligger til grund for det. 

21 Per Kim Ja, det er det. Og det er jo nemlig også nogle begyndere altså...) Det er så bare nogle 
gisninger, når vi har noget vi hører. For når vi går ud på ungdomsuddannelser, osv.  så ved vi 
godt, der er en social slagside, og det har der altid været. Men det har været det på 
nedregående også, i erhvervsskolerne og andre steder.  

22 Anne Ja. 
23 Sidsel Det kunne vi godt se. 
24 Per Kim Ja. Og i starten da man begyndte at lave nogle regler, så var der også nedregående i 

gymnasiet. Man kom faktisk rimelig langt ned… Ned på 9 % dagligrygere, eller sådan noget 
lignende. Så vi havde den indstilling ” Nåh ja, når de klarer det nu, altså når man kommer 
ned på et bestemt niveau, så skal det nok…) Altså, så bliver det yt”. 

25 Sidsel/ Anne  Ja ☺  
26 Per Kim Altså så sker der en eller anden omrokering i det at… Så er det ikke så let at blive rygere, 

men det vi så har kunnet se, det er, at der så måske er en del, der egentlig er lejlighedsrygere, 
fx i gymnasiet… Og måske ikke engang svarer, at de er det. 

27 Sidsel Præcis. 
28 Per Kim Det er en pointe. 
29 Sidsel Det er nemlig det, vi synes er rigtig interessant. Det er det der med at, de her studier vi har 

kigget på, de viser, at de tager sig ikke af de der antirygekampagner, for de siger jo ”Jeg er jo 
ikke ryger, så det er jo ikke relevant for mig”, og det er det, vi gerne vil prøve at overbevise 
dem om. 

30 Per Kim Ja, det er den ene ting, men det er jo også, at de slet ikke opfatter dem selv som rygere, så 
selvom de bliver spurgt om de ryger lejlighedsvist eller ej. Så svarer de jo også nej, en del af 
dem. Så det vil sige, der er en skjult mente i det her. Og kigger vi på gymnasier, så er der 
også noget, så sker der noget underligt på…) I hvert fald geografisk, på nogle gymnasier. 

31 Sidsel Okay. 
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32 Per Kim De gymnasier, der ligger nord herfor i København. 
33 Sidsel Ja. 
34 Per Kim Og, det nye, på Amager osv., der ryger de som skorsten. Fuldstændig helt vildt, i det fine 

gymnasium Aurehøj, og Hellerup og Øregård osv. De ryger som skorsten. 
35 Sidsel Okay. 
36 Per Kim Hvorfor ved vi ikke. 
37 Sidsel Nej. 
38 Per Kim Men der er jo en eller anden trend, eller et eller andet, der gør det. En af begrundelserne ved 

vi godt, det er, at de har en rygende rektor. Det er en af begrundelserne, men det kan ikke 
være nok til at forklare det her. Fordi det kan vi godt se i andre sammenhænge, at hvis 
rektorerne er rygende, så bliver der også en slappere politik. 

39 Sidsel Så du vil faktisk sige, at skolens politik smitter faktisk af på de studerende? 
40 Per Kim Det gør den, helt klart, helt klart. Det kan I også finde i nogle af vores rapporter, osv. At der 

er en tæt sammenhæng mellem reglerne og hvor mange ryger, og hvad der sker. Især også i 
forhold til lærere, der ryger. Hvis I ikke ser rygningen… Altså hvis den er skjult, den 
rygning der er, hvis I slet ikke ser lærerne ryge, for eksempelvis, det er også en vigtig 
detalje. 

41 Sidsel Okay, det er faktisk meget interessant. Ja... Nå men, vi starter lige lidt fra oven…) 
42 Per Kim Vi ved ikke, hvad der skete derude. Måske er det sådan en eller anden trend, mode, et eller 

andet, der er sket. Vi kan se, der har været lidt med modeblade, modeller, der har røget. Det 
er nogle år siden, det begyndte. Og der var lidt det. Men hvad er det? Hvad er det, der har 
gjort det? En af de ting, vi også kan se, der er lidt med i det, det er jo de her…) Når vi har de 
der festivaler og fester, så har vi jo. Så har British American Tobacco Company fundet ud af, 
at det er smart at have en bus, som man sælger fra. Fordi det er et udsalgssted, så må man 
godt, og sådan, et eller andet, ik? 

43 Sidsel/Anne Ja. 
44 Per Kim Det kan også være sådan nogle ting, at det kommer ind i et bestemt miljø, den her…) 
45 Anne Og det bliver ikke undersøgt? 
46 Per Kim Nej. 
47 Sidsel Det kunne være spændende for os at kigge på. 
48 Per Kim Vi ved ikke, altså, jeg ved at SIF, går i gang nu…) Altså Statens Institut for Sundhed er i 

gang med noget sammen med rektorforeningen…) At de vil lave en eller anden analyse, som 
nemlig går ned på det her på…) Skole…) Hvilken type skole, og også kan gå ned 
geografisk…) At de virkelig tager så mange med, så de kan snakke om det, men det er ikke, 
altså det er ikke noget, der er lavet, altså. Jeg tror, de har samlet ind, men det er ikke noget 
der er opfyldt. 

49 Sidsel Okay. Nå men, hvis vi lige starter lidt fra toppen, for vi har disse helt konkrete spørgsmål. 
Ja, sådan helt basic, hvad er din stilling? 

50 Per Kim Min stilling er projektchef for Børn, Unge og Rygning, så det er simpelthen det område, jeg 
har. 

51 Sidsel Ja, kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? 
52 Per Kim Det går ud på ikke at lave noget, men så få de andre til det.  
53 Sidsel/Anne ☺ 
54 Per Kim Er det ikke sådan? 
55 Sidsel Jo. 
56 Per Kim Nej, det går jo ud på at styre de projekter, der er, og så organisere dem med de rette personer 

på osv. Og så er det, udover det, er det jo…) Vi kan jo ikke sige andet end, at vi jo også er 
politisk…) I en eller anden grad. Så i det ligger der også et politisk arbejde i det her. 

57 Sidsel Ja. 
58 Per Kim Altså, det er ikke uden grund, at jeg kan finde på at undsige Sundhedsstyrelsen, selvom vi 
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arbejder sammen  med dem.  
59 Sidsel Nej, okay. Hvordan kan det være? 
60 Per Kim Altså, hvis det er noget lort, hvis der ikke sker noget på et eller andet område, så går vi da ud 

og siger det, ik? Fordi det er jo ikke, altså, hvis ikke staten gør hvad de bør gøre, så siger vi 
det jo, ik?  Så vi har lavet et… Program, der hedder 10 anbefalinger, til at halvere antallet af 
rygere, hver 5. år børn og unge, der ryger. Og det er simpelthen,  man kan kalde det et 
politisk program, men som er dokumenteret. 

61 Sidsel Ja, er det til skolerne eller? 
62 Per Kim Nej det er direkte til politikerne, I kan lige få en med her. (Per Kim giver også os noget 

materiale) 
63 Sidsel Tak. 
64 Per Kim Det er simpelthen måden...) Altså det er at have dokumentationen i orden, for hvad virker og 

hvad virker ikke. For det er det der tit er diskussionen. Hvad virker ikke [..?..] 
65 Sidsel Ja. 
66 Per Kim Så har vi faktisk dokumenteret, hvad der virker. Hvis man gjorde det, der står her, ville det 

halvere rygere hurtigere end hver 5. år. Så det kan man sagtens, og nogle har gjort det, så 
hvorfor kan vi ikke? Hvis I kigger i dem så vil i se, at de 10…) Og der kan I se, de første 6 
kalder vi for rammer, det er stort set bare politiske beslutninger, der ikke koster nogle penge, 
måske endda tjener staten penge på det, det gør de fx hvis de sætter prisen i vejret . Mens de 
nederste af nogle andre… Noget vi fx kan gøre, på andre måder, ik? 

67 Sidsel Ja. 
68 Per Kim Kan gøre det her. 9. er lidt speciel, rygning på film og tv. 
69 Sidsel Men… Er det ikke ulovligt, det må man måske gerne i Danmark, eller? 
70 Per Kim Det må man da gerne i Danmark. Ja. 
71 Sidsel Det må man gerne? Man må bare ikke reklamere, vel? 

72 Per Kim Du må bare ikke reklamere på offentlige steder og sådan nogle ting. Danmark er...) 
73 Sidsel Ligesom Marlboro-manden fx. 
74 Per Kim Nej, og det må du heller ikke gøre i film. Du må ikke lægge sådan nogle ting ind. Men du må 

godt vise rygning lige så tosset du vil. Det er der ikke nogen regler for. 
75 Sidsel Nå okay. 
76 Per Kim Hvis man ser her generelt, så er Danmark, vi er… På ikke engang så højt oppe i regler og 

lovgivninger som de nye EU-lande. De er meget længere fremme end os. Danmark er bagud. 
Vi gør kun lovgivningsmæssigt det, vi bliver pålagt af EU stort set. ☺  

77 Sidsel Ja, er det fordi man lidt praktiserer det der frihed under ansvar princippet? 
78 Per Kim Det er nok noget af forklaringen i det. 
79 Sidsel Nå, men for at vende tilbage til spørgsmålene. Hvad er formålet med jeres projektgruppe? 
80 Per Kim [..?..] Formålet er lige jo lige nøjagtig at halvere antallet af rygere mellem 13-20 hver 5. år.  

Det er vores mål. 
81 Sidsel Okay. 
82 Per Kim Altså, vi arbejder så også op til 25. Men det har noget med, hvad man  kan mål og veje og 

sådan noget, ikke? 
83 Sidsel Okay. Ja, hvem er jeres målgruppe? Det har du jo lidt svaret på. 
84 Per Kim Ja, det er så 15-25årige, vi har også nogle, der arbejder med de små børn, men det er en helt 

anden sag. 
85 Sidsel Så det er primært fra gymnasiet og op af? 
86 Per Kim Nej det er fra 7. klasse og op. 
87 Sidsel Okay, så det går lidt under 15 år? 
88 Anne Her står der 13 (Anne kigger ned i det dokument, han gav os). 
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89 Per Kim 13, undskyld. 
90 Sidsel Godt nok, det var også det, jeg blev forvirret over. 
91 Per Kim Ja, 13 og 7. klasse. Sådan hænger det sammen. Det har noget med, der har vi et helt program, 

der hedder X1… Og det er jo at forebygge, at de starter i folkeskolen. 
92 Sidsel Okay ja. 
93 Per Kim Og hvis man skal arbejde med nogle, der er yngre er det noget andet. Så er det jo egentlig  

ikke rygning, man skal snakke om. Så er det at snakke om det at kunne sige fra og tage 
beslutninger og veje. Det er noget andet, man skal give på. 

94 Sidsel Hvorfor er det interessant at beskæftige sig lige netop med denne målgruppe?  
95 Per Kim Nu beskæftiger Kræftens Bekæmpelse sig med alle sammen, men denne gruppe...) Vi har en 

der også laver rygestop til voksne osv. Det gør vi ret meget, fordi vi har den her digitale del. 
[..?..] Og så har vi nogle der arbejder...)  Der har med arbejdspladser og nogle andre ting, så 
det er ikke det eneste, vi gør. Men hvorfor det er interessant at lige nøjagtig, det vi gør [..?..] 
Det er selvfølgelig det at,  hvis du skal have et godt liv, og du skal have mange flere leveår, 
og nogle gode leveår, så er det jo der, vi skal starte. Og hvis I kan se den her med, at vi har 
den her halvering af den her gruppe...) Samtidig har vi jo også et mål for det samlede antal af 
rygere, som skal fades ud, nogle kalder  det ”end game”...)  At det egentlig er at få det helt 
faded ud, tobakken. 

96 Sidsel Få det helt væk. 
97 Per Kim Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer nye til. 
98 Sidsel Så det er derfor, I har fokus på denne gruppe? 
99 Per Kim Ja, forebygge at der kommer nye til, fordi ellers så får du jo...) Vi kan jo se, at alle…) 

Hvordan er det...) Der er lidt forskellige tal. 80-90 % har lært, inden de er 18 år. Jeg kan ikke 
lige huske det. Men de fleste har afprøvet inde de er 18 år. De fleste, når de er 20, har 
besluttet, om de er det ene eller det andet. De er ikke mange efter de 20 år, der begynder at 
ryge, så det er dernede, man lærer det. Og så kan det godt være tobaksindustrien siger, at alle 
dem under 18 år, dem vil de slet ikke have til at ryge, men de ved jo godt, hvem deres 
målgruppe er, ik? Hvis I kan fjerne den der, så fjerner vi jo også fremtidens rygere, og det er 
med den der, at hvis… Vi ikke kan det, jamen så har vi en kohorte, der bare vil flyde hele 
vejen igennem.  

100 Sidsel Jo. 
101 Per Kim Fordi, selvfølgelig er der nogle, der kan stoppe. Men der er også mange, der ikke gør det, ik? 

102 Sidsel Ja, det var så lidt omkring jeres arbejde i gruppen. Vi vil jo rigtig gerne se på, hvad det er, der 
kendetegner lejlighedsrygning og lejlighedsrygning i gymnasiet. Så hvis du skal sige, hvad 
synes du kendetegner de unges syn på lejlighedsrygning? 

103 Per Kim Det er jo sådan en underlig størrelse. Når man spørger dem, så ved de jo godt, at det ikke er 
særlig sundt at ryge. Men på den anden side, så gør det jo ikke noget lige at tage en smøg… 
Og ”Jeg ryger jo ikke”. Altså det er lidt, det der kommer, ik? Og årsagen til at du nu er gået i 
gang, der ligger virkelig nogle kræfter til, for at man overhoved begynder at tage en smøg, 
fordi det er ikke særligt rart at ryge, første gang, de mange første gang. Nu ved jeg ikke om I 
har prøvet det. 

104 Sidsel Jeg har prøvet det, da jeg var 13, tror jeg. 
105 Per Kim Ja, men det var ikke rart? 
106 Sidsel Nej, det var ikke rart. 
107 Per Kim Men der er jo nogle kræfter, og dem kan vi godt lige komme ind på bagefter, hvad de kræfter 

er, der er årsagen til, at man begynder at ryge. Det er selvfølgelig lidt det, man skal spille lidt 
på. Men hvad er de, så de her lejlighedsrygere? Hvorfor…) Lad os sige, at nu har de prøvet at 
komme over den der hurtle…) Hvorfor gør de det alligevel? Det er jo det her med, det er jo, 
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at de…) Altså vi snakker om, altså, min tilgang til det her er ikke, når vi snakker om, man er 
afhængig af cigaretter. Så snakker vi ikke om afhængighed af nikotin, som alle andre ville 
gøre, så snakker jeg om at man er afhængig på mange måder, og at man i summen af alt det 
her, er afhængig af cigaretter. Så selvom man er lejlighedsryger, så er man også afhængig af 
cigaretter, fordi at summen af alt det her, det mest vigtige er egentlig det her med , hvad vi 
bilder hinanden ind og styrer hinanden. 

