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ABSTRACT 

 

An exploratory study of occasional smoking  

An increased focus on health issues in Denmark has led a high number of Danes to cut 

down on smoking either entirely or at least significantly. While the number of smokers 

who smoke on a daily basis is in decline, the number of occasional smokers is steadily 

increasing. At the same time smoking and smokers have become stigmatized as a result 

of intensified health promotion initiatives. While smoking is proven harmful whether 

you smoke 20 cigarettes a day or two per week, the number of occasional smokers is 

still increasing regardless of a common awareness of the hazardous effects of smoking. 

Furthermore, occasional smokers limit smoking to specific situations and claim not to 

be addicted to nicotine indicating a different cause behind smoking than a mere physical 

addiction. Together these observations form the basis and point of departure for the 

problem statement. The objective of this thesis is to investigate what motivates some 

consumers to smoke occasionally from a Consumer Behavior point of view.  

The study conducted to examine the reasons behind occasional smoking is based on 

empirical findings. These findings were gathered through eight in-depth interviews with 

Danish consumers who define themselves as occasional smokers. These were analyzed 

to gain insight into occasional smoking as a social and cultural phenomenon. Due to the 

explorative nature of the thesis and the fact that the topic has not yet been explored in a 

Danish research context the theoretical framework draws on both theories within the 

field of consumptions studies and sociology. Furthermore the theoretical frame of 

reference is based on main themes of the thesis, which also serve to structure the 

analysis. The main themes identified are: Identity Construction, Societal Context, Social 

Relations and the Symbolic Meaning of the Cigarette.  

The result of the qualitative research indicates that the reasons behind occasional 

smoking can be divided into three main themes representing the benefits of smoking 

which are 1: the social benefit, 2: The emotional benefit 3: the relational benefit. 
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Furthermore the study concluded that the informants’ cigarette consumption is closely 

linked to the construction of identity. The consumption of cigarettes symbolizes a 

spectrum of different identities each determined by different motivational factors, which 

are also tied to the benefits. This allows the occasional smoker to construct various 

possible identities linked to their smoking habits, which are inhabited according to self-

image.  This means that the occasional smoker is able in one context to perceive himself 

as a non-smoker in order to maintain a certain self-image, while in another consider 

himself a smoker. The different occasional smoker identities were categorized into sub-

categories: The Bon Vivant, The Social Smoker, The Emotional Smoker, The 

Responsible Smoker and The Former full-time smoker.  

Campaigns against smoking often neglect to address the occasional smoker as an 

important target group and current campaigns have little effect on occasional smokers 

according to the informants. Due to this the thesis provides a discussion on the findings 

in terms of managerial implications, which include recommendations for organizations 

focused on anti-smoking campaigns. The recommendations include the following: an 

increased focus on health consequences for the occasional smoker, approaching 

occasional smokers in their natural surroundings, inform rather than preach, treat 

occasional smokers as a homogeneous group and finally make them realize they too 

have an addiction.  

The explorative nature of this thesis can be viewed as a point of departure for further 

studies. 
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FORORD 
Dette speciale er et resultat af lidt over et halvt års intensivt arbejde med at forstå 

fænomenet lejlighedsrygning. Gennem processen er vores egen identitet som 

lejlighedsrygere blevet udfordret gang på gang, når vi over en kop kaffe og en cigaret 

har diskuteret og funderet over hvad det er som gør, at vi kalder os selv for 

lejlighedsrygere.  

Vi har fundet et emne for specialet, som kombinerer vores interesse i sociokulturelle 

fænomener, samt hvad disse har af betydning for hvordan vi som mennesker interagerer 

i verdenen, sammen med vores forkærlighed for kommunikation. Det har været vores 

ønske ikke blot at komme ind under huden på lejlighedsrygerne, men samtidigt 

reflektere over hvordan man rent kommunikativt skal henvende sig til denne gruppe af 

mennesker, hvis målet er at nedbringe antallet af lejlighedsrygere.  

Processen som vi har været igennem den sidste tid har budt på mange udfordringer og 

problemstillinger, som vi måtte tackle som de dukkede op, men samtidigt har processen 

budt på lige så mange spændende nye (selv)erkendelser og indsigter, der hele tiden har 

først os videre i processen. Resultatet af de mange udfordringer og løsninger herpå er 

tilsammen blevet til dette speciale. 

Vi vil gerne takke alle de personer som har stillet deres tid til rådighed under 

udarbejdelsen af dette speciale. Tak til interviewpersonerne som åbnede op for en 

spændende verden omkring lejlighedsrygning. Tak til vores familier som har givet 

husly, kost og støtte igennem processen. Tak til vores venner for jeres evne til at lytte 

tålmodigt til os og tage del i inspirerende diskussioner. Til sidst en stor tak til vores 

vejleder Heidi Boye for god vejledning og faglig sparring gennem processen.  
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 
 
 
 
Indledning 

Sundhedsbølgen vælter ind over Danmark og gennem de senere år er flere og flere 

danskere begyndt at føre en sundere livsstil. Dagligt eksponeres vi for 

sundhedsfremmende budskaber, der søger at motivere os til en sundere livsstil. Rygning 

kan dræbe er blot en af mange advarsler om risikoen ved at føre en usund livsstil, 

hvilket har store økonomiske konsekvenser for samfundet. Særligt myndighederne står i 

spidsen for at hæve sundhedsniveauet og gennem lovgivning og kampagner søger de at 

sætte rammerne for, hvordan sundhed skal udleves, samt motivere danskerne til at 

prioritere sunde alternativer. Dette møder stor opbakning blandt den danske befolkning, 

hvilket en undersøgelse udarbejdet af TrygFonden (2008) omkring sundhedsfremme og 

forebyggelse viser. Her siger 72 procent af danskerne, at de ønsker, at det offentlige 

tager et større ansvar for at sikre sunde rammer for befolkningen. Mere specifikt kan 

man tale om, at der er sket en holdningsændring blandt danskerne, som i højere grad 

efterstræber et nyt sundhedsideal, hvor der ikke er plads til usunde fødevarer, alkohol og 

cigaretter. 

I kølvandet på sundhedsbølgen er specielt rygning blevet mere tabuiseret og der er 

opstået en tendens, hvor det i højere grad betragtes som socialt uacceptabelt at ryge.  

Hvor rygere før i tiden blev betragtet som værende smarte trendsættere og cigaretten var 

et statussymbol, forbindes det nu i større grad med værdier associeret med 

ressourcesvage personer (Grøn, 2011). Du er ik’ sej fordi du ryger, du mister faktisk liv 

af det, klamme!! (Facebook, 2012). Dette er blot en af de mange grupper på internettet, 

som udtrykker en negativ holdning til rygere. Holdningsændringen peger i retning af en 

tendens, hvori det forventes, at man tager ansvar for sit eget liv og fællesskabet ved at 

leve op til samfundets sundhedsidealer. Dette har affødt debat om, hvorvidt udviklingen 
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medfører en stigmatisering af befolkningsgrupper, som vælger ikke at tilslutte sig 

sundhedsstrømmen (Sundhedsstyrelsen, 2008). 

 

Som følge af det øgede fokus på sundhed, har mange rygere valgt at kvitte cigaretterne, 

hvilket har medført et markant fald i andelen af dagligdagsrygere. En undersøgelse fra 

Kræftens Bekæmpelse viser, at siden 2007, hvor rygeloven trådte i kraft, er 400.000 

danskere stoppet med at ryge (Sundhedsstyrelsen, 2011). Bemærkelsesværdigt er det 

dog, at antallet af lejlighedsrygere er stigende og dette tal er med til at opveje det fald af 

dagligdagsrygere, der har været inden for de seneste to år (Kræftens Bekæmpelse, 

2010a). Særligt er antallet af lejlighedsrygere stigende blandt de højtuddannede, som på 

trods af deres kendskab til de skadelige fysiske virkninger, vælger at ryge af og til 

(Andreasen, 2012). Dertil kommer at de højtuddannede ofte fører en sundere livsstil 

samtidig med, at denne gruppe af befolkningen har ressourcerne til at gennemføre et 

rygestop (ibid). På trods af det stigende antal lejlighedsrygere har man hverken fra 

regeringens eller sundhedsorganisationers side udarbejdet kampagner målrettet 

lejlighedsrygere, selvom der samfundsmæssigt og politisk altid vil være en interesse i at 

nedbringe antallet af rygere af socioøkonomiske årsager. Dertil har vi erfaret, gennem 

en række forundersøgelser for specialet, at nuværende rygestopkampagner ikke taler til 

lejlighedsrygere, da det tyder på, at deres motivation til rygning samt rygeadfærd 

adskiller sig fra dagligdagsrygere, som er den primære målgruppe for kampagnerne 

(Sundhedsstyrelsen, 2012). I bestræbelsen på at nedbringe antallet af rygere, mener vi 

derfor, det er nødvendigt at undersøge lejlighedsrygning som et enestående fænomen 

for at kunne udarbejde rygestopinitiativer målrettet denne gruppe.  

  

 

Hvorfor lejlighedsrygning? 
Uanset om man som lejlighedsryger ryger 20 cigaretter om ugen eller en hver fjortendes 

dag kan forbruget være skadeligt, da selv små mængder røg medvirker til 

følgesygdomme (Kræftens Bekæmpelse, 2010b). At lejlighedsrygere kan begrænse 

deres cigaretforbrug til specifikke situationer og ikke ryge på daglig basis, kan vidne om 

at der ligger en anden motivation bag lejlighedsrygning end en fysisk afhængighed. I en 

tid hvor det vi forbruger, mere end nogensinde er med til at symbolisere hvem vi er, kan 
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man undre sig over, at personer som ikke er afhængige af tobakken, alligevel vælger at 

lade sig associere med cigarettens negative symbolværdi. Samtidig er vi via et forstudie 

af lejlighedsrygning og generelle dagligdagsobservationer af dette fænomen blevet 

opmærksomme på, at lejlighedsrygere ikke responderer på rygestop kampagner. 

Tilsammen peger ovenstående betragtninger i retningen af, at det ikke er mængden af 

cigaretter der konsumeres som er den afgørende faktor for hvorvidt man betragter sig 

selv som lejlighedsryger. Således tyder det på, at det er et spørgsmål om selvopfattelse 

der står central for definitionen af lejlighedsryger og ikke mængden.   
Dette speciale udspringer af en undren omkring lejlighedsrygning som et kompleks 

socialt og kulturelt fænomen, der i en dansk kontekst stadig forbigås af det offentlige og 

sundhedsorganisationerne, som et vigtigt segment af rygere. Vi ønsker at sætte fokus på 

højtuddannede lejlighedsrygere og deres motivation til rygning, da andelen af 

lejlighedsrygere er højest her. Vi mener, at det er nødvendigt at undersøge de 

bagvedliggende bevæggrunde for rygning for at få en større forståelse af, hvordan man 

kan motivere et eventuelt rygestop. Derfor lyder problemformuleringen som følgende: 

 

 

Hvad er årsagen til, at nogle forbrugere vælger at ryge lejlighedsvist? 

 

 

Til at besvare dette spørgsmål vil vi tage udgangspunkt i en række 

undersøgelsesspørgsmål, som vi mener hver især bidrager til en nuanceret forståelse af 

lejlighedsrygning. 

 

1. Hvilken udvikling er der sket på rygerområdet set ud fra en dansk 

samfundsmæssig kontekst siden 1990erne? 

Med dette spørgsmål ønsker vi at kortlægge udviklingen i samfundet i forhold til 

rygning. Fokus vil være på den frembrusende sundhedsdiskurs og politiske 

tiltag, samt hvordan disse tilsammen har ændret betydningen af at være ryger i 

Danmark.  
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2. Hvordan påvirker samfundets udvikling på rygeområdet lejlighedsrygernes 

rygeadfærd og holdning til rygning?  

Dette spørgsmål har til formål at undersøge, hvordan de samfundsmæssige 

holdninger til rygning er med til at påvirke lejlighedsrygernes rygeadfærd og 

selvopfattelse, samt hvordan dette bidrager til en stigmatisering af rygere 

generelt. 

 

3. Hvilke symbolske betydninger har cigaretten for lejlighedsrygerne? 

Spørgsmålet skal bidrage til en forståelse af de symbolske betydninger 

lejlighedsrygerne tillægger cigaretten, samt hvordan de bruger cigaretten til at 

udtrykke hvem de ønsker at være.   

 

4. Hvilken betydning har de sociale relationer for lejlighedsrygernes rygevaner? 

Ud fra en betragtning om at lejlighedsrygning oftest finder sted i sociale 

arenaer, ønsker vi at analysere, hvordan de sociale relationer påvirker 

lejlighedsrygernes rygevaner, samt hvilke fællesskabsmekanismer der gør sig 

gældende imellem lejlighedsrygere. 

 

5. På hvilke måder bidrager cigaretforbruget til lejlighedsrygernes 

identitetsdannelse?  

Som opsummerende på foregående analysespørgsmål vil vi med dette spørgsmål 

diskutere, hvordan samfundets indvirkning på lejlighedsrygerne, cigarettens 

symbolske betydning og de sociale relationer påvirker lejlighedsrygernes 

identitetsdannelsesproces, både hver for sig men også i samspil mellem 

hinanden.  

 

6. Hvilke kommunikative anbefalinger til anti-ryge organisationer kan udledes af 

ovenstående analyse til anvendelse i kampagner, som har til formål at nedbringe 

antallet af lejlighedsrygere? 

På baggrund af analysen af lejlighedsrygerne vil vi afslutningsvis fremlægge 

fem kommunikative anbefalinger, som vi mener, anti-ryge organisationer vil 
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kunne drage nytte af, hvis de ønsker at udarbejde en rygestopkampagne rettet 

mod lejlighedsrygere.   

 

Hvor undersøgelsesspørgsmål 1 vil fungere som en historisk referenceramme for 

specialet, udgør undersøgelsesspørgsmål 2 til 5 tilsammen fire analyseniveauer, som vi 

har fundet særligt relevante i forhold til en besvarelse af specialets problemstilling. De 

fire analyseniveauer er; lejlighedsrygning i en samfundsmæssig kontekst, cigarettens 

symbolske betydning, de sociale relationer og lejlighedsrygernes identitetsdannelse. 

Figur 1 illustrerer hvordan niveauerne er forbundet og tilsammen er med til at påvirke 

lejlighedsrygernes identitetsdannelsesproces. Identitet betragtes i nærværende speciale 

som et resultat af sammenspillet mellem alle analysedele, hvorfor identitetsbegrebet vil 

være til stede på alle fire analyseniveauer og er repræsenteret i form af det grå felt. 

Selvom de fire analysedele er tæt forbundet med hinanden behandles de separat i 

specialet for at skabe et overblik over disse deles indvirkning på problemformuleringen. 

 

 

 

Figur 1: Analysens komponenter 

 

 

 

 

De sociale 
relationer 

De 
samfunds-
mæssige 

tendenser 

Den 
symbolske 

betydning af 
cigaretten 



6 

 

Specialets opbygning 

Specialet består af syv overordnede dele. Første del er en introduktion til emnet, som 

udover at indeholde problemformuleringen, omfatter afklaring af centrale begreber samt 

hvilke begrænsninger vi har gjort i specialet.  
I anden del præsenteres specialets metode. Herunder redegøres der for specialets 

genstandsfelt, de videnskabsteoretiske overvejelser der ligger til grund for 

udformningen af specialet samt argumentation for valg af metode og empiri.  

Den tredje del udgøres af specialets teoretiske referenceramme, som tager 

udgangspunkt i tre overordnede temaer: Identitetsdannelser, sociale relationer og 

symbolske betydninger. Under hvert tema præsenteres de forskellige teorier samt 

hvorledes disse vil blive benyttet. 

Specialets fjerde del sundhed, samfund og rygning har til formål at svare på 

problemformuleringens første underspørgsmål. Dermed skal den klarlægge udviklingen 

af rygning i Danmark set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Dette skal skabe et 

overblik over samfundets indvirkning på emnet samt hvilken påvirkning denne 

udvikling kan have på lejlighedsrygernes adfærd. 

Femte del af specialet består af analysen, som med udgangspunkt i samfundets 

udvikling på området, den teoretiske referenceramme og otte dybdeinterviews vil 

besvare problemformuleringens andet til femte underspørgsmål. Første afsnit har fokus 

på danskernes holdning til rygere samt hvorledes dette er med til at påvirke 

lejlighedsrygernes selvopfattelse. Andet afsnit vil redegøre for cigarettens symbolske 

betydning for lejlighedsrygerne samt hvordan de benytter cigaretterne som 

identitetsmarkør i forhold til at opretholde et bestemt image. Tredje afsnit omhandler 

lejlighedsrygernes sociale relationer og hvordan disse er med til at påvirke deres 

motivation til at ryge. Tilsammen er disse tre afsnit med til at danne grundlag for det 

fjerde afsnit, som omhandler lejlighedsrygernes identitetsdannelse, da vi mener, at de 

alle har en indvirkning på denne. Hovedtemaerne fra de tre foregående afsnit vil her 

blive behandlet i forhold til et identitetsperspektiv og afsnittet vil derfor fungere som en 

diskussion og opsamling af analysens vigtigste resultater. Slutteligt vil vi på baggrund 

af analysen præsentere en række forskellige rygertyper, som repræsenterer 

lejlighedsrygernes komplekse identitet og som hver især afspejler forskellige 

motivationsfaktorer til rygning for lejlighedsrygere.  
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Sjette del af specialet omhandler vores kommunikative anbefalinger til organisationer 

som har en interesse i at nedbringe antallet af rygere i Danmark. Det første afsnit vil 

kort diskutere nuværende rygestopkampagner samt mulige årsager til, at disse ikke har 

formået at nedbringe antallet af lejlighedsrygere. Dernæst vil vi præsentere en række 

forslag til, hvad anti-ryge organisationer bør fokusere og være opmærksomme på, hvis 

de ønsker at udarbejde en rygestopkampagne rettet mod lejlighedsrygere. 

Sidste og syvende del af specialet indeholder specialets konklusion og 

perspektivering. Her konkluderes på baggrund af undersøgelsens resultater, og til sidst 

fremlægges yderligere refleksioner og perspektiver til specialets problemstilling. 

       

 

Begrebsafklaring og afgrænsning 
Inden for dette speciales rammer har vi valgt, at begrebet lejlighedsrygere skal forstås 

ud fra en betragtning om, hvordan lejlighedsrygerne opfatter sig selv. Historisk set har 

denne gruppe af rygere båret forskellige mærkater, blandt andet social ryger, 

selskabsryger og festryger. Efter vores opfattelse vil en anvendelse af et af disse 

begreber medføre en på forhåndsgivet begrænsning af denne gruppe som genstandsfelt, 

idet ordene social, selskab og fest indikerer at rygning for disse personer, er begrænset 

til for eksempel en følelsesmæssig eller situationel kontekst. Begrebet lejlighedsryger 

anvendes desuden også af Kræftens Bekæmpelse, som har oversat dette fra engelsk, 

hvor man anvender occasional smokers/smoking, som ifølge Gyldendals ordbog 

indebærer noget som forekommer nu og da eller en gang imellem. Denne tilgang til 

begrebet, mener vi, ligger op til at søge en ny forståelse af begrebet ud fra 

lejlighedsrygernes egen forståelsesverden, da begrebet lejlighedsrygning muliggør flere 

fortolknings- og definitionsmuligheder.  

 

Når vi analyserer motivationen bag rygning for lejlighedsrygerne, gør vi det ud fra en 

sociologisk og forbrugeradfærdsmæssig tilgang, hvor fokus ligger på lejlighedsrygning 

som et socialt og kulturelt fænomen. Derfor afgrænser vi os i specialet fra de 

medicinske og fysiologiske bevæggrunde for lejlighedsrygernes rygevaner. Dermed vil 

vi ikke inddrage den specifikke fysiske indvirkning som rygning har på kroppen, men 
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derimod blot vores almene viden om, at rygning kan være vanedannende og skadeligt 

for kroppen. 
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KAPITEL 2 

METODE 

 

 

I dette kapitel vil vi redegøre for specialets genstandsfelt samt vores 

videnskabsteoretiske overvejelser. Derudover præsenteres nærværende speciales 

undersøgelsesdesign, som vil være styrende for besvarelsen af problemformuleringen. 

Herunder beskrives specialets forstudie, vores tilgang til kvalitative interviews samt de 

refleksioner vi har haft forud for udvælgelsen af interviewpersoner, udformningen af 

interviewguide, gennemførelsen af interviews og analyse af empirien.  

 

Genstandsfelt og videnskabsteori 
Genstandsfeltet i dette speciale omfatter mænd og kvinder i alderen 25 til 40 år, der 

opfatter sig selv som lejlighedsryger og som er i gang med eller har færdiggjort en 

videregående uddannelse. Derudover består genstandsfeltet af de betydninger denne 

gruppe tillægger lejlighedsrygning. Betydningerne anses som værende påvirket af både 

individet og samfundet, hvorfor det danske samfund, med et særligt fokus på den 

fremtrædende sundhedsdiskurs, ligeledes er en del af vores genstandsfelt. De 

betydninger som lejlighedsrygerne knytter til det at ryge, antager vi som værende 

motivationen, og dermed årsagen til, at denne gruppe af forbrugere vælger at ryge af og 

til. Som beskrevet i problemformuleringen er det denne adfærd, som vi ønsker at 

afdække og analysere, for derefter at udarbejde en række kommunikative anbefalinger 

til, hvorledes disse forbrugere kan påvirkes til en adfærdsændring i form af rygestop. Vi 

anser de adfærds- og samfundsmæssige fænomener som værende historisk og socialt 

skabte, hvorfor de er i konstant forandring. Dermed opfattes specialets genstandsfelt 

som en foranderlig størrelse. Dette begrunder ligeledes vores overbevisning om, at 
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lejlighedsrygernes adfærd og holdning til rygning er skabt af deres egne handlinger og 

erkendelse af virkeligheden, hvorfor vi antager at disse kan forandres af selv samme 

handling og erkendelse.  

Ovenstående optik betoner ligeledes specialets videnskabsteoretiske ståsted. I specialet 

anlægger vi en socialkonstruktivistisk tilgang, som påpeger, at der ikke eksisterer en 

fastlagt objektiv og målbar verden, virkelighed eller viden, men at det enkelte individ 

netop selv konstruerer disse, samt skaber sine egne definerede sandheder gennem 

erkendelse, sociale forhold og betingelser (Fuglesang & Olsen, 2005). Herved forstås, at 

alle former for erkendelse sker via en optik eller en forståelsesramme, som er resultatet 

af den kultur og historiske fortid, som det enkelte menneske er en del af (ibid.) Dermed 

anerkender vi, at der ikke findes nogen objektiv virkelighed, men at denne er præget af 

vores forforståelser, hvilket ligeledes har betydning for måden, hvorpå vi fortolker den 

indsamlede empiri.  

 

Undersøgelsesdesign 
Specialets undersøgelsesdesign er udover at være præget af vores videnskabsteoretiske 

tilgang og vores forståelse for genstandsfeltet også påvirket af en række 

forundersøgelser, som vi har udarbejdet forud for specialet. Forundersøgelserne, som 

omfattede en observation, et fokusgruppeinterview og to dybdeinterviews, var 

metodeorienterede og havde til formål at klarlægge metodernes fordele og ulemper i 

forbindelse med en analyse af emnet. En overordnet observation for de tre metoder var, 

at lejlighedsrygere har svært ved at sætte ord på og forholde sig til de værdier som 

knyttes til rygning. Dette kan tyde på at emnet for nogle personer er følsomt, og kan 

derfor være svær at italesætte, hvilket ligeledes havde betydning for metodernes 

anvendelighed. Fokusgruppeinterviewet var brugbart i forhold til at klarlægge 

betydningsfulde undersøgelsesemner, men gav ikke en dybere indsigt i 

interviewpersonernes tankeverden. Vi havde en oplevelse af, at det var svært at opnå en 

dybere indsigt i lejlighedsrygernes tankeverden ved denne metode, idet de enkelte 

deltagere ofte tilsluttede sig den generelle holdning i fokusgruppen. Derudover erfarede 

vi at observation som metode ikke var anvendelig af flere årsager. Først og fremmest 

var det ikke muligt at danne en forståelse for motivationen bag lejlighedsrygning, da 
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denne ofte er tilknyttet en række følelser, som ofte ikke kan udledes af simpel 

observation. Ydermere var metoden begrænsende idet, man ikke umiddelbart kan skelne 

mellem lejlighedsrygere og dagligdagsrygere. Metoden som åbnede op for den største 

indsigt i interviewpersonernes tankeverden, var dybdeinterviews, da disse tillod 

fordybelse i de emner og tematikker, der dukkede op undervejs.  

 

 

Dybdeinterviews 
På baggrund af de erfaringer vi har gjort os gennem vores forstudie af emnet, har vi 

valgt at basere vores primære empiri på otte dybdeinterviews af cirka en times varighed. 

Vi er opmærksomme på, at de otte dybdeinterviews ikke giver et endegyldigt svar på, 

hvad den generelle årsag til lejlighedsrygning er. Derimod kan de give os et indblik i 

interviewpersonernes subjektive tilgang til rygning og hvordan disse oplever verden 

som lejlighedsryger (McCracken, 1988). Sammen med vores teoretiske referenceramme 

kan disse indsigter være med til at belyse generelle strukturer og præmisser for 

lejlighedsrygernes motivation. Metoden dybdeinterview er særligt brugbar i forhold til 

vores problemformulering, idet vi arbejder induktivt og søger at opnå en indsigt i et 

socialt fænomen som ikke tidligere har været belyst (Rasmussen et. al, 2006). De otte 

interviews er semistrukturerede, da vi ønsker, at det er interviewpersonernes 

fortællinger, der skal være i fokus. Samtidig skal en interviewguide hjælpe os med at 

sikre, at den nødvendige kobling til problemstillingen opretholdes.  

Udover de otte dybdeinterviews, der fungerer som vores primære empiri i specialet, vil 

vi inddrage sekundær empiri i form af artikler, statistikker og tidligere undersøgelser om 

rygning generelt. Den sekundære empiri er først og fremmest blevet brugt forud for 

udarbejdelsen af specialet for at skabe et overblik over, hvilke problemstillinger der gør 

sig gældende inden for dette emne. Derudover inddrages den sekundære empiri i 

analysen med henblik på at belyse nogle af de politiske tiltag samt samfundstendenser 

og debatter, som kan have indflydelse på lejlighedsrygernes rygevaner. Vi mener, at 

dette undersøgelsesdesign kan tilvejebringe en fyldestgørende og nuanceret besvarelse 

af problemformuleringen, idet den både tager højde for individets og samfundets 

indvirkning på emnet.   
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Udvælgelse og præsentation af interviewpersoner 
Rekrutteringen af interviewpersonerne til de otte dybdeinterviews fandt sted gennem 

vores personlige netværk. Først og fremmest henvendte vi os til vores omgangskreds, 

hvor vi eftersøgte personer som passede til vores målgruppe. Derudover lavede vi et 

opslag med en eftersøgning på Facebook, som blev delt med vores netværk, vores 

venners netværk, og venners venners netværk. På baggrund af disse henvendelser fandt 

vi frem til alle vores interviewpersoner. Det var dog vigtigt for os, at ingen af os havde 

en personlig relation til de personer, vi hver især interviewede, idet en relation mellem 

interviewer og interviewperson kan påvirke interviewets udfald. På denne baggrund 

valgte vi, at Camilla skulle interviewe de personer, som var rekrutteret gennem 

Stephanies netværk og Stephanie skulle interviewe de personer, der var rekrutteret 

gennem Camillas netværk. Derudover blev alle interviewpersonerne informeret om, at 

de var garanteret anonymitet i undersøgelsen, hvilket ligeledes skulle give dem en 

følelse af, at de ikke skulle holde informationer tilbage. 

Udvælgelseskriterierne for interviewpersonerne var baseret på definitionen af specialets 

genstandsfelt, som har fokus på alder, køn, uddannelsesniveau og egen opfattelse af 

egen rygeadfærd. Aldersmæssigt spreder interviewpersonerne sig mellem 25 til 35 år.  

Repræsentationen er jævnt fordelt, idet ingen af interviewpersonerne har samme alder. 

Derudover har vi valgt at lade mænd og kvinder være ligeligt repræsenteret i vores 

interviews, da dette afspejler virkeligheden, idet der stort set er lige mange mænd og 

kvinder, som ryger lejlighedsvist (Kræftens Bekæmpelse, 2011). Ydermere er alle 

interviewpersonerne bosiddende i København. Dog er flere af dem tilflyttere fra 

forskellige steder i landet, hvorfor vi ikke mener, at den geografiske placering har 

påvirket resultaterne betydeligt. Idet lejlighedsrygere er overrepræsenteret blandt den 

højtuddannede befolkningsgruppe, valgte vi at interviewe personer, som er i gang med 

eller som har afsluttet en videregående uddannelse. Det var vigtigt for os, at 

interviewpersonernes akademiske baggrund ikke var ens, da dette kunne have resulteret 

i en unuanceret tilgang til emnet. Slutteligt var det et kriterium, at interviewpersonerne 

definerede sig selv som lejlighedsrygere. Dette kriterium er vigtigt for specialets 

udformning, da det netop er lejlighedsrygernes opfattelse af sig selv som 
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lejlighedsrygere, der er i fokus i specialet og ikke selve omfanget af cigaretforbruget. Vi 

valgte at rekruttere otte personer, da dette er et passende antal i forhold til at kunne 

identificere gennemgående mønstre i interviewpersonernes adfærd og holdninger samt 

udarbejde en dybdegående analyse (McCracken, 1988).  Den samlede oversigt over 

interviewpersonerne ses nedenfor. 

 

Navn 
(alias) 

Alder Beskæftigelse  Uddannelse Cigaretforbrug 

Poul 32 Business 
development 
manager 

Bachelor i historie 

Ca. 3 pr. md.  
Tim 26 Blogger/ 

salgsassistent 
Cand.ling.merc. studerende 
IKM 

Ca. 40 pr. md. 
Jonas 28 Ikke i arbejde Arkitektstuderende 

Ca. 10 pr. md 
Mikkel 27 Salgsassistent og 

støttepædagog  
Lærerstuderende 

Ca. 120 pr. md.  
Linnea 35 Journalist Færdiguddannet på 

Journalisthøjskolen 
Ca. 40 pr. md. 

Maya 29 Advokat 
fuldmægtig 

Færdiguddannet cand.jur. 

Ca. 25 pr. md 
Pia 31 Kurator Færdiguddannet kandidat i 

moderne kultur og 
kulturformidling Ca. 40 pr. md. 

Sidse 25 Kommunikations-
praktikant 

Kandidatstuderende i 
oplevelsesøkonomi 

Ca. 20 pr. md 
 

Figur 2: Oversigt over interviewpersoner 
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Udformning af interviewguide 
Forud for udførelsen af vores interviews udarbejdede vi en interviewguide, som skulle 

sikre, at vi fik afdækket alle relevante emner under de otte interviews (McCracken, 

1988). Interviewguiden blev udformet på baggrund af specialets forstudier, som gav os 

en indikation af, hvilke emner der er vigtige at inddrage i forhold til specialets 

problemstilling. Interviewguiden er vedlagt som bilag 1.  

