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Resumé	  
	  
En undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse viste for nyligt, at antallet af unge, der er begyndt at 

ryge, er steget med to procent point. Unge og rygning er et emne, der er blevet undersøgt adskillige 

gange. Tidligere litteratur peger på identitets skabende- og sociale værdier, som at være en af 

årsagerne til, at unge bliver ved med at ryge. Specielt på Instagram har deling af billeder, hvor unge 

ryger, vist sig at være et stort problem. Et problem som Kræftens Bekæmpelse tog op, med deres 

kapagne: Cool uden røg, i 2015.  

Dette studie tager udgangspunkt i den seneste litteratur om dette emne. Ved at bygge på teorierne 

om: Extended Identity og Social Identity, vil det blive undersøgt, hvilket sociale og identitets 

skabende værdier unge tillægge cigaretten, og hvorfor det får dem til at ryge, på trods af risikoen for 

tobaks relaterede sygdomme på længere sigt. Hypotesen er, at unge vil stræbe efter at kreere et 

ideelt image, der er baseret på deres idé om den stereotypiske ryger. Unge vil derfor begynde at 

ryge, fordi cigaretten giver dem en forlængelse af deres egen identitet, som bliver set som noget 

cool. Derudover, bliver det argumenteret, at cigaretten fungerer som et kulturelt symbol tilhørende 

specifikke grupper, og dermed kan den bruges til at udvise et tilhørsforhold til en bestemt social 

gruppe. Undersøgelse er baseret på interviews af i alt ni gymnasiepiger i alderen 17-20 år. Alle 

pigerne er enten faste rygere eller ryger i sociale sammenhænge. Analysen af de ni interviews viser, 

at piger ofte aspirer til cigarettens stereotypiske træk, så som: rebelsk, cool, chill og sexet. De 

begynder derfor at ryge, fordi det giver dem en forlængelse af deres identitet, som at være Heroin 

Chic. Denne identitet kan bruges som en form for kontrast til hverdagen trivialitet. Dette er 

muligvis også grunden til at rygning bliver vist på Instagram, da den er en måde at kreere et image 

på. Derudover kan cigaretten også bruges som et socialt bindeled, specielt i situationer hvor man 

ikke kender for folk. Resultaterne viser, at cigaretten er et socialt accepteret element, ligegyldigt 

hvilken gruppering, der er tale om. Derfor er rygning en nem måde at skabe social kontakt på, og 

ikke mindst en måde at udvise mindre usikkerhed omkring sig selv. På den måde giver cigarretten 

unge en følelse af både at stikke ud men samtidig også at passe ind.  
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1.0 Introduction	  

Over the past decade there has been a lot of focus on smoking and the risks related to this habit. 

Various campaigns and prohibitions have been made, in order to inform consumers about the health 

effects and help them quit. Among adult smokers there has been a decline, however the desired 

effect have not seemed to reach adolescents. A recent investigation from Kræftens Bekæmpelse 

made by Epinion, found that among adolescent smokers, in Denmarks, there has been an increase of 

2 per cent in 2016. In 2015 as a response to adolescents’ use of pro-smoking images on Instagram, 

Kræftens Bekæmpelse made an anti-smoking campaign focusing on removing the cigarette from 

Instagram pictures. The idea was to make cigarette images uncool by substituting it with another 

product: a lollipop. However the recent findings from Epinion suggests that this has not worked as 

intended. This Instagram campaign gave inspiration to the research behind this study. Since it is 

assumed that the lollipop carries some negative stereotypical traits, the purpose of this study is to 

investigate what identity traits the cigarette conveys, and thus why is has become such a “good” 

accessory in Instagram pictures. Smoking among adolescents has been investigated throughout the 

recent years and it seems that the classical anti-campaigns has not work. Therefore the idea is that 

the cigarette must convey some positive attributes that override the downside of smoking. This is 

thus an investigation of adolescents and their reasons to take up smoking, despite the current anti-

campaigns and recognised health related risks. The investigation will evolve around what 

stereotypical smoker identities young girls aspire to and how they perceive these, and further, how 

these are incorporated into a creation of identity used as an expression in social relations. In other 

words, this will be an investigation of how smoking acts as a social construct that enhances the 

individual’s self-concept.	  