108 Sidsel/Anne Ja. 
109 Per Kim Det er faktisk det mest vigtige, mener jeg, der skaber afhængigheden, for i princippet er det 

kun 10 %, der kan blive afhængig af nikotin, viser rotteforsøg. 
110 Sidsel Okay. Hvordan hænger det sammen? 
111 Per Kim Jamen, det hænger jo sammen med, at vi er rigtig gode til at give hinanden historier og 

fortællinger og bilde hinanden en masse ind og fastholde hinanden  i et eller andet.  
112 Sidsel Okay. Så det er mere den måde man italesætter det, der gør, at man er afhængig? 
113 Per Kim Ja og der er noget psykisk, det skal jeg lige forklare jeg lidt om, bagefter. Men en af de 

væsentligste grunde er det her med, at vi er rigtig gode til at fastholde hinanden i en rolle. 
Indflydelse på hinanden. ”Du ryger, jamen så skal du jo have en smøg, ik?”. Den er sådan 
lige til, men det er hele det her, ”Nu er vi til fest, nu skal vi” ik? Altså, vi er rigtig gode til det 
der. Og vi er også rigtig gode til dem der ikke ryger ”Arggg”, ik? Jamen, der er sådan en 
fastholdelse i de her symboler, i de her ting. Der sker også det, at når du starter med at ryge, 
så har nikotin den indvirkning, at det går ind og giver et, påvirker lystcenteret i hjernen, dvs. 
at du får en belønning, når du ryger. Vi snakker ikke om afhængighed, men alligevel nærmer 
vi også lidt, men det er ikke den måde man definerer det. Det er dopamin, for eksempelvis. 

114 Sidsel Det er ligesom, når man spiser sukker. Kan det sammenlignes, eller? 
115 Per Kim Ikke helt. Du kan sammenligne det med heroin og… Kokain... Og sådan nogle ting. 
116 Sidsel Okay… Så der bliver udskilt nogle stoffer i kroppen…) 
117 Per Kim Det er samme mekanisme, som det har, ik? Og de skaber  så også lige så stor afhængighed, 

det er så en helt anden snak ☺ Men det der sker, når du ryger, det er at du lige pludselig 
indlærer en eller anden situation, en eller anden… I dagligdagen, at her har, skal jeg have en 
belønning. Og det ved tobaksindustrien en helt masse om det her. Reklamerne, hvis I kigger 
tilbage i tiden, hvordan de var opbygget osv., så kørte de jo virkelig på nogle af de her 
symboler: lethed, det er som på en sky, eller, Marlboro-manden. Altså de kørte på alle de her 
tangenter, hvor de påvirker det her i hjernen, at det var jo en belønning. 

118 Sidsel Så man spiller lidt på følelserne? 
119 Per Kim Man spillede lidt på følelserne dengang, men det er også [..?..] Så er det alligevel, det der 

foregår, at du har indlært, at når du skal have en kop kaffe, så skal du have en belønning, og 
den belønning er en cigaret i det her tilfælde. Det er både fysisk og psykisk. Du ser et eller 
andet, der er et eller andet i hverdagen, du sætter sammen med rygning, og når det sker i 
hverdagen, så får du trangen til cigaretter, og det vil jeg ikke kan afhængighed på den måde. 
Det er en trang du får, den trang gør, at du ved automatisk tager en smøg for nu skal du have 
den her belønning. 

120 Sidsel Så er det en afhængighed af belønning, man får, vil du sige, eller hvordan? 
121 Per Kim Det er en indlæring af en trang til cigaretten. 
122 Sidsel Okay. 
123 Per Kim Du har simpelthen indlært oppe i hjernen, når der sker det her, så opbygger du en trang til det 

her. Du får egentlig ikke, når du først er kommet derop, så får du egentlig ikke nogen 
belønning mere, for det der sker, det er egentlig, at du bliver normal, når du får din smøg. Et 
andet eksempel på det er, at du bliver rask, hvis du sådan er vant til at ryge meget, og så 
nogle siger ”Jamen jeg skal have en cigaret for at kunne koncentrere mig. Jeg koncentrer mig 
bedre, når jeg får en cigaret”. Det er også rigtigt, men det de egentlig oplever, det er at når vi 
få en cigaret og deres nikotin, så koncentrerer de sig normalt, som hvis de aldrig havde røget. 
Så det vil sige, at der er et behov og trang, der er opbygget. Så det er ikke bare kun 
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belønning, men det er også det med at blive normal. Kunne koncentrerer sig normalt, for 
eksempelvis… eller ved at …) Normal, så komme tilbage til det. For de har simpelthen 
opbygget et behov for nikotin, så ved jeg godt, vi snakke om afhængighed nu. Men det er 
ikke denne her nerven, der skal have det, nej, det er denne her følelse, du får ud af det, du er 
blevet afhængig af. 

124 Sidsel Hvilke andre former for afhængighed er der? Er der også noget socialt? 
125 Per Kim Ja, der er det sociale. Det her med at vi er rigtig gode til at fastholde hinanden, og der er også 

det her med at, hvis vi nu skal ud og hygge, så skal vi have en smøg. 
126 Sidsel Så det er også former for afhængighed? 
127 Per Kim Det er også former for afhængighed. Alle de der er summen...) Du kan ikke pille enkelte… 

Altså de hænger sammen de her ting. Fx. det med trangen kommer jo tit, forbindes med det 
sociale. Festen, eller hvad det er...) Så kommer den i den forbindelse, så kommer trangen til 
det. Jeg har selv røget, da jeg var ung. Og jeg kan sige, da jeg holdt op..) 10 år efter, var der 
en bestemt lejlighed, jeg stadig kunne få denne trang. Det var nytårsaften med fyrværkeri. 
Fyrværkeri, lig med, at skulle have en smøg. Lysten til at ryge kom hver eneste gang jeg så 
fyrværkeri, det er først senere man tænker det igennem, jamen, hvorfor det? Det er 
fuldstændigt...) Det kan være ligegyldige ting, der er det. 

128 Sidsel Så vil du sige, at man kæder det sammen med nogle situationer? 
129 Per Kim Et eller andet du ser. Et eksempel som House of Prince brugte, det var en reklame, hvor de 

havde leveret til alle bodegaer, de der blå askebæger med en lille reklame for Blå Kings…) 
Da reklameforbuddet kom, så fjernede de bare den der reklame på, men der var stadig det blå 
askebæger. Og det blå askebærer fik faktisk folk til at tænkte ”Jeg skal have Blå Kings”. Du 
har opbygget et eller andet. Det er så lidt, der skal til. Et andet godt eksempel er Nik og 
Jay...) der var en periode, hvor de sang om Blå Kings. Der var en 3-4 sange, hvor det kom 
med ind i, ik? Så fik vi en insighter-viden fra en sekretær fra et bestyrelsesmøde i House of 
Prince, at de faktisk har siddet og diskuteret, om de skulle sende en check til dem, fordi den 
periode hvor de sang om Blå Kings, der fordoblede deres salg af Blå Kings. Den lille detalje, 
den lille trigger, var nok til at…) og det er jo det, I skal kæmpe imod, også hos de her 
lejlighedsrygere. Det er de her små elementer, der gør, at du får den her trang. At de skal 
bevidstgøres, at de faktisk bliver snydt. 

130 Sidsel/Anne Ja. 
131 Anne Det ligger ubevidst? 
132 Per Kim Det ligger ubevidst, ja. De er ikke klar over det. 
133 Sidsel Så er det også svært at ændre på noget, hvis man ikke er bevist om det. 
134 Per Kim Ja, så det første skridt, det er simpelthen at gøre dem bevidste om, at det her er, fordi de tror 

de styrer det. Det er helt afgjort. ”De kan bare lade være”, siger de jo, ik? Det samme når vi 
spørger dem, der ryger dagligt ”Har du tænkt dig at stoppe?”. ”Ja”.  ”Hvornår vil du 
stoppe?”. ”Når jeg bliver afhængig”, siger de så. Og det er fordi, at den målgruppe, I snakker 
om her, tror at de styrer alt.  

135 Sidsel De tror, at de har styr på det. Det tror, at de kan stoppe, når de vil.  
136 Per Kim Det kan de sådan set også, men de er...) De har altså en trang til de her cigaretter, som de ikke 

er klar over. Som de ikke ved eksisterer. Det er ikke nødvendigvis nikotinafhængighed. 
137 Sidsel Er det derfor, at man som fastryger kan stoppe fra den ene dag til den anden og tage en kold 

tyrker? At man faktisk ikke er afhængig af nikotinen. 
138 Per Kim Ja, lige nøjagtig. For man er jo ikke afhængig af nikotin på den måde. Derfor kan du de ting. 

Der er også derfor, at de fleste bare stopper uden nogen form for hjælp. 80 % stopper jo uden 
nogen form for hjælp. Og det passer faktisk. Det er fordi, man ikke er nikotinafhængig. Der 
er en ekspertgruppe der har lavet en rapport, som bl.a. laver det her direktiv, der er kommet 
nu, og det handler om noget at alt det, vi snakker om, hvad er afhængighed og hvad er 
attractionist. Det begreb skal I sætte jer ind i, attractionist. Du har ikke et dansk udtryk. Men 
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det er sådan noget med trangen til, oversæt det til, at når I er ude at købe, kan I ikke lade være 
med at købe skoene.  

139 Sidsel Altså, at man er attracted af noget? 
140 Per Kim Ja, men der bliver skabt et behov, en trang, ik? Man skaber et behov, en trang uden at 

modtageren ved det, ik? (Han henter materiale) Det ene direktiv, der er kommet, der kan I se, 
at der er sådan med, at man kan bygge smag, kraftig smag, mentol osv. Det hænger sammen 
med det her begreb. Jeg kan sende et link til jer. 

141 Sidsel Det må du meget gerne. 
142 Anne Er der studier på det her? 
143 Per Kim Det er det vi sad i denne gruppe og skulle finde. Desværre er det mest jo tobaksindustrien der 

har lavet tingene, ik? Det er det desværre. Og dvs også troværdigheden er, altså...) Det har vi 
så også måttet angive i denne rapport, hvornår det er det ene eller de andet.  

144 Sidsel Der er nogle fejlkilder? 
145 Per Kim Ja. Noget af det er veldokumenteret, fx det med mentol er ret veldokumenteret. Men vi har jo 

problemer, men det er åbenbart nok dokumenteret til at kunne beslutte det hele. Hvis vi nu 
kigger her. (Han tager et papir og blyant frem). Noget af det vi snakker meget om...) Det er 
det spørgsmål igen: Hvad er det det, vi lige snakkede om før? To forskere, som er 
hjerneforskere, som kan alt det med afhængighed, den ene af dem sagde” Kan man måle og 
registrere afhængighed, sagde han?” Ja, det kan man på dyr, med det med selvdonering. Men 
man kan jo ikke rigtig gøre det på mennesker. Det vil sige så tobaksindustrien, da de så denne 
her rapport, så foreslog de, at vi kunne gøre det på mennesker. Så sagde vi så at det var ikke 
noget man gjorde under anden verdens krig. ☺ Det er ikke noget man gør mere. Men det er 
det tobaksindustrien gør, de laver forsøg på mennesker. 

146 Sidsel Okay. 
147 Per Kim Men det, som han så sagde, det er nemlig lige nøjagtig det med de her forsøg. Det var, at 10 

% af rotterne gik tilbage, og det der hedder selvdonering. Dvs. de var afhængige af stoffet, 
nikotin. Det er jo faktisk det samme, kunne han også måle på heroin eller kokain, eller hvad 
det var. Det var stort set det samme, uanset hvad, mere er det ikke. 

148 Sidsel Det er overraskende. 
149 Per Kim Det overraskende. Man har lavet samme studie, med heroin, hvor de har taget personer, der 

er i et misbrugsmiljø, og dem der ikke er det, og afvænne dem. Dem der ikke var i et 
misbrusmiljø, kan godt afvænnes. Dem, der var i et misbrugsmiljø, kunne du ikke afvænne. 
Så der er noget mere på spil, end bare det med det biologiske, ik? Det han så sagde, der var 
meget interessant, det var at cigaretter, hvis man nu gav dem røg sammen med, så kommer vi 
op på 20 % der gik tilbage. Dvs. I cigaretten, der er der et eller andet i den røg, der kommer 
ud, som skaber større trang, større afhængighed. Det har vi prøvet at undersøge, prøvet at 
komme med en hypotese i den her...) Og det har noget med det dopamin at gøre. Oppe i 
hjernen, når dit lystcenter bliver påvirket, kommer der noget dopamin uf af det. Nu er det jo 
ikke sådan, at vi bare skal blive mere lykkelige, så der er også et stof oppe i hjerne, som 
hedder MAO, som går ind og hæmmer den her nedbrydning igennem. 

150 Sidsel Så det balancerer hinanden? 
151 Per Kim Ja, det er fordi, vi skal jo ikke bare blive lykkelige. Det går ikke ☺ Men vi fandt frem til at 

nogle stofgrupper der hedder aldehyder, nedbryder den her MAO. Og en del af 
tilsætningsstoffet er aldehyder. Smagsstoffet er aldehyder. Når du forbrænder sukkerstoffer, 
så dannes der aldehyder. Så nogle aldehyder går ind og hæmmer den her, derfor får du en 
større effekt af nikotinen. Så kommer nikotinen ind her, så du får en større længerevarende 
effekt. Det er nok det, der er forklaringen på den her. Det er ikke bevist, men der er nogle af 
tingene, det kan I læse om i den rapport. Så siger jeg, udover det, så er der noget, der hedder 
produktet, og så er der noget der hedder mennesker. Fordi hvis I spørger en storryger, så er vi 
op på 100 % afhængighed vil de siger. Dvs. der er noget der hedder mennesker, men der er 
også noget der hedder produktet, som kan skabe den her trang. Attractiveness. Det her med 
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”Jeg er nødt til at have de her par sko”. Et eller andet. ”Jeg er nødt til at have det her. Jeg kan 
ikke leve uden det”, kan man næsten høre nogen sige. Der er et eller andet i produktet, der 
skaber det her. Så det er hovedvægten, der ligger her, hvorfor det er, at man bliver ved med at 
ryge. Det er den der attractiveness. 

152 Sidsel Ja, attractiveness.  
153 Per Kim Den menneskelige påvirkning. Det her har også en betydning, men det er slet ikke i den grad, 

som det andet har af betydning. Så de her lejlighedsrygere, det må virkelig være det her, da 
det her nede, det kan ikke være rigtigt. Selvfølgelig er der noget med at nikotinen godt kan gå 
ind og give nogle kick, og give en belønning, men det er ikke det, der er det væsentligste. Så 
det er det, man skal arbejde med, i hvert fald når det er lejlighedsrygere. 

154 Sidsel Hvad vil du så sige der sådan specifik kendetegner de 15-20 årige gymnasieelever der ryger 
lejlighedsvist? Deres rygeadfærd. 