 

Første del af interviewet havde til formål at introducere interviewpersonerne for emnet, 

interviewets forløb samt at give interviewpersonerne mulighed for at introducere sig 

selv med navn, alder, uddannelse og jobfunktion. Hensigten med sidstnævnte var at 

skabe tryghed omkring situationen ved at give dem mulighed for at ’tale sig varme’ og 

skabe en god gensidig kontakt, da vi ønskede at interviewene skulle foregå som en 

uformel samtale.  Anden del skulle give os et indblik i, hvorledes den generelle 

holdning til rygere er i Danmark, ud fra interviewpersonernes optik, da dette giver en 

indikation af, hvorvidt deres opfattelse er påvirket af den generelle samfundsudvikling. 

Tredje del af interviewet havde fokus på deres egen forståelse af dem selv som 

lejlighedsrygere samt de betydninger de tillægger cigaretten. Fjerde del omhandlede de 

sociale relationer og skulle afdække spørgsmålet omkring, hvilken betydning disse har 

for interviewpersonernes rygevaner. Slutteligt havde femte del af interviewet til formål 

at skabe et indblik i, hvordan interviewpersonerne oplever og responderer på aktuelle 

kampagner, som er udarbejdet med henblik på at nedbringe antallet af rygere. 

Erfaringen fra vores forstudier er, at det kan være vanskeligt for lejlighedsrygere at 

sætte ord på, hvad deres motivation bag rygning er, da det ofte foregår uden megen 

omtanke i selve situationen. På denne baggrund valgte vi at inddrage to projektive 

teknikker i vores interviews, som skulle hjælpe interviewpersonerne med at åbne op og 

sætte ord på deres ubevidste motivation til rygning. Den første projektive teknik bestod 

af en række udsagn som interviewpersonerne blev præsenteret for en efter en. Efter 

hvert udsagn skulle de give tilkende, om de var enige eller uenige i udsagnet samt 

knytte en kommentar hertil. Disse udsagn er: 
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• Jeg er mere social, når jeg ryger 

• Cigaretten er min bedste ven 

• Cigaretten skader mit image 

• Cigaretten giver mig selvtillid 

• Jeg får dårlig samvittighed når jeg ryger. 

 

Udsagnene er også hvad McCracken (1988) kalder for ’prompts’, som giver anledning 

til en mere kreativ måde at sætte gang i interviewpersonernes forestillingsevne. I 

overvejelse omkring hvordan disse udsagn skulle formuleres, var det vigtig at de både 

lagde op til enighed og uenighed, således at vi igennem kontrasterne kunne afdække de 

dybereliggende tanker, som kan være svære at nå ved blot at udspørge 

interviewpersonen direkte. 

Den anden projektive teknik bestod af et videoklip fra Kræftens Bekæmpelses 

rygestopkampagne Hver eneste cigaret skader dig (2011), som er en tv-kampagne, der 

viser en kvinde som inhalerer røg, hvorefter billeder af ødelagte lunger vises med en 

voice over der fortæller om de fysiske skadelige virkninger rygning har på lungerne. 

Afslutningsvis opmuntres seerne til at tage kontakt til Stoplinien for at få gratis hjælp til 

rygestop. Videoen er blot en af mange i en større kampagneserie med temaet hver 

eneste cigaret skader dig. Formålet var at kortlægge interviewpersonernes umiddelbare 

reaktion på aktuelle rygestopkampagner.  

Vi valgte at noterer alle vores interviewspørgsmål i guiden. Dette var ikke med hensigt 

på at udarbejde strukturerede interviews, men derimod at skabe en vis kongruens i de 

emner vi behandlede under alle otte interviews, da disse ikke blev udført af samme 

person. Derudover var formålet med den detaljerede interviewguide, at vi i 

forberedelsen kunne blive så fortrolige med interviewguiden, at vi blot skulle bruge den 

i et begrænset omfang under vores interviews. Dette gav os overskud til at tilpasse vores 

interviews til den enkelte person uden at miste fokus i interviewsituationen. Dette 

overblik var medvirkende til at skabe nogle rammer for vores interviews, der både tog 

højde for vores problemformulering samt muligheden for at interviewpersonen kunne 

bringe nye emner på banen. Dermed var der overskud til, at interviewpersonerne kunne 

bidrage med egne tanker og viden, og på den måde være med til at åbne vores felt for 

temaer som vi ikke på forhånd selv havde haft i fokus.    
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Gennemførelse af interviews 

Gennem vores forundersøgelser blev det klart, at specialets emne for nogle 

lejlighedsrygere kan være følsomt. På denne baggrund ønskede vi, at interviewene 

skulle afholdes et sted, hvor interviewpersonerne følte de kunne tale frit om emnet og 

ikke følte sig begrænset på grund af andre menneskers tilstedeværelse. Vi gjorde derfor 

interviewpersonerne opmærksomme på, at vi foretrak, at vi var alene under interviewet. 

Derudover fandt vi det vigtigt, at interviewpersonerne følte sig trygge i de fysiske 

omgivelser, hvor interviewene skulle finde sted, hvorfor interviewpersonerne selv skulle 

have muligheden for at udvælge det sted, hvor interviewet skulle foregå. Fire af 

interviewpersonerne valgte at interviewet skulle afholdes i deres private hjem og én 

interviewperson valgte at afholde det på sin arbejdsplads. I de tilfælde, hvor det ikke var 

belejligt for interviewpersonerne, at vi kom til dem, tilbød vi at afholde interviewet 

enten hos os privat eller i et lokale på CBS.  

Forud for de otte interviews havde vi diskuteret vores roller som interviewere. Det var 

vigtigt for os, at vi under interviewene var åbne og interesserede. Ved interviewets start 

gjorde vi interviewpersonerne opmærksomme på, at vi var interesserede i deres 

fortællinger, hvorfor der ikke var nogle rigtige eller forkerte svar. Vores intention var at 

undersøge det som interviewpersonerne opfatter som virkeligt for dem, hvorfor vi ikke 

var interesserede i hvorvidt deres oplevelser og fortællinger var velbegrundede eller ej. 

Derudover var det vores intention at gennemføre interviewene i en troværdig tone, dog 

uden at virke for formel, da vi ikke ønskede at interviewpersonerne skulle føle at de var 

underlagt os som interviewere. Særligt var vi opmærksomme på ikke at komme med 

konkluderende indskydelser som kunne risikere at føre interviewpersonerne i en bestemt 

retning, da dette kan have en direkte konsekvens for interviewets gyldighed. 

(McCracken, 1988). Endvidere forsøgte vi at lade interviewene tage form ud fra den 

fornemmelse vi havde af den enkelte interviewperson. Der var stor variation i, hvordan 

interviewpersonerne agerede under interviewet. Nogle interviewpersoner bød ind med 

lange uddybende svar til hvert spørgsmål og her var hvor vores rolle som interviewer 

tilbagetrukket.  I andre tilfælde var interviewpersonerne mere tilbageholdende og 

svarede kort og konkluderende. Her blev det især relevant at bruge ’prompts’ til at 

komme dybere ind i deres fortællinger. Når vi benyttede os af ’prompts’ var 

opmærksomme på, at det var interviewpersonernes egne begreber vi tog udgangspunkt 
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i, når vi spurgte ind til de forskellige emner, således gengivelsen ikke blev præget af 

vores egen fortolkning. Vi forsøgte dermed at lade interviewpersonerne sætte tempoet 

for interviewet. Lydfilerne fra de otte interviews er vedlagt som bilag 2.  

 

 

Analyse af empiri  
Tilgangen til analysen er baseret på gentagne gennemlytninger af vores interviews, hvor 

fokus skiftevis har været på vores teoretiske referenceramme og empirien. Herigennem 

blev muligt at identificere de hovedtemaer, som afspejler interviewpersonernes 

livsverden som lejlighedsryger. Vi valgte ikke at transskribere vores interviews fuldt ud, 

men i stedet transskriberede vi blot de citater, vi fandt interessante i forhold til 

hovedtemaerne. Derudover lavede vi et detaljeret referat af hvert interview, som 

fungerede som en oversigt over de afdækkede emner.  Vi har efterfølgende erfaret, at 

denne metode både har ulemper og fordele. En ulempe er at det ikke har været muligt at 

lave en systematisk gennemgang af alle interviews ved hjælp af overstregninger og 

farvekoder, hvilket kan være en hjælp, når man skal identificere gennemgående temaer 

for flere interviews. Fordelen er derimod, at det er nemmere at danne sig et overblik 

over analysen, da man nemt kan miste overblikket over mange siders transskribering. 

Derudover føler vi, at de mange gentagende gennemlytninger har givet os et dybere 

indblik interviewpersonernes fortællinger, da tonefald, latter, suk m.v. udgør en stor del 

af betydningen for disse. De mange gennemlytninger har gjort, at denne nonverbale 

kommunikation ligeledes er kommet ”ind under huden” på os.      

Da vores primære empiri bygger på dybdeinterviews er det gennem disse, at vi fortolker 

lejlighedsrygernes holdninger og tillagte betydninger til rygning. Når vi undersøger 

interviewpersonernes livsverden, i forhold til deres adfærd som lejlighedsrygere, er det 

baseret på den hermeneutiske fortolkning, hvor vi undersøger interviewpersonernes 

livsverden ved at se den både i forhold til individets personlige fortælling, men også set 

i lyset af en bredere kulturel etableret forståelse. Mest karakteristisk for den moderne 

hermeneutiske filosofi er måden, hvorpå en persons forståelse af sine egne livserfaringer 

altid er en refleksion af de bredere kulturelle holdning som implicit udtrykkes gennem 

sproget (Thompson et al., 1994).  Fortolkningsprocessen bliver dermed iterativ, da vi 

bevæger os frem og tilbage mellem dele og helheden. Det betyder, at en del af den 
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kvalitative data fortolkes og derefter genfortolkes i relation til hvordan helheden skal 

forstås. Forforståelser ses i denne kontekst ikke som en negativ ting, derimod ses det 

som en nødvendig referenceramme, hvorfra interviewpersonen forstås. I dette tilfælde 

skal forforståelserne ses som vores personlige erfaringer med rygning samt vores 

teoretiske baggrund og tilgang til emnet (ibid.). Vores forforståelse er blandt andet 

påvirket af, at vi begge tager del i lejlighedsrygernes verden, idet vi begge definerer os 

selv som lejlighedsrygere. Vi er opmærksomme på, at denne tilknytning til feltet kan 

have påvirket indsamlingen af empiri samt fortolkningen af denne, men vi vil gennem 

vores bevidsthed om denne udfordring søge at forhindre, at forudindtagelser om emnet 

får en negativ påvirkning på specialet. Det vil vi gøre ved bevidst at opretholde en 

kritisk distance til feltet, således at vi ikke tager brugbar viden forgivet (McCracken, 

1988). Vi mener dog også, at vores tilknytning til genstandsfeltet kan have en positiv 

effekt på specialet. Blandt andet når vi analyserer den symbolske betydning af 

cigaretten for lejlighedsrygerne, kan vores egen involvering i og kendskab til feltet være 

med til at skabe en bedre forståelse for de betydninger, der pålægges denne (Goulding, 

1998).  
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KAPITEL 3 

DEN TEORETISKE REFERANCERAMME 

 
 
 

I dette kapitel præsenteres de hovedområder og centrale teorier, som vi vil inddrage i 

vores analyse. Den teoretiske del af undersøgelsen er foretaget gennem en række 

litteraturstudier som befinder sig inden for en forbrugeradfærdsmæssig og sociologisk 

kontekst. På baggrund heraf har vi udvalgt de kilder, som vi finder mest relevante for 

udfoldelse af specialets fokusområde og problemfelt.  Vi har i specialet valgt en bred 

teoretisk tilgang, da emnet lejlighedsrygning hidtil er ringe beskrevet og undersøgt. Den 

teoretiske referenceramme er således ikke baseret på én hovedteoretiker eller vinkel, 

men på forskellige teoretiske retninger som hver især skal bidrage til en bedre forståelse 

af problemfeltet. Med dette vil vi søge at udfolde den nuancerede forståelsesverden som 

vi ser, lejlighedsrygerne befinder sig i, hvilket herefter kan fungere som et springbræt 

for videre undersøgelse af problemfeltet. Gennemgående for de anvendte teoretikere er 

deres måde at anskue verden som en social konstruktion, hvilket ligger i tråd med 

specialets videnskabsteoretiske ståsted. Dermed er der fokus på en virkelighed som 

kontinuerligt konstrueres og genskabes i relationen til individer, fællesskaber og 

ejendele samtidig med at individer handler og fortolker denne ud fra deres egen 

forståelses- og tankeverden.  

Første afsnit i kapitlet vil præsentere den sociologiske retning, som flere af de anvendte 

teoretikere tager udgangspunkt i og som ligeledes præger vores speciale. Dernæst vil de 

teorier vi vil anvende indenfor analyseemnerne identitet, de samfundsmæssige 

tendenser, sociale relationer og symbolsk betydning blive præsenteret i separate afsnit.  

 

 

 



20 

 

Symbolsk Interaktionisme  
Flere af de teoretikere der inddrages i specialet tager afsæt i symbolsk interaktionisme, 

som er en sociologisk retning der også findes på socialkonstruktivismens stamtræ. 

Symbolsk interaktionisme har sine rødder i blandt andet George Herbert Meads 

grundantagelse om, at mennesket skabes socialt og er et produkt af social samhandling, 

og fokuserer på processen, hvorudfra individer oplever og forstår verden (Solomon, 

1983). Med dette forstås at individet skabes og genskabes i den sociale interaktion, som 

baseres på de betydninger vi tilskriver dem (Mik-Meyer &Villadsen, 2007; Goulding, 

1999). Symbolsk interaktionisme har desuden vundet indpas inden for forbrugeradfærd 

og hvordan denne manifesteres i forbrugeradfærd kan forklares på følgende måde.  

 

Symbolic interactionism is manifested in consumer behavior in the 

form of symbolic purchasing behavior. This type of purchasing occurs 

when consumers acquire a specific good or service for what it 

signifies, based on the symbols attached by society. Such products and 

brands act as social tools in that they serve to communicate 

symbolically between the individual and his significant referents 

(Leigh & Gabel, 1993: 6). 

 

Set ud fra et forbrugerperspektiv ønsker man dermed gennem en symbolsk 

interaktionistisk tilgang at undersøge den symbolske betydning som artefakter, tøj, eller 

forbrugsgoder har for grupper og individer i interaktionen med hinanden (Goulding, 

1999). Endvidere kan symbolsk interaktionisme være med til at undersøge, hvordan 

forbrugeren bruger og tolker symboler for at skabe og bevare bestemte indtryk af sig 

selv (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Man tager udgangspunkt i at undersøge den 

meningstilskrivelse der sker i den sociale interaktion inden for feltet. Med andre ord 

hævdes det inden for dette perspektiv, at forbrugeren befinder sig i et miljø, der er 

præget af at være af symbolske betydninger. Disse er forbundet med forskellige 

situationer eller objekter og skabes netop i fortolkningen af den symbolske betydning 

(Solomon et al., 2002). Eksempelvis lærer individet som medlem af et bestemt samfund 

eller gruppe, at rygning er ulækkert, vil individet spejle sig i dette. Befinder individet 

sig derimod i en situation, hvor rygning er accepteret, vil det være denne symbolske 
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betydning, som påvirker måden, hvorpå individet benytter cigaretten til at udtrykke 

hvem han eller hun er. Således kan individet på et niveau tilslutte sig den generelle 

samfundsholdning til rygning som en socioøkonomisk belastning, samtidig med at 

rygning på det personlige niveau accepteres som en del af måden hvorpå det sociale liv 

udøves. Dette implicerer at den symbolske betydning af cigaretten ændrer sig alt 

afhængig af den givne kontekst.  Denne symbolske betydning af cigaretten spiller derfor 

en vigtig rolle for hvordan individet opfatter sig selv, da denne samt forestilling om 

hvordan man opfattes af andre, er med til at forme individets adfærd (Jacobsen & 

Kristiansen, 2002). 

 

Identitetsdannelser 
Måden hvorpå vi i dag betragter forbrugeren er præget af en grundlæggende tanke, der 

tager afstand fra den klassisk modernistiske opfattelse af forbrugeren. I firserne blev en 

opblomstring af nye perspektiver markeret inden for forbrugerforskning og der skete en 

radikal afstandstagen til det positivistiske paradigme, som siden 1950erne dominerede 

dette felt. (Belk i Goulding, 1999). Denne udvikling betyder, at man anerkender den 

komplekse og sociale natur af forbrugeradfærd, der til tider opleves som irrational og 

uforudsigelig inden for forbrugerforskning (Goulding, 1999). Tidligere mente man at 

kunne determinere forbrugeren ud fra forskellige parametre, så som værdier, 

selvopfattelse og social status, der blev anset som værdi- og nyttefulde indsigter i 

forbrugerens oplevelsesverden. Forbrugerens identitet blev dengang karakteriseret som 

statisk og derfor forklarlig og forudsigelig. Ud fra et marketingsperspektiv indtog 

forbrugeren en passiv rolle (Firat & Venkatesh, 1995). I modsætning til den moderne 

forbrugeropfattelse indtager den postmoderne forbruger en mere aktiv rolle i forhold til 

identitet og selvopfattelse, idet forbrugeren bliver en medproducerende aktør af 

betydning. Den postmoderne forbruger er ikke en målbar størrelse, men et resultat af 

komplekse identitetsforhandlinger. Ifølge Firat & Venkatesh karakteriseres den 

postmoderne forbruger således: 
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It is no longer just that consumers frequently change their self-

concepts, characters, values, etc., for they indeed do, but that they 

often subscribe to multiple and often highly contradictory value 

systems, lifestyles, etc., concurrently without feeling inconsistent and 

improper (1995:44). 

 

Dermed betragtes forbrugerens identitet som flydende. Med dette forstås, at forbrugeren 

ikke identificerer sig selv ud fra en fast position, men ved løbende at træde ind og ud af 

forskellige fællesskaber, konstruerer og forhandler forbrugeren identitetspositioner, som 

er determineret af, hvilket selvbillede denne ønsker at iscenesætte (Firat & Schultz II, 

1997). Set ud fra en postmoderne optik sidestilles denne flydende identitetsbevægelse 

ikke nødvendigvis med at være noget negativt, men derimod opmuntrer det til accept af 

forskelligheder. Individet er ikke begrænset af konformitet eller en endegyldig sandhed, 

men bevæger sig frit mellem forskellige identiteter, som ikke nødvendigvis skal gå op i 

en højere logisk enhed (Ibid.). Samtidigt med at det fragmenterede selv bliver en 

fortælling om et individ i en evig vekslen mellem forskellige identitetspositioner som 

ikke har et behov for at forene modstridende identitetsdannelser, kan det fragmenterede 

selv også ses som en repræsentation af identitetskonflikter, som for eksempel kommer 

til udtryk når lejlighedsrygere får dårlig samvittighed over at ryge, men alligevel gør 

det. (Ahuvia, 2005). Identitet er således ikke givet på forhånd, men forhandles og 

skabes i interaktionen mellem mennesker. Dermed kan den postmoderne forbruger 

sagtens være investeringsbanker, der til daglig handler i Netto, som træner til maraton 

og lejlighedsvis ryger cigaretter. Denne forståelse af forbrugeren tager udgangspunkt i 

en betragtning om forbrugeren som et socialt individ, der aktivt forhandler sin identitet 

igennem interaktionen med andre individer eller grupper. Identitetsdannelsen anskues 

dermed som en social proces, hvor de betydninger som lejlighedsrygerne knytter til 

rygning bliver et centralt element. I det efterfølgende afsnit vil vi redegøre for 

identitetsdannelsesprocessens dele. 
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Samhandlingsordenen 
Lejlighedsrygernes identitetsdannelsesproces er centralt for dette speciale, da vi antager, 

at måden hvorpå lejlighedsrygernes bruger cigaretten er påvirket af den identitet disse 

søger at udstråle. Idet lejlighedsrygernes cigaretforbrug antages som værende sporadisk 

i forhold til dagligdagsrygernes forbrug er det interessant at undersøge, hvad der ligger 

til grund for, at lejlighedsrygere i nogle situationer vælger at lade cigaretterne være 

identitetsdefinerede og ikke i andre situationer. Vi antager, at lejlighedsrygernes 

interaktion med andre mennesker er med til at påvirke lejlighedsrygernes situationelle 

adfærd, idet de søger at skabe en overensstemmelse mellem omverdenens forventninger 

og deres egen selvopfattelse. Ved hjælp af Goffmans teori om samhandling ønsker vi at 

belyse, hvordan det sociale møde er med til at påvirke lejlighedsrygernes adfærd i 

forbindelse med rygning.  

Den sociale samhandling definerer Goffman som det der udelukkende kommer til udtryk 

i sociale situationer, dvs. miljøer hvor to eller flere individer fysisk befinder sig i 

hinandens responsive nærvær (Jacobsen & Kristiansen, 2002). Det er gennem denne 

samhandling, at individet forhandler sine identiteter i henhold til den situation det 

befinder sig i (ibid.). Til at synliggøre de strukturerede processer der gør sig gældende 

indenfor samhandlingen, benytter Goffman en dramaturgisk metafor. Blandt andet 

bruger han begreber så som kulisser, skuespillere, publikum, scene og optrædener i 

analysen af det sociale liv (ibid). Ifølge Goffman er det altid i individets egeninteresse at 

præsentere sig selv i et bestemt lys overfor andre (ibid.). Individet kan i denne 

forbindelse, til en vis grad, søge at styre sit publikums opfattelse af sig selv gennem 

egne handlinger samt brugen af rekvisitter, blandt andet i form af bestemte 

forbrugsgoder. For at individet kan opnå den ønskede identitet er det dog afgørende, at 

rekvisitterne samt symbolikken tilknyttet disse, opfattes på samme måde af publikum, 

som han/hun selv opfatter disse. Dermed er selvpræsentationen ikke en udelukkende 

individuel optræden, da individets publikum ligeledes spiller en væsentlig rolle. Deres 

rolle er at verificere individets identitet, således at der opstår konsensus mellem 

individet indre og ydre selvbillede (ibid.).  Dermed handler samhandlingen for individet 

i høj grad om at opnå kontrol over omverdenens reaktioner samtidig med, at individet 

underlægger sig omverdens uskrevne regler og normer. Det er ligeliges vigtigt for 

individet at opretholde samhandlingen i situationen af hensyn til individet selv, andre 
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deltagere samt tilskuere. Opretholdelsen sker ved en adfærdstilpasning, som er i tråd 

med normen for den enkelte situation. Ved at følge de ritualer og normer som gør sig 

gældende i den aktuelle situation, undgår man at nogle af parterne taber ansigt, hvilket 

skaber en ugunstig situation. Til at beskrive dette fænomen benytter Goffman 

begrebsparret scenen og bagscenen. Her defineres scenen som det offentlige rum, hvor 

vi er genstand for andre menneskers opmærksomhed og bagscenen som det private sted, 

hvor vi kan trække os tilbage og være os selv, uden at skulle spille en bestemt rolle 

(ibid.). I nærværende speciale vil fokusere vi på det spil, der foregår på scenen, idet vi 

ikke mener, det er muligt at få adgang til interviewpersonernes bagscene. Dette skyldes, 

at interviewsituationen ligeledes kan sammenlignes med et socialt rollespil, hvor der er 

fokus på at opretholde samhandlingsordenen, Vi mener derfor ikke det er muligt for os 

som interviewere at få adgang til sandheden omkring de begivenheder, der finder sted 

på bagscenen. Vi bruger teorien omkring samhandling til at identificere forskellige 

identitetsroller, som lejlighedsrygerne bruger i interaktionen med andre for at 

opretholde en bestemt identitet. I denne sammenhæng er det blandt andet interessant at 

undersøge, hvorvidt de underlægger sig normerne for de situationer de befinder sig i 

hverdagen og hvordan dette påvirker deres cigaretforbrug.  

 

Grupper og kategorier 
Goffmans samhandlingsorden er med til at belyse, hvordan lejlighedsrygerne søger at 

opretholde forskellige identitetspositioner i forskellige sociale arenaer, hvor fokus er på 

identitetsdannelse set ud fra individets position. I forlængelse heraf er det vores 

opfattelse, at identitetsdannelsesprocessen ligeledes er påvirket af forholdet mellem de 

grupper og kategoriseringer der dannes i samfundet. Richard Jenkins skelner mellem 

gruppe og kategorisering, som defineres ud fra en intern og ekstern definition. Den 

interne definition refererer til, hvordan individet ser sig selv og i hvilken gruppe denne 

placerer sig. Derimod er den eksterne definition individets kategorisering af ’den anden’ 

(Jenkins, 2006). På denne måde skal grupper forstås, som noget individet identificerer 

sig med og dermed placerer sig selv i, hvorimod kategoriseringer er en proces, hvor 

andre placerer individet i en gruppe baseret på en ekstern definition. Set ud fra denne 

optik bliver identitetsdannelsen en del af en dialektisk identifikationsproces, hvor 
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kategoriseringen af den anden er med til at forme identifikationen af ’os’ (ibid.). 

Ligesom Goffman mener Jenkins, at dette finder sted i den sociale proces, det vil sige i 

interaktionen med andre. Således er kategoriseringen af andre med til at skabe et ’dem’ 

og ’os’. Dette samspil mellem den eksterne kategorisering og en intern identifikation er 

med til at forme individets selvforståelse. Med dette mener vi, at når man eksplicit siger 

’jeg er lejlighedsryger’ siger man at I ’er noget andet’. Omvendt betyder det også, når 

lejlighedsrygerne siger ’sådan er folk, der ryger til dagligt, siges det implicit ’sådan er 

jeg ikke’. På denne måde kan kategoriseringen være med til at opretholde og forstærke 

en gruppeidentitet i den dialektiske identifikationsproces. Udover at kategoriseringen 

kan være med til at styrke egen gruppeidentitet, kan omverdenens kategorisering også 

have negative konsekvenser for en gruppe. Dette sker hvis omverdenens kategorisering 

ikke stemmer overens med den oplevede gruppeidentitet. Dette kan relateres til 

Goffmans teori omkring stigma. Stigmatisering forstås som en social proces, hvor 

individets identitet påvirkes negativt på baggrund af omgivelsernes kategoriseringer 

(Goffman, 2009). Dette er interessant i forhold til at analysere, hvorledes samfundet 

stigmatiserer rygere generelt og hvorledes lejlighedsrygernes selvopfattelse er påvirket 

af denne stigmatisering.  

I næste afsnit vil vi belyse de fællesskabsteorier, der ligger til grund for vores tilgang til 

analysen om lejlighedsrygernes sociale relationer.  

 

 

Sociale relationer 
Inden for den nuværende forbrugerforskning er der i høj grad fokus på relationerne 

mellem forbrugerne. Dette er hvad Østergaard & Jantzen (2000) kalder for consumption 

studies og kan forklares yderligere ved, at fokus flyttes fra forbrugerens 

individualiseringsproces til forbrugerens ønske om at (gen)finde sociale fællesskaber. 

Med afsæt i sociologien og antropologien tager consumption studies afstand fra tidligere 

forbrugsperspektiver der fokuserer på de psykologiske aspekter, som ligger bag 

individets personlige motivation og opererer i stedet ud fra en kontekst, hvor forbrug 

anerkendes som en social og kulturel begivenhed (ibid.). Yderligere distingverer dette 

perspektiv sig fra tidligere perspektiver, idet den bagvedliggende motivation for forbrug 
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anses som determineret af den sociokulturelle referenceramme og de institutionelle 

strukturer. Dermed anses forbrugeren som en social aktør hvis handlemønstre, 

motivationer og forbrug er formet af sociale og kulturelle processer, som oftest er styret 

af et ønske om social anerkendelse (ibid.). Netop denne måde at betragte 

forbrug/forbrugeren på danner udgangspunktet for motivationen for specialet, idet vi 

antager, at årsagen til lejlighedsrygning er mere end en tilfældig handling. Vi mener, at 

der er tale om et socialt og kulturelt fænomen der skabes i interaktionen mellem 

mennesker, hvilket står i forlængelse af vores videnskabsteoretiske tilgang. Det er 

ligeledes i interaktion mellem mennesker, vi ser, at lejlighedsrygeren differentierer sig 

fra og identificerer sig med andre rygerkategorier og derfor kan betragtes som et unikt 

segment af rygere (Goffman, 2009; Jenkins, 2006).  

Den postmoderne forbruger kan på mange måder karakteriseres som individualistisk, 

idet denne konstruerer sin egen identitet ved hjælp af forskellige symboler, som udgør 

forbrugerens unikke identitet. Samtidigt betragtes den postmoderne forbruger som et 

socialt væsen, der deltager og organiserer sig selv i utallige fællesskaber. Disse 

fællesskaber kan være helt konkrete, som for eksempel medlem af en tennisklub eller 

medlem af venindernes ugentlige strikkeklub. Nogle gange er fællesskaberne dog 

sværere at identificere, da det man samles omkring kan være mere abstrakt og diffust. 

For at skabe et billede af, hvilken forståelsesverden lejlighedsrygere konstruerer sig selv 

ud fra, mener vi, at det er nødvendigt at undersøge, hvilken betydning de fællesskaber 

de indgår i, har for deres forbrug af cigaretter. Fællesskaber kan anskues ud fra 

forskellige teoretiske tilgange, derfor vil vi i det følgende præsentere, hvilken 

fællesskabsforståelse vi tager udgangspunkt i specialet.  

Tænkningen omkring stammefællesskaber eller neo-tribes kan føres tilbage til den 

franske sociolog Michel Maffesoli, der introducerede en redefinering af begrebet i 

1980erne. Dette udsprang efter en lang periode, som var kendetegnet af et fokus på 

individets individualiseringsproces i bestræbelsen på at skabe en unik identitet. 

Tribaliseringstendensen skal ifølge Cova & Cova ses som et udtryk for, hvorledes 

individet ønsker at (gen)skabe den sociale forbindelse til fællesskabet (2002). Et tribalt 

fællesskab kendetegnes ved at være flygtig og diffus af karakter, hvilket differentierer 

sig fra den klassisk antropologiske tanke omkring stammefællesskaber, hvor 

medlemskabet er begrænset til et enkelt fællesskab. I den traditionelle forstand er 
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grænserne desuden også fysiske, det vil sige at opretholdelse og markeringen af 

grænserne er eksplicit.  I kontrast til dette står den moderne måde at tænke tribale 

fællesskaber på, hvor individet kan være medlem af flere fællesskaber samtidigt og hvor 

grænserne mellem disse er mere flydende. Derudover kan individets adfærd ændre sig, 

alt afhængig af, hvilket fællesskab denne tager del i. Maffesoli forklarer dette via en 

teatermetafor, hvor individet ses som en skuespiller, der skifter kostume i 

overensstemmelse med de udførte roller (Maffesoli, 1996). Dette ligger i tråd med 

Goffmans måde at betragte identitetsdannelsesprocessen som et rollespil. Fordi 

individet indgår i flere forskellige tribale fællesskaber kan disse være svære at 

identificere, hvilket kan relateres til tankegangen om det fragmenterede selv, som 

bevæger sig ind og ud af forskellige identitetspositioner (Cova & Cova, 2002).  Det som 

knytter medlemmer sammen er delte følelser og passion for det samme emne. Det vil 

sige, at identifikationen blandt andet sker via materielle objekter, som i dette tilfælde er 

cigaretten og det den symboliserer (ibid.). Genkendelse blandt medlemmerne sker, når 

disse bærer det samme identifikationsobjekt. Set ud fra et forbrugerperspektiv fungerer 

objektet som et bindeled, der skaber og repræsenterer tilknytning til og blandt 

medlemmerne. Bindeleddet forstærkes og opretholdes gennem forskellige ritualer, som 

er central for eksistensen af et tribalt fællesskab. Dette fremhæves I det følgende:  

In fact, the (re)construction and the (re)possession of meanings 

through shared experiences and their enactment through rituals is the 

most potent form maintaining tribal identity in our postmodern society 

(Cova & Cova, 2002:598).  