	  

2.0	  Literature	  review	  

Farrimond et al. (2010) found that if smokers classified themselves as addicted smokers, being a 

smoker was restricting rather than liberating. This meant that quitting was something you ought to 

do but the addicted smokers would often have emotional reasons that would make them keep 

smoking. Therefore this type of smoker identity would also hold a negative view on themselves and 

other smokers. On the other hand, if the individual perceived themselves as being in control of their 

habit, they would not only hold a more natural view on smoking, but also identify the prototypical 

smoker with common characteristics such as sexy, rebellious and being creative. To this type of 

smoker the benefits of smoking did not resign in the social construct of the habit, but in the identity-
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related characteristics. However, they still aspire to the social environmental aspects of smoking, as 

long as these recognise the identity characteristics to which they aspire. Denscombe (2001) argued 

that for the in-control smokers, smoking was not done in ignorance of the health dangers involved, 

but in despite of them. This meant that smoking involved some kind of calculated risk. Calculated 

risk means that risk is a matter of personal choice and the extent to which the individual is prepared 

to tolerate the dangers in pursuit of the positive benefits linked with the risk. This notion of 

calculated risk can be linked to consumer behaviour theory saying: that as long as the positive 

benefits of a particular product exceed the negative downside of using the product, the consumers 

will still buy it. (Blythe 2010)  In this sense, at least for the in-control group of smokers, as long as 

the social and identity related aspects of smoking conveys some kind of positive images that 

exceeds the negative ones, adolescents will still buy cigarette products in spite of the related health 

risks. The more adolescents think they are a smoker, the more their smoking escalated 

independently from their nicotine dependence, smoking motives, and expectations. However, the 

basis for adolescent’s smoker identities was found in the idea of self-concept. The individual’s self-

concept is closely linked to prototypical person to whom one aspires. (Hertel and Mermelstein, 

2012, p. 467) A person can develop an identity as someone who has a specific behaviour; such as it 

is internalized as defining aspects of that person, regardless of whether the behaviour is evaluated 

positively or negatively by others. These identities develop gradually and through repeatedly 

engaging in the specific behaviour and thus increasing the likelihood of continuing the behaviour. 

Because of this they argued: if someone smokes on a regular basis but have intentions to quit, that 

person would be more likely to actually quit the less he/she identifies with smoker identities, that 

being independently from attitudes, subjective norms, and perceived behavioural control. (Hertel 

and Mermelstein 2012) Johnson et al. (2003) argued for identity formation as well. As they saw it 

smoking was a behaviour that seems to force or oblige one towards identity formation, meaning that 

you are a smoker rather than someone who smokes.  This meant that smokers quickly learned to 

associate and identify with each other. However, Denscombe’s (2001) investigation showed the 

opposite, namely that smoking was something you did rather than something you were.  

    

    Just as Farrimond et (2010). al., Johnson et. al. (2003) identified the in-control smoker 

characteristics. Again these types of young smokers were individuals who perceived themselves as 

being in-control of their habit, but opposite of Farrimond et. al., they found that this smoker identity 

controlled their habit and only smoked in certain situations. In some situations they were smokers in 
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others they were not. In this sense the individual could enact certain identities applicable to certain 

situations. Often these types of smokers were also the ones that saw the cigarette as a kind of 

accessory, which they could use to socialize. (Johnson et. al., 2003) Given that these are the 

premises for smoker identities, it could be said that by large it depends on social constructs resided 

in the accepted social representations of that particular behaviour. Loyd et. al. (1997) defines social 

representations as the products and features of a particular social group, which forms a organised 

system of values ideals and practices. In this sense, we are inextricably interwoven in the fabric of 

the social relation in our lives. They further argued that through adolescence there is no pure 

individuality apprehended from social relation and social representations. Adolescent would most 

likely act upon accepted characteristics and values resigned of their social group. Adding to this, 