155 Per Kim Normalt siger man altid det med, at man skal afprøve osv. Det kan vi selv høre 
Sundhedsministeren siger, at hans datter skal jo prøve det. 

156 Sidsel Okay. 
157 Per Kim Man skal jo altid prøve det ad… Det tror jeg nu ikke er sandt, men altså. Men det ligger der 

jo i et eller andet i det her, ik?  
158 Sidsel Okay, hvorfor tror du det er sådan? 
159 Per Kim Fordi nu er vi henne i det der, hvad er det, der skal til for at starte. Der må virkelig være 

nogle meget… store kræfter, der, gør at man starter. Fordi..) 
160 Sidsel Hvad tror du, der ligger bag det? 
161 Per Kim Du har jo ikke prøvet det endnu. Du gør...) Jo, du kan godt snakke om produktet. Noget 

markedsføring kan der jo godt ligge i det, men der må jo ligge noget andet, der er væsentligt. 
Og det er det sociale, der virkelig må være det væsentlige. Der må være et pres, der kommer 
et andet sted fra. Og kigger vi på større amerikanske studier, der har vist det her, så kan vi i 
grove træk sige, at 1/3 skyldes forældrene, 1/3 skyldes kammeraterne og 1/3 skyldes det, at 
man ser film og TV og reklamer. Sådan kan man  meget groft dele det ind i årsagen til, at du 
kommer over den her barriere. Forældrene…) Det er ikke så meget kun om de ryger eller 
ikke ryger. Det har selvfølgelig en betydning. Men det er, hvad de gør og siger. Og hvor 
synligt det er. Hvor accepteret det er [..?..] Det har en meget større rolle, end hvad man tror. 
Det har faktisk ca. 1/3, er der nogle der viser, ik? 

162 Sidsel Hvilken rolle…hvordan spiller det en rolle? 
163 Per Kim Dvs. hvis du som forælder tager et ansvar for, at dit barn ikke skal starte med at ryge, så er 

der heller ikke stor sandsynlighed for at dit barn…) Hvis du ingenting gør, så har du ingen 
effekt. Men hvis du lader cigaretpakkerne ligge eller du …) Det er rygningens synlighed, 
eller du har holdninger som ministeren ”Jamen, det er jo bare noget, der skal afprøves. Så kan 
man slippe det igen”. Så hvis ikke du har en ordenlig holdning fra forældrene af… Så kan du 
faktisk være med til at skabe en ryger. Fordi så er der en barriere, du har fjernet. 

164 Sidsel Okay, noget jeg synes der er lidt interessant i forhold til det her, er den evige diskussion med 
alkohol og teenagere. Det er måske lidt det samme. Skal forældrene så også komme ind og 
sige ”Det må du ikke” eller skal de tillade det lidt uden kontrol? Hvad er din holdning til det, 
hvis forældrene de siger ”Det må du ikke”? Tror du så ikke, at det har en boomerang effekt, 
eller har det en positiv effekt, hvis de går ind direkte? 

165 Per Kim Det vigtigste er, at de har en holdning. Det er det allervigtigste i det her.  
166 Sidsel At de ikke er ligeglade. 
167 Per Kim At de ikke er ligeglade. Det at man har en holdning det betyder allerede...) Hvis du tager den 

med alkohol, så er det vigtigt at forklare dem ”Dreng, du skal ikke drikke, det er der ingen 
grund til. Hvorfor skulle du gøre det der? Det er ikke, fordi du er konfirmeret, og så skal du 
absolut drikke den vin eller de her ting”. Det er også en måde at give signalet videre. 
Tidligere fik man jo også cigaretten, når man blev konfirmeret. Hele den der...) Du er ikke 
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184 Sidsel Ja, men det er nemlig det, der er humlen.  
185 Per Kim Ja, men det er nemlig det, der er lidt…) Hvorfor skal vi stoppe med at ryge, ik? Altså de 

opfatter jo ik den der del af at være ryger, så der skal være…) Vi skal have fundet nogle 

voksne, de er ikke voksen endnu. Og de hører efter dig, helt op til du er 18 år. Selvom de 
siger, de selv styrer det, så lytter de meget til forældrene alligevel hele vejen op igennem. 

168 Sidsel Okay. 
169 Per Kim Hvad forældrene siger, hvad forældrene gør, betyder en hel del. Og det er lige meget, om det 

er rygning eller alkohol. Og derfor, en der ryger eller en der drikker selv, kan faktisk godt 
have en holdning og sige fx ”Ved du hvad, min søn, jeg ved godt jeg ryger osv., det er 
fandeme dumt. Nu skal du høre. Jeg synes sådan og sådan”. Bare den lille snak betyder 
enormt meget. 

170 Sidsel Okay, positivt? 
171 Per Kim Ja. Bare det med ” Jamen jeg ved godt det er noget lort. Jeg kan godt mærke det… Det er 

ikke nogen god ide, at du gør det her” og der er mange forældre, der ikke ved, at de har den 
store indflydelse på børnene. 

172 Sidsel Du tror ikke at der kan komme den trodsige teenager effekt? At hvis forældrene har en dårlig 
mening om rygning, så gør man det modsatte? 

173 Per Kim Det er ikke det, vi ser ☺ Det ser man ikke. Det er det argument, der hele tiden er, men det er 
ikke det, vi ser i undersøgelserne. De viser at… at det er dumt hvis du ingen holdning har. 
Der kan godt ske en trodsighed. Men det kan ligeså godt gå den anden vej. ”Du skal fandeme 
ikke... Jeg vil ikke ryge”. Det er ikke, hvad undersøgelser viser. Det er det ikke. Og så er det 
hele det med miljøet, du kommer ind i. Så hvis du kommer ind i et rygende gymnasium på 
Aurehøj, så er der stor sandsynlighed for, at du bliver lejlighedsryger. Så hvordan er miljøet, 
der hvor du kommer ind? 

174 Sidsel Så, man kan godt sige, at der en sammenhæng mellem miljøet og det sociale? 
175 Per Kim Ja, fordi hvad er det reglerne gør? Det er, at de gør, at det sociale omkring rygning 

forsvinder. Synligheden osv. Forsvinder. Og er det, der er de 2 andre dele, det sociale og så er 
det det med synligheden. Synligheden betyder lige så meget. Det er ligesom en reklamesøjle. 
Hvis I kigger på alt vores hjemmeside…) Det vi laver, så ser I ikke cigaretter eller røg. For 
cigaretter og røg er nok...) Lækker røg er nok til at skabe den her trang. Derfor kommer man 
med zink oxid tilsætningsstoffer i røgen. Så røgen, den bliver pæn, for det er faktisk ret 
vigtigt for tobaksindustrien, at den er pæn. For forestil jer, hvis den var grå. Så var den jo 
kedelig, ik? 

176 Sidsel/ Anne  ☺ 
177 Per Kim Det er en lille detalje, der betyder en hel masse ☺  
178 Sidsel Ja, det ved de nok en masse om. Nå, men nu har vi snakket meget om, hvorfor de ryger, hvad 

der ligger til grund for det. Hvad tror du, der kan motivere dem til at stoppe med at ryge? De 
her gymnasieelever 

179 Per Kim Godt spørgsmål… Nu har jo lavet meget med rygestop til dagligrygere, og har også kunnet få 
motiveret en del af dem. Der er mange af dem, der gerne vil stoppe med at ryge. 

180 Sidsel Hvis vi så kigger på lejlighedsrygere. 
181 Per Kim Ja, men… Der kan man så sige. Der er sket et skred, også der, fordi vi kan se, at det er blevet 

sværere at få dem til at blive motiveret og gøre nysgerrige og få dem rekrutteret, fordi at… 
Det at stoppe med at ryge, det ord… Det kan faktisk være en barriere for dem. Fordi ”Jamen, 
jeg skal beslutte mig, jamen… Ikke lige nu”. Det er den der ”Ups”. Så derfor snakker vi nu 
om, at vi skal lave nogle tiltag, som handler om at afprøve, lege med, eller hvad man skal 
kalde det. Hvor ordet rygestop ikke indgår. 

182 Sidsel Det er et negativt ord for dem? 
183 Per Kim Ja, det kan blive et negativt ord at introducere til de her lejlighedsrygere. Fordi, ”De ryger jo 

ikke”. Så hvorfor skal de have et rygestop. 
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metoder, hvormed man kan få dem til at afprøve nogle ting. Dvs., det kunne fx være en 
øvelse, der hed, at næste gang du går til fest, så ryger du ikke, bare sådan nogle små 
elementer… 

186 Sidsel/Anne Ja/ja. 
187 Per Kim Det hænger jo selvfølgelig også lidt sammen med at bevidstgøre det her med om, hvem der 

styrer mig, ik? Hvorfor ryger jeg, ik? 
188 Sidsel/Anne Jo/ja. Er det festens skyld? 
189 Per Kim Er det festen, eller hvad er det, der er skyld i, at jeg ryger?  
190 Sidsel Ja, ja. 
191 Per Kim Lige nøjagtig. Så hvis man kan finde nogle øvelser, nogle måder, hvormed man kan indlære 

det her… Uden at vi snakker om rygestop… 
192 Sidsel Man bevidstgør dem? 
193 Per Kim Bevidstgør dem undervejs, ik… Så vi er ved at lave Xhale om nu, hvor der bliver en…) Jo 

det er også selve Xhale, der sker en hel masse… Men vi er også ved at lave et modul, der 
ligger i forvejen, en app eller… Hvor der ligger nogen af de her ting med at afprøve sin 
rygning, vi ved ikke, hvad vi skal kalde det endnu, men den er jo aktuel i forhold til de her 
lejlighedsrygere, fordi vi kan jo tydelig se, at dem, der er inde på Xhale, det er ikke 
lejlighedsrygere. 

194 Sidsel Nej. 
195 Per Kim De ryger i gennemsnit 17 cigaretter om dagen. 
196 Sidsel Dem, der er inde på Xhale? 
197 Per Kim Dem, der er inde på Xhale. Dvs., det er storrygere, stort set. 
198 Sidsel Dem, der ser sig selv som rygere? 
199 Per Kim Ja, det er det. 
200 Sidsel Ja, okay. 
201 Per Kim Det er det. Den appellerer ikke til lejlighedsrygere. Det er jo klart nok, for det er jo som I 

siger ”Det er jo ikke mig”. 
202 Sidsel Ja, ”jeg er jo ikke ryger”. 
203 Per Kim ”Jeg er ikke ryger, så det er ikke mig” Så det kan den ikke bruges til. 
204 Sidsel Nej. 
205 Per Kim Så det er et eller andet med at vi skal lave nogle øvelser, nogle lege, nogle temaer, et eller 

andet, hvor man ligesom bliver bevidst om det at… At hvorfor ryger jeg? 
206 Sidsel/Anne Ja/ja. Så hvis man kigger lidt på det kommunikative… Hvad mener du så virker bedst, hvis 

man skal kommunikere til dem? 
207 Per Kim Jamen altså… Det er…) Det er jo det her…) 
208 Sidsel I forhold til budskaber? Sådan? 
209 Per Kim Det, der ikke virker… Det er at komme med en skræmme…) Negativ, ikke 

skræmmekampagne, nu skal I lige passe på det, jeg siger. Det virker faktisk… Hvis det er 
reelt. 

210 Sidsel Hvis de ser sig som rygere, ik? 
211 Per Kim Jo, hvis de ser sig som rygere, og at du ikke skræmmer for at skræmme. 
212 Sidsel Ja, kan du uddybe det lidt? 
213 Per Kim Men information kan jo godt være skræmmende… Altså du skal bare være reel, du skal være 

ærlig, nøgtern i din information, troværdig, så du må ikke skræmme for at skræmme, men… 
Det at få beskrevet rygerlunger er skræmmende i sig selv, men det er jo en virkelighed du 
beskriver, det må du godt… Der er sådan, der er dem, der hedder ”Hver eneste cigaret skader 
dig”. 

214 Sidsel Ja, præcis. 
215 Per Kim Som er til, fra Australien osv. Den blev vist i Australien, der kan I faktisk få…) De har lavet 

meget gode undersøgelser. Det viste jo egentlig…) Den var jo egentlig møntet på voksne 
storrygere, men den havde faktisk ligeså stor effekt på unge, fordi… Den er skræmmende ja, 
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men den er ikke forkert. 
216 Sidsel Du tror ikke, at der er nogen der lukker ned, fordi det er for voldsomt for dem? 
217 Per Kim Det er der også nogen der gør, men det er jo så ikke dem du vil ramme på den her måde, men 

du kan bare se, at…) Vi kan også se det herhjemme på rygestoplinjen, den blev jo firedoblet, 
antallet af henvendelser, så dvs., at den har en effekt, altså… Du kan godt bruge skræmme til 
at have en effekt, det kan du godt, men det er jo så én gruppe, det er nogle grupper du kan… 

218 Sidsel Ja. 
219 Per Kim Noget andet du kan gøre, det er der også nogle, der har prøvet… Det er det her med at 

komme ind og fortælle, at du bliver snydt. Altså hvordan kan man gøre det? Det kan man…) 
Der er lavet noget amerikansk truth-kampagne… 

220 Sidsel Ja, okay. 
221 Per Kim Der har de jo bl.a. fortalt, hvordan tobaksindustrien snyder dem… Manipulerer med de 

unge… Og dvs., hvis du kan få dem til at blive sure på, at der er nogen, der har snydt dig og 
dermed styrer dig, så kan du flytte din surhed over på tobaksindustrien og sige ”det er 
fandeme løgn”. 

222 Sidsel Ja. 
223 Per Kim ”De skal ikke gøre, at jeg ryger”… 
224 Sidsel Nej. 
225 Per Kim Og det gælder også lejlighedsrygere. 
226 Sidsel Ja. 
227 Per Kim Altså hvis man kan flytte den der…) Altså hvis man kan få en, altså nogen, en dum skid 

udenfor, ik? Så man har sådan ”Ej de skal fandeme ikke komme her og styre mig, ik?” 
Altså… 

228 Anne Vi har ikke noget i Danmark i den stil endnu…? 
229 Per Kim Nej, men prøv at kigge efter den der truth… (snak om hvordan det staves). Det er det den 

bliver kaldt. Det var simpelthen en del amerikanske stater, der simpelthen pålagde 
tobaksindustrien at skulle betale en afgift, som gik kun til sådan noget her, markedsføring, og 
de har haft stor succes med det her. 

230 Anne Hvorfor kigger I så ikke på det? 
231 Per Kim Jo, hvor skal pengene komme fra? Det er det… 
232 Sidsel Ja. 
233 Per Kim Det er jo virkelig dyrt… Altså den der ”Hver eneste cigaret skader dig”, når 

Sundhedsstyrelsen bare kører den i en kort periode, så har de hurtigt brugt 15 millioner. Det 
er rigtig dyrt, når du skal ud på den her måde, så jo det virker, og det er jo derfor, at vi også 
har den der udvikling af massemedier, så der står der, der kan I finde den, litteratur hen til 
den der amerikanske… Det kan I jo finde heri. 