Ritualerne og de fælles symboler dyrkes ofte i bestemte arenaer og på bestemte 

tidspunkter. Det er i særlig grad i disse tilfælde, at det er muligt for medlemmerne at 

identificere hinanden (Cova & Cova, 2002). Symbolernes betydning, der dyrkes 

gennem de forskellige ritualer, kan ikke forstås som isolerede enheder. Derimod skal de 

forstås ud fra gruppens perspektiv, da disse betydninger forhandles og fortolkes af 

individerne i den specifikke tribe (ibid.).  Set ud fra denne betragtning anser vi det som 

en fordel, at vi betragter os selv som lejlighedsrygere, da vi således allerede er bekendte 

med feltet dog med en kritisk analytisk distance hertil.  
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De symbolske betydninger 
Paradigmeskiftet inden for forbrugeradfærdsstudier har haft stor betydning for, hvilken 

rolle forbrugeren spiller for forbruget, samtidig med at forbrugsgodernes rolle har 

ændret sig betydeligt.  Disse er blevet omstøbt fra at være simple samlinger af 

produktattributter og fordele, til betydningsfulde redskaber for forbrugerens personlige 

og sociale identitetsdannelse, hvilket eksemplificeres i følgende citat:  

 

Products are only arbitrarily linked to their original functions and 

thus infinitely open to diversion through the ordinary experiences of 

everyday life (Cova 1996:18 i Allen et al., 2008:786). 

 

I det foregående afsnit omhandlende sociale relationer var det teoretiske fokus 

hovedsageligt på person–person relationen, hvorimod dette afsnit tager udgangspunkt i 

et perspektiv som fokuserer på objekt–person relationen. Teoretikerne som vi trækker 

på i det følgende befinder sig inden for forbrugeradfærdsstudier, hvorfor en betydelig 

del af disse anvender forskellige betegnelser, når de omtaler et objekt, eksempelvis 

possessions, consumer goods, product eller brands. Centralt for vores valg af tekster er 

måden, hvorpå disse forstår begreberne ud fra en kontekst hvorigennem objektet er 

meningsskabende for forbrugeren og dermed også bærer symbolske betydninger. Det er 

derfor ikke betegnelsen for objektet, der er vigtigt i denne sammenhæng. (Belk, 1988; 

Solomon 1983; Fournier, 1998). At fysiske objekter kan ses som et symbol på eller en 

refleksion af hvem vi er, har inspireret utallige forskere i deres arbejde. En af de mest 

fremtrædende er Russell Belk, som med sit begreb the extended self fremførte 

argumenter om, hvorledes vi som forbrugere benytter objekter/ejendele til at extend, 

expand and strengthen the sense of self (Ahuvia, 2005). Belk siger we are what we 

have, og med dette mener han, at vores ejendele er symboler på vores identitet. Dertil 

påpeger Belk, at når eller hvis en ejendel/objekt ikke længere er i overensstemmelse 

med vores selvopfattelse vil vi forsømme eller helt afskaffe denne (Belk, 1988).  At 

individet er i stand til at lave en til- og frakobling til visse objekter, kan ses som en 

symbolsk markering af grænserne mellem selvet og forskellige identitetspositioner, som 

forbrugeren på det givne tidspunkt afviser eller indtager (Ahuvia, 2005). Dette kan 

ifølge Ahuvia give anledning til, at individet til tider forsøger at kombinere forskellige, 
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eventuelt selvmodsigende identitetsroller, hvor objekterne i deres symbolske forstand 

repræsenterer for eksempel, hvem man gerne vil være og hvem man engang var. Dette 

kan medføre at disse identiteter til tider går i konflikt med hinanden (Ibid.). Ahuvia 

påpeger dog, at individet oftest finder et kompromis eller søger at forene de 

identitetsaspekter, som er i konflikt med hinanden i forhold til individets selvopfattelse. 

Set ud fra dette perspektiv kan cigaretten for lejlighedsrygeren have forskellige 

symbolske betydninger afhængig af hvilken identitetsposition lejlighedsrygeren 

indtager. Antageligvis vil cigaretten i et anti-ryger fællesskab være noget som 

lejlighedsrygeren tager afstand fra, hvorimod den vil være noget lejlighedsrygeren 

tilslutter sig, hvis han/hun befinder sig i en kontekst, hvor der ofte bliver røget, som for 

eksempel til en festlig lejlighed.  

Medlemskabet af et givent fællesskab defineres og udtrykkes ofte ved hjælp af delte 

forbrugssymboler, som ligeledes kan medvirke til at forstærke gruppeidentiteten (Belk, 

1988).  Denne tænkning understøttes af Ahuvia, som siger at en objekt – person relation 

sjældent kan begrænses til blot disse to elementer, men skal ses som en tresidet relation 

mellem person–objekt–person. Dette kan forklares ved, at objekt–person relationen 

sjældent står alene, idet det ofte afspejler en relation imellem individer og samtidigt får 

objektet en formidlende funktion i disse relationer (Ahuvia, 2005). Denne måde at 

forstå objektets betydning for fællesskabsdannelser kan relateres til den tribale måde at 

tænke fællesskaber på. I dette perspektiv bliver cigaretten det sociale bindeled, hvilket 

har en indvirkning på, hvilke symbolske betydninger der tillægges cigaretten i de 

forskellige sociale relationer, som lejlighedsrygerne indgår i. 

 

Susan Fourniers perspektiv på, hvordan forbrugeren danner relationer der imiterer 

kærlighedslignende forhold til brands, skal bidrage til en forståelse af cigarettens 

betydning for lejlighedsrygernes identitetsdannelse (Fournier, 1998). Ifølge Fournier 

kan et brand konceptualiseres som en aktiv relationspartner for forbrugeren, som denne 

skaber et særligt forhold til. Fournier udforsker dette forhold og argumenterer for, at 

brandets betydning udvikles igennem en forhandling mellem forbrugeren og brandet i 

forhold til, hvordan dette passer ind i forbrugerens individuelle og sociale projekter 

(ibid.). Selvom dette speciale ikke tager udgangspunkt i et konkret brand, finder vi 

Fourniers relationsteori anvendelig og ikke mindst relevant, da den bidrager til en 
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forståelse af, hvilken emotionel betydning forholdet til rygning har for lejlighedsrygere. 

Fournier opererer med 15 forskellige relationsformer, som hver repræsenterer den 

følelsesmæssige tilknytning mellem partnere, som ofte ses i ”det virkelige liv”. Disse 

relationsformer er for eksempel; committed partnerships, flings, secret affairs, og best 

friends (Fournier, 1998). Set ud fra denne forståelse, træder hun væk fra det traditionelle 

forbrugerperspektiv, da hun i kontrast hertil ikke mener, at betydningen skal anses som 

iboende i produktet eller som et resultat af virksomheders reklame- og 

marketingstrategier. Derimod skabes produktets betydning, i hendes optik, af individet, 

når det kommer i kontakt med individets vigtige identitetstemaer og livsprojekter (Allen 

et al., 2008). Hvis vi anlægger dette syn på cigaretten, bliver det således muligt at forstå, 

hvordan cigaretten for en forbruger kan være forbundet med et minde om et tidligere 

forhold, hvor den for en anden forbruger kan vække associationer forbundet med at 

tilhøre en bestemt gruppe af mennesker. Sagt med andre ord, kan man ved hjælp af 

Fourniers teori søge at forstå, hvilke symbolske betydninger de forskellige 

lejlighedsrygere tillægger cigaretten.  

 

Opsamling  
I dette kapitel har vi kastet lys over specialets teoretiske referenceramme, som er præget 

af vores eksplorative tilgang til problemstillingen. Idet vi netop søger at skabe en 

forståelse for et emne, som endnu ikke har fået megen opmærksomhed, har vi i dette 

speciale valgt at trække på en række forskellige teorier, som skal føre til en bred 

forståelse for emnet. Tilsammen skal teorierne hjælpe os med at belyse de fire 

analyseemner den samfundsmæssige kontekst, den symbolske betydning, de sociale 

relationer og identitetsdannelse.  

Centralt for specialets teoretiske indgangsvinkel er, at vi betragter nutidens 

forbrugsgoder som en vigtig medspiller i forbrugerens identitetsdannelsesproces. Vi 

anser dermed cigaretten som et betydningsbærende produkt, som lejlighedsrygerne 

benytter til at udtrykke hvem de ønsker at være, men som også har betydning for hvem 

de ikke ønsker at være. Da det netop er karakteristisk for lejlighedsrygerne, at de blot 

ryger i visse situationer, er det både interessant at undersøge de roller de træder ind i når 

de ryger og når de ikke ryger, da dette kan være med til at afspejle deres ønskede 
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identitet. Vi anser identitetsdannelsesprocessen som et dialektisk sammenspil mellem 

individet og omverdenen, hvorfor det ligeledes er vigtigt at analysere lejlighedsrygernes 

interaktion med disse. Dette sker på baggrund af en analyse af samfundets 

kategorisering af rygere og lejlighedsrygernes identifikation med andre lejlighedsrygere. 

Her vil vi endvidere trække på et centralt element i nutidens forbrugerforskning som 

omhandler, hvordan forbrugerne søger forskellige fællesskaber. Dette kan ligeledes 

være med til at afspejle, hvilken identitet lejlighedsrygerne ønsker at udstråle i 

forskellige situationer, hvor både til- og frakoblingen af cigaretten kan have en 

definerede rolle. 

Efter at have redegjort for specialets metodiske overvejelser samt præsenteret den 

teoretiske referenceramme vil næste kapitel klarlægge, hvorledes rygeområdet har 

udviklet sig i Danmark siden 1990erne. 
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KAPITEL 3 

SUNDHED, SAMFUND OG RYGNING 
 
 
 

Der var engang, hvor cigaretten og Marlboro Manden stod hånd i hånd som symbolet på 

frihed til at vælge og være. Cigaretten var dengang alle mands eje og rygning foregik 

inde såvel som ude, i det private og det offentlige rum. Dengang er dog ikke så længe 

siden og i takt med et øget fokus på sundhed er der sket en drastisk holdningsændring til 

rygning blandt den danske befolkning. 

Dette kapitel har til hensigt at kortlægge udviklingen på rygerområdet i Danmark og 

dermed problemstillingens første underspørgsmål. Kapitlet vil fungere som en historisk 

referenceramme og skal danne et billede af den kontekst hvorigennem vi betragter 

lejlighedsrygere. I det første afsnit belyser vi den herskende sundhedsdiskurs i 

Danmark, herunder redegøres der for definitionen af sundhed samt årsager til det øgede 

fokus på dette. I næste afsnit behandler vi emnet rygning set ud fra en dansk kontekst. 

Herunder vil vi præsenterer og diskutere udviklingen af danskernes rygevaner indenfor 

de senere år samt politiske tiltag indenfor rygerområdet.  

 

 

Sundhedsdiskursen i Danmark 
Sundhed har længe været et af de helt store buzz-ord i det danske samfund, men hvad er 

sundhed egentlig og hvorfor stræber vi efter det? I dette afsnit vil vi først og fremmest 

diskutere, hvad begrebet sundhed indebærer, samt hvilke parametre der er med til at 

påvirke vores opfattelse af det. Dernæst vil vi søge at redegøre for årsagerne til 

danskernes øgede fokus på sundhed.  
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Hvad er sundhed? 
WHO – Verdenssundhedsorganisation definerer sundhed som en tilstand af fuldkommen 

legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse 

(denstoredanske.dk). Hermed defineres sundhed ikke blot som en kontrast til sygdom, 

men nærmere som vejen til det gode liv. Den brede definition skaber plads til individuel 

fortolkning, hvorfor man kan argumentere for, at opfattelsen af sundhed er lige så 

nuanceret som befolkningssammensætningen. Dog påvirkes danskernes oplevelse af 

begrebet sundhed særligt af tre institutioner; medierne, producenterne og 

myndighederne (Boye, 2010).  

 

Gennem medierne fremlægger eksperter på forskellige niveauer viden omkring, hvordan 

vi bedst muligt dyrker det sunde liv. Mens nogle eksperter mener, at en kernesund 

familie indebærer en afholdelse fra mælkeprodukter, påpeger andre, at stenaldermad kan 

sikre os et langt og sundt liv. Rådene er differentierede og mange, og mediernes 

fremlægning af hvad sundhed er, påvirker ofte valget af den trosretning indenfor 

sundhed som vi vælger at bekende os til (Boye, 2010).  Medierne er således ofte den 

førende instans for at sætte dagsordenen for, hvilken sundhedstendens der er oppe i 

tiden.  

Producenterne er ligeledes med til at sætte kursen for sundhedsbølgen ved at udvide 

deres sortiment af varer med en række sunde alternativer. Et eksempel på en 

virksomhed, som har udviklet et brand der skal fremstå som et sundt alternativ til det 

øvrige sortiment, er mejerigiganten Arla Foods. I 1989 introducerede virksomheden 

brandet Cheasy, som i dag består af en lang række fedtfattige mejeriprodukter (Arla, 

2009). Det er imidlertid ikke blot gennem selve produkterne, at producenterne søger at 

formidle sundhedstendensen.  Dette sker også via design og udtænkning af kreative 

emballager og produktnavne, der dog skal overholde lovgivningen inden for dette 

område. I 2006 lancerede den daværende ejer af cigaretmærket Kings, Skandinavisk 

Tobakskompagni, cigaretter uden tilsætningsstoffer. På trods af, at cigaretterne ikke er 

mindre skadelige for helbredet end almindelige cigaretter, ønsker man gennem navnet 

og emballagen at signalere et sundere alternativ (Nüchel, 2006). Producenterne søger 

dermed at markedsføre deres produkter som sundere alternativer, samtidig med at de 

bestræber sig på at imødekomme et voksende behov for sunde alternativer hos 
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forbrugerne. 

Den tredje institution som har en indvirkning på vores opfattelse af sundhed er 

myndighederne. Gennem oplysningskampagner, regulering og lovgivning søger 

myndighederne skabe de mest optimale rammer for at fremme sundheden i det danske 

samfund. (Boye, 2010) Eksempler herpå er blandt andet regeringens otte kostråd, som 

skal guide danskerne til at træffe ernæringsrigtige beslutninger der kan hjælpe med at 

forebygge sygdomme. (ibid.) Ligeledes er fedtafgiften, som blev indført i efteråret 

2011, et eksempel på en politisk regulering, som har til formål at hæve 

sundhedsniveauet i Danmark ved at begrænse danskernes forbrug af mættet fedt. 

(Skatteministeriet, 2010) Dermed fungerer myndighederne som en magtudøvende 

instans, hvis magt kan anskues som et redskab til at opmuntre befolkningen til en 

bestemt adfærd (Lemke, 2009). Gennem fremlæggelsen af undersøgelser og forskellige 

oplysningskampagner kan man argumentere for, at regeringen søger at disciplinere 

danskerne til at træffe de rette valg for motion, kost, alkoholforbrug, rygning m.v. 

Dermed bliver sundhed genstand for en politisk regulering, som i sidste ende har til 

formål at tjene kollektivet på den bedst mulige måde. (Ibid.) Myndighedernes regulering 

af borgerne er dog også med til at skabe en gensidig forventning fra borgerne, som 

forventer at regeringen skaber optimale rammer for at udleve et sundt liv (ibid.). 

 

   

Årsager til det øgede fokus på sundhed 
Ifølge Institut for Fremtidsforskning er der tre primære årsager til det øgede fokus på 

sundhed. Først og fremmest har danskerne fået flere penge mellem hænderne, hvilket 

blandt andet har gjort det muligt at vælge de sunde alternativer i supermarkedet samt at 

abonnere på sundhedsfremmende aktiviteter, som for eksempel fitnessmedlemskab eller 

løbeklub. Derudover forskes der mere i sundhed end tidligere, hvorfor vi i højere grad er 

oplyste omkring, hvad der er godt og dårligt for vores helbred. Slutteligt oplever vi i dag 

en følelse af, at vi hver især står til ansvar for vores eget liv og vi anser derfor også os 

selv som værende ansvarlig for vores eget helbred og skæbne (Hansen, 2004). 

Sidstnævnte påpeges blandt andet i Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2010, 

hvor 87 procent af voksne deltagere gav udtryk for, at de finder deres egen indsats for at 

bevare eller forbedre helbredet særdeles vigtig. (Statens Institut for Folkesundhed, 
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2010). Størstedelen af befolkning tager dermed aktiv del i sundhedsbølgen, hvilket 

ligeledes, hos nogle danskere, har frembragt en modvilje mod dem som ikke yder en 

indsats for sundheden. Blandt andet blogindlæg på sociale medieplatforme 

eksemplificerer en eksplicit holdningen til andre menneskers manglende engagement. 

Bloggen Hold nu kæft og træn (IForm.dk), som fokuserer på sundhed og træning, er et 

eksempel på den afstandstagen der er til personer, som ikke efterlever det sundhedsideal 

som bloggen selv følger. Derfor er det ikke blot myndighederne, som kræver at man 

forholder sig til sundhed, også den enkelte borger stiller krav til sine medborgere.  

Viljestyrke, kontrol og selvdisciplin er på mange måder blevet synonymt med sundhed, 

og kampagnen Du blir hvad du spiser antyder meget passende, hvorledes sunde 

fødevarer bliver en del af forbrugernes identitetskonstruktion. De positive konnotationer 

til begrebet sundhed er en af årsagerne til, at interessen i at føre en sund livsstil er høj. 

Fødevarer er dog ikke de eneste produkter som tillægges værdi. Forbrugsgoder, såsom 

alkohol og tobak er ligeledes med til at repræsentere, hvad vi står for.  Der er altså tale 

om en situation, hvor individet på den ene eller anden måde ikke kan undgå at tage 

stilling til det de konsumerer. 

På trods af, at der i Danmark er et øget fokus på sundhed, og at der de seneste mange år 

er blevet sat store ressourcer ind for at forbedre sygehuse og behandlinger, trækker 

Danmark fortsat det korte strå, når det gælder den gennemsnitlige levealder. Danmark 

får bundplacering i sammenligningen af gennemsnitslevealderen med andre 

vesteuropæiske EU-lande.  Dette skyldes hovedsagligt, at danskerne ryger og drikker 

for meget (Schmidt, 2010). Man kan derfor undre sig over, hvad det er som gør, at 

danskerne netop vælger at lukke øjnene for den risiko der er knyttet til disse to 

sundhedsskadelige former for adfærd.   

 

 

Rygning i Danmark 
Antallet af voksne dagligdagsrygere er gennem de seneste år faldet markant og denne 

udvikling forventes at forsætte. Går man ti år tilbage var der dengang cirka 30 procent 

rygere blandt den danske befolkning. Ifølge en årlig undersøgelse foretaget af Kræftens 

Bekæmpelse, der har til formål at kortlægge danskernes rygevaner, fandt man i 2011, at 
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cirka 24 procent af den danske befolkning er rygere (15 år og opefter). Dette tal er dog 

ikke begrænset til dagligdagsrygere, men inkluderer også lejlighedsrygere. Af disse 

cirka 24 procent angiver syv procent, at de ryger lejlighedsvist. Samtidig med at antallet 

af dagligdagsrygere er faldende stiger antallet af lejlighedsrygere, hvilket ses i 

sammenligningen med samme undersøgelse fra 2010, hvor antallet af rygere lå på 28 

procent, hvoraf fem procent var lejlighedsrygere (Sundhedsstyrelsen 2011; Kræftens 

Bekæmpelse, 2011). Selvom antallet af rygere generelt er faldende er der dog stadig en 

god grund til at tage antallet af rygere alvorligt, idet rygning er en af de forebyggelige 

risikofaktorer, der har størst indflydelse på dødeligheden i Danmark (Statens Institut for 

Folkesundhed, 2010). Knapt hvert fjerde dødsfald i Danmark kan relateres til rygning, 

hvilket understreger omfanget af cigaretternes skadelige virkning på kroppen (ibid.).    

 

I forhold til hvilken del af befolkningen som ryger, er dette blandt andet påvirket af 

alder og uddannelse. Antallet af dagligdagsrygere er stødt stigende fra 16 års alderen og 

indtil 64 års alderen, hvor kurven knækker og antallet af dagligdagsrygere falder. Ser 

man derimod på gruppen af lejlighedsrygere er der flest at finde blandt de 16 - 34 årige, 

hvorefter antallet af lejlighedsrygere falder (ibid.) Samtidigt viser samme undersøgelse 

fra 2005, at sociale forskelle ligeledes spiller en rolle for danskernes rygevaner og disse 

kobles i høj grad sammen med uddannelsesniveau. Som illustreret nedenfor er andelen 

af dagligdagsrygere med en kort uddannelse højere end andelen af dagligdagsrygere 

med en videregående uddannelse, hvilket gør sig gældende både for kvinder og mænd. 

Dette har medvirket til at rygning ofte bliver forbundet med lav socioøkonomisk status 

og rygerens tilhørsforhold bliver ofte associeret med ”den svage” samfundsgruppe 

(Berlingske, 2012).  
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Figur 3: Rygning og uddannelsesniveau 

Kilde: Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987, Statens Institut for Folkesundhed, 

2005 

Den sociale forskel i danskernes rygevaner spiller ikke kun en rolle for 

dagligdagsrygere, men kan også påvirke opfattelsen af lejlighedsrygere. Som nævnt i 

indledningen er en stor del af lejlighedsrygerne at finde blandt personer med en 

længerevarende uddannelse (ibid.)1

 

.  

 

Politik og rygning 
Siden midten af 1950erne, hvor man begyndte at få kendskab til de sundhedsmæssige 

konsekvenser ved rygning, har antallet af rygere i Danmark været faldende. Sidenhen 

har man gradvist øget fokus på rygning som et socioøkonomisk problem, idet 

tobaksrelaterede sygdomme koster samfundet dyrt. I dag dør cirka 14.000 danskere 

årligt som følge af tobaksrelaterede sygdomme og rygerne koster årligt samfundet 7,5 

milliarder kroner (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2012; DR Nyheder, 2011). 

Indtil 1988 var det primært private organisationer, som for eksempel Kræftens 

Bekæmpelse og Lungeforeningen, der arbejdede aktivt med rygeforebyggelse, men ved 

                                                             
1  Bilag 3: Baseret på baggrundsinterview med Niels Them Kjær, projektchef for rygestopgruppen koordinator for 
forebyggelse af tobak, og  projektleder Poul Dengsøe fra Kræftens Bekæmpelse  
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oprettelsen af Tobaksskaderådet i 19882

 

 påtog det offentlige sig en aktiv rolle i 

forebyggelse af tobaksrygning. Igennem 1990erne påviste forskning gentagne gange 

den direkte sammenhæng mellem cigaretrygning, sygdomme og død, hvilket førte til en 

intensiveret indsats på tobaksområdet. Under indflydelse af EU, WHO og andre landes 

anti-ryge initiativer har denne intensivering ført til en række lovmæssige ændringer på 

rygeområdet der har til formål at nedbringe antallet af rygere. Nedenstående oversigt 

viser de mest fremstående initiativer siden 1995: 

1995: Første lov til sikring af røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og 
lignende 

Loven udvides i 2000 til at omfatte et egentlig rygeforbud over for elever 
på folkeskoler og ungdomsskoler for at sikre at børn ikke udsættes for 
passiv rygning. 

2001: Lov om forbud mod reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 

Loven omfatter forbud mod anvendelser af design, symboler, eller farver 
der kan minde om tobaksvarer, når der reklameres for andre varer. 
Tobaksindustrien må ikke længere sponsorere med penge, så længe et 
cigaretnavn indgår i sponsornavnet. 

2007: Lov om røgfri miljøer 

Formålet er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge 
sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, samt at forebygge nogen 
ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Som udgangspunkt indebærer 
loven et rygeforbud på alle arbejdspladser og i offentlige rum. Blandt 
andet må der ikke ryges i restauranter, cafeer og uddannelsesinstitutioner. 

 

2012: Nye forhandlinger om stramning af rygeloven igangsættes, men udskydes 1 – 2 
år.  

 

Kilder: Retsinformation, Folkesundhedsrapporten Danmark 2007, Statens Institut for Folkesundhed, 
Kræftens Bekæmpelse  

 

                                                             
2 Tobaksskaderådet opløses i 2001 og erstattes af det Nationale Råd for Folkesundhed, som et led i at samle de 
forebyggende instanser under et råd. 
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Foruden de lovmæssige anti-ryge initiativer har flere landsdækkende 

rygestopkampagner præget mediebilledet de seneste år. Seneste kampagne Hver eneste 

cigaret skader dig blev lanceret af Sundhedsstyrelsen i 2009 og relanceret i 2011 med 

tilføjelser i form af ekstra tv-spots. Kampagnen stammer oprindeligt fra Australien, hvor 

den har vist sig effektiv i nedbringelsen af antallet af rygere, hvorfor Danmark har købt 

rettighederne til den. Kampagnen er direkte i sit budskab og viser blandt andet organer 

ødelagt af rygning samt beretninger fra personer som er blevet syge af at ryge eller som 

har pårørende der er (Sundhedsstyrelsen, 2012). Denne form for kampagneførelse 

kendes også som skræmmekampagner, hvilket ikke været den fortrukne metode i 

Danmark i forhold til at formidle forebyggelse, hvor man tidligere har anvendt humor 

som et virkemiddel (AIDS kampagne i 80erne). Selvom skræmmekampagner kritiseres 

kan deres succes blandt andet forklares ved, at der tilbydes gratis rygestophjælp på en 

nem og overskuelig måde ved at informere seerne om dette i hvert eneste 

kampagneindslag. (ibid.) 

Hvorvidt skræmmekampagner har en egentlig effekt er et omdiskuteret emne, som 

bringer nogle kritiske pointer frem i forhold til virkningen. Skræk som virkemiddel i 

kampagner er oftest et spørgsmål om dybdegående kendskab til målgruppen. (Jensen et, 

al., 2004) Hvis denne er mangelfuld kan det resultere i det som kaldes for 

boomerangeffekten, hvilket vil sige at man risikerer, at det giver anledning til en 

modreaktion i form af en antiautoritær adfærd eller holdning. (ibid.) At dette 

paradoksale resultat er en reel risiko ved skræmmekampagner kan forklares ved, at 

skræk som virkemiddel kun virker ved personer som overvejer en adfærdsændring. 

Endvidere kritiseres skræmmekampagner for at marginalisere de allerede 

marginaliserede grupper af befolkningen (ibid.). Disse kritikpunkter bidrager til en 

større diskussion omkring sundhed og rygernes plads i samfundet, hvilket behandles i 

analysens første del.  
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Opsamling 
Som dette kapitel har beskrevet er der inden for de senere år sket markante ændringer i 

det danske samfund i forhold til rygning. Samtidig med at sundhed for alvor er sat på 

dagsordenen er der kommet større fokus på nedbringelse af antallet af rygere. 

Regeringens adskillige tiltag på sundhedsområdet har medvirket til en større bevidsthed 

omkring sundhed blandt den danske befolkning, hvor flere har tilsluttet sig 

sundhedsbølgen. For personer eller grupper som ikke tager del i det nye 

sundhedsfællesskab har dette medført en række konsekvenser. Dette betyder, at en 

gruppe som rygere ofte er i offentlighedens søgelys, da disse ses som en stor 

omkostning for samfundet. Rygere betragtes ofte som umoralske individer, som ikke 

tager ansvar for egen sundhed og andres omkostninger. Dertil kommer det, at andelen af 

rygere er højest blandt de lavtuddannede, hvorfor rygere ofte forbindes med noget 

lavsocialt. Dette står i kontrast til tidligere, hvor rygning var almindeligt i alle sociale 

lag. I forlængelse heraf er der opstået en diskussion omkring, hvorvidt denne 

marginaliserede gruppe af befolkningen marginaliseres yderligere, når den bliver 

genstand for rygestopkampagner, der søger at diktere en ’korrekt’ adfærd.  Tilsammen 

har dette betydet, at der er sket en markant adfærds- og holdningsændring til rygere i 

Danmark, hvor rygere ofte bliver en udskældt gruppe, som sættes i forbindelse med en 

lang række negative værdier. Dette mener vi, i høj grad påvirker lejlighedsrygernes 

selvopfattelse og identitetsdannelsesproces. Igennem ovenstående har vi kortlagt de 

samfundsmæssige tendenser, som overordnet er med til at placere rygere i en bestemt 

gruppe, hvorfor vi i det kommende analysearbejde vil dykke nærmere ned i, hvordan 

dette konkret kommer til udtryk i lejlighedsrygernes forståelsesverden og hvordan det 

kan være med at motivere/demotivere deres rygeforbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

KAPITEL 4 
ANALYSE 

 

 

Analysens opbygning 
Den empiriske analyse af specialets problemstilling er opdelt i fire overordnede dele 

som henholdsvis omhandler stigmatisering og kategorisering, cigaretten og 

lejlighedsrygeren, Sociale relationer og lejlighedsrygernes identitetsdannelse. 

Nedenstående model illustrerer hvordan de fire analysedele er forbundet, forstået 

således, at for eksempel i analysen af de sociale relationer vil elementer fra den 

symbolske betydning af cigaretten og de samfundsmæssige tendenser unægtelig indgå, 

da alle analysedele gensidigt påvirker hinanden. I forlængelse heraf skal identitet forstås 

som et resultat af sammenspillet mellem de respektive analysedele, hvorfor det grå felt 

repræsenterer identitetsdannelsesprocessen. På baggrund af heraf vil den afsluttende 

analysedel lejlighedsrygernes identitetsdannelse således sammenholde analysedelene i 

forhold til lejlighedsrygernes identitetsdannelsesproces og samtidig fungerer som en 

opsamlende diskussion af hele analysen.  