Plumridge et al. (2002) argued that smoking is an unavoidable issue, since whether the behaviour is 

adopted or refused it carries profound status impressions. However these impressions can be of both 

high and low status depending on the social group and its perceptions. Stereotypical attributes such 

as cool, attractive, and rebellious are not guaranteed unless the individual can demonstrate other 

attributes related to this identity. As the saw it, adolescents fashion their identities through their 

school years. Therefore smoking as an enactment of certain characteristics would be a negotiation 

of uncertain identities. Denscombe (2001) supports this view, arguing that the aspects of young 

peoples motivation for engaging in health risking behaviour is linked with the notion of uncertain 

identities. However, as Plumridge found, without the ability to enact other positive characteristics 

of smoker identities, the individual faces the threat of being perceived as a “try hard”, which 

portrays a negative image of someone claiming a higher identity style, and thus the identity creation 

fails. Denscombe also argued that under the conditions of late modernity, it is more the individuals 

agent rather than conformity with tradition and adherence structures, which defines one’s self-

identity. This was especially a tendency among adolescents. This meant that among youths, peer-

group-influence appeared to have markedly less effect. They found that young girls experience a 

certain amount of peer pressure to smoke, but only if it was a cool thing to do. Further, the literature 

talked about: the beauty of smoking. A notion that smoking carry negative connotations by others, 

thereby when engaging in unhealthy risk related behaviours the individual invites the possibility of 

being seen as tainted and in sense morally inferior, incapable of the self-discipline that good health 

requires. (Denscombe 2001) In fact Plumridge et. al. (2002) even found that being a smoker 

inevitably carried connotations of being “average” or “in the middle” making it harder for non-

smoking adolescent to accredit themselves against the smoking group. Borzekowski argued that 
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exposure to a smoking promoting social environment influenced cigarette experimentation. 

Teenagers would receive social cues about smoking by watching family, friends, acquaintances and 

even strangers who condoned smoking through their own behaviour.  

 

   Above, different stereotypical smoker characteristics were mentioned. These characteristics are 

often what adolescents aspire to and thus an important component in their extension of identity. 

Through the literature overall argument seems to be that theses characteristics stems from 

advertising, fashion magazines and media consumption in general. (Amos; 1996, 1998, Paek et. al.; 

2012, Unger et. al.; 2001, Borzekowski et. al.; 1999, Hong and Cody; 2002, Weiss et. al.; 2006)  

Weiss et. al. argued that the exposure to images of models in cigarette advertising promoted a 

positive image of smokers. Tobacco advertising suggests that tobacco use connotes independence 

and maturity and is often associated with fun in social situations. As they saw it, this kind of 

positive imaging was particular designed to appeal to adolescents. (Weiss et. al. 2006, p. 222)  

Amos (1998) argued that the positive images of smoking in advertising, television, films and 

magazines may be more in tune with young people’s self and aspirational images than the current 

health promotion campaigns. Therefore the media had gained a more important role in shaping the 

image of smoking. Their argument was that adolescents might look positively on smoking images if 

they identify with the characters in them, either socially or culturally. The quantity of these images 

in adolescent’s everyday media consumption will provide them with a justification for smoking.  

Because young people may be more likely to adopt a specific behaviour if they aspire to its image, 

this would have an even greater effect if these image characters were associated with being trendy 

and cool.  However they also found that smoking images also were associated with less attractive 

characteristics such as: depressed, druggy, and wild, especially among the youngest participants. 

(Amos et. al. 1998) This suggests that there may be an age difference in perception smoking. Traits 

associated with smoking differed with different age groups. The youngest participants showed some 

kind of sexual precociousness relating smoking with traits such as being sexy or seductive. The 

older the participants were the more this precociousness became cultural rather than sexual, and the 

traits shifted towards being more trendy and fashionable. This gave an indication of smoking as not 

only a cultural phenomenon, but also one closely linked with style and fashion, important 

components in defining one’s self-image.  (Amos, 1997) This might also be the reason why 

adolescent are more likely to smoke in aspiration of smoking images in fashion magazines, or 

pictures of models who smoke. Further, in the ages between 15-16 participants showed a more 
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ambivalent and open-minded attitude towards smoking. Participants in this age group had a more 

adult appreciation of the motives for smoking and they saw more positive benefits compared to the 

younger age groups. (Amos et. al. 1997)  

 

   The fact that adolescent aspire more to positive images rather than health promoting or risk 

information campaigns, Hong and Cody (2012) call this the notion of “linking heuristic”. Liking 

heuristic means that the individual often will comply with attractive and likeable models in 

advertising. Consumers unconsciously look for certain cues in advertising, therefore under low 

monitoring the individual are unable or unmotivated to scrutinize a message and will thus look for 

short cuts or heuristic to evaluate the message without having to consider thoroughly the argument. 