234 Sidsel Ja, okay. 
235 Per Kim Der er jo referencer til det hele, så den kan I finde der. 
236 Sidsel Ja. I hvor høj grad tror du, det virker på lejlighedsrygerne? 
237 Per Kim Jamen det viser det sig jo også at gøre… Det er jo den her måde at få dem til at forstå, at det 

ikke bare er noget de selv styrer, der er andre, der styrer dig. 
238 Sidsel Ja okay, jeg tænkte mere på… 
239 Per Kim Nu er det jo industrien i det her tilfælde, men det kunne også være andre måder, hvor man 

ligesom fik dem bevidstgjort for, hvorfor ryger jeg, ik? 
240 Sidsel Ja okay… Ja, det var mere i forhold til… 
241 Per Kim Ja, men der er ikke noget i forhold til lejlighedsrygning, der er meget lidt om det… 
242 Sidsel Ja, det er nemlig det, det er derfor vi synes det er spændende at kigge på det ☺ 
243 Per Kim Ja ☺ 
244 Sidsel Så fik også lige snakket om, hvad der ikke virker. Hvad for nogle kampagner eller 

kommunikative tiltag, har I lavet målrettet den her gymnasiemålgruppe af lejlighedsrygere? 
Har I lavet noget der, eller…? 
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245 Per Kim Jo det kan man godt sige, at vi har, men det er sådan rent informativt. Altså fordi… Det er jo 
selvfølgelig også en del af hele det her. Altså vi snakker om, at vi skal forebygge rygestart, 
og vi skal også…) Give en hjælp til rygestop, og vi skal også sikre, at der er information, 
fordi hvis man kigger på den udvikling, der har været i…) Historisk set, så kan man se en 
udvikling i det her, at man gav information, og så gjorde man nogle andre ting osv., så hele 
den der, hvad skal man sige, kommunikative måde man arbejder på, den har jo udviklet sig 
ik? 

246 Sidsel/Anne Ja/jo. 
247 Per Kim Så gjorde man det, og så gjorde man det, og så fandt man ud af, at man nok skal gøre alle ting 

ik, så derfor siger vi, at man også skal gøre information, så derfor har vi lavet en hel del 
undervisningsmateriale, fx til gymnasierne. 

248 Anne Til gymnasierne? 
249 Per Kim Ja, og en informationsside som de også kan bruge. Den hedder Liv.dk.  
250 Sidsel Ja, den har vi også været inde på. 
251 Per Kim Og der ligger også undervisningsmateriale, og hvis I ser, så kan I se, at de er af ældre dato de 

her undervisningsmaterialer, for det var her problemet var større i gymnasiet, så derfor tog vi 
at lavede det, og det har vi haft en rimelig god succes med… 

252 Sidsel Er det til lærerne så? Er det dem, der bruger det, eller hvad? 
253 Per Kim Ja, men ligeså meget siden, der er en masse information, det bliver brugt i forskellige 

sammenhænge, vi har faktisk haft ret mange besøgende, vi havde 40.000 unikke besøgende 
pr. måned, jeg ved ikke hvad den ligger på nu, men det har den i hvert fald været, og det vil 
sige, at den blev brugt i undervisningen rigtig meget. 

254 Anne Kun på gymnasieniveau, ik folkeskolen?  
255 Per Kim Nej, den er ikke til folkeskolen den her, den del her, det er noget andet, for det er jo 

forebyggende, det er noget helt andet man snakker om. 
256 Sidsel Ja, det var det, så kigger man slet ikke på rygning? 
257 Per Kim Jo det kan man godt gøre, men det er nogle andre parametre man kører på, men information i 

sig selv er vigtig, fordi det er grundlaget for og forståelsen for, hvorfor, og der ligger 
selvfølgelig også en masse information på den side, fx det her med, hvad gør industrien? Det 
ligger selvfølgelig også her, hvem er det, der har snydt dig og alt sådan noget? Det ligger 
også der ik, men den del er vigtig for at forstå, hvorfor der skal være regler fx på et 
gymnasium, som jo er en anden vigtig pointe, også de her lejlighedsrygere, det er, at der er en 
ordentlig, igen er det faktisk forældrene, tag dog stilling ik… Altså ☺ Lad være med at lade 
det sejle, hvilket de jo så gør på Aurehøj.  

258 Sidsel Ja. 
259 Per Kim Der har rektor bare ladet det sejle, han har ikke taget stilling, og så tag dog stilling, uanset 

hvad det er du gør, så…) ☺ Så vil det være mere rigtig end ikke at gøre det, ik. 
260 Sidsel Må man ryge udenfor der på områderne, eller hvad? 
261 Per Kim På alle gymnasiale uddannelser, der må du ikke ryge på matriklen, siger loven… 
262 Sidsel Okay, nej okay. 
263 Per Kim Der er nogen, der ikke overholder det. Men problemet med det er faktisk, at den lov…) 
264 Sidsel Hvornår blev det indført? For det måtte man da godt på mit gymnasium ☺ 
265 Per Kim Ja, nej, men altså i gymnasiet var det faktisk ret lang tid siden, at man ikke måtte, men jeg 

ved ikke lige hvornår… Ej nu kan jeg ikke lige…) 
266 Anne Der var rygeforbud i 2007, kan det være der? 
267 Per Kim Der blev det helt…) Med det her med matriklen og alle de her ting, der blev den meget mere 

skarp, når det hed gymnasiale uddannelser. 
268 Sidsel Det bliver i hvert fald ikke helt overholdt ☺ 
269 Per Kim Nej, der var nogen… Der var det helt forbudt at ryge på matriklen, også for underviserne... 

Jeg tør ikke sige, jeg tror ikke, det bliver helt overholdt alle steder, men problemet med det 
var, at du jo så fik den her synlighed af rygning. 

270 Sidsel Ja. 
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271 Per Kim Lige udenfor. Og det var det andet… Det er jo en anden ting, der…) Synlighed er også ligeså, 
altså, der blev simpelthen lavet en analyse på efterskolen, det var før den lov blev lavet. Du 
havde et rygeskur, og hvis lærerne gik med ud og røg i rygeskuret, så var der ligeså mange, 
der lærte at ryge, som hvis de overhovedet ingen regler havde, dvs., bare det at lærerne gik ud 
og røg med eleverne, det ødelagde det så meget, så det var ligesom ingen, der var ligeså 
mange, der lærte at ryge, sådan et sted, som der var…) ☺ Hvor der ingen regler var. 

272 Sidsel I hvor høj grad tror du sådan noget som forbilleder, det spiller ind? 
273 Per Kim Jamen det var det, der ligger i det, det var også egentlig også det med Nik og Jay, ik? Så det 

at se andre, ja, det har stor betydning. 
 

274 Sidsel Så man kan godt sige, sådan, hvad der rører sig i samfundet og kendte mennesker og sådan 
noget, det har stor betydning? 

275 Per Kim Det har stor betydning, ja. Det har det. Det har det. Det er den tredje del, det er synlighed, der 
ligger i det ik, og derfor er det også uheldigt, at du får det her med, at de står lige udenfor og 
ryger der, ik, så derfor reglerne og holdningen på skolen, lærernes holdning osv. er vigtig, for 
at der er plads til de her lejlighedsrygere eller ej, så hvis de virkelig går ind og tager det her 
alvorligt, så kan de dæmpe antallet, så den er ligeså vigtig som dét at informere ☺ 

276 Sidsel Hvad var strategien bag at lave det der, altså information? 
277 Per Kim Jamen det var at danne det her grundlag af viden, sådan så man kunne arbejde med alle de 

andre ting, ik. Samtidig med, lavede vi også analyser, ik, nogle gange kan spørgeskemaer og 
analyser være grundlaget for, at der sker en handling, så derfor lavede vi jo også analyser på, 
hvad der skete på skolerne, altså ledelse osv. 

278 Sidsel Ud fra spørgeskemaundersøgelser? 
279 Per Kim Jamen selve det, når du spørger, så sætter du noget i gang, ik… Den brugte vi jo så 

selvfølgelig også, altså… Så det var jo også en del af det, at de kunne se, at der var nogle 
hjælpemidler, der var hjælp til rygestop, der var den her information og samtidig med, så 
kunne vi jo vise, hvad de gjorde eller ikke gjorde, og dermed gennem de her spørgeskemaer 
jo faktisk fik lederne opmærksomme på det, og jeg tror det er det der er sket, ik, for vi har 
ligesom sluppet taget på gymnasierne, for nu kom de så langt ned, så nu er det lige meget, ik, 
nu er det ikke der, vi skal sætte kronerne, det var ikke nok, vi skal være der, hvor der er 
mange, så det er reelt nok, så derfor slap vi gymnasierne delvist i…) Ja hvad har det været… 
Det var måske for 6-7 år siden ik, altså vi har jo egentlig ikke rigtig, det kan I næsten se, det 
kan I se, hvis I kigger på, hvornår de der undervisningsmaterialer er lavet. Så derefter har vi 
jo sluppet dem.  

280 Sidsel Så det var 2008, deromkring eller hvad?  
281 Per Kim Ja, der har vi sluppet dem, det har vi…  
282 Sidsel Ja okay, ja. 
283 Per Kim Vi kan også… Dem kan I også lige få med (Per Kim finder materialer til os) Analyse af… 

Den her… Fordi det var… Det er en analyse i, jeg tror det er, 2002-2003 [..?..] 
284 Sidsel Men det er fra 2003? 
285 Per Kim Ja der er tre år vi har spurgt i, ik? Eller samlet data ind i, ik… 
286 Sidsel Er det en man kan låne med? 
287 Per Kim Den må I godt tage med. 
288 Sidsel Ej fedt, tak. 
289 Per Kim Og det I skal være opmærksomme på, der… Der kom en…) I 2001, kom den første lov om 

rygning på offentlige steder, der havde man andre på det tidspunkt, der hed andre kommuner 
skulle have rygepolitik på deres institutioner, eller på alle. 

290 Sidsel Okay. 
291 Per Kim Dvs. gymnasierne var under amtet, så dermed fik de en diskussion om rygepolitik i 

gymnasierne, derefter 2001, og det kan vi faktisk se, at de laver nogle politikker der kan man 
se, at det falder… Så de falder 5 i de der, falder de med 5 procentpoint i antal af rygere, 
samtidigt med kigger man på erhvervsuddannelserne, så de er steget med 7 % i den samme 
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periode, fordi de var jo ikke… 
292 Sidsel Fordi de ikke var underlagt? 
293 Per Kim De var ikke underlagt den her…) Så derfor, når du ik er direkte underlagt lovgivningsmæssigt 

et eller andet, det her, så gør du ikke noget, for du har masser af andet du skal se til, du gør 
kun det, du skal. 

294 Sidsel Skete der så en forskel ved kommunesammenlægningerne og alt det der?  
295 Per Kim Se det er jo så det, nu begynder vi at komme op, hvor vi ikke har ordentlige data mere, altså 

det er det, der er dialemmaet, at vi ikke rigtig kan gå ned i uddannelse osv. Og så begynder vi 
ikke rigtig at kunne sige det, men det kunne vi på det tidspunkt, for der havde vi de der 
multtal, og så var det der, at spørgeskemaerne blev lavet elektronisk, og som gik på reglerne. 
Men det kan I se der, det er inde i den…) Meget klart dokumentation for bare, bare det du 
tager derop og laver en politik på institutionen, så har det en effekt. 

296 Sidsel Så havde det en effekt? Ja… Så I har ikke sådan haft nogle store kampagner? 
297 Per Kim Nej fordi, vi kører jo ikke… Ikke kampagner, vi kører jo i det her konstante tryk. 
298 Sidsel Via Xhale osv.? 
299 Per Kim Ja, og også den her med samarbejde med kommunerne, samarbejde med skoler osv., ik, altså, 

det er det her, altså fordi, vi kan jo se, at kampagner i sig selv har ikke nogen synderlig effekt. 
300 Sidsel Hvordan kan det være? 
301 Per Kim Medmindre du virkelig rammer meget præcist, og du skal bruge mange penge, rigtig mange 

penge, og du skal gentage det, ik? 
302 Sidsel Hvordan kan det være, de ikke har en stor effekt? 
303 Per Kim Jamen fordi du ikke har penge nok til det, hvis I nu læste den her ik, prøver at finde den 

amerikanske ik, den har en effekt, men der har jo simpelthen også været et mega tryk uden 
lige. 

304 Sidsel Så der kan man, sige at det har noget at gøre med, at der ikke er et massivt tryk hele tiden? 
305 Per Kim Ja, og det er der ikke penge til, det har vi i hvert fald ik. Så vi har hverken de ting, vi har gået 

ud og brugt medierne osv. Det er egentlig hele tiden det her med at sige, at det kan godt være, 
at vi skal gøre opmærksom, men det vi skal gøre opmærksom på er, at her er der én handling-
mulighed, du kan, fx få hjælp til rygestop, altså… Det er sådan, meget sådan her. 

306 Sidsel Hjælp til selvhjælp? 
307 Per Kim Ja, opmærksomhedsskabende, kan man bruge mediet til, at her kan du handle, du skal gøre 

det her, så det skal sætte én handling i gang, fx at gå ind på Xhale, altså… Det er det vi kan 
gøre. Og det vil I se, det gør vi også nu, i efteråret, det starter i sommeren og så hele efteråret, 
fordi vi bygger op til mange, der er jo altså det der med nytårsfortsæt fx i januar, er den store 
periode, hvor mange prøver at stoppe med at ryge, ik. Og september er også, men mest 
januar, så der bygger vi et eller andet op dertil, så det vil vi prøve at lave, en medie…) Der 
kommer sådan en mediekampagne nu, men den har igen den her, den har to mål: Det ene mål 
er det her med at få dem opmærksomme på, at der er hjælp til rygestop, enten ved det digitale 
Xhale, eller et eller andet kommunalt eller, men altså, det er den handling, den skal lægge op 
til…) 

308 Sidsel Så altså oplysning om, hvor kan du få hjælp? 
309 Per Kim Ja, hvor kan du få hjælp ik? Den koster os en hel del at lave og så… Men det bliver ikke tv-

reklamer eller sådan noget, det er en hel anden måde, vi vil gøre det på. Og så den anden 
halvdel af det er, og det har ikke noget med det her at gøre, det er det med forebyggelse i 
folkeskolen osv. Der sker noget andet. Der vil ske noget opmærksomhedsskabende fra 
sommer af og frem til…) Som lige pludselig spiller på nogle ting… 

310 Sidsel Ja. 
311 Per Kim Som egentlig spiller lidt på det her, ligesom vi snakker med de kendte, der gør et eller andet, 

eller noget, ik. 
312 Sidsel Ja, endorsement på en måde? 
313 Per Kim Ja, et eller andet, lidt ligesom Nik og Jay synger om det her, ik, nu er der så nogen, der gør 

noget andet, som skaber et eller andet opmærksomhed, nysgerrighed. 
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314 Sidsel Og hvem var det rettet mod? 
315 Per Kim Måske en trend kan det også være, at det kan skabe… Og så gør, at du bliver nysgerrig, og så 

får du lige pludselig at vide, at den hænger sammen med, at det faktisk er…) Få hjælp til at 
stoppe med at ryge ik, så kommer den, den vej, ik. 