   
Figur 1: Analysens komponenter  
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Den første del af analysen, Stigmatisering og kategorisering, tager udgangspunkt i, 

hvordan samfundets udvikling påvirker danskernes opfattelse af rygere. Her tegnes et 

billede af rygere som en stigmatiseret samfundsgruppe og der redegøres for de 

parametre som har indvirkning på dette. Her inddrager vi interviewpersonernes 

fortællinger for at belyse, hvorvidt lejlighedsrygernes opfattelse af rygere ligger i tråd 

med samfundets holdning til denne gruppe. Med fokus på samfundets kategorisering af 

rygere vil et efterfølgende afsnit analysere, hvordan dette er med til at påvirke 

lejlighedsrygernes selvopfattelse samt hvordan de gennem en sammenligning af 

lejlighedsrygere og dagligdagsrygere definerer sig selv som lejlighedsrygere.  

Anden del af analysen, Cigaretten og lejlighedsrygeren, har til formål at se nærmere 

på, hvilke symbolske betydninger lejlighedsrygerne tillægger cigaretten. Dette er 

relevant, da vi antager, at denne indgår som et centralt element i lejlighedsrygernes 

identitetsdannelsesproces.  

I den tredje del af analysen, Sociale relationer, vil vi klarlægge de sociale relationers 

indvirkning på lejlighedsrygernes rygevaner. Disse vil blive analyseret i forhold til hvor, 

hvornår og med hvem de opstår. Slutteligt vil denne analysedel diskutere hvilke 

fællesskabsmekanismer der er at finde mellem lejlighedsrygerne. 

 I fjerde del, Lejlighedsrygernes identitetsdannelse, diskuteres de foregående 

analysedele i forhold til disses indvirkning på lejlighedsrygernes identitetsdannelse med 

henblik på at forstå, hvordan identitetsdannelsesprocessen direkte kan relateres til 

motivationen bag lejlighedsrygernes cigaretforbrug.    

Analysekapitlet tager udgangspunkt i specialets primære empiri. Teori sammenkobles 

med dette hvor det vurderes relevant i forhold til anskueliggørelsen af specialets 

problemstilling samt undersøgelsesspørgsmål.  
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Analysedel 1: Stigmatisering og kategorisering 
Vejen fra rygetrangen og til det at ryge er gennem de senere år blevet mere kompleks. 

Hvor rygere tidligere kunne tænde en cigaret hvor som helst, er de nu henvist til 

fortovet eller rygekabiner, hvor de ofte bliver genstand for offentlig beskuelse. Om man 

er lejlighedsryger eller dagligdagsryger fremkommer ikke af den fysiske fremtoning, 

hvilket betyder, at omverden ikke umiddelbart kan skelne mellem disse rygertyper.  

I forlængelse af foregående kapitel omhandlende den samfundsmæssige udvikling på 

rygeområdet, vil analysedel 1 undersøge hvilken indflydelse denne udvikling har på 

lejlighedsrygerne. Dette ses i forhold til stigmatiseringen af rygere i Danmark og 

hvordan dette medfører en kategorisering af rygere, som på baggrund af empirien viser 

sig at være et vigtigt led i, hvordan lejlighedsrygerne definerer sig selv som rygere.  

 

 

Stigmatisering af Rygere 
I takt med et stigende fokus på sundhed i Danmark er der sket en udvikling, hvor 

befolkningsgrupper som ikke efterlever samfundets sundhedsidealer i højere grad 

stigmatiseres. Idet rygning anses som en særdeles sundhedsskadelig adfærd er det i 

denne forbindelse interessant at undersøge stigmatiseringen af rygere, da det er vores 

overbevisning, at dette er med til at påvirke lejlighedsrygernes selvopfattelse og adfærd. 

Resultaterne fra denne analyse kan dermed bidrage til en videre analyse af, hvordan 

lejlighedsrygerne definerer sig selv på baggrund af denne kategorisering.  

I analysen vil vi udover sekundær empiri inddrage citater fra vores otte 

dybdeinterviews, da disse skal være med til at danne et billede af, hvorvidt 

lejlighedsrygernes opfattelse af rygere stemmer overens med den generelle opfattelse af 

rygere i Danmark. Vi benytter os her af Goffmans definition af stigma, der defineres 

som et negativt vurderet træk eller afvigelse hos en person (2009). Goffman beskriver 

stigmatisering en social proces, hvor individets sociale identitet ødelægges som resultat 

af omgivelsernes bedømmelse, kategorisering og reaktion. Her placeres mennesker der 

betragtes som besiddende af uacceptable kulturelle egenskaber eller adfærdsformer i 

sociale stereotyper. Stigmatiseringen er således ikke et medfødt karaktertræk, men et 

resultat af en social konstruktion (Goffman, 2009). 
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Analysen i dette afsnit er delt op i fire forskellige emner, som vi har identificeret som 

særlige indvirkningsfaktorer på stigmatiseringen af rygere. Disse er sundhedsdiskursen, 

italesættelsen af rygere, politiske tiltag og social ulighed. Disse emner vil blive 

behandlet separat i det følgende. 

 

 

Sundhedsdiskursen 
Gennem de senere år har et øget fokus på sundhed i det offentlige og private rum, i form 

af flere lovmæssige tiltag og rygestopkampagner samt en markant holdningsændring 

blandt den danske befolkning, skabt en debat om, hvorvidt det har medført en form for 

sundhedsfanatisme. Idet rygning har store sundhedsmæssige konsekvenser for rygeren 

og dennes omgivelser placerer dette automatisk rygerne i en udsat gruppe i forhold til en 

stigmatisering. Analysen af empirien fandt, at det stigende fokus på en sundere livsstil 

og dennes indvirkning på danskernes opfattelse af rygere var et vigtigt emne for 

interviewpersonerne. 

 
Fra politisk side er der blevet taget nogle valg, altså helt fra EU plan. 

Det har været med til at gøre livet sværere, hvis man skal ryge så 

meget, og så selvfølgelig sådan generelt, tror jeg, en udbredelse af en 

opfattelse af, hvad der er sundt blandt folk. – Maya 

Mayas opfattelse er at der i dag generelt er mere fokus på sundhed i Danmark end 

tidligere. Hun oplever både politiske tiltag og den generelle opfattelse af hvad der er 

sundt, som en årsag hertil. Selv lever hun et liv som er præget af megen motion, hvilket 

betyder, at hun i perioder hvor hun for eksempel træner op til maraton, vælger helt at 

afholde sig fra at ryge. Denne mulighed forbinder hun ikke med dagligdagsrygere, da 

hun mener, at deres afhængighed til cigaretten er for stor til, at de periodevist kan 

afholde sig fra at ryge.    

Selvom danskerne generelt accepterer og bakker op omkring sundhedsdiskursen, giver 

flere forskere udtryk for en bekymring om, hvilke konsekvenser den intensiverede kamp 

mod rygning har for individer eller grupper som ikke lever op til sundhedsidealerne 

(Nørr, 2010; Graham, 2011). Denne intensiverede kamp vækker dog også utilfredshed 
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hos Pia, som oplever at lovgivningen på rygeområdet og det store fokus på sundhed  har 

taget en negativ udvikling. 

 

Jeg synes, der er alt for meget styring, altså. Og jeg synes, at i forhold 

til pressen og sådan noget, er det er altid den dårlige historie. 

Selvfølgelig er det altid den dårlige historie, for der er ikke noget godt 

ved rygning (griner), men det er heller ikke det, men jeg synes bare, 

det tager overhånd. Og det er måske ikke bare rygning, det er måske 

også alle mulige andre ting. Altså sådan det sundhedsfanatiske. – Pia 

 

I citatet giver Pia udtryk for, at hun føler, at danskerne bliver disciplinerede af 

politikerne, som udstikker rammerne for hvordan danskere skal leve deres liv. Dette er 

med til at danne en negativ og forudindtaget opfattelse af rygere.  

 

Jeg har en fornemmelse af, at man bliver set ned på som ryger. [...] 

Nå okay hun skal ud og ryge, og så tænker man ikke mere over det, 

men der har man allerede en eller anden forestilling om, hvad det er 

for en person, netop fordi, du ved, at samfundet på en eller anden 

måde, har gjort det til sådan en negativ ting – Pia. 

 

Pia mener, at der bliver set ned på rygerne i Danmark og at institutioner som 

myndighederne er med til at befolkningen sætter rygerne i bås. I denne sammenhæng er 

det interessant at inddrage følgende citat, hvor hun beskriver, hvordan hun oplever 

forskellen på dagligdagsrygere og lejlighedsrygere. 

 

Det er ligesom om det er to forskellige verdener. Der er den der ryger, 

der ryger 20 smøger om dagen […] og hvor der er ikke sådan noget 

lækkert over det. Og så er der alle dem, der ryger sådan lejlighedsvist 

fordi det er sådan forbundet med nydelse. – Pia 

 

Selvom hun kritiserer samfundet for at stigmatisere rygere, bliver hendes italesættelse af 

forskellene en måde hvorpå hun selv placerer rygere i en negativ kategori. Her bliver 
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rygere betegnet som dagligdagsrygere, hvorfor hun i citatet ekskluderer sig selv fra 

denne kategori. Det er en generel betragtning i analysen, at lejlighedsrygerne benytter 

begreberne dagligdagsryger og ryger som synonymer og på denne måde distancerer sig 

fra de betydninger der tillægges denne gruppe.    

Maya og Pia repræsenterer de generelle holdninger blandt interviewpersonerne, når det 

handler om sundhed. Alle interviewpersonerne gav i nogen grad udtryk for, at de 

oplever et øget fokus på sundhed, som i visse tilfælde præger deres hverdag i form af 

sund kost og motion. Derudover kan man argumentere for, at interviewpersonernes 

oplevelse af sundhed som vigtigt, er et indirekte udtryk for stigmatisering af rygere, da 

de fleste beskriver dagligdagsrygere som personer, der lever usundt. Pia italesætter dette 

direkte, hvorfor hendes citater er et godt eksempel på, hvordan interviewpersonerne 

generelt oplever, at den herskende sundhedsdiskurs bidrager til en stigmatisering af 

rygere.    

 

 

Italesættelsen af rygere 
Det at leve sundt bliver af mange danskere associeret med "det gode liv” og sundhed er 

blevet noget, som de fleste danskere efterstræber. Samtidig er rygning ikke længere et 

åbenlyst symbol på frihed, men i stedet sammenkobles det med negative begreber. Der 

er opstået en tendens i samfundet, hvor man, når man taler om rygere, miskrediterer 

dem som en samlet gruppe. Dette kommer ligeledes til udtryk, når interviewpersonerne 

omtaler rygere som et samlet segment i deres interviews. Blandt andet beskriver Linnea 

nutidens rygere på følgende måde, da hun blev spurgt ind til sin generelle holdning til 

rygning i Danmark.  

 

Jeg synes det har ændret sig meget, det er gået fra at alle røg til, nu er 

det jo sådan udskud der ryger. – Linnea 

 

Her forbinder Linnea rygere med en udstødt gruppe, som ikke er en del af fællesskabet. 

I denne sammenhæng kan fællesskabet henvise til den gruppe af mennesker, hvis 

adfærd stemmer overens med regeringens anbefalinger for motion, kost, alkoholforbrug, 
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rygning mv. Vores analyse viser, at der ud fra lejlighedsrygernes perspektiv skabes en 

tydelig opdeling af, hvad der anses som korrekt og forkert adfærd i forhold til rygning. 

Maya knytter ligeledes negative begreber til det at ryge. Blandt andet udtaler hun:  

 

Det er sådan lidt taberagtigt at ryge i hverdagen. I hvert fald på 

arbejde. Det der med, at man ikke kan styre det. - Maya  

 

Maya er nyuddannet jurist og for hende er karrieren en vigtig del af hendes liv. Det at 

være styret af cigaretterne i hverdagen, bliver for hende et symbol på, at man ikke har 

ressourcerne til at leve op til det, det betyder at have en krævende jobfunktion. Når hun 

taler om de personer der ryger i hverdagen, tager hun indirekte afstand fra denne gruppe 

og ekskluderer sig selv fra denne stereotypisering. Denne eksklusion af sig selv som en 

del af dagligdagsrygersegmentet, sker i mange tilfælde, når interviewpersonerne taler 

om rygere på et overordnet plan. Jonas er dog et eksempel på en lejlighedsryger, som 

bevidst inkluderer sig selv i en negativ italesættelse af rygere. Gennem interviewet 

bruger Jonas begrebet dumhed adskillige gange, når han skal beskrive rygere og 

rygning. Han synes selv det er dumt at ryge. Han udtaler, at han føler sig dum, når han 

ryger og han er ligeledes overbevist om, at hans venner som ikke ryger, synes det er 

dumt. Jonas fortæller, at han særligt er begyndt at tænke over konsekvenserne ved 

rygning efter, han er blevet ældre. Derudover er det noget han bliver påmindet om, når 

han dyrker sport. Generelt tager Jonas afstand fra at ryge og vil også meget gerne stoppe 

helt. At Jonas føler så stærk omkring sin rygning kan betyde, at han ikke ønsker at hans 

venner og omverdenen skal sætte ham i samme kategori som dagligdagsrygere.   

Det tyder på, at der er en tendens til, at der i italesættelsen af dagligdagsrygere bruges 

mærkater som konnoterer noget negativt, hvilket bidrager til en miskreditering af denne 

gruppe rygere. Som det fremkommer af ovenstående, samles rygere under en samlet 

kategori, hvorfor det er muligt for interviewpersonerne at tage afstand til denne gruppe i 

deres skelnen mellem sig selv og denne.  
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Politiske tiltag 
Politiske tiltag såsom rygeloven og rygestopkampagner har gennem de seneste årtier 

været medvirkende til en generel holdningsændring, når det kommer til rygere og 

rygning (Graham, 2011). Særligt rygeloven sætter fokus på det kollektive ansvar, idet 

dens formål blandt andet er at begrænse passiv rygning. Dette sker gennem fastlagte 

fysiske rammer for, hvor rygning må foregå, hvilket tydeligt markerer skellet mellem 

ryger og ikke-ryger i det offentlige rum. Generelt støtter interviewpersonerne op 

omkring rygeloven. Den bliver betragtet som en naturlig udvikling og mange af dem har 

svært ved at forestille sig et samfund, som da man måtte ryge på restauranter, kontorer, 

skoler m.v.  Danskernes solidariske ansvar i forhold til, hvordan skattekronerne skal 

fordeles bliver i denne sammenhæng ligeledes diskuteret.  

 

Jeg tænker også tit på, hvor mange penge det egentlig koster 

samfundet, at folk slår sig selv ihjel på den måde. […] Det skal man 

måske bare lige tænke lidt på, hvis man sidder som ryger, hvor meget 

det egentlig koster alle os andre, at det er så skadeligt for dem. - Tim  

’ 

For Tim står det klart, at rygning har mange sundhedsskadelige følger, som skal 

behandles for danskernes skattekroner. I citatet opstiller han et tydeligt billede af os 

versus dem, hvor rygerne bliver den udskældte gruppe, som påtager sig en uacceptabel 

adfærd, idet de ikke tager et økonomisk kollektivt ansvar. Bemærkelsesværdigt er det 

også i denne sammenhæng, at Tim vælger at inkludere sig selv i gruppen af ikke-rygere. 

Dette kan tyde på, at han ikke betragter sit cigaretforbrug for værende højt nok til at 

kunne udvikle sundhedsskadelige sygdomme og på denne måde distancerer han sig fra 

dagligdagsrygere. 

Udover at have en ren praktisk funktion i at nedbringe andelen af rygere, fremhæver 

Graham (2011), at de strukturelle ændringer samtidig sender et signal om, at rygning er 

et socialt uacceptabelt fænomen. Dette støttes op af Mikkel, som beskriver 

lovgivningens påvirkning på rygere som negativ.  
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Jeg synes, det er jo klart med alt det der lovgivning og sådan noget, at 

der er sket utrolig meget indenfor de sidste 10 år, 5 år bare. Jeg synes 

det er næsten […]Mange folk ser det som forkert at ryge nu. – Mikkel 

 

Dette kommer blandt andet til udtryk i hans egen adfærd og når han ryger på gaden, 

føler han sig særligt ramt af miskreditering fra andre mennesker omkring sig. 

Holdningen fra omverdenen giver ham dårlig samvittighed og påvirker også i nogle 

situationer hans adfærd. 

 

Jeg tænker over det, hvis jeg går på gaden og der kommer en mand 

eller en dame med en barnevogn, for eksempel. Så tænker jeg på, lige 

at tage den over i den anden hånd, så den er længst væk fra 

barnevognen. - Mikkel  

 

På trods af, at det er lovligt at ryge på gaden, får Mikkel ofte dårlig samvittighed, når 

han gør det. I dette tilfælde kan man argumentere for, at han søger at overholde 

forventningen til den sociale situation om at man ikke ryger i børns nærvær. Således 

mindskes risikoen for en konfrontation. Dette er også hvad Goffman kalder for 

passering, hvor det for den miskrediterede person handler om at opnå accept ved at 

undgå, at den egenskab eller adfærd, som er genstand for stigma, bliver opdaget eller får 

opmærksomhed (Goffman, 2009).   

I en nyere rapport argumenteres der for, hvordan lovgivningen på tobaksområdet 

bidrager til en smædekampagne mod allerede udsatte befolkningsgrupper, hvor andelen 

af rygere viser sig at være højest (Graham, 2011). Dermed kan man tale om, at der sker 

en marginalisering af de allerede marginaliserede befolkningsgrupper. Endvidere 

hersker der blandt forskere inden for sundhedsområdet i Danmark og udlandet en 

overordnet enighed om, hvorledes sundhedspolitikkerne i en vis grad bidrager til en 

stigmatisering af rygning og rygere. På trods af risikoen ved at stigmatisere visse 

befolkningsgrupper, fremsættes argumenter som bakker op omkring dette, idet man 

anser stigmatisering som et nødvendigt onde, hvis endelige mål opvejer den sociale 

ubalance som stigmatiseringen kan medføre (Graham, 2011; Sundhedsstyrelsen, 2008).  
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Social ulighed 
Hvor rygere tidligere kunne findes i alle sociale lag, viser tendensen nu, at flere 

personer med højere socioøkonomisk status holder op med at ryge, samtidigt med at 

andelen af rygere er højest blandt personer med lav socioøkonomisk status (Sørensen, 

2007). Ifølge Kræftens Bekæmpelse3

 

 er der flere grunde til at andelen af rygere er 

højest blandt de lavtuddannede. Blandt andet lever lavtuddannede rygere ofte i et miljø, 

hvor mange omkring dem også ryger. Dette kan demotivere et rygestop, da rygestoppet 

kan medføre en følelse af eksklusion fra det fællesskab der opstår omkring rygning. 

Derudover kan rygning virke afstressende i en hverdag med for eksempel arbejdsløshed, 

et belastende job og dårlig økonomi (Wohllebe, 2012). Sociologer påpeger, at dette 

betyder, at rygning og rygere i højere grad associeres med noget lavsocialt (Sørensen, 

2007). Dette blev bekræftet i vores interviews, når interviewpersonerne skulle beskrive 

en typisk dagligdagsryger. 

Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker arbejdsløs eller sådan lidt lavt, lidt 

trælst job […] Det tror jeg, er påvirkningen fra sådan hele samfundet, 

at det er sådan lidt usselt at ryge. Det er sådan et billede jeg får af 

det. Det er også helt forkert, men det var lige det billede, der poppede 

op - Mikkel  

 

Som tidligere dagligdagsryger (gik over til lejlighedsrygning nytår 2011) er det 

interessant at Mikkel placerer dagligdagsryger i en lavsocial klasse. Mikkel fortæller, at 

han desuden selv var træt af at blive forbundet med denne gruppe, hvilket var en af 

grundene til, at han ønskede at blive lejlighedsryger. Med andre ord tyder det på, at 

stigmaet omkring dagligdagsrygere er vigtig for de beslutninger Mikkel har truffet 

omkring sine rygevaner.  

 

 

 

                                                             
3 Bilag 3: Baseret på baggrundsinterview med Niels Them Kjær, projektchef for rygestopgruppen koordinator for 
forebyggelse af tobak, og  projektleder Poul Dengsøe fra Kræftens Bekæmpelse. 
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At der ofte sættes lighedstegn mellem rygning og personerne tilhørende en lavere social 

klasse bekræftes af Maya. 

 

Det er måske en der ikke går op i sundhed, som ikke ser særlig 

langsigtet omkring sin egen krop. Og måske ikke spiser særligt sundt 

heller, tænker jeg, og i og med det er en som ikke dyrker særlig meget 

motion, er det nemmere at tage nogle kilo på.  Og hvis man skal nå at 

ryge 20 – 40 cigaretter om dagen, så kan man ikke have et særligt 

kommercielt arbejde. Du kan ikke arbejde særlig mange steder højt i 

det private, hvis du skal nå og ryge så meget. Så skal man ryge hele 

aftenen for at nå det. Så det må være nogen som har lange 

arbejdstider, med mindre de er selvstændige.. […] – Maya 

 

I analysearbejdet blev det tydeligt, at interviewpersonernes opfattelse af 

dagligdagsrygere som tilhørende en social klasse der er lavere end den de tilhører, 

spiller en betydningsfuld rolle for, hvordan social ulighed både bidrager til en 

stigmatisering af rygere og samtidig er får en negativ symbolværdi, som 

interviewpersonerne tager afstand fra. Dette sker gennem en distinktion mellem ’dem` 

(dagligdagsrygere) og ’os´ (lejlighedsrygere)  (Jenkins, 2006). Selvom distinktionen 

ikke direkte italesættes som et ’os’ vs. ’dem’ kan det tyde på, at skellet implicit heri, når 

det tages i betragtning at interviewpersonerne alle er i gang en videregående uddannelse 

eller er højtuddannede.  
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Figur 4: Rygning og stigma 

 

Opsamling 

Ovenstående model illustrerer de emner vi i vores analyse fandt mest fremtrædende i 

forhold til stigmatiseringen af rygere. Analysen af stigmatiseringen af rygere afspejler, 

hvordan samfundets institutioner og strukturer er med til at påvirke danskernes holdning 

til rygere. Kategoriseringen af rygere som et samlet segment sker på baggrund af en 

generel afstandstagen fra rygning og de negative konsekvenser, det har for samfundet.  

Det interessante i denne sammenhæng er, at interviewpersonernes ofte understøtter dette 

syn på rygere som en udskilt gruppe, selvom de selv kan være potentielle bærere af 

stigmaet, når de ryger. Man kan argumentere for, at lejlighedsrygerne til tider afviser, at 

de er en del af kategorien rygere, netop fordi de ikke føler at de karakteristikas som 

tillægges rygere, passer til deres egen selvopfattelse og fordi deres indgangsvinkel til 

rygning, ud fra lejlighedsrygernes synspunkt er anderledes end dagligdagsrygernes. 

Fordelen for lejlighedsrygerne synes dog at være, at det er forholdsvist nemt for dem 

skjule stigmaet, ved blot at lade være med at ryge i de situationer, hvor de ellers ville 

have tændt en cigaret.  

 

For eksempel har jeg en vennegruppe, hvor der ikke rigtig er nogle 

rygere og de ser sådan meget ned på det, og hvis de er der, så gør jeg 

det slet ikke. – Jonas 
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Citatet er et eksempel på en situation, hvor Jonas afholder sig fra at ryge. Endvidere 

beskriver han, at dette er til trods for, at situationen inkluderer alkohol, hvilket normalt 

vil være en motivationsfaktor for ham.  Jonas begrunder sit fravalg med, at han ikke 

ønsker at blive set ned på af hans venner som ikke ryger. Det faktum at 

interviewpersonerne i nogle situationer vælger at skjule deres cigaretforbrug, kan 

bevidne om, at de er opmærksomme på at de er mulige bærere af stigmaet. (Goffman, 

2009) Lejlighedsrygernes mulighed for at skjule dette synes at grunde i, at de mener at 

have kontrol over deres cigaretforbrug i modsætning til dagligdagsrygerne, som i højere 

grad er styret af deres fysiske afhængighed til cigaretterne. Analysen antyder dermed, at 

lejlighedsrygerne ikke mener, at stigmaet bør tilknyttes dem som et segment, og at der 

derfor er forskel på, hvordan dagligdagsrygere og lejlighedsrygere bør opfattes. Ikke 

desto mindre er det ikke muligt for udefrakommende at se, hvorvidt lejlighedsrygerne 

blot ryger en gang imellem eller om de ryger til dagligt. Stigmatiseringen kan dermed 

både være med til at afholde lejlighedsrygerne fra at ryge, da de er opmærksomme på 

det stigma der er tilknyttet rygere, samtidig med at de er potentielle bærer af det.  
 

 

Lejlighedsrygernes selvbillede 
Ifølge Jenkins skabes individets refleksive opfattelse af egen identitet i relation til andre 

ud fra ligheder og forskelle, og uden at kende disse er det ikke muligt at definere sig 

selv (Jenkins, 2006). Lejlighedsrygere betragtes i dette speciale som en del af en 

rygerkategori, hvori både lejlighedsrygere og dagligdagsrygere indgår som to separate 

grupper. Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvordan lejlighedsrygere 

definerer sig selv på baggrund af deres sammenligning med dagligdagsrygernes adfærd, 

da vi mener det er herigennem definitionen af dem selv som lejlighedsrygere opstår. 

Under interviewet blev den enkelte interviewperson bedt om at beskrive en typisk 

dagligdagsryger og en typisk lejlighedsryger, hvilket åbnede op for en forståelse af, 

hvordan interviewpersonerne opfatter sig selv ud fra en skelnen mellem ’os’ versus 

’dem’. (Jenkins, 2006) Her er opfattelsen af ’dem’ blandt andet påvirket af den 

samfunds kategorisering af rygere, som blev gennemgået i foregående afsnit. 

Interviewpersonernes komparative fortælling åbnede op for en forståelse af, hvad der 

definerer gruppen lejlighedsrygere, da det er i markeringen af grænserne mellem disse 
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at forskellene tydeliggøres. Tre primære faktorer karakteriserer måden, hvorpå 

interviewpersonerne skelner mellem dagligdagsrygere og lejlighedsrygere. Disse 

faktorer er social status, foranledning til rygning og kontrol. 

 

 

Social status 

 
Hvis jeg skulle køre på fordomme, vil jeg sige, det er det laveste 

sociale lag, som ryger i hverdagene. – Linnea 

 

Alle lejlighedsrygerne antydede i forbindelse med deres interview, at de skelner mellem 

dagligdagsrygere og lejlighedsrygere på baggrund af social status. Dagligdagsrygere 

bliver af alle interviewpersoner associeret med personer med en lavsocial profil. Denne 

sammenkobling opstår ofte på baggrund af interviewpersonernes oplevelser og 

observationer af mennesker fra en lavere social klasse end dem selv, som er rygere.    

 

Jeg har bare arbejdet derude som byggeleder, hvor vi skulle renovere 

169 rækkehuse og vi skulle ind i alle de der rækkehuse og de var alle 

sammen rygere, kan jeg huske. Og det var ikke… Der lugtede rigtig 

grimt i alle deres rækkehuse der. […] Det er en oplevelse jeg har haft, 

som jeg forbinder med rygere. […] Jeg stod for beboerkontakten. Det 

var arbejderklassen, som ja… Hele området var sådan et område, 

hvor arbejderklassen boede. Håndværkere og 

kontanthjælpsmodtagere og den type der. – Jonas 

 

Jonas har en klar forestilling om hvilken type af mennesker der ryger dagligt, hvilket 

også gør sig gældende for alle de andre interviewpersoner. Disse knyttede ydermere 

ordene fabriksarbejder, social- og sundhedshjælper, faglært og offentligt ansat til denne 

gruppe af rygere. Dette står i kontrast til opfattelsen af lejlighedsrygernes sociale status, 

som af alle interviewpersonerne beskrives som personer med en videregående 

uddannelse. Dermed sker der en kategorisering, hvori interviewpersonerne placerer 

dagligdagsrygere i en kategori, som de ikke selv er en del af, hvilket skaber en distance 
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mellem de to grupper. Interviewpersonernes individuelle oplevelser og observationer af 

dagligdagsrygere viser et aspekt af, hvordan denne kategorisering finder sted. Dog giver 

nogle af interviewpersonerne ligeledes udtryk for, at der en indforståethed i samfundet 

om, at rygning er forbundet med de danskere som står lavest på den sociale rangstige.  

 

Overordnet set synes jeg, at det er lidt forbundet med sådan lidt lavere 

social status, hvis man ryger dagligt, eller måske i hvert fald, hvis 

man ryger mange cigaretter om dagen […] Hver gang man skal lave 

et interview om et eller andet med rygeloven, er man altid inde på, det 

ved jeg ikke, Klovnens bodega på Vesterbro og interviewe nogle, der 

er måske lidt nogle sutter. – Maya 

 

Således bekræfter Mayas udtalelse tendensen til at der i nogen grad sker en 

marginalisering af de samfundsgrupper, som allerede er marginaliserede grundet de 

sociale forskelle. I dette tilfælde er opfattelsen heraf påvirket af medierne. Den sociale 

kategorisering af dagligdagsrygere skaber et rum, hvori lejlighedsrygere ekskluderer sig 

selv fra den stigmatiserede dagligdagsrygerkategori, som ovenstående diskussion viste, 

associeres med negative værdier  (Goffman, 1976; Graham, 2011). 

 

 

Foranledning til rygning 
Rygesituationerne er set ud fra interviewpersonernes optik, definerende for de to 

grupper lejlighedsrygere og dagligdagsrygere. Dette kan ses i forlængelse af 

interviewpersonernes opfattelse af den sociale status’ påvirkning på individets 

rygevaner, da motivationen som interviewpersonerne ser som definerede for de to 

grupper ofte udspringer på baggrund af individets sociale status. Der var en 

gennemgående konsensus blandt interviewpersonerne omkring holdningen til, at 

dagligdagsrygernes cigaretforbrug ofte er præget af, at de lever i en stresset tilværelse.  
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Der er rigtig mange som holder en pause i en stresset hverdag og 

ryger der. – Sidse  

 

 Jeg oplever også folk, der er holdt op med at ryge og når de så bliver 

presset, så begynder de at ryge igen. – Poul.  

 

Sidse og Poul beskriver dagligdagsrygernes cigaretforbrug som en pause fra en stresset 

hverdag, som er præget af at have et hårdt arbejde, mange børn og økonomiske 

bekymringer. Skellet mellem dem selv og dagligdagsrygeren fremhæves især på 

baggrund af, at de ser, at dagligdagsrygeren har et behov for at ryge i hverdagen, hvilket 

Poul kommer ind på i det følgende.  

 

Det giver en eller anden form for ro. Det giver de her små pauser og 

hvis man synes man har en utrolig stresset hverdag med mange børn 

og skal tænke meget over ting som, hvor kommer pengene fra og har 

vi råd til at sidde i det her hus, hvis flexlånet går op […]. Hvorimod 

hvis man, igen fordom, fordom, fordom, sidder i en stor villa inde på 

Frederiksberg eller en stor herskabslejlighed inde på Frederiksberg 

og man ikke skal bekymre sig om så mange ting, når man er kommet 

hjem, så behøver man måske ikke det der med at gå og ryge 

derhjemme. – Poul 

 

Hverdagen er vigtig i forhold til hvad det er som motiverer lejlighedsrygere og 

dagligdagsrygeres cigaretforbrug. Økonomisk underskud og stress repræsenterer 

dagligdagsrygeren hverdag, hvilket står i kontrast til det økonomiske overskud, Poul 

mener, lejlighedsrygere har.  