(Hong and Cody 2012) This they argue, means the more everyday media consumption consists 

positive life-style and message appeals about smoking, the more likely it is that adolescents, more 

or less, will experiment with cigarette products. Classical conditioning of attitudes towards tobacco 

products stems from paired associations with sex, status and beauty. In social cognitive theory it is 

suggested that individuals learn behaviour when rewards are modelled and it is particular effective 

if rewards are associated social rewards such as acceptance. If the individual adolescent experience 

some kind of reward of acceptance due to his/hers smoking behaviour, it is more likely that he/she 

would prevail. (Hong and Cody, 2012)  

	   

3.0	  Theory	  

Based on the recent literature on adolescents and their smoking habits, it seems that in order to 

understand what motivates adolescents to become cigarette consumers, we must understand the 

world they live in, their social ties, and how these influence their perception of specific identities, 

including their own. The self can be related to Jean Paul Satre’s three states of existence: being, 

having and doing. One is (being) by the virtue of what one does, which requires possessions 

(having). In this sense it creates a product enabling behaviour that considers consumption self-

relevant. (Kleine and Schultz, 1993) This research will be based on two theories: social identity 

theory and theory of extended identity. These two are correlated, since they both predict a strong 

connection between the individual’s possessions and sense of self.  
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3.1	  Social	  identity	  theory	  

Tajfel (1974, 1978, 1981, 1982) describes social identity as:  

 

“that part of an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his 

membership of a social group (or groups) together with the value and emotional 

significance attached to that membership”. (Garzan 1987, p. 300, line 30-31)  

 

   Social identities derive from social roles but are not the same as roles. Roles are the consensual 

prescriptions and behaviours expected of the one occupying a specific role in society, in that sense 

roles partition society. Whereas roles partition society, identity partitions the individual. If society is 

the sum of all its enacted partitions, an individual must be the sum of all his/hers enacted identities. 

(Kleine and Schultz, 1993, p. 212) Social identity theory makes interactionism more tractable in 

two ways: by focusing on the social nature of activity pattern-product cluster relations, it portrays 

how people learn self-fulfilling behaviour, and by decomposing the global self into its distinct 

identities, it elucidates which facets of a person’s Me are reflected in various products and in that 

sense tells us more about who he/she is. (Kleine and Scultz, 1993, p. 212) In relation to consumer 

culture, social identity theory predicts a connection between one’s sense of self and one’s 

possessions. In this sense products become identity related possessions, things that an individual 

perceives to be useful in enacting an associated identity. The ordinary products we use in our daily 

life are self-expressive. What we consume, even in performance of mundane activities, both 

contribute to and reflect our sense of identity. (Kleine and Schultz 1993) McCracken argues that 

consumer goods have a significance that goes beyond their utilitarian character and commercial 

value, this significance rest largely in their ability to carry and communicate cultural meaning.  

Individuals continually play out categorical distinctions so that the world they create is made 

consistent with the world they imagine. Objects have a “performative” function so far as they give 

cultural meaning and correctness for the individual that he/she would not have otherwise. 

(McCracken, 1986) In this sense, consumer products become an extension of the individual’s 

identity. 

 

	  3.2	  Extension	  of	  self	  

A basic definition in consumer behaviour is: we are what we have (Belk 1988, p. 139) 
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In reference to Sartre’s theory of having and being, Belk argues that the only reason we want 

something is to enlarge our sense of self. Possessions are important in knowing who we are, 

therefore people seek to express and confirm a sense of being through what they have.  Thus having 

and being are distinct but inseparable in the process of creating an identity. (Belk 1988) The process 

of gaining an identity, and thereby gaining self-esteem, progresses from infancy by extending the 

self via continuously expanding the set of things that we regard as our own. (Belk 1988, (Allport 