316 Sidsel Hvordan tror du den her sundhedsbevægelse, der er lige nu, tror du det har en indvirkning på, 
på rygerne i gymnasiet? At man generelt er meget opmærksom på, at man skal være sund? 

317 Per Kim Man kan jo…) Apropos den du sidder med her (Per Kim peger på materiale) hvis man så rent 
historisk går tilbage, så kan man jo virkelig se, at der er sket noget, ik… Da jeg var ung, der 
røg man, ik… ☺ Det gjorde man bare, af mændene har været helt oppe på 70 %, der røg, ik? 

318 Sidsel Det var en del af kulturen? 
319 Per Kim Det var kultur og sådan noget, ik. Hvad er det, der er årsagen til det? Jamen det er jo 

selvfølgelig information, men det er også en del af det…) Det hele af det du nemlig siger, den 
holdning der er i befolkningen til tingene… For ti år siden kunne man slet ikke have snakket 
om det, vi snakker om i dag. 

320 Sidsel Nej. 
321 Per Kim Med regler og nogle andre ting, det kunne man bare ikke. Du vil simpelthen blive hængt ud, 

hvis du sagde nogen ting, som du kan sige i dag, hvorfor du kan det…) Det ville jo være 
fuldstændig vildt, bare det at du hernede sagde i 50’erne sagde, at rygning var skadeligt, ahh 
altså nu er du skør, det ville man ikke blive betegnet i 70’erne, 80’erne, hvis man sagde i 
70’erne eller 80’erne, at du kunne dø af passiv rygning, ahh nu er du helt henne i vejret, i dag 
ved vi, at 450 danskere dør uden, at de aldrig selv har røget, den der viden har gjort, at der er 
skabt en holdningsændring, det er jo også derfor, at man snakker om den der viden i 
gymnasiet, altså… Alle ved måske godt nu, at det er skadeligt, men hvordan hænger det 
sammen? Hvordan hænger det egentlig sammen? Jo mere viden du har, jo mere kan du forstå 
og jo mere kan du være med i holdningsændringerne, der sker, eller hvad hedder det, når man 
sådan, et helt samfund ændrer…?  

322 Sidsel Ja altså sådan, ikke evolution, men sådan at, ja der sker en udvikling…  
323 Per Kim Der sker en udvikling som du accepterer som, hvis ikke du har den her viden, så ville du ikke 

acceptere det… 
324 Sidsel Nej okay, så det er noget af det, der er formålet bag det? 
325 Per Kim Det er en meget vigtig del i al den ændring her, der er sket ik, altså… Jamen i 70’erne, hvis 

du havde kommet og snakket om, at man skulle lave en lov om, hvor man måtte ryge og ikke 
ryge, det var fuldstændig utænkeligt ik, du kan se, at Sundhedsministeriet og 
Sundhedsstyrelsen havde siddet med som hjælpe advokaten i en retssag mod House of 
Prince, altså House of Prince kommer jo faktisk meget godt ud for at vise, hvordan 
Sundhedsstyrelsen/Sundhedsministeriet egentlig har forkastet, at man skulle gøre noget, og vi 
er helt oppe i slutningen af 70’erne før, at Sundhedsministeriet og dermed regeringen osv. 
accepterer, at der er et problem, altså… Og at de skal gøre noget. 

326 Sidsel Ja. 
327 Per Kim Det er først der. 
328 Sidsel Det er vildt nok. 
329 Per Kim I 50’erne har man dokumentation for, at det er kræftfremkaldende og alle de her ting, det er 

faktisk nogle danskere, der dokumenterer det. 
330 Sidsel Okay, men alligevel… 
331 Per Kim Men… Regeringen affejer det, det var faktisk House of Prince der viste, de havde nogle 

dokumenter, der faktisk viste, lige nøjagtigt det i siger, det er den enkeltes ansvar, den har de 
brugt helt oppe i 70’erne for ikke at gøre noget som helst, hvorfor de også har ændret sig, det 
er jo også igen information, information, information, så deres holdning har også ændret sig, 
for nu kan de jo ikke sige sådan mere. 

332 Sidsel Hvis man så kigger lidt generelt på kampagner, sådan i forhold til budskaber, hvordan 
vurderer du så, at positive budskaber virker, altså sådan noget som, at du kan spare penge 
ved, at du stopper med at ryge? Ikke de der skræmme-nogen, men positive budskaber? I 
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forhold til negative? 
333 Per Kim Altså det… Ja… Man ved egentlig, der er nogen analyser, der faktisk viser, at der ikke er så 

stor forskel, om man gør det ene eller det andet, men, det nok fordi, at det er forskellige 
grupper, du rammer med den ene… 

334 Sidsel Ja, hvis man så kigger på den her gruppe, altså lejlighedsrygere? 
335 Per Kim Ja, det ved man jo så ikke om det er der, den rammer, men hvis man så fx prøver, nu prøver 

vi jo fx at prøve i de der rygestopprogrammer, prøver vi at sige positivt, hvad du får ud af det, 
gevinst, og det er reelt nok, men vi hører jo så også lige nogen indimellem, der så også gerne 
lige vil have et skræmmebillede, fordi det motiverer dem for at fastholde, så det er nok også 
et spørgsmål om, hvor i processen, hvor du er i… 

336 Sidsel I forhold til, om man vil stoppe med at ryge eller ej? 
337 Per Kim Ja… Fx er du overhovedet motiveret, eller skal vi først skabe en motivation? Hvor er du i det 

her, når vi snakker om den her… Hvor er du i hele den her? Er du en glad, lykkelig ryger, så 
skal der et eller andet drastisk til for at ændre på det, altså hvis du slet ikke har tænkt tanken, 
den her med, for og imod ik, man kan snakke om ligevægt ik. 

338 Sidsel Ja, at man er lidt ambivalent? 
339 Per Kim Lidt ambivalent, hvor står du henne, ik? Og så er det lidt lettere at arbejde med. End hvis du 

bare har, hvis du bare er den glade ryger, for så kan du slet ikke se det her ovre, for så sker 
der det, som I også siger, så sker der den her med, at de argumenter der kommer på herovre, 
de bliver bare negligeret, der bliver lukket ned, en glad ryger kan faktisk nægte, at man 
overhovedet kan blive syg af at ryge, selvom de godt ved, at man kan blive syg af at ryge, 
men der bliver simpelthen lukket ned. 

340 Sidsel Så hvis man er en glad ryger, altså man er godt klar over konsekvenserne ved rygning, så vil 
de der negative budskaber ikke nødvendigvis virke?  

341 Per Kim Det vil pralle af lige med det samme, der er lukket af, det løgn, det er bare fordi og alle de der 
ting ik, og det er ikke mig, det rør, ik, lidt, det den…) Så det kommer an på, hvor i de her 
stadier, du er ik. 

342 Sidsel Ja, vi har også kigget på en model over hvordan du ændrer sundhedsrelateret adfærd, det er 
også de her seks stadier, hvor man er på det her stadie, hvor man slet ikke har tænkt sig at 
ændre adfærd, eller man er på action-stadiet, hvor man er i gang, eller man er på det der 
ambivalente stadie, de siger også, det er forskelligt hvad der virker. 

343 Per Kim Ja, ja, det er jo derfor vi ligesom har erkendt, at der skal et eller andet legende, afprøvende 
til… Fordi, det vi kan få ind i et rygestopforløb, de er motiveret, de er næsten allerede 
besluttet, der skal måske et lille spark til eller et eller andet ik, men hvad med de andre, ik? 
Og det er jo sådan nogle som lejlighedsrygere ik, for de er jo ikke der, fordi de opfatter sig 
ikke som rygere, så det er i hvert fald det her som man skal, og der er det klart, at…) Der vil 
nogle rygelunger ikke motivere dem. For det er jo ikke dem. 

344 Sidsel/Anne Nej/nej. 
345 Per Kim Så de der ”Hver eneste cigaret skader dig” det er jo ikke dem, det er jo ikke henvendt til dem, 

vil de sige. 
346 Sidsel Ja. 
347 Per Kim Det er altså, det er faktisk, de skal ikke ryge ret meget, før der skal ske nogen ting. 
348 Sidsel Men det vil de så ikke høre på? 
349 Per Kim Det vil de ikke, der er lukket af, så det er nogle andre informationer man skal bruge, ja, jeg 

vil ikke sige, at det nødvendigvis skal være glade ☺ altså positive nødvendigvis, det kan 
ligeså godt være den her, som jeg siger, hvad er det, der har snydt dig? Den er jo ikke 
glad/positiv at få den her information. 

350 Sidsel Men den er heller ikke sådan, hvad skal man sige, voldsom fx? 
351 Per Kim Nej, det er den ik, det er den jo heller ikke… Men det skal være den, det kan det godt være, 

men det kan også være…) Nu er penge måske ikke lige det væsentlige i forhold til 
lejlighedsrygere…) 

352 Sidsel Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. 
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353 Per Kim Men, men… Det kunne jo være nogen af de her øvelser, det har vi i hvert fald tænkt, der 
kommer også noget med penge og sådan noget. Der kommer også en af de her øvelser, der 
kommer sådan nogle ting, som alt det her med ”prøv det her, hvordan oplever du det?” Ik? 
Var festen ligeså god uden smøgerne? Som med smøgerne, ik. Kunne du godt gå ud og 
snakke med kammeraterne uden og ryge? 

354 Sidsel Ja. 
355 Per Kim Altså afprøve alle de der ting, lege med det, afprøve og blive bevidst, det er i hvert fald sådan 

nogle ting, vi har tænkt skulle ind i det. 
356 Anne Men det kan I jo ikke have inde på Xhale, for Xhale er for dem, der er dagligdagsrygere? 
357 Per Kim Nej, det bliver en app for sig selv. 
358 Sidsel Okay, ja fordi…) 
359 Per Kim Og så når du så…) Så er tanken jo selvfølgelig så, at man kommer derind, ik? 
360 Sidsel Ja ☺ Vi kunne se inde på Xhale, at I havde det, der hedder rædselskabinettet? 
361 Per Kim Ja, og det er nemlig lige nøjagtig for dem, der har brug for det… 
362 Sidsel Som har brug for det? Som gerne vil stoppe, eller hvad? 
363 Per Kim Nej, som har brug for…) Det her ulækre billede, eller et eller andet, derfor er det også helt 

bevidst, at vi har kaldt det rædselskabinettet. Dvs., at du vælger det punkt… Det er ikke noget 
du får smidt ud i hovedet, du har selv valgt det her punkt. 

364 Sidsel/Anne Ja/ja. 
365 Per Kim Det er meget bevidst, at vi har gjort det og brugt det ord… 
366 Sidsel Så man ikke er belærende, eller hvad? 
367 Per Kim Nej, nej, det er et tilvalg, at du selv har gjort. Du har haft et behov for at ville se det her. 
368 Sidsel/Anne Ja/ja. 
369 Per Kim Det er ikke noget, du er blevet smidt i hovedet på, det er dig selv, der søger det, fordi du har 

et behov. 
370 Sidsel Ja. 
371 Per Kim Og der er mange af dem. 
372 Sidsel Ja, hvem er det tiltænkt til? 
373 Per Kim Det er tiltænkt de her, der har brug for lige… For vi kan simpelthen se, at flere af dem. Vi har 

sådan et kort der er ret skræmmende, altså…) 
374 Sidsel Ja, det er meget voldsomt det, der var derinde ☺ 
375 Per Kim Altså det er meget klart, at nogen tager det, det er ik fordi…) Det er simpelthen fordi, jamen 

jeg har lige brug for det her. 
376 Sidsel Ja. 
377 Per Kim Og blive påmindet her, det er der nogen af dem, der har brug for, og nogen har ik… Altså, de 

kan jo så bare lade være med at gå ind i skræmmekabinettet. 
378 Anne Kan I se på, om der er nogen, der går derind? 
379 Per Kim Det er der, der er mange, der går derind, det er der. Det er ikke det…) Altså de…) Det er ikke 

det, de argumenterer for, er det væsentligste, det er faktisk de her små beskeder, der er ret 
væsentlige, det her med, at de får daglige…) 

380 Sidsel Sms’er? 
381 Per Kim Sms’er eller…) Det er faktisk dem, der faktisk meget motiverer… Der er nogen, der gemmer 

dem direkte, så kan de, når trangen kommer, så kan de lige. 
382 Sidsel Tage den frem og kigge? 
383 Per Kim Tage den lige frem og kigge på de her beskeder og det andet element…) 
384 Sidsel Hvad kan der stå i sådan en besked? 
385 Per Kim Jamen det er nogle af de her positive… Nu er der gået tre dage, du kan du begynde at lugte… 

Altså sådan nogen, ik? 
386 Sidsel Okay. Altså sådan nogen positive? 
387 Per Kim Positive oplevelser, ik? 
388 Sidsel Okay, ja. 
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389 Per Kim Nu er du kommet videre, og det vil vi også se efter vi har flyttet…) Vi har også app’en, så er 
det 80 %, der bruger app’en og kun 20 %, der bruger internettet, og de 80 %, der kan vi se, 
der er begyndt at komme en debat i gang, så dvs., den der støtte indbyrdes, den begynder 
også at komme, altså, det er en anden, det skete ikke så meget på internettet, og det har noget 
med det her med telefonen, og det der med…) 

390 Sidsel Hvordan tror du det påvirker rygere, den der interne debat, der? 
391 Per Kim Vi har en, der har kigget på de voksne, Karoline, der sidder heroppe, hun har lavet en 

afhandling på, en artikel…) Der har hun kigget på det, det er så de voksnes… Dialog, ik? 
Nemlig det her med, hvordan de støtter hinanden, de gør nemlig os det her med, med at de 
opmuntrer hinanden, ”godt gået”, altså… Og vi er slet ikke inde i de der dialoger, vi rører det 
ikke, der er ikke noget, de er rigtig gode, det er faktisk bedre, end hvad vi kan, at vi støtter… 

392 Sidsel Ja, at de siger til hinanden? 
393 Per Kim Siger til hinanden, at de er meget bedre til det, er meget bedre til det, end vi er. 
394 Anne Men sms’erne siger også ”godt gået, du har ikke røget…” 
395 Per Kim Det gør de også, men det er jo fra os af, det er jo en anden, det er noget andet. Det er også 

positivt, og der skal I være opmærksomme på, de opfatter faktisk sådan et computersystem, 
som er tailored, altså personliggjort, ud fra de informationer, de har givet og alle de her ting, 
det opfatter de mere personligt end personlige samtaler. 

396 Sidsel Okay? 
397 Per Kim Ja, men det er rigtigt… Altså, det har de sagt. Altså vi har lavet et lille turstudie på alle de 

digitale også ud fra andre end rygning, og det er…) Går igen… Det her med, at man opfatter 
det mere personligt end personlig samtale. Jeg tror godt jeg ved, hvad… Et gæt er…) Fordi, 
den maskine, den database, den husker dig… Alt hvad du…) Den husker, hvad du har svaret.  