Det viser sig i analysen, at der en fælles forståelse blandt lejlighedsrygerne om, at 

hverdagen for dem er anderledes end dagligdagsrygere. Oplevelsen af at 

dagligdagsrygere er under større pres bliver centralt for hvad der differentierer 

lejlighedsrygere fra dagligdagsrygere. Generelt set er der konsensus blandt 

interviewpersonerne om, at de netop adskiller sig fra gruppen af dagligdagsrygere, da 

deres hverdag er mindre stressende, hvilket betyder, at de ikke oplever at have samme 
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behov for at ryge. Samtidig kan dette indikere at lejlighedsrygerne ser sig som frie af 

vanen om at bruge cigaretten som en afstresser fra den hektiske hverdag, hvilket kan 

bevidne om en oplevelse af at have mere kontrol.  

 

Kontrol 
Igennem analyseprocessen viste det sig, at evnen til at styre cigaretforbruget og ikke 

lade sig styre af det, spiller en signifikant rolle for lejlighedsrygerne, hvorfor kontrol 

ligeliges bliver en vigtig definitionsfaktor. Kontrol som definitionsfaktor kommer til 

udtryk på forskellige måder både i forhold til deres selvopfattelse og opfattelsen 

dagligdagsrygere.   

 

Det er ikke vigtigt for mig at have kontrol over noget, men det er 

vigtigt for mig, ikke at miste kontrollen til det – Maya.  

 

At være bevidst omkring at cigaretten ikke er styrende i hendes hverdag, er vigtig for 

Maya, som tidligere røg til daglig. Dengang fortæller hun, at hun oplevede at cigaretten 

styrede hende, hvilket ikke er den samme oplevelse hun har i dag.  Som tidligere 

dagligdagsryger taler hun ud fra sin egen erfaring, når hun forklarer betydningen af 

kontrol, hvilket er det samme for Mikkel, der også er tidligere dagligdagsryger. Han 

udtaler, at han føler at have god kontrol over cigaretforbruget. Dette er begge eksempler 

på hvordan de direkte italesætter oplevelsen af at have kontrol i forhold til rygning. 

Fordi de begge er tidligere dagligdagsrygere tyder det på, at de anskuer deres rygevaner 

i forhold til, hvordan de tidligere som dagligdagsrygere var kontrolleret af cigaretten.  

 

Blandt interviewpersonerne sker der dog ofte det, at emnet kontrol kommer til udtryk i 

mere indirekte sammenhænge, når de taler om dagligdagsrygere.  

 

De må på en måde være mere hæmmet af det.[…] Hvis man skal ryge 

fyrre cigaretter om dagen og man har et arbejde på 1., 2., 3., 4., 5. 

sal, så hver gang du skal have en cigaret, så skal du hele vejen ned af 

trappen, når du skal ryge. Og det er også når det sner og når det 
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regner. Og når du træder ud i lufthavnen, når du har fløjet, så skal du 

finde et eller andet sted, du skal ryge og så skal du koordinere. Du 

skal have din bagage og så skal du ud og ryge […] – Maya 

 

Som vi så tidligere, er Maya meget bevidst omkring det at have kontrol og ikke være 

styret af cigaretten. Når hun fortæller om sin opfattelse af den daglige ryger, bliver det 

tydeligere at afhængighed, ud fra hendes optik, er en af de primære forskelle på de to 

rygergrupper. Dette oplever hun i høj grad besværliggør hverdagen for 

dagligdagsrygeren, som står i kontrast til sin egen evne til at styre rygeforbruget.  I 

stedet for at tale om dagligdagsrygernes afhængighed, taler Linnea her om frihed.  

 

Det er dem som har fornuften med sig, men stadig er så meget 

livsnyder, at de tager sig den frihed engang i mellem og gør noget, 

som de godt ved er usundt. – Linnea  

 

I Interviewpersonernes optik bliver afhængighed dermed forbundet med 

dagligdagsrygernes mangel på kontrol og frihed bliver et symbol på det 

lejlighedsrygerne opnår ved at have kontrol. Det bliver således et modsætningsforhold 

mellem det at have et valg og været underlagt en vane/trang. Dette modsætningsforhold 

kommer især til syne, når Sidse taler om forskellen mellem de to typer rygere.  

 

Hvis man er lejlighedsryger, så tror jeg, man er sådan, ”hey det her 

er noget jeg vælger til engang imellem. Det er ikke noget, jeg er 

afhængig af. Det er noget, jeg synes er hyggeligt og det er noget jeg 

synes, der er rart.” Altså, det er sådan lidt mere positivt, hvor rygere 

måske har lidt mere et behov for det. Det skal jeg bare lige nu og jeg 

skal have min pause. Det er blevet lidt mere besværligt, og hvorfor 

skal jeg gå udenfor og hvorfor må jeg ikke ryge på baren her og 

hvorfor må jeg ikke ryge nede på perronen. – Sidse 

 

Sidse og Maya er overbevist om, at dagligdagsrygernes cigaretforbrug i høj grad er 

vanebundet. Rygevanen bliver både af Maya og Sidse beskrevet som en hæmsko for 
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dagligdagsrygerne, som vælger at prioritere rygningen på trods af de begrænsninger der 

er for rygere i det offentlige rum. Cigaretten bliver et styrende element i 

dagligdagsrygernes hverdag, hvilket interviewpersonerne anser som en begrænsning af 

dagligdagsrygernes frihed. Friheden er et centralt aspekt, som de fleste af 

interviewpersonerne tillægger en stor værdi, blandt andet friheden til at vælge at ryge i 

de situationer, hvor de mener, det skaber en positiv værdi for dem.  Ofte er disse 

situationer knyttet til hyggelige stunder, fester eller andre anledninger, hvor alkohol 

indgår.   

Selvom det at have kontrol er betydningsfuld for lejlighedsrygerne, viser det sig i 

analyseprocessen, at interviewpersonerne i nogle tilfælde også er styret af cigaretten.   

 

Et eller andet sted har jeg jo en grad af afhængighed. Jeg føler det er 

et valg jeg træffer, ligesom jeg godt ved det er usundt at drikke 

alkohol og være fuld. Jeg ved godt det er farligt og usundt – Linnea.   

 

Linnea debatterer her med sig selv om, hvorvidt hun er afhængig af at ryge, og 

konkluderer, at det er et bevidst valg hun træffer. Ved at sidestille det at ryge med at 

drikke alkohol og det at være fuld, søger hun at legitimere rygning, da dette stadigvæk 

foregår lejlighedsvist.  Dette kan fortolkes som en måde, hvorpå lejlighedsrygerne søger 

at skabe et rum, hvor det okay at ryge, fordi de føler de stadigvæk har kontrol over deres 

rygeforbrug. Dog kan man argumentere for, at det er inden for disse rammer at 

lejlighedsrygernes afhængighed opstår.  Denne paradoksale oplevelse af egne rygevaner 

afspejles nedenfor.  

 

Det kræver en eller anden form for selvkontrol og man skal bare være 

lidt mere bevidst om det, for det er jo ekstremt vanedannende […] – 

Tim. 

 

Kort tid efter dette, fortsætter han med at karakterisere en lejlighedsryger 

.  

  […] Det er også helt klart en vaneting, fordi det for mig er tæt 

forbundet at ryge og drikke - Tim.  
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Iøjefaldende er Tims selvmodsigelse i disse to citater. På den ene side er kontrol, ud fra 

Tims optik, et definerende element for lejlighedsrygere, da han mener, at man uden 

kontrol vil være underlagt cigaretterne, da disse er stærkt vanedannede. På den anden 

side erkender han dog, at lejlighedsrygning også er forbundet med vaner. Selvom vanen 

generelt forbindes med dagligdagsrygerens cigaretforbrug antyder de fleste af 

interviewpersonerne, at de ofte ryger, når de drikker alkohol. I forhold til 

lejlighedsrygernes selvopfattelse tegner der sig et interessant billede af, hvordan trang 

får to meget forskellige betydninger. På den ene side opfattes trang som et symbol på 

den fysiske afhængighed lejlighedsrygerne tager afstand fra, men paradoksalt bliver 

trang samtidig definerende for lejlighedsrygerne. I denne forbindelse kan man dog 

argumentere for, at der er tale om en social trang, da rygning for lejlighedsrygerne ofte 

foregår sammen med andre mennesker. I de situationer, hvor trangen til den sociale 

tilknytning opstår, svækkes lejlighedsrygernes kontrol over cigaretforbruget og de 

bliver i højere grad styret af dette. 

 

 

Opsamling 
Hvordan interviewpersonerne definerer sig selv som lejlighedsrygere sker på baggrund 

af en sammenligning med dagligdagsrygere. Igennem analyseprocessen åbnede det op 

for en generel iagttagelse om, hvordan lejlighedsrygerne bruger forskellene mellem sig 

selv og dagligdagsrygere til at markere, hvordan de adskiller sig fra dagligdagsrygere. 

Lighederne er ikke i fokus her, da lejlighedsrygerne ikke italesætter disse i denne 

sammenhæng. Af analysen fremkom det, at specielt tre temaer gør sig gældende i 

forskellene, herunder 1: Social status, 2: Foranledning til rygning og 3: Kontrol.  At 

alle interviewpersonerne sætter lighedstegn mellem dagligdagsrygning og lavsocial 

status kan definitionsmæssigt betyde, at de tager afstand fra de symboler der forbindes 

med denne gruppe, forstået på den måde, at dagligdagsrygere er styret af en 

afhængighed, hvilket de ikke selv mener, de er.  

Dette fører til det andet tema, som omhandler de forskelle i hverdagslivet, som gør, at 

dagligdagsrygere er afhængige af at ryge. Der er en generel forestilling blandt 

interviewpersonerne om, at dagligdagsrygere er udsat for flere stressrelaterede 

dagligdagsbekymringer, som står i kontrast til beskrivelsen af deres egen hverdag, som 
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ikke er karakteriseret af konstant stress, hvorfor de ikke har samme trang til at ty til 

cigaretten som afledningsmanøvre eller afstresser. Det tredje og mest fremtrædende 

tema er kontrol.  Kort sagt oplever interviewpersonerne, at de har kontrol over 

cigaretten i modsætning til dagligdagsrygere, som er kontrolleret af cigaretten. Dog 

viste analysen, at det ikke forholder sig så enkelt, idet lejlighedsrygere også er 

vanemennesker, som er forfaldne til at ryge i visse situationer, som for eksempel, når de 

drikker alkohol. Således kan det siges, at lejlighedsrygerne, ikke har fuld kontrol, men 

også har en form for social afhængig, hvor der opstår en trang til cigaretter.  

Ovenstående analyseafsnit har påvist, hvordan definition af dagligdagsrygere ikke er 

uden betydning for lejlighedsrygernes selvdefinition, da det er forskellene mellem de to 

grupper, som markerer grænsen. Via interviewpersonernes skelnen mellem 

lejlighedsrygere og dagligdagsrygere fremkommer det, at den overordnede forskel 

mellem disse typer ligger i motivationen bag rygning.  

 

        

Figur 5: Lejlighedsrygernes motivation                      Figur 6: Dagligdagsrygernes motivation 
 

 

Som ovenstående model viser, bliver lejlighedsrygernes forestillingen om, at 

dagligdagsrygere er fysisk afhængige af cigaretten, en af de mest fremtrædende 

forskelle mellem dem og lejlighedsrygere. I modsætning til lejlighedsrygerne 

nedprioriteres forbrugets symbolske betydninger. Den anden pyramide illustrerer, 

hvordan vi antager, at lejlighedsrygernes motivation primært er symbolsk, da det tyder 

på, at lejlighedsrygerne er bevidste omkring de værdier som deres forbrug af cigaretten 

udstråler. Dette kan blandt andet være, at have kontrol og overskud i hverdagen. De 

konkrete symbolske værdier som lejlighedsrygernes tillægger cigaretten vil blive 

behandler yderligere i det følgende afsnit omhandlende cigaretten og lejlighedsrygeren.   

 
 

Fysisk 

Symbolsk 

 
 

Symbolsk 

Fysisk 
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Analysedel 2: Cigaretten og lejlighedsrygeren 

Som andre forbrugsgoder kan cigaretten betragtes som mere end et rent funktionelt 

produkt, der opfylder et behov ved at dække nikotintrangen hos rygere.  Vi antager 

dermed cigaretten som værende bærer af symbolske betydninger, som rygerne bruger 

som identitetsmarkører i forhold til at udstråle, hvem de er og hvad de står for (Solomon 

et al.,2007). Denne tillagte betydning er blandt andet påvirket af samfundets udvikling 

og det er vores overbevisning, at de betydninger der tillægges cigaretten varierer, alt 

efter om man er ikke-ryger, dagligdagsryger eller lejlighedsryger (Leigh & Gabel, 

1993). I dette afsnit vil vi klarlægge de symbolske betydninger som lejlighedsrygere 

tilknytter cigaretten, da dette skaber en forståelse af, hvordan lejlighedsrygerne bruger 

cigaretten som et element i deres identitetsdannelsesproces. Første del vil redegøre for, 

hvordan cigarettens symbolske betydning kommer direkte til udtryk i den måde, de 

bruger cigaretten på i hverdagen. Anden del af analysen skal skabe et overblik over de 

positive og negativer værdier som lejlighedsrygerne knytter til cigaretten, samt 

diskutere hvordan dette påvirker brugen af den. 

 

 

Cigaretten som lejlighedsrygerens ven og fjende 
Som en del af den kvalitative dataindsamling bad vi lejlighedsrygerne svare på, om de 

var enige eller uenige i en række udsagn, blandt andet udsagnet Cigaretten er min 

bedste ven. Udsagnet satte fokus på selve cigaretten og skulle give os anledning til at 

undersøge, hvilke symbolske betydninger lejlighedsrygerne tillægger cigaretten. Som 

inspiration hertil brugte vi Fourniers relationsteori, som omhandler, hvordan brands kan 

konceptualiseres som en aktiv relationspartner, som forbrugeren skaber et specielt 

forhold (1998). Derudover er det igennem forbruget af cigaretten, at lejlighedsrygeren 

tilfører denne mening, hvor cigaretten således får en meningsfuld rolle i 

lejlighedsrygernes liv (Fournier, 1998).  

Når lejlighedsrygerne taler om cigaretten i forhold til udsagnet cigaretten er min bedste 

ven, tegner der sig et overordnet billede af, hvordan cigaretten i symbolsk forstand kan 

betragtes som en relationspartner. Overordnet set er størstedelen af interviewpersonerne 
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enige om, at cigaretten ikke kan betragtes som deres bedste ven. Derimod er der flere 

som i metaforisk forstand omtaler cigaretten som et bekendtskab. 

  

Den er god at have, jeg forbinder den med hyggelige stunder, noget 

afslappende, gode venner og gode stunder. Cigaretten som person vil 

være nogen, som man altid har mulighed for at bringe i spil, men vil 

ikke altid benytte mig af det – det er en bekendt man ringer til engang 

imellem og tjekker op på. Det er en man tit går i byen med. I byen er 

det en wing man. – Mikkel 

 

Når Mikkel omtaler sin relation til cigaretten lægger han vægt på, at cigaretten er en fast 

del af hans liv, men at det er op til ham, hvornår han vælger at inkludere denne. Mikkel 

har indtil for nylig været dagligdagsryger, men har skåret ned for sit cigaretforbrug, 

hvorfor han nu betragter sig selv som lejlighedsryger. Citatet hentyder til den type ryger 

han ønsker at være i dag, som netop er en ryger, der kun ryger en gang imellem og når 

det er belejligt i forhold til den enkelte situation. På denne måde er det ikke cigaretten 

som dikterer præmissen for forholdet mellem den og Mikkel, men derimod Mikkel selv. 

Dette kan vidne om, at han ikke længere føler at han er afhængig af cigaretten på 

samme måde, som han var tidligere. I denne nye relation til cigaretten har Mikkel valgt 

at tage styringen, hvilket kan tolkes som en måde at genvinde kontrollen på, som 

medfører en positiv oplevelse af cigaretten. Sidse er, i modsætning til Mikkel, ikke 

tidligere dagligdagsryger, men alligevel kan hendes beskrivelse af cigaretten relateres til 

Mikkels.  

 

 Det er nærmere en bekendt, som er hyggelig at mødes med engang 

imellem. Det er ikke en ven, jeg har brug for i hverdagen, nærmere et 

fjernere bekendtskab. – Sidse 

 

Cigaretten sammenlignes også her med et bekendtskab, hvilket indikerer at der hersker 

en form for distance mellem lejlighedsrygerne og cigaretten, hvor det er 

lejlighedsrygeren, som bestemmer, hvornår kontakten tages. Sidses cigaretforbrug er 

dog betydeligt lavere end Mikkels, hvilket kan være årsagen til, at hun benytter 
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definitionen et fjernere bekendtskab. Ydermere pointerer hun, at det ikke er en ven, som 

hun har brug for i hverdagen, hvilket synes at antyde, at hun opfatter cigaretten, som en 

nydelse, der hører sig weekenderne til. Begge interviewpersoner ser deres forhold til 

cigaretten som værende uformelt og afslappet, og samtidigt er det et forhold der er 

præget af hygge. Cigaretten bliver i denne forstand koblet sammen med en relation, som 

hovedsageligt tillægges positive værdier.  

Derudover giver Sidse udtryk for, at der er en forskel i hendes relation til cigaretten i de 

situationer hvor hun ryger og de situationer hvor hun ikke ryger.  

 

Hvorfor har jeg behov for at ryge? Jeg vågner næste dag og tænker 

det var da også ulækkert […] når jeg ryger en cigaret er det meget i 

nuet, det har jeg lige lyst til og det er hyggeligt, men næste dag er jeg 

bare sådan lidt tør i halsen og man lugter måske en lille smule, man 

ved godt at det ikke er super godt for din krop. Ej okay hvor er din 

styrke og din vilje til at sige fra når du har drukket lidt alkohol? – 

Sidse 

 

Når Sidse taler om hvorvidt cigaretten giver hende selvtillid, reflekterer hun over, 

hvorfor hun egentlig ryger. Hun fortæller, at den positive oplevelse ofte bliver efterfulgt 

af en dårlig samvittighed, der for hende symboliserer en svaghed, idet hun selv er klar 

over at rygning er skadelig. Dertil kommer den fysiske effekt i form af lugtgener og det 

at kunne mærke det på egen krop. Sidses forhold til cigaretten kan i overført betydning 

derfor også sammenlignes med en kortvarig affære, hvor hun oplever både følelser der 

minder om forførelse og dårlig samvittighed (Fournier, 1998). Dette afspejler sig i de 

situationer med alkohol, hvor hun bliver draget af cigaretten, som bliver den styrende 

part i deres relation. Dog er Sidse klar over, når hun vågner op dagen efter og ser 

realiteterne i øjnene, at dette forhold ikke gør noget godt for hende. Dermed er Sidses 

følelser omkring det at ryge blandede og cigarettens betydning afhænger meget af, 

hvilken situation hun befinder sig i. Ligesom Sidse oplever de andre interviewpersoner, 

at cigaretten bliver en del af en situation, der er forbundet med at være impulsiv og 

handle efter lyst. Alkoholindtagelse er ofte forbundet med disse situationer, hvilket 

betyder at rygning ofte bliver en naturlig konsekvens der efterfølger indtagelse af 
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alkohol. På denne måde bliver alkohol en form for undskyldning for at ryge, fordi disse 

to ting er så naturlig forbundet med hinanden. Samtidig tyder dette på, at 

interviewpersonerne giver slip på kontrol og standhaftigheden og lader sig forføre i 

stunderne hvor det indforstået er okay at ryge.  

Ovenstående afsnit karakteriserede forholdet mellem cigaretten og lejlighedsrygerne 

som et lystdrevet forhold præget af spontanitet. Dog viste analysen, at cigaretten 

ligeledes kan have en støttende effekt for lejlighedsrygerne. Dette kommer blandt andet 

til udtryk i dette citat.  

 

Det er jeg ikke enig i, jeg har andre venner, som er bedre venner, men 

det er min sutteklud. Det er der igen tvivl om, det er sådan jeg bruger 

den. Jeg kan mærke også, hvis det kører for voldsomt med følelser, 

hvis man bliver ked af det eller for eksempel, så havde vi en 

fyringsrunde for et par år siden, hvor jeg kunne mærke, at nu skal jeg 

have en cigaret og der havde jeg ikke røget længe, så bliver det sådan 

ppuuuuuha, det bliver for meget. – Linnea 

 

Linnea fortæller her, hvordan cigaretten heller ikke for hende udfylder ”bedste ven 

rollen”. I modsætning til Mikkels og Sidses relation til cigaretten, fungerer den for 

Linnea som en trøstende ven, som støtter hende, når der er ubalance i det 

følelsesmæssige liv. I denne sammenhæng er det en måde hvorpå, hun kan fjerne fokus 

fra det som går hende på og holde en pause. Af analyseprocessen fremkommer det, at 

det i særdeleshed er hos kvinderne, at cigaretten får en følelsesmæssig funktion. Blandt 

andet forklarede Pia, hvordan hun brugte cigaretten i en periode, som var præget af 

eksamenslæsning og kærestebrud. Her blev cigaretten det meningsgivende element, som 

var med til at formilde de følelser hun oplevede som svære. Udover at kvinderne bruger 

cigaretten til at søge trøst, viste analysen, at cigaretten ligeledes, for mange kvinder, 

fungerer som et vigtigt bindeled i intime situationer med veninderne. Dette gør sig 

særligt gældende i situationer, hvor der tales om alvorlige emner. Her bliver cigaretten 

en del af ritualet at ryge, når det er følelsesmæssig ustabilitet. Overordnet kan man tale 

om, at cigaretten her bliver forbundet med en bestemt sindsstemning og cigaretten får en 
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emotionel funktion af at skabe tryghed og kontrol over en situation, som man føler er 

ude af kontrol. 

 

Endvidere viser analysen, at interviewpersonerne generelt er meget omskiftelige i deres 

holdning til cigaretten, når de veksler mellem situationer hvor de ryger og situationer 

hvor de ikke ryger. Det vil sige cigarettens betydning ændrer sig. Blandt andet bliver 

relationen til cigaretten beskrevet som både venlig og fjendtlig på én gang, hvor venlig 

referer til situationer hvor de ryger og fjendtlig til situationer hvor de ikke ryger. Dette 

kommer blandt andet til udtryk, når Maya beskriver cigaretten, som sin bedste ven i 

situationer, hvor hun drikker alkohol og som sin værste fjende i hverdagen. Jonas ryger 

også kun i festlige lejligheder og når han fortæller om forskelle mellem lejlighedsrygere 

og dagligdagsrygere, giver han ligeledes udtryk for, at situationen har indflydelse på 

cigarettens betydning for ham.  

 

Lejlighedsrygeren kan godt være frastødt af cigaretter, det er 

hverdagsrygeren ikke, de elsker dem […] Lejlighedsrygeren er afstødt 

af dem i hverdagen, hvor der ikke er behov for dem, sådan er jeg selv. 

Jeg kan stå og tænke dårlige tanker om en eller anden der ryger, ’tag 

dig sammen’! Jeg er dobbeltmoralsk – Jonas 

 

De stærke emotionelle ord han bruger, som afstødt og elsker, fører tilbage til en form 

for grænse, han opstiller mellem sig selv som lejlighedsryger og dagligdagsrygeren 

(Jenkins, 2006). Dette afspejler en dobbelthed i den betydning, som Jonas tillægger 

cigaretten. Grunden hertil er, at han accepterer rygning ved festlige lejligheder hvor 

dette har en positiv indvirkning på situationen, men når han er i en situation hvor han 

ikke selv ville ryge, bliver cigaretten derimod et symbol på svaghed.  

 

Nedenstående ordsky sammenfatter interviewpersonernes beskrivelser af deres relation 

til cigaretten. Ordenes størrelse afspejler hyppigheden af ordets gentagelse hvoraf 

kontrasten mellem ven/fjende modsætning får en fremtrædende rolle, hvilket 

understreger den cigarettens symbolsk dobbelthed. Citaterne som ordskyen er baseret på 

er vedlagt som bilag 4. 
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Figur 7: Ordsky – cigarettens symbolske betydninger 

De ovenstående ord antyder, at der er små, men alligevel betydningsfulde forskelle 

omkring hvad interviewpersonerne oplever, at de får ud af cigaretten, som en peger mod 

at udbyttet er positivt eller negativt. Fournier forklarer, at der sker en forhandling 

omkring brandets (i denne sammenhæng – cigarettens) betydning i forhold til, hvordan 

denne passer ind i forbrugerens sociale og individuelle projekter (1998). I analysen blev 

det tydeligt, at cigarettens betydning skabes af den enkelte lejlighedsryger, når den 

kommer i kontakt med vigtige identitetstemaer og livsprojekter. Ud fra denne optik 

bestemmes den symbolske betydning af cigaretten således ud fra den individuelle 

lejlighedsrygers oplevelse. I dette tilfælde kan man argumentere for, at 

lejlighedsrygerne laver en tilkobling til cigaretten, når den er forbundet med positive 

værdier eller oplevelser, og så snart cigaretten ikke giver adgang til positive oplevelser, 

sker der en frakobling. For at sætte et teoretisk blik på dette kan man tale om, at når 

lejlighedsrygeren i visse situationer omfavner cigaretten og det den giver dem, bliver 

den en del af selvet, hvori de betragter sig selv som lejlighedsryger. Derimod når der 

tages afstand fra cigaretten og det den også symboliserer, som for eksempel svaghed, 

bruges cigaretten til at markere at der indtages en ny identitetsposition, som tager 
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afstand fra det at ryge (Ahuvia, 2005; Belk, 1998). På denne måde bliver cigaretten og 

det den symboliserer et central element for lejlighedsrygernes identitetsdannelse. 

 

Den symbolske dobbelthed 
Hvor ovenstående afspejler, hvordan interviewpersonerne har en følelsesmæssig 

forbindelse til cigaretten, henfører citaterne desuden til en bredere iagttagelse om et 

ambivalent forhold mellem lejlighedsrygerne og cigaretten. Interviewpersonerne giver 

både udtryk for at cigaretten kan være en ven og fjende. Når interviewpersonerne taler 

om cigaretten på denne måde, tegner der sig et billede af et objekt, som associeres med 

både positive og negative værdier. Dette indikerer, at der eksisterer en dobbelthed 

omkring den symbolske betydning, som defineres ud fra den pågældende situation, som 

lejlighedsrygeren befinder sig i.   

Gennem analyseprocessen blev det tydeligt, at når vi taler om den symbolske betydning 

af cigaretten for lejlighedsrygerne er det to hovedtemaer som gør sig gældende. Det ene 

er - cigaretten som symbol på det dårlige valg, som omkapsler de negative værdier, som 

knyttes til cigaretten. Hvor det andet tema - Cigaretten som symbol på det gode liv, 

omfatter de positive værdier.  

 

Cigaretten som symbol på det dårlige valg 
Blandt interviewpersonerne bliver rygning ofte omtalt i et negativt lys, når de snakker 

om dagligdagsrygere. På denne måde skaber lejlighedsrygerne en form for distance 

mellem dem og rygningens negative værdier, hvilket gør, at de, afhængigt af 

situationen, laver en til- og frakobling til cigaretten. Dette ses her når Maya taler om en 

kollega på sin arbejdsplads. 

 

Der er en på kontoret ved siden af os, og når hun går ned og ryger, 

kan man faktisk lugte det i hele bygning, når hun kommer tilbage […] 

Alle lægger mærke til at hun er rygeren, det er lidt synd for hende, 

hun er stemplet som, nu vil jeg ikke lige sige hendes navn, men lad os 

kalde hende ryger-Dorthe […] Hun ser meget træt ud, hvis hun bliver 
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ved med at ryge så meget som hun gør, så er det lidt synd for hendes 

børn. Hun ryger virkelig meget. Jeg tror hun ryger ud i nogle 

sundhedsmæssige problemer. Hun har små børn. Det er synd for dem, 

når hun ryger derhjemme. – Maya 

 

Maya er meget bevidst om, hvordan hendes kollega bliver opfattet på arbejdspladsen og 

kan ikke relatere til kollegaens måde at være ryger på. Maya er helt uforstående overfor 

kollegaens valg og fortæller også, at en af grundene til at hun aldrig ville ryge på 

arbejdspladsen er, at så ville hun blive stemplet på samme måde som kollegaen. Mayas 

opfattelse af, hvordan kollegaen bliver sat i bås medvirker til hendes måde at skabe en 

naturlige distance mellem sig selv og de værdier som kollegaen gennem side rygevaner 

repræsenterer. Kollegaen bliver for Maya et symbol på de dårlige ting ved rygning, 

hvilket omfatter både den umiddelbare direkte effekt rygning har på udseendet, men 

også den måde som kollegaens rygning påvirker hendes omgivelser. Det at være 

dagligdagsryger forbindes med nogle meget konkrete forestillinger, der er negative af 

karakter, hvilket gør at cigaretten repræsenterer noget som lejlighedsrygerne tager 

afstand fra. De negative associationer til cigaretten beskrives yderligere i det følgende 

citat.  

For mig er det også det der med at man lugter, man lugter ud af 

munden, ens tøj lugter, det er lidt klamt på en eller anden måde […] 

Jeg blev meget mere bevidst om det. Jo ældre jeg er blevet, jo mere 

bevidst blev jeg om, at jeg faktisk synes det er ulækkert og jeg synes 

også i dag det er ulækkert, når folk står og ryger indenfor. – Pia.  

 

I modsætning til Maya taler Pia her mere generelt om hendes holdning til det at ryge. 

Selvom hun ofte ryger cigaretter flere gange om ugen, og giver udtryk for at 

cigaretterne skaber en positiv værdi for hende, forbinder hun det alligevel med noget 

klamt. Mere overordnet set er de negative værdier som kobles på cigaretten og rygning 

oftest centreret omkring det at træffe en dårlig beslutning, hvilket i 

interviewpersonernes øjne, er det som dagligdagsrygerne gør. Dermed anses det at ryge, 

ud fra lejlighedsrygernes optik, som et valg hvor de til tider kan virke uforstående 

overfor det, at dagligdagsrygerne vælger at ryge. Disse forskellige betragtninger 
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repræsenterer cigaretten som fjende, da oplevelsen og udbyttet af rygning kan 

karakteriseres som frastødende. 

 

Cigaretten som symbol på det gode liv  
Igennem analysearbejdet viste det sig også, at der er en kollektiv forståelse blandt 

interviewpersonerne omkring den positive oplevelse ved at ryge. Overordnet forbinder 

alle interviewpersonerne rygning med noget godt, når det er koblet sammen med 

bestemte situationer eller personer. Denne positive værdi kommer til udtryk på mange 

forskellige måder, men sættes oftest i relation til noget, som er hyggeligt.  I forbindelse 

med dette er det tit den generelle stemning, som udløser en situation, hvor rygning 

finder sted. Netop dette skinner igennem når Mikkel fortæller om, hvordan han altid 

ryger med sin ven, når de spiller Xbox, men for eksempel aldrig når de ser film. Blandt 

andet, når han er i skole, synes han det er hyggeligt, at ryge sammen med 

studiekammeraterne. For Mikkel er det derfor vigtigt, at den gode stemning er til stede, 

når han ryger og denne kan være alle steder.   