1937)) The extended self is not limited only to external objects and personal possessions; it also 

includes persons, places and group possessions.  Belk argues that we exercise different levels of the 

self, because we do not only exist as individuals but also as collectivities. He presents four levels of 

self: individual, family, group, and community. The primary distinction of levels in our self-

construct is between the individual and the collective conception of self. One way of expressing and 

defining one’s group membership is by shared consumption symbols. Clothing, grooming, 

jewellery and other consumer goods can distinguish an individual from others and express a sense 

of being, but it can also indicate group identity and express belonging to a group. On the other hand, 

the relative reliability of specific consumption-tastes within groups, should tell us something about 

the extent to which the group-members rely upon the group in creating their own identity. (Belk 

1988, p. 152)  

 

   Linked to social identity theory and the extension of self is the notion of self-concept. Self-

concept is described as the individual’s ideas and feelings about him- or herself. Like social identity 

theory the idea of self-concept predicts that people will buy products that contribute to the 

perceived self-concept. Essentially by purchasing and using specific products the individual 

projects certain roles that will be confirmed or denied by their social relations or people around. 

(Blythe, 2013) These arguments predict that to a great extent, our personal identities depend on 

other peoples perceptions of us, especially those whom we feel connected to.  

 

3.3	  Role	  identity	  cultivation	  	  

If we are what we have, as Belk (1988) described, then the individual is able to change one’s 

identity by cultivating different consumption stimuli. Therefore person-possessions-relations can 

vary depending on the different stages in an individual’s role-identity cultivation processes. In 

consumer research theory the notion of identity refers to a person’s overall self or global self. This 

view on identity is what Belk proposes, when suggesting that possessions can act as an extended 
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self and thus add to one’s self-concept. Opposite his view, social identity theory predicts that role-

identity cultivation is not just an internally driven process with consumption as a dependent 

variable, but rather dependent on a social stimuli where identity is created from the outside in. This 

view of symbolic interactionist social identity theory suggests a person’s self as a portfolio of 

hierarchically arranged role-identities, whereas role-identity is a person’s individualised version of 

a social role. Each of the arranged identities a person consists of corresponds to a social role. In this 

sense, possessions become role-enabling products that the individual accumulates in order to 

commit to the particular social-role. As the social-role becomes central to the overall self-definition 

the person merges with the role. Role-person merger indicates the importance of a role-identity to a 

person’s overall self-definition. Instead of viewing product as possessions that can extent one’s 

identity, products are signs of identity commitment. The individual associates different social roles 

with particular stereotypical consumption constellations. A consumption constellation is a cluster of 

complementary products, specific brands, and consumption activities associated with a particular 

role. This means that the set of products or possessions one holds instrumentally and symbolically 

supports the identity enactment for an individual consumer. The idea of role-identity cultivation can 

be linked to the theory of symbolic self-completion. This theory asserts that people new to a role-

identity rely upon more easily obtained symbols of self-definition, those being products of 

consumption, because that is all they have. On the other hand, people who have enacted the role-

identity for some time, called veterans, are less sensitive to external pressures. Having already 

internalised the self-definition of a social role, the veterans depend less on external stimuli to 

indicate the identity. They have already accumulated more enduring and “real” evidence from 

which to form their self-perception. This evidence includes role-identity knowledge, experiences, 

procedural expertise, and social ties. Identity disengagement occurs when the individual chooses to 

stop enacting the particular role-identity, either driven by internal choice or external factors. The 

role-person merger will fall during this disposition and the person intends to withdraw, but he/she 

still continues to use a reduced set of identity behaviours. (Schultz, Kleine and Lavarie, 2006)  

 

4.0	  Research	  question	  	  

Applying the theories of social identity and extended self onto adolescents smoking habits, we can 

expect that there are two aspects to their smoking motivation: one that is internal concerning 

creating one’s own identity, and one that are external concerning creating identity that enhances 

one’s social stand point. In this sense, we would expect that adolescence purchase cigarette 
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products because the cigarette symbolizes specific traits of stereotypical identities, identities that the 

adolescents aspire to.  