398 Sidsel/Anne Ja/ja. 
399 Per Kim En rådgiver kan sgu ikke huske dig. 
400 Sidsel/Anne Nej/nej. 
401 Per Kim Så nogen gange kommer rådgiveren til at sige noget, som ikke lige passer til det, hvorimod 

maskinen svarer, at…) Giver jo de der beskeder, hvis du fx har sagt, at…) Fysisk aktivitet er 
en væsentlig del for dit rygestop, jamen så får du nogle beskeder, som har med det her at 
gøre. 
 

402 Sidsel Okay, så det er meget målrettet? 
403 Per Kim Ja, det er målrettet, siden ændrer sig jo også i forhold til, hvor langt du er. 
404 Sidsel Okay. 
405 Per Kim Det hedder Tunnel-princip. Altså, vi flytter tidsmæssigt hele tiden, så det vil sige, der åbner 

sig nogle nye ting op undervejs. 
406 Sidsel Kan du fortælle overordnet om…? 
407 Per Kim Jamen selve det her. Vi snakker om det her med, at vi har et antal spor, som er bygget op på, 

hvad det er for nogle determinanter, vi ved, der er vigtige i forbindelse med at få succes med 
et rygestop, så dvs. at vi spørger om nogle af de spørgsmål vi har, hvor det sætter mig ind i 
nogle scorer i forhold til de her spor, så det vil sige, hvis du nu har meget på den her og den 
her, og så har vi grundlæggende spurgt, så når du får en besked, så tager den noget derfra og 
noget derfra og noget derfra og sætter sammen og det kan du jo ikke se.  

408 Sidsel Det er noget den koder.  
409 Per Kim Den koder det sammen, og det kan du ikke se, og så skriver den en væsentlig ting, ”Kære” og 

så dit kaldenavn du har sat ind ik, det betyder bare enormt meget, den der rådgiver kan sgu 
ikke huske, hvad du hed, altså…  

410 Sidsel Nej, ja, men kan du fortælle lidt om, hvad Xhale går ud på, sådan…? Overordnet… 
411 Per Kim Jamen det her er jo faktisk den centrale den i Xhale. Det er det her med, at…  
412 Sidsel Sms’erne, e-mails, support og…? 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
 

!
! ! Side 143 af 155!

413 Per Kim Ja, plus, at du kan vælge det, når du har behovet… Og på det tidspunkt du vil. Vi kan jo se, at 
trafikken er næsten lige stor døgnet rundt, så det er jo ikke, altså… Det er når man som 
individ har behovet, og du kan vælge, hvad det er, du vil have, du kan faktisk godt vælge, 
hvis du ikke vil have sms’er eller ikke have e-mail, det kan du vælge fra altså, det er dit valg, 
det er dig, der har, så det er også grundlæggende, men derudover er det jo også det her 
tailoring-princippet, det her at gøre det personligt, at det er faktisk relevant information, en 
information, der ikke er relevant kan være ret stoppende for processen…  

414 Sidsel Ja, så det er delt ind efter, hvad for et stadie man også er på? 
415 Per Kim Det er inddelt i forhold…) Altså det er den her, hvad stadie er du på, og så de her spor er 

lavet i forhold til, hvad du har svaret? Hvad, der er årsagen? Hvorfor er du motiveret, og det 
er også det der med priser og sådan… Det kommer også…) Det bliver også blandet ind i det, 
det er så en anden måde, det er ikke i det her, men det kommer også, altså ”nu har du jo 
sparet så og så mange penge, nu kan du købe…” Altså sådan nogle er der også i det ik, men 
det er ikke en del af det her. Hele det her kan I da også få en beskrivelse af. 

416 Sidsel Det vil vi meget gerne (Per Kim henter materiale). 
417 Per Kim Det skal I så bare lige være opmærksom på… Det er så den gamle version af Xhale, men der 

står jo lige nøjagtig nogen af de her ting, jeg siger her, altså om princippet, om hvordan det er 
bygget op, det er det samme stadigvæk, som det er beskrevet deri, ik? 

418 Sidsel Ja. Hvad er formålet med Xhale? 
419 Per Kim Det er at vi får et produkt, der er ligeså godt som alle andre rygestop-metoder, og at det skal 

være gratis og dermed billigt i drift, og det skal kunne nå mange, og alle de her ting har vi 
opfyldt. 

420 Sidsel Okay. 
421 Per Kim Det er ligeså effektivt som rygestopkurser, måske endda mere, men i hvert fald ligeså 

effektivt som alt det andet, det er gratis for alle, det er billigt i drift for os, og vi får mange 
flere igennem end, hvad man overordet har fået på alle andre mulige måder, og dvs., at vi har 
faktisk et produkt, der er landsdækkende, som kan skabe… ☺ Altså, kan håndtere mange, 
hvorimod hvis du skal have kommune og have grupper og ryge…) Altså, der er en masse 
logistik og det er begrænset, hvor mange du kan have igennem sådan et system. 

422 Sidsel Yes. Så det er effektivt, men også billigt for jer?  
423 Per Kim Det er en pointe, at det er ligeså effektivt, det er billigt, det rammer rigtig mange, og det 

rammer bredt, det er også en vigtig detalje i det her. 
424 Sidsel Ja. Hvad har effekten været af Xhale? Hvis du kan sige noget om det…? 
425 Per Kim Det er …) Den der (materiale), der var sådan en kort undersøgelse, det kan jeg ikke lige 

huske…) 
426 Anne Hvor mange år har I haft den? Xhale? 
427 Per Kim Xhale har vi haft i 10-11-12 år. 
428 Sidsel Okay, ja. 
429 Per Kim Der er lavet en ny en, vi kørte et forsøg i version 2, kan vi sige, ik, der lavede vi faktisk mere 

eller mindre tailored, så halvdelen fik den ene og halvdelen vi den anden, og der blev så lavet 
en analyse, som viste, at tailoring betød noget, altså jo mere personligt det var, jo bedre var 
det, men der målte vi så også på samme tid, hvor mange var røgfri et år efter, og det skal I 
lige… Der er mange tal, forskellige tal man bruger, når man snakker om det her, vores 
målinger er af et år efter, du har været igennem et forløb og der er 18 % røgfri viste det. 

430 Sidsel Okay, ja, har I et mål der, sådan hvornår man skal være røgfri, eller…? 
431 Per Kim Jamen altså normalt, normalt standard sådan på verdensplan, det er et halvt år efter, det er 

sådan en standard man efterhånden er ved at bruge, men når I hører nogen, der siger, at de er 
80 %, der er røgfri bagefter, så er det fordi de kun tænker på dem, der har været igennem 
kurset, at de ikke tæller frafald, dem har de sorteret fra, og de er lige efter, at kurset er slut. 

432 Sidsel Okay, ja, så de har ikke set på, om der er nogen, der er faldet tilbage? Og det har I med? 
433 Per Kim Det har vi med, fordi det er et helt år, alle… Alle der er faldet fra, alle vi ikke har kunnet få 

fat i, er blevet sat som rygere, så det er en meget konservativ måde vi har lavet, ik. 
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434 Sidsel Er der mange frafaldne så? 
435 Per Kim Mm, ja…det…) Det er jo svært at sige, fordi du kan jo godt stå registret i det her system, 

altså… Og alligevel være faldet fra, altså hvornår er du det? Det er svært at måle på. 
436 Sidsel Okay. Det er svært at måle på. 
437 Per Kim Det eneste vi jo bare kan vi sige er, hvad det et år efter er, hvad effekt det har haft, ik, og der 

er det 18 %, det lyder ikke af ret meget, men det er faktisk flot, ik, fordi normalt siger man til 
det halve år efter et voksent rygestop, der snakker man om, at det er rigtig flot med 20 %, 
altså… 

438 Sidsel Okay. 
439 Per Kim Så 18 % et år efter, det er på højde med alt muligt andet, ik. 
440 Sidsel Det er rigtig flot. 
441 Per Kim Så det har vi haft noget… Og nu forbedrer vi det så igen, så må vi håbe… Vores mål er jo at 

gøre det bedre og bedre og komme bredere og længere ud, ik. 
442 Sidsel Hvor mange brugere har I derinde? 
443 Per Kim Ik ret mange lige fortiden, fordi vi jo ikke har markedsført altså… Det er helt klart, at der er 

en sammenhæng med omtale og markedsføring, og hvor mange brugere der er. 
444 Anne Jeg havde ikke hørt om det, så jeg troede faktisk det var ret nyt. 
445 Sidsel Jeg havde faktisk heller ikke hørt om det ☺ 
446 Per Kim Der er et stykke tid siden vi har gjort markedsført noget, fordi, meget kører vi jo også 

igennem kommunerne, og de sådan ligesom giver det ud til dem og gør nogle ting og skoler 
osv. Så der er en del, der sådan ligger i det skjulte på den måde, ik? Men vi ligger på en, lige 
for tiden ligger vi på en omkring 300 om måneden, eller sådan noget lignende, ik? 

447 Sidsel Er det nye brugere? 
448 Per Kim  Det er nye brugere, det er virkelig markedsføring… Altså… En omtale i Godaften Danmark 

fx, to unge, der kommer ind, så havde vi 1000 tilmeldinger næste dag, ik? Det er virkelig 
noget ik. 

449 Sidsel Ja det… Det er virkelig noget, der batter, ja det… 
450 Per Kim Det er virkelig noget… Og vi har fundet ud af det her med markedsføring og reklamer i 

ungdomsblade osv., glem det!  
451 Sidsel/Anne Okay?/Nå? 
452 Per Kim Det er dyrt, og vi får meget ud af, at vi laver en masse events, vi uddanner frivillige, som går 

ud på skolerne og laver events osv., der får vi for de samme penge, får vi ligeså mange ind i 
et rygestopforløb, plus, vi får en snak, vi får en, nogle andre ting på længe med… I det. Så 
der er ingen grund til… At købe reklameplads, det er der ingen grund til, det er noget andet 
du skal gøre. 

453 Sidsel Okay, hvordan kan det være det ikke virker? 
454 Per Kim Jamen det kan I næsten svare selv på, med nogle af de ting, I er kommet med her ik, for hvad 

er det, der skal til, ik? Det er ikke en sjov reklame i et blad, det der kan rykke, der er noget 
andet, der skal til, der skal en debat, der skal et eller andet opmærksomhedsskabende, eller et 
eller andet ik, og det er jo et godt billede på det her med, at hvis du kommer ind og giver 
omtale i Tv-avisen eller i… Selvom man ikke siger de unge ser det, så skete der altså et eller 
andet, det kan vi, vi kan tydelig se lige med det samme, at der skete sådan en omtale et eller 
andet sted, ”boobs” så kom der sådan en top ik, så det er faktisk den bedste måde at få den 
omtalt, og det er jo så det vi vil køre lidt på i den kommende periode, men det bliver sådan 
lidt hemmeligt overfor de unge, og så kommer der den her aha-effekt, og den vil vi jo så 
gerne have medierne til at snakke… 

455 Sidsel I vil gerne have noget PR, eller hvad? 
456 Per Kim PR, og medierne til at fange den her aha-effekt, hvad fanden var det egentlig det her, der 

skete, ik? 
457 Sidsel Ja. Smart. 
458 Per Kim Allerhelst vil vi gerne starte en ny trend, og den nye trend skal jo så være aha, nå, var det det, 

ik? 



Lejlighedsrygning i de danske gymnasier  Kandidatafhandling CBS 
 

!
! ! Side 145 af 155!

459 Sidsel/Anne Ja/ja. 
460 Per Kim Altså uden at vide, hvorfor man gør det, man nu har fundet på at gøre, ik? Og jeg kan ikke 

afsløre det, hvad det er, det må jeg ikke… ☺ 
461 Sidsel Det er helt okay ☺ 
462 Sidsel Har I brugt nogle medie- eller kommunikationsbureauer, eller er det noget I selv står for det 

hele? 
463 Per Kim I det her tilfælde. Nu er det jo en pæn stor sum vi bruger på det her… Vi har fået 7,5 million 

af de der Knæk Cancer-penge til noget af det, også lige til det der med folkeskolen, så derfor 
har vi et…) Har vi været ude og udbudt i tre mediebureauer… Som så har givet… Et eller 
andet, og der bruges ca. de 2,5 på det. 

464 Sidsel Ja, okay. 
465 Per Kim Den del af det, ik? 
466 Sidsel Okay. 
467 Per Kim Så bruger vi så nogle af de andre ting, udvikling af nogle ting og nogle andre…) Fordi vores 

erfaring er altså, det kan ikke stå alene, det der skal…) Mediebureauer har også fået til 
opgave, altså reklamebureauer har også fået til opgave, at altså reklamebureauerne har fået til 
opgave, at de skal lave det her med medierne, så dvs. det bureau, der faktisk har vundet det, 
har et meget stærkt mediebureau på, som skal stå for den del.   

468 Sidsel Okay.  
469 Per Kim Og prøve at skabe omtale. 
470 Sidsel Og hype det lidt. 
471 Per Kim Og hype det lidt, det er fordi, det ved vi simpelthen er vigtigt, omtale af de her. 
472 Sidsel/Anne Ja/ja, okay. 
473 Per Kim Omtale er vigtigt. Kan vi komme med et nyt tal, eller et eller andet, altså et eller andet, hvor 

vi bare kan få medierne til at hoppe på den, det er simpelthen guld værd, det kunne være… Et 
eller andet som de…) 

474 Sidsel Når I har undersøgt de her ting, er det så meget kvantitative undersøgelser I har brugt? 
475 Per Kim Det er både og, det vil I også kunne se i den der (peger på materiale), for det er både og. Den 

gang det her blev lavet, der snakkede vi nemlig også meget omkring det her med 
lejlighedsrygere, og vi må simpelthen sige, at det kan vi ikke håndtere i det her system, 
Xhale. 

476 Sidsel Nej.  
477 Per Kim Det var simpelthen konklusionen den gang, det kan man ik, det er noget helt andet. 
478 Sidsel Det er noget andet. 
479 Per Kim Det er noget helt andet, der skal laves, hvis det er det, man skal have til, det kan godt være 

det kan kobles sammen med, det der vi sagde før, den der leg og afprøvning, men hvis man 
skal lave noget, som hjælper dem til at stoppe, altså… På samme måde som det her, så skal 
det være noget helt, helt andet. 

480 Sidsel Noget helt andet ja, det er det der med at faste rygere og lejlighedsrygere er to forskellige 
ting. 

481 Per Kim Det er to forskellige ting ja, der kan vi ikke bruge de der teorier, der ligger bag det her, der 
ligger jo nogen af de her psykologiske teorier bag det her, vi har brugt ik, det kan vi slet ikke 
bruge til dem her, vi kan ikke bare overføre det. 