 

Lejlighedsrygning kan være mange ting. Det behøver ikke kun at være 

til fest og fordi man drikker øl, vin eller et eller andet. For mig er det i 

forbindelse med sammenhænge eller relationer, at jeg ryger. – Mikkel  

 

Hygge er blot en af de positive ting, som forbindes med rygning. For flere af 

interviewpersoner er det at være en livsnyder også forbundet med at ryge.  Her fortæller 

Tim, hvad det er han forbinder med at være lejlighedsryger.  

 

Det er nogen som nyder livet, for mig er det jo det der med, at så 

kunne det jo være når man får lidt alkohol, eller er sammen med 

andre der ryger. Jeg ved ikke, om jeg føler jeg falder i, for dagen 

efter, der gør jeg det ikke igen, men det er lidt ligesom at gå ud en 

aften og forkæle sig selv lidt. Sådan føles det i hvert fald. – Tim  

 

Selvforkælelse er meget central for den måde Tim taler om lejlighedsrygning. Han 

fortsætter med at tale om, hvad der udgør en livsnyder og fokuserer meget på god mad 
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og vin. For ham bliver rygning det ekstra han gør for sig selv, som ligger på samme 

niveau som lækker mad og drikke. Rygning forenes dermed også med positive værdier, 

som hygge og selvforkælelse, hvor det er det gode liv, som står central for den positive 

oplevelse. Det at rygning i denne sammenhæng symboliserer livsnydelse og 

selvforkælelse kan virke paradoksalt, idet der hersker en generel bevidsthed om, at 

rygning kan forkorte levetiden. Dette tyder på, at betydningen af cigaretten har stor 

værdi for lejlighedsrygerne her og nu, og de langsigtede konsekvenser ikke er noget, 

som umiddelbart berører dem. Dette kan enten hænge sammen med, at mange af 

lejlighedsrygerne ikke anser deres cigaretforbrug som værende højt nok til at være 

sundhedsskadeligt eller at de mener, at det positive udbytte de får af cigaretten, opvejer 

de negative konsekvenser.  

 

 

Opsamling  
I det foregående analysearbejdet omhandlende cigarettens symbolske betydning har vi 

igennem to forskellige analyseniveauer opnået en større indsigt i, hvad cigaretten 

betyder for lejlighedsrygerne. Dette omfatter de betydninger der tillægges cigaretten og 

hvordan det overordnet er med til at konstruere dennes betydning. I første del cigaretten 

som ven og fjende kom det frem af analysen, at cigaretten omfatter en symbolsk 

dobbelthed. I anden del undersøgte vi og diskuterede vi hvorledes denne dobbelthed 

overordnet kommer til udtryk.   

Igennem analysearbejdet fremstår det, at cigarettens symbolske betydning er unik for 

lejlighedsrygerne i den forstand, at den opfylder forskellige funktioner for den enkelte 

lejlighedsryger. Disse funktioner ses ud fra et relationelt perspektiv, hvor de 

identificerede relationer spænder fra den gunstige relation bedste ven til den ugunstige 

relation fjendskab. Dette åbnede op for en forståelse af, hvordan cigaretten både er et 

positivt og negativt symbol, hvor det er lejlighedsrygeren selv, der tilfører mening til 

cigaretten igennem den måde, de forbruger den på. Derfor kan det siges, at cigaretten 

bærer en symbolsk dobbelthed i forhold til lejlighedsrygernes forståelsesverden. Dette 

betyder at i situationer, hvor de oplever at cigaretten gør noget godt for dem, tillægges 

den en positiv værdi. Derimod tilskrives cigaretten en negativ symbolværdi, når de 

befinder sig i kontekster, hvor den ikke giver dem noget godt, eller hvor de reflekterer 
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over det ’at ryge’, det vil sige, når cigaretten bliver en form for hæmsko. At cigaretten 

bærer en symbolsk dobbelthed anser vi som værende unik for lejlighedsrygere, da de 

placerer sig i en gruppe mellem dagligdagsrygere og ikke-rygere. Dermed kan man 

argumentere for, at den symbolske dobbelthed afspejler måden hvorpå lejlighedsrygerne 

søger at tage det bedste fra begge verdener.  Nedenstående figur illustrerer hvordan de 

foregående analyseafsnit har åbnet op for forståelse af cigarettens symbolske dobbelthed 

som repræsenterer både en negativ og positiv værdi.  

 

 

 
 

Figur 8: Den symbolske dobbelthed 
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Analysedel 3: Sociale relationer 
Gennem hele analyseprocessen har de sociale relationer stået som en klar 

indvirkningsfaktor på lejlighedsrygernes rygevaner. I kontrast til personer som ryger på 

daglig basis, finder lejlighedsrygning ofte sted i sociale arenaer, hvorfor den sociale 

relation til andre mennesker syntes at være en vigtig brik i forhold til lejlighedsrygernes 

motivation til rygning. På denne baggrund vil vi i dette afsnit analysere, hvilken 

indvirkning de sociale relationer har på lejlighedsrygernes rygevaner. Derudover vil vi 

undersøge, hvordan de benytter sig af cigarettens og dens betydninger i disse 

fællesskaber. I analysen vil vi redegøre for hvordan sociale relationer, som opstår på 

baggrund af deres fysiske omgivelser, det tidsmæssige aspekt samt nærværet af bestemte 

mennesker, har indflydelse på interviewpersonernes rygevaner. Slutteligt diskuterer vi 

hvordan dette fællesskab kan karakteriseres og hvordan det påvirker lejlighedsrygernes 

adfærd. 
 

 

Hvor  
Når det kommer til interviewpersonernes rygevaner har foregående resultater af 

analysen vist, at alkohol og rygning går hånd i hånd. På samme måde som indtagelsen 

af alkohol unægteligt hænger sammen med det at ryge for interviewpersonerne, er 

tilstedeværelsen af andre mennesker ligeså vigtig. Dette blev blandt andet klart, idet alle 

interviewpersonerne inddragede en beskrivelse af en festlig sammenkomst, når de blev 

bedt om at beskrive to situationer, hvor de normalt ville ryge. Herigennem fremkom det, 

at det ikke nødvendigvis er det at være sammen med andre personer generelt, som 

motiverer dem til at ryge, men derimod det at være sammen med andre personer som 

ryger. Ifølge interviewpersonerne både opstår og styrkes den sociale relation mellem 

rygere, da man som ryger ofte er henvist til et bestemt sted, hvis man skal ryge. Dette er 

en konsekvens af rygeloven som henviser rygere der befinder sig på barer, caféer, 

diskoteker m.v. til udendørsarealer eller rygekabiner. Dette har for eksempel haft en 

betydning for Poul, som føler at han må ryge for at opretholde den sociale relation 

mellem ham og andre personer som ryger. 
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Du er i byen, sidder på en bar. Man snakker med nogen der skal ud og 

ryge en smøg, og så går man ud med dem, fordi man gerne vil 

fortsætte samtalen. Det er jo det her med, at da rygeloven kommer, så 

ødelægger det alle byture, fordi alle som skal ud at ryge bliver nødt til 

at gå hele tiden… det var forfærdeligt... så siger man, giv mig lige en 

smøg, for det er skide hyggeligt.  – Poul 

 

Her bliver det tydeligt, hvordan Poul føler sig nødsaget til at gå med ud og ryge for at 

opretholde den igangværende samtale mellem ham og de personerne han fester med. 

Mange af Pouls venner ryger i festligt lag og derfor er rygning for ham med til at bryde 

den hyggelige stemning, når de er i byen, hvis ikke han går med ud og ryger. Selvom han 

mener, at rygeloven har en negativ indvirkning på fællesskabet tyder det også på, at det 

sker noget positiv i det fællesskab som opstår, når man samles om at ryge.  

 

Så bliver smøgen et eller andet social, så står man udenfor for at 

snakke sammen, man er fælles om at gå udenfor. Så gør man det 

måske for at skabe endnu mere fællesskab i den gruppe der er gået ud. 

Så man ikke er ham den udefrakommende, som bare står og lurer på 

rygning. Man gør det måske for at skabe et ekstra bånd mellem dem 

der er ude at ryge. 

 

På trods af at Poul udtrykker en vis frustration over, at rygere er tvunget til at gå udenfor 

for at ryge, forklarer han i forlængelse heraf, hvordan han ligeledes oplever, at dette kan 

være med til at knytte rygerne sammen. Fordi rygere, ud fra Pouls optik, er en udstødt 

gruppe mener han, at de i højere grad har en tendens til at holde sammen som en gruppe. 

Dette kommer blandt andet til udtryk i samtalerne på det fysiske sted, hvor der ryges. Her 

opstår der et indforstået fællesskab, hvor det bliver en selvfølge at man kommunikerer 

sammen, også selvom man er fremmede for hinanden. Samtaleemnerne mellem rygerne 

har ofte cigaretten som omdrejningspunkt, hvorfor man kan argumentere for, at den 

sociale relation styrkes gennem cigaretten. Blandt andet kan et samtaleemne udspringe af, 

at man mangler ild og omhandle hvilke cigaretter man ryger. Samtalerne kan yderligere 
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ses som måde at komme i kontakt med andre rygere. Pouls beskrivelse afspejler mange af 

lejlighedsrygernes opfattelse af de sociale relationer blandt rygere, når det foregår i 

festligt samvær.  

Gældende for alle otte interviewpersoner er, at de alle forbinder rygning med alkohol og 

fest. Det er ikke ensbetydende med, at de altid ville ryge i pågældende situationer, men at 

det er disse situationer, at chancen for at ryge er størst. Som vi diskuterede i foregående 

analyseafsnit er interviewpersonernes rygevaner i nogle tilfælde vanepræget, hvilket 

specielt kan sammenkobles med at være til fest eller på bar, hvor der drikkes alkohol og 

sindsstemningen karakteriseres som hyggelig. Således er lokaliteten og stemning vigtige 

faktorer for lejlighedsrygernes rygeadfærd.  

 

Når jeg har været ude på bar med venner og veninder og måske siddet 

og fået nogle øl eller drinks og så går ud på gaden, ude foran baren 

og så ryge en cigaret […] Det er blevet en vane, det hører sig lidt til.  

Når man sidder der og har fået lidt alkohol, så plejer jeg jo at gøre 

det. Oftest er der nogle andre som går ud og gør det før mig, og når 

de så går ud igen, så tænker jeg, ’ej det er lidt hyggeligt, jeg vil gerne 

med ud’. – Sidse 

 

Generelt set kan det argumenteres, at cigaretten er en adgangsbillet til et fællesskab, som 

skaber en social værdi for lejlighedsrygerne. Den sociale værdi knyttes i dette tilfælde 

med at føle sig som en del af andre rygeres sociale fællesskab, hvor der, ud fra 

interviewpersonernes optik, opstår gode snakke i intimt samvær. Det 

bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er dog, at de sociale relationer ikke blot 

opstår mellem lejlighedsrygere, men også mellem lejlighedsrygere og dagligdagsrygere, 

da dagligdagsrygerne ligeledes er tvunget til at ryge på særlige lokaliteter. Her dyrker 

lejlighedsrygerne rygning på lige fod med dagligdagsrygere, men fremhæver til tider 

deres ’unikke’ rygeridentitet gennem samtalen. Gennem observationer af rygernes adfærd 

på disse lokaliteter har vi erfaret, at samtaleemnet ofte kredser om, hvorvidt de personer 

der står og ryger, ryger fast eller lejlighedsvist. På denne måde opstår der et særligt 

fællesskab imellem lejlighedsrygerne, som kan nikke genkendende til hinandens 
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bevæggrunde for at ryge med en gensidig accept, som på denne måde udelukker 

dagligdagsrygerne fra fællesskabet (Maffesoli, 1988; Cova & Cova, 2002). 

At være til stede blandt gruppen der ryger og ikke ryge er stadig ikke en fuld inklusion i 

fællesskabet, og det er først når cigaretten tændes, at man får fuldt udbytte af situationen, 

hvor fællesskabsfølelsen forstærkes. Dette kan tolkes som om, der underliggende findes 

en form for optagelseskrav til fællesskabet, hvor cigaretten bliver adgangsbilletten. 

Samtidig tyder det på, at der foreligger en forestilling om, at det sociale først udfolder sig, 

når man ryger.  På denne måde bliver cigaretten ofte en ’undskyldning’ eller et middel til 

målet om at blive en del af et rygerfællesskab i modsætning til et fysisk behov, der skal 

dækkes.  

 

 

Hvornår 
Igennem analyseprocessen blev det tydeligt, at tidspunktet for hvornår rygning finder 

sted har stor betydning for, hvornår interviewpersonerne finder det acceptabelt at ryge.  

Såvel årstid som tidspunkt på døgnet er medbestemmende faktorer. Mange af 

interviewpersonerne nævnte særligt sommeren som et tidspunkt, de forbinder med 

rygning. Sommeren forbindes blandt andet med koncerter, festivaler og 

grillarrangementer, hvor sociale relationer dyrkes i en uformel stemning.  

 

Jeg tror de fleste lejlighedsrygere ville ryge på en festival. Det er bare 

den der total løsslupne stemning, hvor man... altså du er helt væk fra 

hverdagen. – Tim 

 

Når Tim beskriver Roskilde Festival som et sted, hvor han normalt ville ryge, kan 

festivalen relateres til en slags drømmeverden, hvor man er trukket væk fra hverdagens 

pligter. Når festivalgængerne træder ind i denne verden er stemningen er præget af, at 

der gives slip på ansvar og kontrol. Ligesom Tim ser mange af de andre 

interviewpersoner en klar forbindelse mellem det at ryge og være på festival. Man kan 

argumentere for at sammenholdet blandt festivaldeltagerne samt følelsen af frihed gør at 

lejlighedsrygerne føler det er legitimt at ryge, da der på en festival ikke er samme 
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forventning til dem som i hverdagen, hvor de ofte skal leve op til deres forskellige roller 

som kæreste, medarbejder, familiemedlem m.v.  

Derudover erfarede vi i, at der om sommeren opstår en helt særlig stemning omkring det 

at sidde i solen sammen med venner og bekendte. De mange udendørsarrangementer er 

præget af en hyggelig stemning, som ligeledes frembringer en lyst til at ryge hos mange 

af interviewpersonerne. Mange af interviewpersonerne foretrækker at være udenfor i det 

fri når de ryger, hvilket kan forklares ved at de her kan ryge hvor de vil. Hermed er de 

ikke henvist til bestemte rygelokaliteter, hvor de er ’udstillet’ som rygere. Dog nævnte 

størstedelen af interviewpersonerne, at de ikke vil ryge, hvis de er de eneste rygere 

tilstede, da dette kan betyde, at de tildeles negativ opmærksomhed. Denne nedtoning af 

deres rygetrang, kan være påvirket af samfundet stigmatisering af rygere, som medfører 

en generel forventning om, at ikke-rygere har et negativt syn på rygere.  

De forskellige tidspunkter, som interviewpersonerne beskriver at de forbinder med 

rygning, er ligesom lokaliteten forbundet med en bestemt sindsstemning, hvor det 

accepteres at man træder ud af dagligdagsmønstret og agerer på måder som kan være 

uvante eller i uoverensstemmelse med egne principper, fordi rammerne er anderledes.   

 

Alt hvad der har med en eller anden form for last at gøre er mere 

acceptabelt når man er i det der sociale, festlige noget. Hvis nu jeg 

var i byen med en fra mit arbejde og vi står i baren og går lige 

udenfor at ryge, og vi for eksempel kommer til at snave, mens vi står 

derude, så er det sådan lidt, nåh ja, vi er i byen, det er sku okay. Hvis 

vi er på kontoret og lige går op i et mødelokale og snaver, så er det på 

en anden måde, måske lidt mere ikke i orden  Alt er bare lidt mere 

okay, når man er i byen. - Poul. 

 

Ud fra et empirisk grundlag kan man argumentere for, at når lejlighedsrygerne vælger at 

ryge, sker det på baggrunden af en kombination af at de træder tilbage fra dagligdagens 

forpligtelser og præstationer, og træder ind i et fællesskab, hvor alle er lige og det 

sociale er i fokus. Her opstår der en indforstået holdning blandt deltagerne om, at det 

okay at dyrke ’laster’ som for eksempel alkohol og rygning.  
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Overordnet set spiller tid og sted en vigtig rolle for interviewpersonernes rygevaner, 

forstået således at visse steder og begivenheder kobles naturligt sammen med rygning. 

Samtidigt betyder det, at rygning afgrænses til specifikke situationer, som dermed er en 

måde at kontrollere rygeforbruget på. En anden overordnet faktor som gør sig gældende 

er, at disse situationer ofte er præget af en hyggelig stemning. Dette i sig selv bliver ofte 

en grund til at ryge, hvilket uddybes i det følgende, hvor fokus rettes mod de personerne 

som interviewpersonerne ryger sammen med.  

 

 

Hvem  
Det er ikke blot situationen og tidspunktet som er med til at påvirke lejlighedsrygernes 

rygevaner, men også bestemte personer kan være med til at frembringe en rygelyst.  For 

Linneas vedkommende afspejles dette i nedenstående citat.  

 

Jeg har en veninde der ryger, og vi ryger sammen selvom det er 

mandag eller onsdag, eller drikker en kaffe. Det er meget 

situationsbestemt […] Det er en venindesituation, hvor der ikke 

behøver at ske noget særligt, det er bare når vi er sammen, så skal vi 

have en cigaret. […] Det er blevet noget vi hygger om, de er meget 

sammen med hende. Der er ikke ret mange andre, jeg gør det med. 

Faktisk ikke nogen.  – Linnea.  

 

Selvom Linnea har tidligere udtalt, at hun generelt ryger når hun er i byen og alene når 

hun er følelsesmæssigt påvirket af en situation. Det dog kun sammen med en bestemt 

veninde at trangen ydermere opstår, når situationen ikke inkluderer alkohol eller 

følelsesmæssig ustabilitet. Cigaretten er et element, som for de to veninder er med til at 

tilføje ekstra hygge til situationen, og for dem ligger det implicit i situationen, at de skal 

ryge når de mødes. Det kan tyde på at, i Linneas tilfælde virker cigaretten som det der 

skal til for at indfri forventningerne om et hyggeligt samvær med veninden. Hun 

pointerer dog også, at når de er sammen er hun på grænsen mellem lejlighedsryger og 

dagligdagsryger.  
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Tim har ligeledes en kammerat, hvis selskab frembringer lysten til at ryge. Om denne 

relation udtaler han blandt andet:  

 

Når jeg er sammen med ham, så bliver jeg næsten altid fristet, i hvert fald, 

hvis vi drikker. 

 

Tim fortæller endvidere at kammeraten, som er dagligdagsryger, altid er i besiddelse af 

cigaretter, som han gerne deler ud af. Dette er en af grundene til at han ofte ryger sammen 

med netop denne kammerat, da han stort set aldrig køber sine egne cigaretter. Tims 

fortælling kan relateres til mange af de andre interviewpersoners fortællinger, hvor flere 

beretter, at de forsøger at begrænse deres cigaretforbrug ved ikke selv at købe deres egne 

cigaretter. Dette tvinger dem til at skulle ”nasse” cigaretter fra andre rygere, hvilket de 

gav udtryk for, fungerer som en barriere for rygning, som kan være med til at nedsætte 

deres cigaret forbrug.  Analysen har påvist at kontrol er en væsentlig faktor for 

lejlighedsrygerne, da det er kontrollen over cigaretten som blandt andet gør, at de føler, 

de kan placere sig i segmentet lejlighedsryger frem for dagligdagsryger. I dette tilfælde 

bliver kontrol dog til en vis grad pålagt andre rygere, da det er dem, som skal tilbyde eller 

acceptere en forespørgsel om en cigaret fra lejlighedsrygerne. Endvidere kan det tyde på 

at lejlighedsrygere, som ikke køber deres egne cigaretter, kun ryger når de er sammen 

med andre personer som ryger. Her bliver de bevidste om deres lyst til at ryge, samtidig 

med at handlingen bliver tilgængelig, da de har mulighed for at låne en cigaret og 

cigaretten bliver et naturligt bindeled imellem rygerne.     

For næsten alle interviewpersonerne gælder det at de har bestemte relationer, som 

frembringer lysten til at ryge. Analysearbejdet har åbnet op for en interessant indsigt i 

forlængelse af dette, hvor den foreliggende forventning om at man skal ryge er en 

essentiel del af forholdet mellem lejlighedsrygeren og den anden part. Dette betyder, at 

rygning i disse situationer med disse mennesker er yderst vanepræget, selvom det kun 

sker lejlighedsvist.  
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Fællesskab og ritualer 
Ritualer kan tage form på forskellige måder. Det kan være i form af hverdagsritualer, 

som for eksempel hvornår og hvordan morgenkaffen skal drikkes eller det kan være 

ritualer som opstår i forbindelse med specielle begivenheder, eksempelvis fødselsdage, 

jubilæer eller færdiggørelse af uddannelse. Derudover kan ritualer opstå omkring en 

bestemt måde at forbruge et produkt på, hvilket ligeledes er omdrejningspunktet her. 

Som det fremkommer af denne analysedel udfolder lejlighedsrygernes brug af cigaretter 

sig på bestemte steder, tidspunkter og til tider med bestemte mennesker. Når 

lejlighedsrygerne knytter rygning sammen med at være på festival og det at gå i byen, 

kan man argumentere for, at rygning bliver en del af de ritualer, der gør sig gældende i 

disse kontekster. Her handler ritualet blandt andet om, at lejlighedsrygerne mere eller 

mindre ubevidst tilslutter sig en rygesituation, fordi de mener, cigaretten hører sig til 

situationen eller fordi de ikke ønsker at opbryde et hyggeligt samvær med andre som 

skal ryge. Her bliver ritualet om at ryge det der knytter lejlighedsrygerne sammen (Cova 

& Cova, 2002). Derudover kan rygning også ses som en rituel handling, når 

lejlighedsrygerne altid vælger at ryge sammen med bestemte mennesker. Her kan 

rygning være med til at fuldende den givne situation, som man på forhånd har en 

forventning om, hvordan den skal foregå. For lejlighedsrygerne handler ritualiseringen 

dermed oftest om at skabe en tilknytning til andre rygere. 

På den ene side kan man tale om, at der findes et overordnet rygerfællesskab, som 

inkluderer alle typer af rygere, hvor cigaretten fungerer som identifikationsobjekt for 

medlemmerne (ibid.) På den anden side kan det, på baggrund af analysen, diskuteres 

hvorvidt lejlighedsrygere samtidigt danner et unikt fællesskab, idet cigarettens 

symbolværdi synes at differentierer sig fra den symbolværdi, som dagligdagsrygere 

tillægger cigaretten. Dette er dog set ud fra lejlighedsrygernes synspunkt, som betragter 

cigarettens værdi for dagligdagsrygere med at være direkte forbundet med en fysisk 

afhængighed. Således er det cigarettens betydninger der bliver det definerende element i 

forhold til lejlighedsrygernes fællesskab 
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Opsamling 
De sociale relationer er af stor betydning for interviewpersonernes rygevaner. Deres 

evne til at dyrke det positive udbytte, som de oplever, de får af cigaretten samtidig med 

at der til tider tages stor afstand fra, hvad cigaretten endvidere kan have af negativ 

symbolværdi, støtter op omkring forståelsen af lejlighedsrygeren som et fragmenteret 

individ (Firat &Venkatesh, 1997). At lejlighedsrygeren er i stand til at bevæge sig 

mellem forskellige identitetspositioner, afhængigt af om de ryger eller ej, kan relateres 

til Maffesolis tænkning om det tribale fællesskab, som påpeger, at denne form for 

fragmentation manifesterer sig i forskellige fællesskaber (1996). Fællesskaber synes at 

være særligt vigtige for lejlighedsrygerne, da rygning for dem næsten altid finder sted i 

sociale arenaer, hvilket står i kontrast til personer, som ryger til daglig.  Ifølge Maffesoli 

er det, som knytter medlemmerne af en tribe sammen følelser eller passion for samme 

emne. For lejlighedsrygernes vedkommende er det det som opstår omkring handlingen 

at ryge, der er med til at knytte dem sammen. Lejlighedsrygerne betragter rygning som 

en last, hvorfor de netop søger at begrænse det til bestemte situationer. I disse 

situationer fungerer cigaretten som et identifikationsobjekt, som gør at medlemmerne af 

fællesskabet, har mulighed for at identificere hinanden. Det interessante i denne 

sammenhæng er, at lejlighedsrygerne i disse specifikke situationer ofte også er omgivet 

af dagligdagsrygere, som bærer samme identifikationsobjekt og at disse også tager del i 

fællesskabet, som opstår omkring rygningen. Forskellen på lejlighedsrygerne og 

dagligdagsrygerne er her deres bevæggrund til at ryge, hvor de kun ryger ved specifikke 

lejligheder på bestemte tidspunkter og ofte sammen med bestemte personer, hvilket står 

i kontrast til dagligdagsrygerne. Endvidere kan man tale om, at det øjeblik 

lejlighedsrygerne ikke befinder sig i de nævnte situationer, sker der et skift, hvor de 

træder ud af det fællesskab, som opstår omkring lejlighedsrygning og i stedet indgår i 

andre fællesskaber. Disse fællesskaber kan for eksempel være på deres job, i skole eller 

blandt familie, hvor der indtages en anden identitetspositions, hvor de påtager sig en 

identitet, som afspejler en ikke-ryger.  
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Analysedel 4: Lejlighedsrygernes identitetsdannelse  
I det foregående analysearbejde undersøgte vi lejlighedsrygerens oplevelsesverden på 

forskellige niveauer med det formål at komme nærmere en forståelse af de 

bagvedliggende årsager til, at denne gruppe ryger lejlighedsvist. Her identificerede vi 

flere hovedtemaer, som alle præger lejlighedsrygernes rygevaner, herunder samfundets 

generelle holdning til rygning, de symbolske betydninger af cigaretten og de sociale 

relationer. Identitet skal i denne sammenhæng ikke forstås som et selvstændigt 

analyseelement, men derimod som noget der forhandles og skabes i en konstant 

igangværende proces, hvor de forskellige elementer er i sammenspil med hinanden. 

Derfor vil denne analysedel bringe foregående analysetemaer i spil set ud fra et 

identitetsperspektiv. Analysen vil ligeledes fungere som en delkonklusion på den 

samlede analyse. 

 

 

 

 

 

Samfundets forventninger til hvordan vi som danskere bør leve vores liv i forhold til 

kollektivets normer omkring sundhed, er et centralt element for lejlighedsrygernes 

identitetsdannelse. Af analyseprocessen fremkom det, at samfundets kulturelle normer 

fungerer som en del af lejlighedsrygernes dialektiske identitetsdannelsesproces, hvor 

lejlighedsrygerne spejler sig i den kategorisering samfundet har skabt omkring rygere. 

Lejlighedsrygernes bevidsthed omkring kategoriseringen gør det tydeligt for 

lejlighedsrygerne, hvad de tager afstand fra i forhold til dagligdagsrygere og ved at 

veksle mellem rollen som ryger og ikke-ryger bliver det muligt for dem at opretholde et 

Den 
samfundsmæssige 

kontekst 
Identitetsdannelse 
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bestemt image, som er tilpasset den situation de befinder sig i. I analysen fremkom det, 

at interviewpersonerne ofte påtager sig en rolle som ikke-ryger, når de er i en situation, 

hvor der er en chance for, at det vil blive forbundet med de negative værdier der 

pålægges rygere af samfundet. De situationer, hvor lejlighedsrygerne påtager sig ikke-

rygerrollen er for eksempel, når de er sammen med kollegaer, deres kæreste, bestemte 

familiemedlemmer eller venner. Selvom der ikke er et bestemt mønster at spore i 

forhold til hvem de undgår at ryge sammen med, står det klart, at de alle har nogen, de 

ikke ønsker at ryge foran eller sammen med. De situationer, hvor de ikke ønsker at 

forbindes med rygere, er især, når de er sammen med personer eller i omgivelser, hvor 

det ikke er velset at ryge. 

 

Hvis jeg nu sidder med en klient eller er ude på en opgave… hvis man 

så stod sådan og røg, uden at det var fordi man var ude at spise, altså 

ikke after hours, det ville jeg aldrig kunne finde på. Jeg ville tænke 

vildt meget over hvordan det blev opfattet. Det er vigtigt, at man 

fremstår professionel. – Maya.  

 

Maya arbejder på et advokatkontor hvor hun oplever, at kollegaernes og klienternes 

opfattelse af hende er vigtig. Det handler om at fremstå professionel, hvilket hun ikke 

mener man gør, hvis man ryger i arbejdssammenhænge i dagstimerne. At ryge i 

arbejdstiden sammenligner hun med at møde op med en krøllet skjorte, hvilket ligeledes 

kan tolkes som et symbol på uorden. Det bliver tydeligt, at Maya som en karrierekvinde 

med fokus på sundhed og motion, er påvirket af den mere generelle holdning i 

samfundet til rygere som en stigmatiseret gruppe. At opfatte og omtale 

dagligdagsrygere som en stigmatiseret gruppe er en generel tendens blandt 

interviewpersonerne, hvilket både kommer til udtryk på et bevidst og ubevidst niveau.  

Paradoksalt har analysen vist, at lejlighedsrygerne bevæger sig mellem to forskellige 

verdener, som vi her vælger at definere som ikke-rygerverdenen og rygerverdenen. I 

ikke-rygerverdenen, hvor rygning sjældent er velset, tager lejlighedsrygerne del i den 

sociale stigmatisering, mens de skjuler deres egen rygeridentitet. I rygerverdenen, hvor 

der er accept omkring det at ryge, har de derimod ikke har behov for at skjule deres 

rygeridentitet. Dermed oplever vi, at lejlighedsrygerne til dagligt ofte befinder sig i en 
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identitetsforhandling, som er under stor indflydelse af de samfundsmæssige tendenser 

(Jacobsen & Kristiansen, 2002).   

 

 

 

 

 

Igennem analysearbejdet fremkom det, at cigaretten som en forbrugsvare repræsenterer 

en symbolsk dobbelthed set ud fra lejlighedsrygernes optik. På den ene side er den et 

symbol på hygge, socialt samvær, selvforkælelse og et afbræk fra dagligdagen – det vil 

sige et bredt spektrum af positive værdier. På den anden side er cigaretten et symbol på 

usundhed, mangel på kontrol, dovenskab, stress og noget lavsocialt – hermed en negativ 

symbolværdi. De symbolske betydninger afspejler sig igennem måden hvorpå 

interviewpersonerne oplever cigarettens ’menneskelignende’ funktioner. På denne måde 

kan den fungere som en trøst, en at hygge sig med, en man kobler af sammen med, en 

man afreagerer med, en god ven som er støttende og en fjende, som man ikke vil kendes 

ved.  Når lejlighedsrygerne har disse forskellige oplevelser af, hvad cigaretten betyder 

for dem, kan det ses som et udtryk for hvordan cigaretten bliver et identitetsværktøj, 

hvilket udspilles på to forskellige niveauer; igennem forbruget af cigaretten eller 

fraværet af forbruget. Når lejlighedsrygerne befinder sig i en situation hvor de ryger, 

bruger de ofte cigaretten som en form for selvforkælelse, hvilket for de fleste af dem 

udspiller sig i selskab med andre, men for nogle kan det også være, når de er alene. Her 

er der fokus på de gode ting, som de oplever cigaretten giver dem og cigaretten bliver 

en del af deres identitet, som blandt andet kobles til livsnydelse.  