 
4.1 Extended identity 

 According to Hertel and Mermelstein smoking escalates not only because of nicotine dependence, 

but also because of other factors, such as the individual’s self-concept. They stated that smoker 

identity would positively and independently relate to smoking escalation, because the self-concept 

is closely linked with the notion of the prototypical person to whom the individual aspire. As they 

saw it, adolescents would be likely to smoke if their idea of the prototypical smoker were 

favourable, independently from attitudes and subjective norms, and especially if adolescents 

perceived themselves to be similar with the prototypical smoker. The individual perceives certain 

image attributes of the prototypical person who engages in smoking related behaviour. (Hertel and 

Mermelstein 2012) 

	  

Hypothesis	  1:	  	  

In this sense, it means that adolescent purchase cigarettes in order to reach an ideal level of self. 

This ideal self may reside in the stereotypical smoker identities to which they aspire. 

Because possessions are all-important to know who we are (Belk, 1988) we would expect that the 

cigarette convey a certain identity to adolescents. Because adolescents are more likely to posses 

objects that requires doing, and thus require an extended identity based on skills and traits, it would 

be likely that the cigarette and the act of smoking is perceived as a trait that enhances certain 

identity characteristics. Therefore it should be expected that adolescents take up smoking as way to 

acquire certain skills and traits that they perceive favourable. Whether these identity traits are 

perceived favourable depends on the social group to which the adolescent belongs.  

 
4.2	  Social	  construct	  

Denscombe found that motivational factors for smoking often evolved around social aspects such 

as: looking cool or looking grown-up, which were important perceived traits both among smokers 

and non-smokers. They found that the smoker as a consumer is about creating a sense of shared 

identity. Smoking conveyed an image of self-determination, control, and individuality while at the 

same time being a symbol of social belonging. In this sense adolescents could achieve the two 

important factors in order to create a self-image: the need to fit in and the need to stick out. 

(Denscombe, 2001) 
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   Taking these arguments into account this would mean, among adolescents, the motivational 

factors for taking up smoking should be found in the individuals desire to express specific 

characteristics that enhances their self-concept according to a specific social group. There might be 

a tendency for adolescents to use smoking as extension of their identities correlating to specific 

situations, in order to adapt better to the social relations in that specific situation. Thus the cigarette 

becomes a symbol of group identity in certain situations. 

	  

Hypothesis	  2:	  	  

It is expected that the cigarette act as a symbol of group identity and thus convey cultural meaning 

to that specific group. If the cigarette as a possession enhances the individual’s self-concept, it can 

only act as such, if the identity traits of the cigarette is recognised by the individual’s social 

surroundings. In this sense, the cigarette can only act as an extension of identity so far as it 

perceived as a social construct.  

 

5.0 Method 
The results behind this thesis are based on a qualitative research method. In order to gain insight of 

the topic of adolescents and their smoking habits a method of explanatory and interpretative 

qualitative research is used. This is done in order to recognise that people may have very different 

priorities from that of marketing, advertising and research professionals. (Wendy Gordon, 1999) In 

this context it is important to find the meaning that the adolescents ascribe to cigarette products and 

that these meanings may alter depending on the individual and his/hers context. (Wendy Gordon, 

1999, p. 43-44)  

    

   The results are based on interviews with nine participants. All the interviews were conducted 

individually. The respondents were selected according to certain criteria: since the background 

literature suggested that more girls start smoking than boys, (Rugkåsa et. al. 2003) all the 

participants selected for this study were female. The age range for the participants was between 17-

20 years, thus they were high school students or had graduated high school the same year the 

interviews were conducted. In total four different high schools were represented, three of them 

placed in Copenhagen and one in Gentofte. The reason for studying high school girls, in particular, 

was the fact that they were not fully grown up yet, and thus still dependent on their parents. Due to 

their age, three of the participants were under the legal age for purchasing cigarette products, the 



	   12	  

rest had turned 18, but they all smoked before legally being able to buy cigarettes. It was a 

requirement that the participants smoked regularly or at least in social situations. Five of the 

respondents were regular smokers and three were so called social smokers. One participant had 

been a regular smoker prior to the interview, but had to stop due to severe illness. (Interview 3: M)  

The interviews were conducted individually for two reasons, one: due to the participants’ individual 

schedules and timeline, it was by far easier having them participating on their own. Two: the 

purpose of the interviews was to gain insight on the participants’ relationship to smoking and 

perception of their own habit without interference of others. The interviews were conducted in the 

home of the researcher, except for three of them, which were conducted at a café near the 

participants’ school.  