482 Sidsel/Anne Nej/nej. 
483 Sidsel Jeg har faktisk ikke rigtig mere, har du noget? 
484 Anne Nej. 
485 Sidsel Nej, men det var rigtig spændende. 
486 Per Kim Ja. 
487 Sidsel Og vi kan i hvert fald bruge masser af det her, det du har sagt til noget, det er rigtig 

spændende, så tusind tak for det ☺ 
488 Per Kim Ja, jeg prøver at finde den der EU-rapport, for det er… Det er det der med attractiveness… 
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489 Per Kim Ja, det lyder rigtig spændende. 
490 Per Kim Det burde nok være en vinkel, I skal kigge på. 

Bilag 2: Fokusgruppeinterview 1 
I disse bilag beskrives hver enkelt fokusgruppeinterview, hvilket indeholder en beskrivelse af hver deltager, 

og en beskrivelse af rammerne og stemningen for interviewet. Alle interviewpersoner er anonymiseret, og vi 

har derfor refereret til dem via deres forbogstav af deres fornavn og efternavn.  

 

Roskilde Katedralskole, afholdelse 08/04-15 

 

Deltagere 

De fire deltagere bestod af to piger og to drenge, som er 1.g’ere på Roskilde Katedralskole. Tre af deltagerne 

er på Precontemplation-stadiet og én på Contemplation-stadiet. 

Interviewperson 1: KA, pige, 18 år. Hun ryger 5-10 cigaretter om måneden og er den eneste på 

Contemplation-stadiet. 

Interviewperson 2: SV, pige, 17 år. Hun ryger 5-10 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet.  

Interviewperson 3: JF, dreng, 16 år. Han ryger 10-12 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 4: JL1, dreng, 17 år. Han ryger 8-12 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

 

Rammerne for interviewet 

Fokusgruppeinterviewet blev afholdt i et lokale på Roskilde Katedralskole, og det valgte tidspunkt var en 

onsdag eftermiddag kl. 10.45 i de fire elevers mellemtime.   

Der var fra begyndelsen god stemning deltagerne imellem, de kendte alle hinanden ret godt og var 

afslappede og rolige. Snakken flød naturligt, og alle deltagere bød ind og blev hørt af de øvrige. Der var 

endvidere en fin fordeling mellem piger og drenge, og de farvede ikke hinanden til interviewet. Ingen af 

deltagerne var særligt fremtrædende, men JL var den mest tilbageholdende, men også han kom flere gange 

på banen.  

 

Stemningen 

I starten var deltagerne lidt stille, og der var en vis tilbageholdenhed, men de slappede hurtigt af og snart flød 

snakken. Det var en meget homogen gruppe, deltagerne følte sig godt tilpas blandt hinanden, og alle var 

gode til at byde ind med deres meninger. Vi bemærkede, at pigerne var lidt mere snakkesalige end drengene, 
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dog bemærkede vi ikke, at der var en væsentlig forskel på pigerne og drenges meninger omkring emnet. Dog 

bemærkede vi gennem KA’s udtalelser, at hun er på Contemplation-stadiet. Efter interviewet officielt blev 

afsluttet, måtte eleverne hurtigt skynde sig tilbage til time, og der var derfor ikke tid til megen snak. 

Bilag 3: Fokusgruppeinterview 2 
Sankt Annæ Gymnasium, afholdelse 09/04-15 

 

Deltagere 

Alle deltagerne er 3.g’ere på Sankt Annæ Gymnasium i Valby. Deltagerne bestod af en dreng og fem piger, 

og de er alle på Precontemplation-stadiet.  

Interviewperson 1: JL2, dreng, 18 år. Han ryger 5-10 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 2: IL, pige, 18 år. Hun ryger 5-10 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-stadiet. 

Interviewperson 3: MM, pige, 18 år. Hun ryger 3-5 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 4: NS, pige, 18 år. Hun ryger 10-15 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 5: NN, pige, 19 år. Hun ryger ca.10 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 6: KS, pige, 18 år. Hun ryger 7-8 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-stadiet. 

 

Rammerne for interviewet 

Interviewet blev afholdt i et lokale på Sankt Annæ Gymnasium for på den måde at skabe en afslappet 

stemning, hvor deltagerne kunne slappe af. Det valgte tidspunkt var en torsdag eftermiddag kl. 15.00, da det 

passede med at alle seks elever lige havde afsluttet dagens sidste undervisningstime på gymnasiet.  

Alle deltagerne havde på forhånd mødt hinanden op til flere gange til sociale arrangementer og på gangene 

på gymnasiet, da de alle er 3.g’ere. Der var god stemning mellem deltagerne fra begyndelsen, og de var 

meget snakkesalige indbyrdes. Det var derfor en ret homogen gruppe, som styrkede den sociale interaktion 

(Halkier 2012: 29). JL2, NN og KS gik i klasse sammen, og MM og IL gik i klasse sammen. Den mest 

fremtrædende af deltagerne var JL2, men også NM og KS bød mange gange ind i samtalen. NS og IL kom 

også flere gange på banen. MM var den mest tilbageholdende, men også hun kom på banen et par gange. Det 

var en større udfordring for moderatoren at moderere, da det var en større gruppe, og der var dermed stor 

dynamik hos deltagerne (Halkier 2012: 34).  
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Stemningen 

Deltagerne var spændte på at begynde fokusgruppeinterviewet fra start, og de var meget snakkesalige. 

Fokusgruppeinterviewet startede med at deltagerne skulle skrive deres tanker ned, som de derefter skulle 

sige højt. Dette medførte at alle fra start kom på banen, og snakken flød derfra naturligt. Der blev grinet og 

joket mellem deltagerne, og de følte sig godt tilpas blandt hinanden. De viste oprigtigt interesse for det 

debatterede emne, og bød ind med deres meninger. Ikke alle var enige med hinanden, og især JL2 var meget 

ekspressiv og havde stærke meninger, der satte gang i en dynamisk debat mellem deltagerne. Da interviewet 

officielt blev afsluttet, fortsatte deltagerne med smalltalk, og de takkede for et godt interview og for 

belønningen af pizza og sodavand, som vi forærede til dem. 

 

Bilag 4: Fokusgruppeinterview 3 
Randers Statsgymnasium, afholdelse 17/04-15 

 

Deltagere 

Alle deltagerne er 3.g’ere på Randers Statsgymnasium. Deltagerne bestod af fire piger, hvor tre af pigerne er 

på Precontemplation-stadiet og én pige på Contemplation-stadiet.  

Interviewperson 1: AB, pige, 18 år. Hun ryger max. 10 cigaretter om måneden og er den eneste på 

Contemplation-stadiet. 

Interviewperson 2: LM, pige, 18 år. Hun ryger cirka 40 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 3: CM, pige, 18 år. Hun ryger cirka 40 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 4: NG, pige, 18 år. Hun ryger cirka 40 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

 

Rammerne for interviewet 

Fokusgruppeinterviewet blev i dette tilfælde også afholdt i et lokale på elevernes gymnasium i Randers. Det 

valgte tidspunkt var en torsdag eftermiddag kl.12.30, kort efter elevernes sidste undervisningstime. Pigerne 

var klassekammerater og sås også meget udenfor skoletiden, og det var derfor en ret homogen gruppe. 

Fordelene ved at gruppen var så homogen var, at de var rigtig gode til at interagere med hinanden, og de var 

endvidere gode til at uddybe hinandens perspektiver (Halkier 2012: 30). Ulempen var dog, at gruppen var 

sværere at styre af moderator. Revideringen af vores spørgeguide til dette interview blev afspejlet i 

fokusgruppedynamikken: De snakkede indbyrdes til hinanden, de var ikke nervøse for at kommentere på 
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hinandens udtalelser. Endvidere producerede de viden, som ikke havde været tilfældet ved individuelle 

interviews, da gruppedynamikken var en stor årsag til vidensproduktionen, jf. Afsnit 10.2. De mest 

fremtrædende deltagere var LM og CM, men de to andre piger AB og NG kom også adskillige gange på 

banen.  

 

Stemningen 

I starten var de fire piger lidt stille og anspændte, men de blødte hurtigt op efter introduktionen og 

præsentationsrunden. Der blev igennem interviewet grinet en del, og man kunne mærke, at pigerne havde et 

tæt forhold til hinanden. Det blev dog afspejlet i interviewet, at gruppen var homogen på den måde, at 

indholdet blev lidt for konformt og unuanceret. Dette medførte derfor, at de var enige i mange udtalelser. 

Dette er en kritik, vi tager under betragtning, men vi vurderer, at pigernes udtalelser godt kan bruges, da der 

alligevel var forskel på deres udtalelser, jo længere vi kom i interviewet, jo mere uenige blev de også med 

hinanden. LM havde bl.a. en mere trodsig attitude og blev mere provokeret af antirygereklamerne i forhold 

til de andre piger, og vi kunne også tydeligt mærke gennem AB’s udtalelser og adfærd, at hun er på 

Contemplation-stadiet. Derudover fik moderator hver enkelt til at uddybe deres udtalelser, inden de andre 

kunne nå at påvirke deltageren. Især til dette interview brugte moderator laddering-teknikken. Da interviewet 

afsluttede efter en time måtte pigerne gå med det samme, ikke pga. manglende interesse for emnet, men da 

de havde planer, de skulle nå lige efter.  

 

Bilag 5: Fokusgruppeinterview 4 
Nørre Gymnasium, afholdelse 24/04-15 

 

Deltagere 

Alle deltagerne er 1.g’ere på Nørre Gymnasium. Deltagerne bestod af tre drenge og en pige, og de er alle på 

Precontemplation-stadiet.  

Interviewperson 1: FH, dreng, 18 år. Han ryger 10-20 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 2: CN, dreng, 16 år. Han ryger cirka 15 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 3: LK, dreng, 16 år. Han ryger cirka 20 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-

stadiet. 

Interviewperson 4: JR, pige, 16 år. Hun ryger 5-10 cigaretter om måneden og er på Precontemplation-stadiet. 
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Rammerne for interviewet 

Interviewet blev afholdt i et mødelokale på Nørre Gymnasium en torsdag eftermiddag kl.16.00. Deltagerne 

til dette interview var klassekammerater og havde lige afsluttet dagens sidste undervisningstime på 

gymnasiet. 

Ligesom i det forrige fokusgruppeinterview i Randers, kunne det mærkes at revideringen af vores 

spørgeguide havde medvirket til, at gruppedynamikken var bedre end i de to første fokusgrupper. Der var en 

rigtig god interaktion, og de var meget nærværende under hele interviewet. Derudover var de meget 

engagerede, og alle var lige gode om at komme på banen med hver deres meninger.  

 

Stemningen 

De fire deltagere var meget afslappede fra start og var ivrige for at komme i gang med interviewet. Der var 

en god rigtig god gruppedynamik, hvor de uddybede hinandens udtalelser. De var rigtig gode til selv at holde 

samtalen kørende og holde sig inden for emnet. Derfor skulle moderator ikke bruge meget energi på at styre 

dem eller bede dem om at uddybe deres svar yderligere.   

Selvom vi til dette interview havde en enkelt deltager på 18 år og dermed myndig, kunne det ikke mærkes, 

og han agerede ikke anderledes end de andre 16-årige deltagere. Dette kan skyldes, at han ligesom de andre, 

er 1.g’er og dermed dagligt omgås 16-17 årige, som han påvirkes af. Endvidere kunne der heller ikke 

mærkes en forskel på den ene piges meninger i forhold til de andre drenges holdninger.  

Efter selve interviewet var deltagerne endvidere meget interesseret i at høre mere omkring emnet og vores 

speciale, og de var meget taknemmelige for vores belønning af pizza og cola. 
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Bilag 6: Kategorisering af data fra fokusgruppeinterviewene 
 
Tegnforklaring: 

[..?..] Ord eller sætning er ikke forstået, fx ved mumlen. 
...) Sætningen blev ikke færdiggjort, sætningen blev afbrudt, eller ikke afsluttet 

korrekt, grammatisk set. 
… Tænkepause, udtryk som ”øh” eller lignende. 
☺ Grin. 

 
 
Deres identitetskonstruktion 
 

1. ”Man symboliserer, at man er lidt sej, fordi man tør.” (Bilag 4: CM, 10.07) 
2. ”Man kommer ikke udenom, at man tænker over, hvordan man sidder med cigaretten, og hvordan 

man ser ud.” (Bilag 3: JL2, 15.40)  
3. ”Jeg synes lidt, det er den generelle holdning, at det er sejt at ryge.” (Bilag 4: CM 09.35)  
4. ”Også især for os der er under 18, så er det lidt sejt, at gøre det, ik? Så tænker man meget over, hvad 

andre tænker om en.” (Bilag 5: LK, 05.03) 
5. ”Jeg føler mig mere afslappet, når jeg står med en cigaret i hånden.” (Bilag 3: KS, 16.26) 
6. ”Ja, det er akavet.” (Bilag 5: CN, 05.24) 
7. ”Det er lidt sejt ik? Også bare den følelse af, at man udfordrer lidt sig selv. Man udfordrer lidt sig 

selv ved at sætte livet på spil. Rygning er jo ikke ligefrem sundt.” (Bilag 5: FH, 04.50) 
8. ”Jeg voksede op med sådan nogle tyggegummicigaretter, hvor mine veninder og jeg vi tog over i den 

anden gård, og ”orrh” vi går i 6. klasse, fordi vi ryger, ik? Og jeg tror egentlig bare, at siden det…) 
Jeg fik engang at vide, at jeg så sej ud, når jeg røg, og så er der også lidt af den der, nå okay, jeg er 
voksen, og jeg er fancy, og jeg sidder med en smøg, ik? Og er lidt cool… Så jeg tror også det er en 
stor del af det.” (Bilag 3: NN, 16.02) 

9. ”Det er sådan lidt badass.” (Bilag 3: NS, 15.36) 
10. ”Jeg kan godt lide attituden.” (Bilag 3: NS, 10.15) 
11. ”Man virker, ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige, ældre.” (Bilag 4: CM: 07.30) 
12. ”Det er fordi, det ikke er alle, der må. Altså alle må jo ikke ryge, man skal jo være 18, så derved 

symboliserer, at man er ældre ved, at man har cigaretter og kan ryge.” (Bilag 4: CM, 07.40) 
13. ”Det symboliserer et eller andet med, at man tør, fordi man ved jo godt, at det er farligt, man ved 

godt det er dumt, men alligevel så gør man det.” (Bilag 4: CM, 10.07) 
14. ”Det er lidt spændende måske.” (Bilag 4: NG, 10.15) 

 

De sociale relationer 
 

1. ”Jeg tror også klart, at man kan gå udenfor og holde den der dansepause, uden at tage en smøg, men 
så det bare lige det, at de fleste, der er udenfor på det tidspunkt og sådan, står lige og ryger, og sådan, 
årh nu har jeg også lige lidt lyst til at ryge en smøg.” (Bilag 3: NN, 14.12) 