Når lejlighedsrygerne derimod befinder sig i situationer, hvor de ikke vil/kan ryge, tages 

der generelt afstand til den positive symbolværdi af cigaretten. Den er derfor ikke en 

Cigarettens 
symbolske 
dobbelthed 

Identitetsdannelse 
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integreret del af deres identitet, idet der påtages en ikke-ryger identitet, når cigarettens 

værdier ikke stemmer overens med deres selvopfattelse. Med andre ord sker der en til- 

og frakobling i forhold til cigaretten og dens værdier, som både bliver en vigtig del i 

forhold til deres selvopfattelse, samt opbygningen af deres image (Belk, 1998). Denne 

til- og frakobling kan dog signalere, at lejlighedsrygerne ustråler et modstridende 

selvbillede, hvilket nogle af interviewpersonerne selv er opmærksomme på.  

 

Ironisk nok går jeg meget op i sundhed og løb, spise sundt og 

økologisk, så det er jo lidt plat [rygning], når jeg nu går op i det. På 

den ene måde er der noget inkongruens i det som jeg egentlig tror er 

vigtigt for kroppen og det jeg så egentlig gør. Samtidigt bliver det 

også lidt for sundhedsfreak-agtigt, så er det noget jeg gør i oprør. 

Nogle situationer, så skader de jo [rygning], for jeg ved godt det ikke 

er smart. - Linnea.  

 

Denne til- og frakobling til cigaretten er for Linnea en bevidst handling. Flere af de 

andre interviewpersoner nævner ligeledes, at de søger at leve et sundt liv, da et godt 

helbred er vigtigt for dem. Her bidrager rygningen til et modstridende selvbillede, idet 

de søger at udstråle et, men gør noget andet. Derudover har lejlighedsrygerne ikke altid 

kontrol over, hvorvidt denne til- og frakobling accepteres af omverdenen. For eksempel 

bliver Mikkel, som er tidligere dagligdagsryger, fortsat opfattet som dagligdagsryger af 

mange i sin omgangskreds. Dette kan skyldes, at de symboler Mikkel knytter til 

cigaretten som lejlighedsryger ikke nødvendigvis opfattes på samme måde af hans 

venner som er ikke-rygere og rygere (Jacobsen & Kristiansen, 2002).  Dermed kan 

lejlighedsrygernes fortid og omverdenens kategorisering være afgørende for, hvorvidt 

det er muligt for lejlighedsrygeren at opretholde det ønskede image, som er baseret på 

en vekslen mellem ikke-rygerverdenen og rygerverdenen.  

Set ud fra et bredere perspektiv kan man tale om, at lejlighedsrygerne søger at skabe en 

overensstemmelse mellem de forventninger de har til sig selv og de forventninger, de 

oplever, omverdenen har til dem (Jacobsen & Kristiansen, 2002).  Dette gør de ved at 

ændre deres adfærd, så denne tilpasses forventningen til de forskellige sociale 

situationer. Netop her får cigaretten en vigtig rolle for deres identitetsdannelse, da selve 
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handlingen at ryge er adfærden som tilpasses. Således bliver det også her tydeligt, 

hvordan lejlighedsrygerne igennem forskellige iscenesættelser af selvet bevæger sig 

mellem forskellige identitetspositioner (ibid; Maffesoli, 1996).  

 

 

 

 

 

 

Som et resultat af analyseprocessen fremkom det, at den sociale relation på en-til-en 

niveau kan være med at udløse en lyst til at ryge, da lejlighedsrygerne ofte er i selskab 

med venner, hvor det at ryge cigaretter sammenkædes med en forventning til måden at 

være sammen på. Derudover viste det sig, at det at ryge i festlige situationer sammen 

med andre rygere ligeledes en vanepræget situation for mange lejlighedsrygere. I disse 

situationer bliver den sociale relation en adgangsbillet til det at ryge. Dog kan den 

sociale relation ligeledes fungere som en distancering til rygning, hvis lejlighedsrygeren 

overfor bestemte mennesker ønsker at skjule det faktum at han/hun ryger. Her 

hemmeligholdes identiteten som lejlighedsryger overfor de relationer som vil tage skade 

eller påvirkes af en afsløring af denne identitet. Sidse har aldrig været dagligdagsryger, 

hvorfor hun aldrig har røget sammen med sin familie. Dette har bevirket, at hun i sin 

families øjne opfattes som ikke-ryger.  

 

 

 

 

 

De sociale 
relationer Identitetsdannelse 
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Min bedstemor hun har for eksempel været; ”Jamen Sidse du er jo 

den fornuftige, du har aldrig røget en cigaret”. Jeg ville skuffe hende 

helt vildt meget.[…] Nu tror jeg bare, at jeg er blevet Sidse, der ikke 

ryger og så kan jeg ikke rigtig se mig ud af det. Det er måske også lidt 

en vane. - Sidse  

 

Sidse har ingen intention om at fortælle hendes familie, at hun ryger og opretholdelsen 

af hendes ikke-rygeridentitet kan knyttes sammen med en følelse af, ikke at ville skuffe 

familien. For mange af interviewpersonerne er det vigtigt at visse familiemedlemmer, 

såsom bedsteforældre, forældre eller børn ikke bliver informeret om at de ryger, selvom 

det kun er engang i mellem. Dette er alle relationer som kan betegnes som tætte og 

betydningsfulde relationer, og det kan tyde på, at lejlighedsrygerne hos disse personer 

ønsker at blive identificeret med de generelle værdier der tillægges ikke-rygere, i 

modsætning til dem som knyttes til rygere. 

Set fra et andet perspektiv fremkommer det, at cigaretten yderligere bidrager 

meningsfuldt til det fællesskab som udfolder sig omkring rygning. Som vi så i analysen 

af de sociale relationer ryger lejlighedsrygerne ofte i sociale arenaer, hvor der kan være 

mange andre rygere til stede. 

 

Jeg synes godt, at til nogle fester så må man ryge i køkkenet og sådan 

noget […] Det påvirker festen på den måde, at så er festen i køkkenet 

[…] Det er ligesom om, at så søger ikke-rygere også ud til rygerne. Så 

kommer der lidt af den der fællesskabsstemning, som jeg også 

snakkede om før, hvor at man har noget fælles og så begynder man at 

snakke og det bliver lidt mere personlige snakke man får i sådan et 

køkken. Og hvis så alle sammen er rykket derud, så bliver det også 

meget interessante snakke. – Pia 

 

Oplevelsen af det der opstår omkring rygning, er for størstedelen af lejlighedsrygerne 

forbundet med en følelse af merværdi i visse sociale sammenhænge. Det vil sige, at 

selvom der er forskellige nuancer af hvordan denne merværdi opleves, er det overordnet 

set en følelse som kan sammenlignes med glæde i en eller anden udstrækning. Dette er 
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også tilfældet for Pia, der oplever, at der sker noget unikt i de situationer hvor rygning 

finder sted. Her er det primært det, at man rent fysisk er tættere sammen, som skaber 

mere intime og interessante snakke. I dette tilfælde kan ikke-rygerne ligeledes være med 

til at bidrage til en merværdi af situationen, hvis blot de befinder sig indenfor 

rygerområdets fysiske grænser. Man kan tale om, at der som lejlighedsryger hersker en 

generel forventning til, hvad der sker, når man som lejlighedsryger tager del i 

fællesskabet om at ryge. Her bliver det en social oplevelse, som bringer dem tættere på 

hinanden både fysisk og emotionelt.  Set ud fra en fællesskabsoptik er cigaretten 

bindeleddet, det vil sige objektet, som er med til at styrke fællesskabsfølelsen (Cova & 

Cova, 2002; Ahuvia, 2005; Belk, 1988). 

Når vi identificerer dette fællesskab som betydningsfuldt for lejlighedsrygernes 

identitetsdannelse skal det forstås i lyset af, at de på tværs af hinanden har en 

forestilling om, at forbruget af cigaretten, bringer rygere tættere sammen Der er således 

en indforståethed omkring fællesskabets betydning og dets præmisser, hvilket 

fremkommer af den måde interviewpersoner italesætter dette. 

 

[…] Hvis det er en fest hvor der er mange mennesker, der ikke kender 

hinanden, så tror jeg faktisk at det der med, at man er dem der ryger, 

det kan sagtens binde folk sammen[…] Så er man dem der står i 

køkkenet og bliver nødt til at være dem der står derude og ryger. Så 

bliver man lidt hurtigere knyttet sammen … Har du en lighter, nåh, 

hvad ryger du? Du ryger Prince…. Det er måske nemmere, at blive 

knyttet hurtigere sammen fordi man har noget naturligt at snakke om, 

man er ligesom sammen om noget, hvor inde i stuen er der pludselig 

rimelig meget plads og langt mellem folk, fordi halvdelen af festen er 

gået ud for at ryge. Det er måske lidt mere sådan, at man ikke bliver 

bundet sammen om ikke at ryge. - Poul. 

 

Ideen om et fællesskab, der set igennem interviewpersonernes øjne, knytter folk endnu 

tættere sammen har vist sig at være et fremtrædende tema.  Igennem rygning bliver det 

sociale endnu mere socialt. Den generelle forestilling om et hyggeligere fællesskab 

bliver en måde hvorpå lejlighedsrygerne konstruerer et ’os’ og ’dem’ forhold, hvor 
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’dem’ er de personer, som ikke tager del i fællesskabet omkring rygning (Jenkins, 

2006). Dette sker igennem ritualer som finder sted i forbindelse med rygning, som for 

eksempel under indtagelsen af alkohol, rygning efter maden og rygning i køkkenet. I 

disse situationer legitimeres rygning blandt lejlighedsrygere og fællesskabsfølelsen 

omkring rygning forstærkes, da det anses som en måde, hvor nye bekendtskaber opstår 

og de eksisterende styrkes. Følelsen af at gå glip af noget eller blive udelukket fra en 

social situation, hvis man ikke deltager i fællesskabet omkring rygning, kan derfor 

betragtes som en motiverende faktor for, hvorfor lejlighedsrygerne vælger at ryge i 

bestemte situationer.  

 

 

Opsamling 

Lejlighedsrygerens identitetsdannelse viser sig at være et komplekst samspil mellem 

deres selvopfattelse og hvordan de gerne vil opfattes af andre, hvilket kommer til udtryk 

i måden som lejlighedsrygeren bevæger sig ind og ud af forskellige fællesskaber på 

afhængigt af hvilket selvbillede lejlighedsrygeren ønsker at fremvise (Firat & Schultz II, 

1997). Det kan udledes, at en definerende faktor for lejlighedsrygernes 

identitetsdannelse er, at de selv bestemmer hvornår de vælger at være lejlighedsryger. 

Derfor bliver begrebet lejlighedsryger ikke et mærkat, som er synligt hele tiden, men 

afsløres i kontekster og situationer, hvor det efter deres opfattelse er passende. 

Lejlighedsrygernes cigaretforbrug er dermed et centralt element i måden hvorpå de 

former deres identitet som lejlighedsryger. Dette forklares ved, at de ikke søger at 

opretholde en enkel identitet, men derimod konstruerer forskellige identiteter som 

afspejler en kontinuerlig forhandling mellem deres egen-opfattelse og hvordan de 

ønsker at blive opfattet af andre. Det er iøjnefaldende, at interviewpersonerne til tider er 

fanget i et spørgsmål om hvordan de definerer sig selv som ryger og hvad det er, der 

adskiller dem fra dagligdagsrygere. Nedenfor fremkommer det, hvordan de forskellige 

analyseniveauer overordnet kan tolkes som en bredere forståelse af det identitetsvakuum 

som lejlighedsrygere befinder sig i.    
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Figur 9: Lejlighedsrygernes identitetskonflikt 

Igennem de respektive analysefaser tegner der sig et billede af at lejlighedsrygerne 

befinder sig i et identitets- og definitionsdilemma, som er kendetegnet ved 

(selv)modsigelser der kommer til syne i måden hvorpå de opfatter sig selv og 

omverdenen. Dette forklares ved, at interviewpersonerne ofte tilkendegiver sig selv 

lejlighedsryger, samtidig med at de i visse kontekster anser sig selv som ikke-rygere. 

Det kan argumenteres at årsagen til dette er, at der ikke findes en egentlig definition af 

hvad der udgør en lejlighedsryger. Tidligere refererede man til en person som røg af og 

til eller til festlige lejligheder, som festryger eller selskabsryger. Dette var efter vores 

opfattelse for begrænsende definitionsmæssigt og valgte derfor at anvende betegnelse 

lejlighedsryger. På denne måde bliver interviewpersonerne selv det definerende 

element, hvilket betød at vi ret tidligt i analyseprocessen blev opmærksomme på at en 

lejlighedsryger, skaber sin egen unikke rygeridentitet. Med andre ord er det tydeligt, at 

der ikke blot findes en type lejlighedsryger, men flere forskellige typer, som 

lejlighedsrygerne veksler imellem i forhold til, hvordan rygning inkorporeres i 

dagligdagen. Disse forskellige typer blev tydelige igennem analyseprocessen, hvorfor 

det er muligt på baggrund heraf at udlede forskellige lejlighedsrygertyper. Unikt for 

lejlighedsrygerne er, at der ikke blot findes én, men flere årsager til at de ryger, hvilket 

uddybes herunder.  

 

 

Selvmodsigende selvopfattelser 

Cigaretten som symbol på det gode liv og det dårlige valg 

Deltagelse i divergerende fællesskaber 

Identitetskonflikt? 



91 

 

Lejlighedsrygernes mange identiteter 
Stiller vi spørgsmålet hvad en lejlighedsryger er, vil vi efter en gennemgående 

analyseproces af de otte dybdeinterviews svare, at det er mange ting. Lejlighedsrygerne 

besidder evnen til at gøre måden de ryger på til deres egen, det vil sige at de selv 

bestemmer hvornår, hvordan, med hvem og hvorfor de ryger. Med dette for øje er det 

muligt at opstille fem lejlighedsryger-typer, som alle hører under definitionsparaplyen – 

lejlighedsrygere. I forbindelse med dette har vi identificeret tre overordnede faktorer, 

som er betydningsfulde i forhold til hvad der er vigtigt for interviewpersonernes 

rygevaner og de forskellige typer som præsenteres i dette afsnit. Faktorerne er det 

relationelle aspekt, det situationelle aspekt og det emotionelle aspekt. De tre faktorer 

overlapper hinanden, men ofte er en af dem mere fremtrædende end de andre to. I 

modsætning til dagligdagsrygere som ses som værende afhængige af nikotinen kan det 

argumenteres, at lejlighedsrygere ikke er afhængige af nikotinen, men derimod af 

rygning. Med dette mener vi, at der foreligger nogle helt andre motivationsfaktorer for 

lejlighedsrygere end en fysisk afhængighed, som kan relateres til de tre kategorier: 

situation, relation og emotion,   

 

                     

 
 

Figur 10: Lejlighedsrygernes motivation til rygning 
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Situation Relation 
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Livsnyderen 
Denne type lejlighedsryger er drevet af selvforkælelse. Selvforkælelse forstås ofte som 

det at gøre noget, som er godt for krop og sjæl. I denne sammenhæng bliver 

selvforkælelse dog forbundet med det modsatte, nemlig rygning. For denne rygertype 

forbindes rygning med en slags synd, der kan relateres til det at drikke alkohol og spise 

god mad som ikke nødvendigvis lever op til sundhedskravene. Fordi livsnyderen 

generelt lever et sundt liv i hverdagen bliver rygning en slags afvigelse fra hverdagen, 

hvor man lever livet til fulde, selvom det betyder, at man gør nogle ting, som man ikke 

burde gøre. Derudover sætter livsnyderen pris på socialt samvær, som blandt andet 

finder sted til fester og sammenkomster med vennerne. Her vælger livsnyderen oftest at 

ryge, hvis disse situationer er koblet sammen med alkohol.  Karakteristisk for denne 

type er, at den primært er drevet af et emotionelt behov forstået på den måde, at den 

primære nydelse ved rygning er de følelser det frembringer i form selvforkælelse.  

 

 

Festrygeren 
Festrygeren er den klassiske betegnelse for typen af ryger, som kun ryger ved festlige 

lejligheder. Festrygeren er på mange måder ligesom livsnyderen, men adskiller sig dog 

ved at rygning altid foregår i forbindelse med indtagelse af alkohol. Disse to ting 

hænger unægtelig sammen for festrygeren, dog vil rygning typisk først finde sted efter 

de første genstande er drukket og således aldrig omvendt. Endvidere kan festrygere godt 

deltage i sociale begivenheder uden at ryge, dette kræver dog at ingen andre rygere er 

tilstede, da det er det er kombinationen alkohol og samværet med andre rygere, der 

frembringer festrygerens rygetrang.  Derfor er denne type hovedsagligt motiveret på 

baggrund af det situationelle aspekt. Festrygerens ’frygt’ for ikke at være en del af det 

fællesskab der opstår blandt rygere i festlige situationer bevirker, at festrygerens 

cigaretforbrug ofte er motiveret af at befinde sig i en situation, hvor rygning er en 

naturlig del af samværet.   
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Den emotionelle lejlighedsryger  
Den emotionelle lejlighedsrygers rygetrang er i høj grad drevet af følelserne. På den ene 

side fungerer cigaretterne som et dulmende element, når der er ustabilitet i følelseslivet. 

Her er følelsen af selvmedlidenhed centralt, da den negative sindsstemning ofte bidrager 

til en accept omkring det at ryge. Man kan tale om, at der opstår en følelse af at ondt 

ikke gør ondt værre, hvorfor det er okay at ryge i disse situationer. For den emotionelle 

lejlighedsryger er cigaretter ydermere med til at forstærke positive følelser, som glæde 

og fejring. Selskabet med andre rygere ikke en nødvendighed for den emotionelle 

lejlighedsryger, hvorfor rygning for denne type ryger kan opstå når som helst og hvor 

som helst. Således udløses den primære drivkraft bag denne type lejlighedsryger af en 

følelsesmæssig sindsstemning, som både kan være positiv og negativ.  

 

 

Den ansvarsfulde lejlighedsryger  
Den ansvarsfulde lejlighedsryger har fokus på de forventninger denne pålægger sig selv, 

men i særdeleshed også omgivelsernes forventninger til denne. Den ansvarsfulde 

lejlighedsryger er karriereminded og for denne type lejlighedsryger symboliserer 

cigaretten mangel på kontrol, hvilket ses som et tydeligt svaghedstegn. Derfor anses det 

for  uacceptabelt at ryge i arbejdssammenhænge. Når denne type ryger, foregår 

rygningen altid i selskab med andre som også ryger. Udover at skulle leve op til egne 

forventninger er dennes cigaretforbrug præget af individets forpligtelser for omverden. 

Den ansvarsfulde lejlighedsryger nedprioriterer rygning på grund af bestemte 

mennesker, for hvem de føler et ansvar overfor. Dette kan blandt andet være overfor ens 

børn, hvor man ikke ønsker at være et dårligt forbillede, overfor kæresten eller familien. 

Den ansvarsfulde lejlighedsryger er påvirket af den generelt negative holdning til 

rygning som noget lavsocialt og amoralsk og søger derfor at begrænse sit 

cigaretforbrug. Typisk for denne type lejlighedsryger er betydningen af de sociale 

relationer, som bliver den determinerede faktor i forhold til deres rygevaner. Hertil er 

situation dog også en vigtig faktor, da det kun er i visse sammenhænge, hvor denne 

giver sig selv lov til at ryge.   
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Den tidligere dagligdagsryger  
Den tidligere dagligdagsryger er påvirket af gamle vaner, hvilket gør det svært at lade 

være med at ryge i bestemte sammenhænge og selskaber. Som tidligere dagligdagsryger 

befinder denne type sig stadig i overgangsfasen mellem de to identiteter og har svært 

ved at give slip på de gamle vaner. Karakteristisk for denne type er, at han ofte ryger 

alene,  men fordi han nu, i modsætning til tidligere, betegner sig selv som 

lejlighedsryger legitimeres situationer, hvor han ryger alene, under et nyt mærkat. Det 

som adskiller den tidligere dagligdagsryger fra de andre typer er, at han i modsætning til 

mange lejlighedsrygere bruger situationer, mennesker, og følelser som en undskyldning 

for at ryge, hvor de andre lejlighedsrygertyper ikke søger dette bevidst. Således er den 

tidligere dagligdagsrygers cigaretforbrug stadig præget af vanen og i nogen grad af en 

nikotinafhængighed. Derfor er der ikke en primær motivationsfaktor bag dennes 

rygeforbrug. Derimod kan det sociale sammenvær med vennen man plejede at ryge 

sammen med,  eller firmafesten hvor alle andre også ryger, og bruddet med kæresten 

alle sammen være gode grunde til den tidligere dagligdagsrygers lyst til at ryge.  

Overordnet set er erfaringerne som tidligere ryger en essentiel del af denne type, hvorfor 

grænsen mellem at være lejlighedsryger og dagligdagsryger udfordres jævnligt og den 

tidligere dagligdagsryger svæver mellem at falde tilbage til de gamle vaner.  

 

 

Opsamling 
Forhandlingsprocesserne omkring lejlighedsrygernes identitetsdannelse er i konstant 

bevægelse. I denne proces opvejer lejlighedsrygerne fordelene og ulemperne ved at ryge 

i de pågældende situationer, som de befinder sig i, og ud fra dette afgør, hvilken 

identitet de påtager sig. Vores analyse af interviewpersonernes identitetsdannelse og 

cigarettens indvirkning på denne, peger i retning af, at lejlighedsrygerne bevæger sig 

mellem ovenstående identitetstyper i forhold til rygning, hvor der i nogle tilfælde tages  

afstand til rygning og cigaretten tillægges negativ symbolsk betydning, mens der i andre 

indgåes en forhandling omkring konstruktionen af ’rygeridentiteten’, som sker på 

baggrund de ydre omstændigheders betydning. De forskellige typer af lejlighedsrygere 

bidrager til en bredere forståelse af, hvordan lejlighedsrygerne bliver medskabende 
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aktører i begrebet lejlighedsryger. At lejlighedsrygere kan underinddeles i yderligere 

kategorier kan forstås som en refleksion af, at der ikke foreligger en endegyldig 

definition af, hvad der udgør en lejlighedsryger, da disse løbende kobler gamle såvel 

som nye betydninger på det at ryge. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er 

nogle generelle temaer, som gør sig gældende for den bagvedliggende motivation/årsag, 

som kommer til udtryk i form af at lejlighedsrygning er være emotionelt, situationelt 

eller relationelt betinget.  
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KAPITEL 6 
KOMMUNIKATIVE ANBEFALINGER 
 

 

I de foregående afsnit har vi analyseret lejlighedsrygernes rygevaner og identificeret 

lejlighedsrygeren som et individ, der indtager flere forskellige lejlighedsrygeridentiteter 

for at opretholde et bestemt image. Disse lejlighedsrygeridentiteter er alle 

karakteriserede ved, at de er påvirket af en vekslen mellem ikkeryger-verdenen og 

rygerverdenen. På denne måde er lejlighedsrygerne, ligesom mange andre af nutidens 

forbrugergrupper, en kompleks størrelse der det ene øjeblik kan vige sit liv til økologi 

og sunde forbrugsvarer, for i det næste at mødes med en veninde til et glas vin og en 

cigaret.  

Lejlighedsrygernes vekslen mellem forskellige identiteter kan være en udfordring, når 

man ønsker at rette et budskab mod denne gruppe af forbrugere. I udarbejdelsen af en 

kampagne, er det derfor essentielt, at man har et bredt kendskab til denne målgruppe 

samt dennes adfærd. I dette afsnit vil vi klarlægge, hvilke kommunikative anbefalinger 

vi kan videregive til danske antiryge-organisationer på baggrund af vores viden omkring 

lejlighedsrygernes adfærd. Først vil vi beskrive hvad der karakteriserer aktuelle 

rygestopkampagner samt hvorfor disse ikke har formået at nedbringe antallet af 

lejlighedsrygere. Derefter vil vi præsentere fem kommunikative anbefalinger, som vi 

mener, antiryge-organisationer med fordel vil kunne drage nytte af i bestræbelsen på at 

nedbringe antallet af lejlighedsrygere i Danmark.  

 

Aktuelle rygestopkampagner 
Siden 1990 har der i Danmark været et særligt fokus på, at få danskerne til at leve et 

sundt liv (Olesen et al, 2004). Kampagner udarbejdet til dette formål har været præget af 

en generel top-down tilgang, hvor afsenderen søger at påvirke modtagerne til en 

’korrekt’ adfærd (ibid.) De seneste års rygestopkampagner har ligeledes haft denne 
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tilgang og siden 2009 har danskerne kunne følge rygestopkampagnen Hver eneste 

cigaret skader dig, som har til formål at nedbringe antallet af dagligdagsrygere 

(Sundhedsstyrelsen, 2012). Kampagnen bygger på et australsk koncept og er 

introduceret af Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

Budskabet i kampagnen er meget direkte, idet den viser konkrete eksempler på, hvilke 

sundhedsskadelige indvirkninger rygning kan have på kroppen, blandt andet i form af 

ødelagte lunger, arterier, øjne, libido og hjerne. Derudover er der i den seneste udgave 

af kampagnen, som blev eksekveret i efteråret 2011 og omkring nytåret 2011/2012, 

blevet tilføjet fortællinger fra personer, som selv er blevet syge på grund af rygning og 

pårørende til personer der er blevet syge som følge af rygning. Kampagnen består af en 

række TVspots, annoncer i aviser, bannere på internettet samt en hjemmeside (ibid.). 

Kampagnen Hver eneste cigaret skader dig, mener vi, kan karakteriseres som en 

skræmmekampagne, da den har fokus på de negative konsekvenser, som rygning 

medfører (Olesen et al., 2007). Skræmmekampagner kan karakteriseres ved at man 

omkring en given adfærd opstiller skrækscenarier som indebærer sygdom og død, 

hvilket skaber en frygt hos modtageren for at lide tab, hvilket skal få denne til at ændre 

adfærd (ibid.). Formålet med kampagnen er at nedbringe antallet af dagligdagsrygere, 

således færre bliver syge eller dør på grund af rygning, hvorfor lejlighedsrygerne ikke er 

en del af kampagnens primære målgruppe (Sundhedsstyrelsen, 2012). Dette er på trods 

af, at sloganet Hver eneste cigaret skader dig netop kan synes at være rettet mod 

gruppen af rygere, som blot ryger en gang imellem. Selvom antallet af lejlighedsrygere 

er stigende i Danmark, er der altså ikke blevet udarbejdet rygestopkampagner rettet mod 

lejlighedsrygere.  

Herhjemme inspireres vi ofte af erfaringer fra andre vestlige lande, når det handler om 

rygestopkampagner, da vores adfærd betragtes som sammenlignelig med lande som 

England, USA og Australien4

                                                             
4 Bilag 3: Baseret på baggrundsinterview med Niels Them Kjær, projektchef for rygestopgruppen koordinator for 
forebyggelse af tobak, og  projektleder Poul Dengsøe fra Kræftens Bekæmpelse. 

. Særligt er man i USA begyndt at få øjnene op for det 

stigende antal lejlighedsrygere, som også er et stort problem her. I New York har man 

for nylig lanceret den første kampagne nogensinde rettet mod lejlighedsrygere under 

navnet One cigarette is one too many (Craig, 2011). Selvom kampagnen ikke 

indeholder skræmmebilleder på højde med dem vi har set i de danske kampagner, søger 

den at motivere til et rygestop gennem en advarsel om risici ved at ryge. Blandt andet 
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vises en plakat med et billede af en kvinde med teksten: I only smoke when I take breaks 

at work og She could still have a heart attack. Dette skal være med til at understrege, at 

rygning kan have alvorlige konsekvenser for dit helbred, også selvom du kun ryger en 

gang imellem. Budskabet One cigaret is one too many 

minder meget om budskabet i den danske kampagne Hver 

eneste cigaret skader dig, men den danske kampagne har 

ikke formået at nedbringe antallet af lejlighedsrygere, da 

antallet af lejlighedsrygere har været stødt stigende indenfor 

de senere år.  Dermed kan man stille spørgsmål ved, om 

sundhedsorganisationerne i Danmark vil kunne drage nytte 

af denne form for kampagne i forbindelse med nedbringelsen 

af antallet af lejlighedsrygere. Udover skræmmekampagnerne har man i Danmark 

ligeledes satset på advarsler på cigaretpakkerne, når det handler om at sætte ind overfor 

rygning. Advarslerne præsenteres både i form af tekst og billeder. Dog viser en 

undersøgelse, som skal klarlægge europæernes rygevaner og holdning til rygning, der 

netop er fremlagt af EU-kommissionen, at 74 procent af danske rygere eller eksrygere 

ikke mener, at de er påvirket af advarslerne (Schmidt, 2012). Danmarks Rygerforening 

begrunder dette med, at rygerne betragter advarslerne som overdrevne og at de er trætte 

af at høre på de samme budskaber. Dette gælder dog rygere generelt og omhandler ikke 

specifikt lejlighedsrygere (ibid.) I næste afsnit vil vi præsentere de årsager, vi mener, 

der er til, at de nuværende tiltag mod rygning ikke har påvirket lejlighedsrygernes 

rygevaner.   

 

Hvorfor hører de ikke efter? 
Gennem forstudierne til dette speciale samt de otte dybdeinterviews har vi erfaret, at 

skræmmekampagner ikke har en vedvarende effekt på lejlighedsrygere, da de i det fleste 

tilfælde ikke fører til et rygestop for denne målgruppe. Det kan muligvis skyldes, at de 

aktuelle kampagner ikke er direkte målrettet lejlighedsrygerne. I bestræbelsen på, at 

finde frem til mere konkrete årsager hertil, finder vi det dog relevant at undersøge, 

hvordan lejlighedsrygerne reagerer på aktuelle rygestopkampagner. 
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Under de otte interviews, som blev gennemført i forbindelse med dette speciale, 

præsenterede vi interviewpersonerne for et TVspot fra kampagnen Hver eneste cigaret 

skader sig, som har fokus på hvilke konsekvenser rygning kan have for rygerens lunger. 