 

    This study made use of explanatory and interpretative: humanistic-cultural methods, because it 

acknowledges the context of people’s day-to-day lives and the social and cultural group to which 

they belong. It uses explanations and interpretations of the complex relationship people have with 

brands, services and communication strategies. (Wendy Gordon, 1999, p. 43-44) According to the 

literature, much of the reason why so many adolescents start smoking reside in the social and 

cultural context in which they exist. The use of this qualitative approach was done in order to gain 

insight on the participants’ day-to-day social relations and how these affect their smoking habits. In 

order to create a sense of how the participants perceived their own smoker identity, it was necessary 

to understand their relationship to specific products, brands, and also both pro- and anti-smoking 

communication. (Instagram and cigarette packaging) Further, because of the seriousness of the 

subject matter, chances could have been that the respondents would be more reluctant in revealing 

true insight to their own reasons to smoke, and perception of their own smoker identity. Further 

describing themselves with stereotypical smoker identities and traits might have even fewer 

chances. Therefore parts of the interviews were based in an association technique using pictures. 

The participants were shown a set of pictures taken from Instagram portraying people who smoked 

in an everyday setting. The participants were asked to describe what they thought of the person in 

the picture and what identity stereotype they associated the person with. In this way, the researcher 

was able to gain insight in their perception of different smoker stereotypes and which positive and 

negative traits they connected smoking to, without the participant talking about herself specifically 

and thus feeling uncomfortable. Further it gave the participants reason to take the conversation 

further, describing experienced stereotypes not shown in the picture and their feelings about these. 
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This way the interviews showed what smoker identities the respondents aspired to without having 

to tell the respondent directly.  

	  

6.0	  Results	  and	  Analysis	  

6.1	  R:	  the	  extended	  self	  	  	  

Background story: 

R is 19 years old and finished high school the same year as the interview was conducted in 2016. 

After high school she has been working in a kindergarten, and is taking a year off, before studying 

at university. R started smoking in the eighth grade, when she was about 14 years old. She has a 

very clear sense of her very first drag of a cigarette, explaining it in much detail; she even 

remembers it was the year 2011:  

 

“…men det er sjovt, for jeg kan godt huske situationen, jeg fik mit første sug af en 

cigaret nogensinde, det var faktisk ikke en hel cigaret jeg røg (…)  det var til et DSU 

weekendkursus, Danmarks Social Demokratiske ungdom, og så stod vi udenfor, og 

der var nogle der skulle ud og ryge…”(p. 1) 

 

   She describes how it was someone older who introduced her to it, and how it was a kind of 

embarrassment for her that she did not know how to light it:  

 

“(…) og så kan jeg huske der er nogen der tilbyder mig en cigaret, og jeg sådan en af 

de absolut yngste der var der..øhm.. og så siger jeg bare ja… øhm tror ikke de vidste 

jeg røg.. (…) eller hvor gammel jeg var overhovedet,…. så jeg prøver at tænde den 

der cigaret  og jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af at tænde den…og det er 

rigtig pinligt, men der er en der hjælper mig med det og sådan noget” (p. 1) 

 

   She did not start smoking immediately afterwards. Actually after the first drag she did not touch a 

cigarette for a year, but in the ninth grade she started smoking on occasion, at parties and in social 

situations.  Her first recollection of being addicted is from the first year of high school, where she 

started smoking on everyday basis:  
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“(…) Og så var jeg…jeg tror egentlig ikke jeg var blevet afhængig da jeg startede i 

gymnasiet, fordi jeg røg ikke fast, jeg røg altid til fester…og så kom jeg ligesom ind i 

en klasse hvor alle røg stort set, der var virkelig mange, der røg da vi startede i 1g. 

Og så var der det med, at jeg var rigtig gode venner med dem, der røg, så jeg gik altid 

med ud når de skulle ryge.” (p. 2) 

 

   Both of R’s parents smoked before she was born. Her sister, however, started smoking when R 

was about nine. There seems to be an underlying social connection to R’s habit, in the fact that her 

sister was the one introducing her to Prince, the first brand that R smoked. Borzekowski et. al.  

argued, teenagers often receive social cues about smoking by seeing family, friends, acquaintances, 

and even strangers who seemingly condone smoking through their own behaviours. As they saw it, 

exposure to such a social environment would influence cigarette experimentation. (Borzekowski et. 

al., 1999). This suggests a social link between R’s smoking experimentation and her family’s habit. 