2. ”Altså når først det bliver senere, så står halvdelen af festen udenfor og ryger, og det er også fordi, 
det er ikke lige alle, der lige står og orker at stå og pumpe med armene i tre timer, og os plus, altså 
jeg kan rigtig godt lide at stå og tale med folk.” (Bilag 3: JL2, 13.05) 

3. ”Altså jeg er egentlig lidt af den holdning, at det er mit eget valg, at jeg gør det, så det skal de 
egentlig ikke blande sig i.” (Bilag 4: CM, 12.23) 
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4. ”Altså jeg tror ikke rigtig, at det ville have nogen påvirkning på mig, ærlig talt, altså det er jo mig 
selv, der bestemmer det, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle stoppe, fordi de sagde det.” (Bilag 2: JF, 
14.10) 

5. ”Der er også nogen folk, jeg bare ikke gider at ryge sammen med, fordi man ved, i det man bare 
tager en cigaret frem, så kommer alt det der bare, og så mister man ligesom alt lyst til det og sådan 
noget.” (Bilag 4: LM, 11.45) 

6. ”Ja altså, det påvirker jo også en, altså hvis man er sammen med nogen der ryger, hvis man er 
sammen med en stor gruppe, hvor næsten alle ryger, så er der større sandsynlighed for, at man selv 
kommer til at ryge den dag, end hvis man er sammen med kun ikke-rygere, så altså på den måde 
påvirker det jo os.” (Bilag 2: JL1, 13.42) 

7. ”Sidste sommer hvor jeg var på festival, der ryger man, så sidder man i campen. Der røg jeg en del.” 
(Bilag 2: KA, 47.49) 

8. ”Hvis man går udenfor og man ikke ryger og står sammen med alle rygerne, så tror jeg man kan føle 
sig udenfor.” (Bilag 4: CM, 06.38) 

9. ”Det er heller ikke fordi, det er fedt at være en ryger til mine øjne i hvert fald. Det er jo en taber, 
synes jeg.” (Bilag 5: CN, 32.30) 

10. ”Dem der ikke ryger, dem gør man lidt grin med agtigt.” (Bilag 5: FH, 08.03) 
11. ”Man kommer til at snakke med andre mennesker.” (Bilag 4: NG, 05.25) 
12. ”Det er på en eller anden måde lidt nemmere at falde i snak med nye mennesker. Man behøver ikke 

at være akavet.” (Bilag 4: LM, 05.40) 
13. ”Man er lidt fælles om, at stå udenfor og ryge. Så ja, det er meget hyggeligt.” (Bilag 4: CM, 05.52) 
14. ”Jeg tror, det ville være mærkeligt bare at spørge: Skal vi lige gå udenfor og stille os i en gruppe? 

☺” (Bilag 4: AB, 06.05) 
15. ”Jeg tror også godt, det kan vise til nogen, især hvis det er nogen som ryger. Så kan det godt vise at 

man…) Hvis man så også ryger, så er man ik så kedelig, så viser det måske lidt, at så er man med på 
den.” (Bilag 2: JF, 10.20) 

16. ”Det er hyggeligt, det er socialt. Det skaber ligesom et fællesskab.” (Bilag 3: KS, 07.17) 
17. ”Folk føler sig godt tilpas på en eller anden måde i modsætning til at stå sammen med rygerne og ik 

ryge. Så føler man sig ikke ligeså godt tilpas.” (Bilag3: IL, 16.55) 
18. ”Det er ofte, jeg bliver tilbudt, og så er det ikke fordi jeg har lyst til at sige nej.” (Bilag 2: JL1, 

08.07) 
 

De opfatter ikke sig selv som rygere 
1. ”Ja, men det jo…) Altså festrygning, det er jo, det jo ikke ligeså farligt, eller det har jeg i hvert fald 

ikke et indtryk af, at det er.” (Bilag 2: SV, 14.56) 
2. ”Den ligger også meget vægt på faste rygere…) Vi er jo som sagt festrygere, ik?” (Bilag 5: FH, 

18.07) 
3. ”Ja, men det er jo…) Altså festrygning, det er jo, det er jo ikke ligeså farligt, eller det har jeg i hvert 

fald ikke et indtryk af, at det er.” (Bilag 2: SV, 14.56) 
4. ”Jeg synes den var lidt misvisende i starten, det er, hvis man er fast ryger.” (Bilag 3: NN, 42.25) 
5. ”Jeg er glad for at jeg kan sige nej tak til en smøg. At jeg ikke skal bruge penge på mine egne 

smøger. Jeg nasser bare.” (Bilag 3: NN, 52.20) 
6. ”Det er svært at forholde sig til, fordi jeg har det godt.” (Bilag 3: KS, 32.58) 
7. ”Så længe jeg ikke gør det fast, så kan det altså ikke være ligeså slemt.” (Bilag 4: CM, 23.55) 
8. ”Jeg vil sige, at jeg langt fra er fast ryger. Ret langt fra, for jeg har aldrig selv købt.” (Bilag 2: JF, 

46.58) 
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Det stadie, de befinder sig på i forhold til et rygestop 
Precontemplation-stadiet 

1. ”Men alligevel så tænker jeg ikke så meget over faktisk, hvad der sådan sker, sker hernede, når jeg 
lige står med en smøg i munden til en fest.” (Bilag 5: LK, 23.15) 

2. ”Man tænker ikke over det.” (Bilag 5: CN, 23.22) 
3. ”Nej overhovedet ik.” (Bilag 5: JR, 23.23). 
4. ”Jeg regner det ikke som værende et problem, så jeg har ikke tænkt mig at stoppe.” (Bilag 3: IL, 

03.36) 
5. ”Jeg plejer at sige: Jeg stopper, når jeg har lyst, og lige nu har jeg ik lyst.” (Bilag 4: NG, 12.35) 
6. ”Jeg synes ik, det er så skadeligt for mig at ryge den ene smøg den sjældne gang, så tænker jeg, det 

ikke er så alvorligt.” (Bilag 3: NN, 55.17) 
 

Contemplation-stadiet 

1. ”Det er nogle ret store tal, når man sådan tænker over det. Og de har også gjort det ret dramatisk det 
der med musikken og ild og sådan noget, så jeg synes det er ret skræmmende, det påvirker da mig.” 
(Bilag 2: KA, 24.33) 

2. ”Altså jeg tænker over det, og jeg har også prøvet at stoppe flere gange, men det er egentlig mest 
fordi jeg tænker på mig selv, at det egentlig rigtig usundt, og det egentlig virkelig dumt” (Bilag 4: 
AB, 12.39) 

3. ”Det er fedt, at den lægger vægt på, hvad der sker, hvis man lader være i stedet for, hvad der er 
dårligt, hvis man bliver ved. Så tænker man, ej jeg vil også have sådan nogle flotte lunger. Det er 
noget andet.” (Bilag 2: KA, 39.44) 

 
 

Myndighed, og budskabets udformning og dets relevans 
Myndighed 
 

1. ”Men også fordi, jeg tror, at fordi vi er festrygere, så, altså jeg føler i hvert fald ikke, at det 
henvender sig til mig, når jeg ser en eller anden rygekampagne, fordi jeg ik er fast ryger, så føler jeg 
ikke, at det er mig…)” (Bilag 4: CM, 43.41) 

2. ”Der kommer ikke noget nyt på bordet, synes jeg, så jeg ved, at det er skadeligt, og den der ene 
cigaret gør så og så meget, det er så og så mange minutter, og det har jeg ligesom, det er jeg bevidst 
om… Plus at skræmmekampagner irriterer mig ad helvedes til.” (Bilag 3: JL2, 26.42). 

3. ”Jeg er bare irriteret over de skræmmekampagner. Jeg kan være sådan lidt, nu ryger jeg, fordi de er 
træls.” (Bilag 3: KS, 41.37) 

4. ”Altså jeg går i protest, når sådan noget det sker.” (Bilag 4: LM, 12.16) 
5. ”Jeg er egentlig sådan lidt af den holdning, at det er mit eget valg, at jeg gør det” (Bilag 4: CM, 

12.23) 
6. ”Jeg tror, det vil gøre mig mere trodsig på en eller anden måde.” (Bilag 4: LM, 14.20) 
7. ”Jeg tror, at hvis min mor blev sur, så vil jeg da bare begynde at ryge endnu mere, for det skal hun 

da bare ikke bestemme.” (Bilag 4: NG, 15.03) 
8. ”Alt efter hvordan det bliver sagt, så hvis man sætter sig ned og har en voksen samtale om det, så 

kan man nok godt komme til en enighed om at prøve at stoppe med at ryge, men hvis det bliver et 
forbud, så tror jeg det kan gå rigtig galt.” (Bilag 4: LM, 15.30) 

9. ”Altså jeg har det stadigvæk sådan, at det er min egen beslutning.” (Bilag 4: CM, 16.05) 
10. ”Nu er vi efterhånden også blevet så gamle, at vi godt selv kan tage den beslutning.” (Bilag 4: CM, 

16.33) 
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11. ”Jeg vil da næsten sige, at det ville betyde mere, hvis det var vennerne, der sagde det, fordi man er 
mere på samme niveau med en.” (Bilag 4: CM, 16.54) 

12. ”Det ryger ikke rigtig ind, vi ser det ligesom bare.” (Bilag 4: NG, 23.22) 
 

Budskabets udformning og relevans 

Passiv rygning: 

1. ”Altså det der med passiv rygning, det er så nok det, der påvirker mig mest, for det er ligesom mit 
valg at ryge, det er ikke dem, der står ved siden af mig.” (Bilag 4: LM, 26.32) 

2. ”Det har en meget større effekt, fordi man kan godt sætte sig i hendes sted, at hun går jo hen til 
vinduet for ikke at påvirke sit barn. Ja, det er noget man ikke tænker over, det der med den usynlige 
røg.” (Bilag 3: MM, 35.00) 

3. ”Jeg synes, det påvirker mig meget mere, også fordi det er et lille barn. Man kommer til at tænke 
over hvad konsekvenserne kan være. Men man kunne også godt se sig selv stå i situationen ved at 
stå og ryge.” (Bilag 4: CM, 26.55) 

 
Humoristiske budskaber: 

1. Det var meget sjovt, men jeg tror ikke den ville påvirke mig. Den påvirker mig ikke på den måde. 
Jeg synes den er meget sjov og meget sød…)” (Bilag 3: KS, 45.05) 

2. ”Men det ville overhoved ikke påvirke mig på nogen måde, det var alt for sjovt.” (Bilag 3: NM, 
46.34)  

 

Ny information og relevant situation: 

1. ”Hvis en skræmmekampagne rigtig skal fungere, skal den komme med informationer, vi ikke kender 
til.” (Bilag 3: KS, 33.30) 

2. ”Det er altså også igen noget man godt ved. Man er blevet informeret om, hvor stort et problem det 
her det er. Så det rører mig ikke specielt meget. Igen, det er mit eget valg.” (Bilag 4: CM, 40.12) 

3. ”Jeg har set det i mange programmer, men jeg er begyndt at blive træt af det, for de siger det samme 
hver gang, så jeg gider ikke. Altså, der kommer ikke noget nyt på bordet.” (Bilag 3: JL2, 26.35) 

4. ”Det kunne faktisk også godt være, at der mangler lidt information om, hvad der sker, når man ikke 
ryger så meget, for alt det der er jo fokuseret på, hvis man er livslang ryger.” (Bilag 4: CM, 48.34) 

5. ”Fokuser på den fact, at det ikke er noget man gør fast. Ikke så meget tjære i lungerne efter en pakke 
smøger på en uge. Men det her sket, når du ryger denne ene cigaret i løbet af en uge” (Bilag 3: NN, 
47.05) 

6. ”Jeg tror også, man kan fokusere noget på og sige, ja hvad kunne man gøre i stedet. Det er mere, at 
appellere til den der sidder på en bar og ikke selv ryger, og som overvejer kraftigt om man skulle 
tage en smøg, for det var den måde jeg selv startede med det.” (Bilag 3: NN, 50.26) 

7. ”Altså hvis det var mere personligt. Altså hvis det var mere sådan noget i forhold til hver man 
indtager af cigaretter fx i løbet af et år eller sådan noget, så tror jeg måske det vil ramme lidt hårdere, 
hvis de sagde hvor meget det så betød, fordi det der er mere sådan en der ryger en pakke om dagen, 
og så tænker man sådan lidt, det gør jeg ikke, og jeg er ikke afhængig så på den måde. Så tænker 
man sådan lidt, den reklame har ikke noget med mig at gøre.” (Bilag 5: JR, 24.26) 

 
Frygt: 

1. ”Jeg ved ikke om det bare er fordi at jeg er festryger, at jeg ikke tænker ligeså meget over det.” 
(Bilag 4: NG, 23.45) 

2. ”Jeg tænker, at det er klamt, når jeg lige ser det, men så tænker jeg ik videre over det, fordi det er det 
der bliver reklameret aller aller mest med.” (Bilag 4: LM, 29.12) 

3. ”Jeg synes, det bliver hurtigt meget overdrevet.” (Bilag 4: NG, 29.44) 
4. ”Det gør en, på en eller anden måde trodsig” (Bilag 4: AB, 43.18) 
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5. ”Jeg synes, skræmmekampagner…) Jeg bliver mere bekymret for fastrygerne, og ikke så meget på 
mig selv overhoved, fordi 10 smøger om måneden, det dør jeg nok ik af… lige med det samme på 
den måde.” (Bilag 3: NN, 27.44) 

 

Positivt ladede budskaber: 

1. ”Hvis det nu var en blanding. At der måske så var en person i en video, som man holder af, et barn 
eller sådan noget, og så kommer op med nogle facts om, at, et eller andet med at de får de der 
sygdomme, diabetes eller sådan noget. Og så også… I starten kan der komme det der og så til slut, at 
du kan gøre en forskel. For hver gang du stopper så går der 10 timer og så er du glad igen.”(Bilag 5: 
FH, 39.45). 

2. ”Det har man meget mere lyst til at se, de prøver ikke at give en skyldfølelse og alt mulig.” (Bilag 4: 
IL, 41.00) 

3. ”Jeg vil sige sådan… Det får virkelig en til at tænke over, at der faktisk sker noget med at man 
stopper, at der faktisk sker noget godt, hvis man stopper. Jeg vil sige, den virker sådan meget godt, 
den der, måske bedre end de andre, sådan med, at man faktisk også får noget ud af, hvis man 
stopper…)” (Bilag 5: LK, 27.05) 

4. ”Man hører meget mere efter, man husker det så meget mere bedre.” (Bilag 4: CM: 32.30) 
5. ”Måske  mere hvis man får den der opmuntring, du kan godt gøre det.” (Bilag 4: CM: 43.04) 
6. ”Man tænker mere over det for man fik sådan en nå ja.” (Bilag 4: LM, 35.55) 
7. ”Fordi man ik føler sig dømt [..?..] Det er mere, ja du kan godt, kom.” (Bilag 4: LM, 36.15) 
8. ”Jeg tænker, den der positive, den var god…)” (Bilag 4: LM, 42.00) 

 
 

!
 

 