Efter at have set TVspottet sagde syv ud af otter interviewpersoner, at 

rygestopkampagner generelt påvirker dem i øjeblikket, men at de altid fortrænger disse 

igen kort tid efter.  Flere af interviewpersonerne begrundede dette med, at kampagnen er 

urealistiske og overdrevene i deres udformning. For dem virker det helt urealistisk, at 

deres cigaretforbrug, kan påføre markante skader på kroppen i samme omfang som dem 

der vises i den aktuelle kampagne. Derudover viste analysen af lejlighedsrygernes 

rygevaner, at mange lejlighedsrygere ikke betragter sig selv som rygere, hvis helbred er 

i fare på grund af rygning, og mange af dem føler derfor ikke et behov for at stoppe med 

at ryge. Jonas’ reaktion er meget karakteristisk for lejlighedsrygerne syn på sig selv som 

ryger og understreger udfordringen ved at nå ind til denne gruppe af rygere.  

 

Holde op med at ryge…? Ha ha! Ja, jeg får lyst til at holde op med at ryge 

når jeg drikker!  

 

Jonas var meget forbavset over, at vi spurgte ind til hans holdning til et personligt 

rygestop, da han generelt ikke anser sig selv som ryger. Det at han ryger til fest, er ud 

fra hans optik ikke ensbetydende med, at han kan karakteriseres som ryger, hvilket tyder 

på, at cigaretforbruget er en vigtig faktor for ham i forhold til at lade sig påvirke af 

skræmmekampagner. Der synes derfor at være et behov for, at lejlighedsrygerne 

indser/accepterer, at de er rygere (på forskellige niveauer) førend de vil være 

modtagelige overfor denne form for skræmmekampagner og det vil være muligt for 

dem at gennemføre et rygestop. For lejlighedsrygere er det dermed ikke et spørgsmål 

om, om de ryger eller ej, for svaret vil ofte være nej eller kun nogle gange. De ser 

dermed ikke sig selv som en del af en større rygerkategori, hvorfor man kan 

argumentere for, at man ikke kan bruge samme kommunikative budskaber til denne 

gruppe, som man kan til rygere som ryger på daglig basis.  

I forbindelsen med udarbejdelsen af forebyggelseskampagner er det vigtigt at have et 

godt kendskab til sin målgruppe, så man ikke ender med, at forbrugerne inkluderet i 

denne målgruppe blot vender det blinde øje til. Fordi forebyggende kampagner ofte har 
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til formål at ændre adfærden for en større befolkningsgruppe, er målgrupperne ofte 

komplekse. Dette understreger ligeledes vigtigheden af en dybdegående 

målgruppeanalyse forud for udarbejdelsen af en rygestopkampagne.  

 

I foregående kapitel har vi udarbejdet en empirisk analyse af lejlighedsrygernes 

rygevaner, som har givet os et indblik i, hvad det er som motiverer lejlighedsrygere til at 

ryge og hvori nydelsen og fordelene ved dette ligger for dem. Denne analyse vil ligge til 

grund for følgende afsnit, som vil præsentere fem kommunikative anbefalinger til anti-

ryge organisationer, som ønsker at udarbejde kampagner målrettet lejlighedsrygere. 

Afsnittet vil både indeholde gode råd til hvad man bør gøre og ikke gøre i denne 

forbindelse. 

 

 

Fem konkrete anbefalinger  
 

Fokuser på realistiske konsekvenser  
Gennem analysen blev det tydeligt, at lejlighedsrygere ikke ønsker at blive sat i samme 

kategori som dagligdagsrygere, da de mener, de adskiller sig fra denne gruppe rygere på 

baggrund af deres kontrol over cigaretforbrug, motivation til rygning og 

cigaretforbrugets omfang. Særligt sidstnævnte viste sig at have en indvirkning på 

måden, hvorpå lejlighedsrygerne opfatter nuværende rygestopkampagner. Selvom 

cigaretforbruget varierer blandt gruppen af lejlighedsrygere er der en generel opfattelse 

blandt dem om, at deres cigaretforbrug er lavere end dagligdagsrygernes. Dette gør, at 

lejlighedsrygerne har svært ved at relatere til rygestopkampagnernes budskaber, da de 

finder dem overdrevne og urealistiske.  Med henblik på at nedbringe antallet af 

lejlighedsrygere er det derfor nødvendigt, at præsentere dem for et budskab, som de kan 

forholde sig til og som de ikke blot afvises ved første øjekast. Dette kan man gøre ved at 

fokusere på de realistiske konsekvenser ved lejlighedsrygning. Denne gruppe af rygere 

er alle klar over, at et stort cigaretforbrug kan være dødeligt. Dog er det et fåtal, som har 

et indblik i hvad et mindre cigaretforbrug kan tilvejebringe af sundhedsskadelige 

sygdomme. Kampagnen skal dog ikke fungere som en skræmmekampagne, da disse kun 
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har vist sig effektive overfor personer, som allerede overvejer en adfærdsændring 

(Olesen et al, 2007). Derimod skal det fungere som en oplysningskampagne, som skal 

få lejlighedsrygerne til at indse, at selv få cigaretter kan have alvorlige konsekvenser for 

kroppen. Derudover, kunne det være interessant at inddrage forskellige 

motivationsfaktorer, som beskriver, hvad lejlighedsrygerne får ud af at stoppe med at 

ryge. Denne information var noget, som flere af interviewpersonerne følte de manglede, 

når de opvejede rygningens fordele i forhold til ikke at ryge.  

 

 

Mød dem der hvor de befinder sig, når de ryger 
Interviewpersonerne gav udtryk for i deres interview, at de ofte glemmer 

rygestopkampagnernes budskaber, når de ikke er direkte eksponeret for dem. Det er 

derfor sjældent at rygestopkampagnernes 

budskaber er til stede i deres tanker, når de står i 

selve rygesituationen. På denne baggrund mener 

vi, det er vigtigt, at antirygerorganisationerne 

henvender sig til lejlighedsrygerne i de 

situationer, hvor de normalt vil ryge. De steder 

hvor man med fordel kan henvende sig til 

lejlighedsrygere er ude i byen på barer og 

diskoteker samt på festivaler, hvor mange af 

lejlighedsrygerne sætter deres cigaretforbrug 

markant op. Da dette er steder, hvor der ofte 

bliver drukket alkohol, kan man overveje at 

inddrage humor eller ironi i kampagnen, da 

alvorlige budskaber let kan blive ignoreret i festlige sammenhænge, hvor fokus er på at 

hygge sig og have det sjovt. Dette kan blandt andet være i form af gimmicks eller andre 

kreative tiltag. Vi finder blandt andet dette billede inspirerende i denne sammenhæng 

(cigarette digest, 2009). Billedet viser et rygerum, hvor loftet er omdannet til et maleri, 

som forestiller en begravelsesceremoni. Her bliver rygerne en del af billedets helhed, da 

de spiller en rolle som ”de afdøde” i billedet. Billedet er interessant fordi det har en 



102 

 

alvorlig undertone, men samtidig er det en gimmick, som ikke kræver megen afkodning. 

Derudover inddrager det rygerne aktivt i kampagnen. 

 

 

Drop den belærende tone 
I analysen af lejlighedsrygernes adfærd fremkom det, at lejlighedsrygernes motivation 

til rygning ofte bygger på et oprør overfor de sundhedsidealer samfundet er med til at 

opbygge. Selvom mange af interviewpersonerne gav udtryk for, at de søger at føre en 

sund livsstil, føler de, at de til tider har behov for at bryde med sundhedsidealerne, 

hvilket pointerer en form for rebelskhed. Det handler for dem om at vise omverden, at 

de er selvbestemmende individer, som ikke lader sig diktere af politikere og andre i 

samfundet. Selvom rygestopkampagner bør tages alvorligt, er det vigtigt, at de ikke får 

en belærende undertone, da dette kan resultere i en boomerangeffekt, hvor 

lejlighedsrygerne får behov for at modsætte sig kampagnens budskaber. Vi mener, at 

man kan undgå den dikterende og bedrevidende tiltaleform ved ligeledes at benytte sig 

af humor og ironi. Dette vil være en ny og anderledes måde at henvende sig til 

lejlighedsrygerne på og vi mener, det er nødvendigt at gå nye veje for at vække deres 

opmærksomhed, da de er blevet forvendt med skræmmekampagnerne og ofte blot ser 

disse som ”endnu en skræmmekampagne”.  

 

 

Engager dem som én gruppe 
Mange lejlighedsrygere ryger når de befinder sig i selskab med andre lejlighedsrygere. 

Her opstår der en situation hvor rygningen legaliseres og det bliver en vane for dem at 

ryge i disse situationer. Når man udarbejder en kampagne målrettet lejlighedsryger, vil 

det derfor være en fordel at inkorporere elementer i kampagnen, som ligeledes er med 

til at engagere lejlighedsrygerens omgangskreds til at stoppe med at ryge. Dette kan 

man gøre ved at udarbejde en applikation eller et online spil til smartphone, hvor de for 

eksempel skal kæmpe mod hinanden om at holde cigaretforbruget nede. Dette er med til 

at aktivere lejlighedsrygerne med noget andet end at gå ud at ryge en cigaret. Derudover 
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kan konkurrencen mellem venner være med til at motivere en bredere gruppe til et 

rygestop.   

 

 

Få dem til at indse, at de er styret af vanen 
I analysen blev det tydeligt, at kontrol særligt er et af de områder, hvor lejlighedsrygere 

mener de adskiller sig fra dagligdagsrygere. Dog fremkom det ydermere af analysen, at 

lejlighedsrygere ikke altid har fuld kontrol over deres cigaretforbrug, da de også er 

styret af vaner og trangen til at ryge i visse situationer. At miste kontrollen til cigaretten 

er noget, som skræmmer lejlighedsrygerne, da de fleste af dem lever et liv, hvor kontrol 

spiller en vigtig rolle for eksempel i forhold til deres karriere, parforhold, økonomi med 

videre. Vi mener derfor, at man i en rygestopkampagne rettet mod lejlighedsrygere bør 

fokusere på at få lejlighedsrygerne til at indse, at de også er styret af vanen og trangen 

til at ryge. I USA er der stor fokus på unge rygere og blandt andet kan man på nettet 

købe flyers og GoCards med tekster som I’m not a smoker, I only smoke at parties og 

I’m not addicted, I only smoke when I’m stressed (Matthews-Trigg, 2011). Denne måde 

at henvende sig til lejlighedsrygerne på finder vi særligt brugbar, da budskaberne kan 

relateres til mange af de udtalelser, som de otte interviewpersoner kom med under deres 

interview. Budskaberne skal give dem en selvindsigt i deres rygevaner og få dem til at 

indse, at selvom de blot ryger få cigaretter, går de ind under kategorien af rygere og 

dermed er også de er udsat for rygningens skadelige følgesygdomme.  
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KAPITEL 7  

KONKLUSION & PERSPEKTIVERING 
 
 

 
Konklusion  
Formålet med nærværende speciale var at undersøge hvorfor nogle forbrugere vælger at 

ryge lejlighedsvist. Til at belyse dette emne tog specialet udgangspunkt i et teoretisk 

fundament som kombinerede postmoderne teori inden for forbrugeradfærd, herunder 

Cova & Cova, Belk, Ahuvia, Firat & Venkatesh m. fl., med Goffman og Jenkins, som 

har sine rødder i sociologien. Kombinationen af disse retninger havde til formål at 

tilvejebringe en nuanceret forståelse af lejlighedsrygernes adfærd. Det teoretiske 

fundament blev suppleret med et empirisk arbejde der tog udgangspunkt i den 

kvalitative metode – dybdeinterviews, som tillod os at komme helt tæt på 

interviewpersonernes forståelsesverden. Den primære empiri blev således baseret på 

otte dybdeinterviews med lejlighedsrygere.  Derudover inddrog vi sekundær empiri i 

form af nyhedsartikler, rapporter, statistikker og videnskabelige artikler til at belyse den 

samfundsmæssige kontekst, hvori lejlighedsrygning foregår. 

 

Da vi i specialet har undersøgt et fænomen, som hidtil ikke har fået meget 

opmærksomhed i forskningsmæssige sammenhænge, var problemfeltet relativ stort. 

Derfor tog behandlingen af specialets problemformulering udgangspunkt i seks 

arbejdsspørgsmål, som havde til formål at strukturere undersøgelsen, herunder det 

analytiske arbejde og samtidig indsnævre problemfeltet.  På baggrund heraf blev den 

empiriske analyse inddelt i fire dele, som hver især tog udgangspunkt i et 

arbejdsspørgsmål. I det følgende opsummeres de mest fremtrædende resultater fra de 

enkelte analysedele for til sidst at byde ind med en samlet besvarelse af 

problemformuleringen.  
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Igennem sundhedsfremmende initiativer påvirker samfundets institutioner den generelle 

holdning til rygere i Danmark, som i høj grad fremtræder som en stigmatiseret gruppe. 

Igennem analysen viste det sig, at dette i høj grad spiller en rolle for lejlighedsrygernes 

selvbillede, da det er i distinktionen mellem dagligdagsrygere og dem selv, at skaber og 

opretholder dette. Grænserne påvirkes af de forskelle, som lejlighedsrygerne oplever, 

der ligger mellem de to grupper på baggrund af; social ulighed, foranledningen til at 

ryge og kontrol. Det er disse grænser, som bliver definerende for gruppen af 

lejlighedsrygere, når de i deres afstandstagen fra dagligdagsrygere og de tilknyttede 

værdier fremhæver, hvad de ikke er.  

Igennem analysearbejdet fremkom det, at cigaretten bærer en symbolsk dobbelthed, idet 

denne både repræsenterer en negativ og positiv symbolværdi. Dette kommer til udtryk i 

lejlighedsrygernes daglige adfærd, hvor der sker en til- og frakobling til cigarettens 

symboler, hvilket betyder at lejlighedsrygerne selv tilfører cigaretten betydning i 

forhold til måden den forbruges på. Således når lejlighedsrygerne befinder sig i 

kontekster, hvor de ikke ønsker at blive associeret med rygning, tillægges cigaretten en 

negativ symbolværdi, hvilket ligger i tråd med den generelle samfundsopfattelse af 

rygning.  Derimod tillægges cigaretten en positiv symbolværdi, når lejlighedsrygerne 

befinder sig i situationer, som for eksempel til en fest, hvor rygning er accepteret som 

en naturlig del. På baggrund heraf bidrog analysen til en forståelse af cigarettens 

symbolske dobbelthed, der både kan afholde lejlighedsryger fra at ryge og samtidig 

være en foranledning.  

 De sociale relationer har vist sig at have en stor indvirkning på lejlighedsrygernes 

rygevaner på flere forskellige måder, da rygning hovedsagligt finder sted i samværet 

med andre. Overordnet viste analysen, at de sociale relationer både kan være med til at 

motiverer rygning, samtidig med at visse relationer kan afholde lejlighedsrygere fra at 

ryge. Når de sociale relationer bliver motiverende er det ofte grundet i ønsket om at 

være en del af det fællesskab, der opstår omkring rygning. Visse relationer demotiverer 

dog rygning og tilmed skjules rygning for de pågældende relationer, da opretholdelse af 

et bestemt image overskygger behovet for at ryge.  I forlængelse af foregående 

analysedele åbnede det op for en interessant betragtning om rygeadfærden, som i høj 
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grad kan kædes sammen med en social trang til at ryge, hvor relationerne både bliver 

adgangsbilletten til rygning samtidig med, at de fungerer som en form for legitimering 

af rygning.  

Igennem analyseprocessen blev det tydeligt, at lejlighedsrygerne i deres dagligdag 

veksler mellem at være ikke-ryger og lejlighedsryger. Bemærkelsesværdigt er det, at 

den enkelte lejlighedsryger selv definerer hvad dette fænomen indebærer. Med dette 

forstås, at lejlighedsrygeren deltager aktivt i skabelsen af sin egen identitet som 

lejlighedsryger, således at denne tilpasses lejlighedsrygerens personlige livsprojekter. 

Lejlighedsrygerens evne til at skabe sin egen ryger-identitet betyder ikke, at han som 

sådan kobler sig på én enestående lejlighedsrygeridentitet.  Derimod viser det sig, at 

lejlighedsrygerne typisk veksler mellem flere forskellige lejlighedsrygeridentiteter, 

hvilke blev identificeret på baggrund af den empiriske analyse. Disse er; livsnyderen, 

festrygeren, den emotionelle lejlighedsryger, den ansvarsfulde lejlighedsryger og den 

tidligere dagligdagsrygere. Uanset hvilken identitet lejlighedsrygeren påtager sig, peger 

analysen dog på, at denne altid, i en vis grad, vil være emotionelt, situationelt eller 

relationelt motiveret, når det handler om de bagvedliggende årsager til rygning.  

 

Refleksion over metode og perspektivering 
Efter lidt over et halvt års intens arbejde med specialet er vi ved at være ved vejs ende. 

Igennem denne proces er nye spørgsmål og erkendelser dukket op igennem den iterative 

proces som fører til videre refleksion omkring vores metodiske valg og 

perspektiveringer i forhold til videre studier af fænomenet lejlighedsrygning. Disse vil 

blive præsenteret i de efterfølgende afsnit.  

 

 

Metodekritik 
I analyseprocessen blev det tydeligt, at lejlighedsrygernes adfærd i de forskellige 

rygesituationer ofte er præget af en spontanitet, som gør det vanskeligt for 

interviewpersonerne at sætte ord på den konkrete motivation hertil.  Vores valg af 

metode tog i dette speciale udelukkende udgangspunkt i den kvalitative metode 
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dybdeinterviews hvilket, baseret på tidligere erfaringer med forbrugeradfærdsmæssige 

undersøgelser, ville give bedst adgang til en bedre forståelse af lejlighedsrygeres 

adfærd. For at åbne op for yderligere indsigter omkring lejlighedsrygernes adfærd i 

forbindelse med rygning, kan man dog argumentere for, at metoden deltagende 

observation kunne fungere som et godt supplement. Ved hjælp af deltagende 

observation er det mulig at identificere lejlighedsrygerne i rygesituationerne samtidig 

med, at man kan få et indblik i, hvordan de agerer i selve rygesituationen. Selvom vi 

gennem hele forløbet, har været observerende i forhold til lejlighedsrygernes adfærd, 

når vi selv har befundet os i en rygesituation, hvor andre lejlighedsrygere har været til 

stede, kunne en mere systematisk observation af lejlighedsrygernes adfærd have været 

behjælpelig, blandt andet i forhold til at få en dybere indsigt i ritualer omkring rygning 

og deres betydninger for lejlighedsrygere.   

Det videnskabsteoretiske ståsted i dette speciale befinder sig inden for 

forbrugerforskning og forbrugsstudier, hvilket har haft en naturlig konsekvens for 

udviklingen af specialets teoretiske referenceramme, samt det vidensgrundlag den 

indsamlede empiri er blevet analyseret ud fra. Gennem kombinationen af de to retninger 

søgte vi at tilvejebringe et teoretisk fundament, som tillod os at undersøge 

lejlighedsrygeren ud fra en forbrugsmæssig kontekst, hvor dennes livsverden blev 

analyseret ud fra egen forståelse af denne. Hvor forbrugsstudierne var mangelfulde i 

forhold til det refleksive samspil mellem individ og samfund og samfundets indvirkning 

på individets identitetsdannelse inddrog vi en mere sociologisk teoretisk vinkel, som tog 

forbehold herfor. Dette tillod os at bevæge os vidt omkring, hvilket vi mener, var 

nødvendigt for at skabe nuanceret billede af lejlighedsrygernes adfærd. Dog har denne 

brede eksplorative tilgang til emnet ligeledes begrænset os i tilfælde, hvor vi har fået 

indsigt i særlige problemstillinger, som kunne have været interessant at uddybe 

yderligere. Dette ville dog have krævet en inddragelse og uddybning af nye teoretiske 

perspektiver. 

 

 

Perspektivering 
Mens udarbejdelse af dette speciale finder sted udfolder debatten omkring rygning sig 

yderligere. Eksperter og politikere diskuterer hvorvidt man skal ulovliggøre salget af 
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tobaksvarer med henblik på at komme rygerproblemet til livs. Dette har medført en 

ophedet debat omkring indskrænkelsen af danskernes personlige frihed versus rygernes 

usolidaritet (Schmidt, 2012). Dermed spiller emnet omkrig rygning og de forskellige 

aspekter heraf forsat en stor rolle i den offentlige debat. Vi mener derfor, at vores 

speciale fungerer som et yderst relevant springbræt til videre studier af, hvordan man i 

Danmark kan nedbringe antallet af rygere, herunder lejlighedsrygere.  

 

Specialets resultater kan særligt være interessant for anti-ryge organisationer som for 

eksempel Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen eller Sundhedsstyrelsen, der med 

fordel kan anvende specialets resultater med henblik på at opnå en større indsigt i 

fænomenet og derfra udarbejde nyt kampagnemateriale, som enten er decideret rettet 

mod lejlighedsrygere eller tager højde for, at disse rygere adskiller sig markant fra 

dagligdagsrygerne. Selvom det strider imod specialets grundlæggende ønske om at 

bidrage til nedbringelse af rygerandelen i Danmark, anerkender vi, at den nyfundne 

viden omkring lejlighedsrygeres adfærd ligeledes kan være nyttefuld for 

tobaksproducenterne, på trods af de begrænsede muligheder for at markedsføre 

tobaksvarer i Danmark.   

 

I forbindelse med videre studier af emnet lejlighedsrygning, mener vi, at det kan være 

interessant at inddrage en dybdegående komparativ analyse af dagligdagsrygere og 

lejlighedsrygere. Dette skyldes, at der endnu ikke foreligger en egentlig definition af 

begrebet lejlighedsrygning, hvilket medfører, at det er et relativt diffust begreb at 

arbejde med. Dette har været en af de store udfordringer i specialet, da vi netop skulle 

arbejde med et fænomen, som indtil nu har været ringe undersøgt, hvorfor vi samtidig 

med at undersøge motivationen bag lejlighedsrygning søgte at opstille temaer hvorudfra 

det er muligt at identificere lejlighedsrygning.  

Derudover kan det, set ud fra et forskningsperspektiv, ligeliges være interessante at 

inddrage det fysiologiske aspekt i analysen af lejlighedsrygere. En bedre forståelse 

omkring, hvilke skadelige virkninger rygning har for lejlighedsryger kan bidrage til at 

skabe bedre gennemslagskraft i en kampagne som både kan tage højde for den 

sociokulturelle betydning af lejlighedsrygning og de skadelige virkninger.  
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Bilag 1: Interviewguide 
 

Aktivitet Tid I alt 

1. Indledning  

Kort introduktion til interviewets forløb 

• Velkomst 
• Præsentation af diskussionsemnet: Lejlighedsrygere i Danmark. 
• Optages til bearbejdning af data, anonymitet.  
• Ingen rigtige eller forkerte svar. Vi er interesserede i dine historier. 

Kort introduktion  

• Interviewpersonen bedes præsentere sig selv med fornavn, alder, 
uddannelse og beskæftigelse. 

 

5 

 

5 

 

 

2. Generel holdning til rygning 

I dette afsnit ønsker vi at få et billede af lejlighedsrygernes subjektive oplevelse af 
rygning i samfundsmæssige kontekst, samt at få et indblik i, hvordan dette påvirker 
dem.  

• Hvordan opfatter du danskernes generelle holdning til rygning?  
o Hvordan oplever du, at dine venner, familie, kollegaer taler om 

rygning? 
 

• Hvordan oplever du den offentlige debat om rygning? 
o Kan du give nogle eksempler på en historie om rygning, som du 

har hørt eller set medierne, som fangede din opmærksomhed? 
o Hvorfor fangede den din opmærksomhed? 
o Hvad kunne du godt lide/ikke lide ved den?  

 

• Hvor meget kender du til rygelovningen i Danmark? 
o Hvad synes du om den?  
o Hvad er godt og dårligt?  

• Vi snakkede før om den generelle holdning til rygning i DK, hvordan 
oplever du den generelle holdning til rygere?  

o Er der noget, som har ændret sig i løbet af de sidste 10 år?  

 

10 

 

15 
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3. Identitet 

I dette afsnit ønsker vi at få et indblik i lejlighedsrygernes rygevaner med henblik på 
at undersøge, hvordan cigaretten og dens symbolske betydninger bidrager til 
lejlighedsrygernes identitetsdannelse.  

Lejlighedsryger vs. dagligdagsryger 

• Hvordan vil du beskrive en typisk dagligdagsryger? 
o Alder? Beskæftigelse? Bopæl? Uddannelse? Bestemt type?  

 

• Hvordan vil du beskrive en typisk lejlighedsryger? 
o Alder? Beskæftigelse? Bopæl? Uddannelse? Bestemt type?  

 

• Hvad synes du forskellen er mellem en lejlighedsryger og en 
dagligdagsryger? 
 

• Har du tidligere været dagligdagsryger? 
o Hvis ja – Hvorfor er du det ikke længere? PROBE! 

Egen rygerhistorie 

• Kan du fortælle lidt om din rygerhistorie?  
o Hvornår begyndte du at ryge? Og hvorfor? 
o Hvor mange cigaretter ryger du ca. om måneden?  
o Hvornår ryger du? 
o Hvad laver du, når du ryger? 
o Hvem ryger du med? 
o Er der nogen mennesker, du især ryger med? 
o Køber du dine egne cigaretter? 
 Hvornår gør du det?  
 Hvis nej – hvad gør du så, når du har lyst til at ryge? 

• Kan du beskrive to situationer, hvor du typisk ville ryge? (Sted, tid, 
selskab?)  

o Hvorfor røg du i denne situation? 
o Hvorfor var det vigtigt for dig? 

 Hvordan var stemningen? 
 Hvordan havde du det i selve situationen (glad/ked)? 
 Hvordan havde du det efterfølgende, at du havde røget? 

• Kan du komme i tanke om andre situationer, hvor du typisk ville ryge? 
 

• Hvad giver rygning dig helt overordnet i disse situationer? 
o Fysisk, psykisk, socialt? 

 

• Er der situationer, hvor du ved du aldrig ville ryge? 

 

20 

 

35 
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o Hvorfor ville du ikke ryge i denne situation? 
o Har det altid været sådan? 

 

Omverdenens opfattelse af lejlighedsrygeren 

• Det er svært for andre at se, om du er dagligdagsryger eller 
lejlighedsryger. Tænker du over, hvordan andre opfatter dig når du 
ryger?  

o Føler du af og til et behov for at fremhæve, at du er 
lejlighedsryger og ikke dagligdagsryger? 

o I hvilke situationer? 
o Hvorfor er det vigtigt/ikke vigtigt for dig at fremhæve? 

Udsagn 

 

• Er du enig eller uenig i følgende? Forklar hvad du tænker om de 
forskellige udsagn. 

o Jeg er mere social når jeg ryger 
o Cigaretten er min bedste ven 
o Cigaretten skader mit image 
o Cigaretten giver mig selvtillid 
o Jeg får dårlig samvittighed når jeg ryger 

 

 

 

4. Sociale relationer 
I dette afsnit ønsker vi at danne er billede af, hvilken betydningen de sociale relationer 
har for lejlighedsrygernes rygevaner.  

• Ryger du nogle gange alene? 
o Hvis ja  

 Er der forskel på om du ryger alene eller sammen med 
andre? Beskriv de to situationer. 

 Foretrækker du at ryge alene eller sammen andre? 

o Hvis nej  
 Er det vigtigt for dig, at være sammen med andre, når du 

ryger? 
 Hvorfor? 

 

• Ryger du selvom du er den eneste i selskabet som ryger? 
o Hvorfor/ hvorfor ikke? 
o Hvis ja - Hvordan er dette anderledes i forhold til, når andre 

 

10 

 

45 
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rygere er til stede? 
 

• Har du oplevet situationer, hvor rygning har skabt en opdeling af 
selskabet? 

o Hvordan føles det? (fordele/ulemper) 
 

• Hvordan oplever du det at melde dig ud af en ”rygesituation”/ takke nej?  
o Oplever du et afsavn? 

5. Skræmmekampagne (Hver eneste cigaret skader dig) 

Formålet med dette afsnit er at få en indsigt i, hvordan lejlighedsrygerne 
responderer på aktuelle rygestopkampagner og i så fald hvordan?  

• Prøv at genfortælle, hvad du ser på kampagnen? 
 

• Hvad tænker du, når du ser denne kampagne? 
o Positive/negative ting 

 

• Får du lyst til at holde op med at ryge? 
 

• Hvis du var kampagneleder, hvordan ville du så lave en kampagne mod 
rygning? 

o Hvad er vigtigt at slå på? 
 

• Tænker du på de sundhedsmæssige konsekvenser ved rygning? 
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6. Afslutning  

• Har du yderligere afsluttende kommentarer? 
 

• Tak for din hjælp. Du har bidraget med mange værdifulde input!  

 

5 

 

60 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3: Referat af møde med Poul Dengsøe og Niels 
Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse d. 8. februar 2012 
 

Om voksensegmentet af rygere fortæller Kræftens Bekæmpelse at: 

• Færre begynder at ryge 

• Antallet af lejlighedsrygere er stigende blandt disse (ofte ex-rygere) 

• Der er en konstant vekslen mellem ex-rygere og rygere 

• Der er flere lejlighedsrygere blandt veluddannede  

• Det er uddannelsesniveauet som skelner gruppen af voksne lejlighedsrygere og 

ikke lønnen 

 Om børn- og ungesegmentet oplyses det at: 

• 20-25 år – det er ofte her beslutningen om rygning tages (fastryger, ikkeryger 

osv.) 

• Unge lejlighedsrygere går ofte fra at være ikke-rygere til at være festrygere 

Kræftens Bekæmpelse oplyser, at der i Danmark næsten udelukkende har været fokus 

på dagligdagsrygere, da dette er det største segment at rygere, men man har dog fået 

øjnene op for lejlighedsrygere, som et vigtigt segment.  

Med hensyn til de sundhedsskadelig virkninger viser undersøgelser, at også få cigaretter 

kan være meget skadelige, særligt i forhold til hjertekarsygdomme.  
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Med hensyn til nedbringelse af antallet af lejlighedsrygere er Kræftens Bekæmpelse 

interesseret i at vide hvorvidt de nuværende rygestopkampagner påvirker dem.   

 

 

 

 

 

Bilag 4 :Citater fra ordsky 

Den er nok nærmere min fjende. Når jeg er fuld, så er det måske en meget god ven […] 

Maya 

Jeg har andre venner, som er bedre venner, men det er min sutteklud […] 

Linnea 

Jeg elsker at hade den […] men i situationer hvor jeg har haft det svært, har den været 

min bedste ven… En god ven.  

Pia 

Det er nærmere en bekendt som er hyggelig at mødes med engang imellem. Det er ikke 

en ven jeg har brug for i hverdagen, nærmere et fjernere bekendtskab.  

Sidse 

Det er heller ikke min værste fjende […] Det kan være min bedste ven, når jeg har det 

godt og fået lidt at drikke. 

Tim 

Det er min værste fjende. Fordi det er lort. Det er det jo, men alligevel så er jeg 

hjernevasket nok til at gøre det. 

Jonas 
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Poul

Meget er det i byen kontekst, i den sociale sammenhæng […] hvis man nu skulle lægge 

an på en eller anden dame der røg, så kunne cigaretten godt være en ven. (wing man).  

  

 Det er en bekendt man ringer til engang imellem og tjekker op på. Det er en man tit går 

i byen med, en wing man.  

Mikkel 
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