However it is noticeable she does not recognise this link herself. The mother smoked during the 

pregnancy with R. However she seems very defensive about this, avoiding giving the mother any 

kind of blame:  

 

“(…)min mor røg da også under graviditeten, det har aldrig påvirket mig. Så jeg 

synes, det er lidt hysterisk den her sundhedsfanatisme.”  

 

   She states this, even though she herself is actually very concerned about the effects that smoking 

will have during pregnancy. She also stated this as her number one motivational factor to stop.   

 

Narration of smoker identity:  

R describes herself as being an addicted smoker. It is noticeable that she describes herself as being 

addicted the minute she starts buying her own cigarettes:  

 

”(…)ja så begyndte jeg at købe mine egne pakker, og så fandt jeg ud af…ja okay jeg 

var afhængig. ” 

 

thus making a clear distinction between the social smoker – and the addicted smoker identities as 

the purchase and willingness of buying their own cigarette product. In relation to Belk’s theory of 
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extended self this suggests, the smoker identity as an extension to one’s self-concept only becomes 

applicable when the individual is buying the actual product and possessing it, not just consuming. 

(Belk 1988) In general this indication as a regular smoker being someone willing to purchase her 

own cigarettes seems to be the view among the participants. (see interviews: 6: C and 4: V)  

Noticeable about her entire description of her own smoker identity is that she somehow seems 

embarrassed about it. From the very beginning of the interview, when she describes the first 

cigarette, she describes it as an embarrassing situation, both the fact that she was so young, but also 

because she did not know how to smoke at the beginning. This negative view on her smoker 

identity is something that appears throughout the interview.  

In general R’s description of her own smoker identity, can be related to Johnson et. al. (2003) and 

their description of the confirmed smoker: someone who has adopted the smoker identity and fully 

accepts it. Therefore they also have a clear self-consciousness about their habit, referring to 

themselves as being stupid or dumb, for taking up smoking. In a sense what she explains by:  

 

“Min første cigaret….ej det har været langt tilbage.  

 Det er lidt pinligt men ottende klasse, tror jeg.” (p. 1) 

 

   Adding to this, she is very defensive about her habit, especially about the related health issues.  

 

Smoker stereotypes:  

R describes how she from the beginning perceived smoking as portraying someone cool and 

successful. She has a very clear idea of the stereotypical smoker as being some with success in their 

life and someone rich. She also thinks it actually looks cool when people smoke. This was one of 

the reasons she began smoking herself. However, noticeable about this description of the cool and 

successful stereotypical smoker, it is only applicable to people who are beautiful too: 

 

“Og så ved jeg ikke, så har jeg altid tænkt sådan på at sådan folk der ryger de er mere 

succesrige…og det jo virkelig sådan der underlig kobling, men alligevel at det så 

bare…jeg synes det så mega cool ud…når folk der var sådan virkelig, virkelig kønne 

og bare havde styr på alt, de røg.” (p. 3) 
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This correlation between smoking and beauty also appears when she talks about the pictures. In 

connection to picture 1 she actually describes it as vulgar, and she thinks that the girl in the picture 

looks sick and too thin. However because of the girl’s look it suits her in some way:  

 

R: “Jeg synes hun ser lidt syg ud, på sin vis, synes hun er meget tynd, meget… har 

ikke noget make-up på…ja….men jeg synes ikke…egentlig så er det sådan en lidt, det 

ved jeg ikke, vulgær eller lidt ubehagelig sådan der pose hun laver…øhm men, jeg 

synes godt hun kan bære det.”  

 

I: “Så i virkeligheden så er hun altså måske lidt vulgær i det, men fordi hun nu ser 

sådan ud - og…” 

 

R: ”Ser sådan ud ja…” 

 

I: ”Så kan hun godt alligevel?” 

 

R: ”Ja…altså jeg tænker bare, hvis der var en anden der havde stillet op sig ligesom 

hende og gjort det, så havde det ser ulækkert ud.” (p. 4) 

 

   Noticeable about this description is the very last sentence where she says: if it had been somebody 

else without her look, the picture would have been disgusting.  In general she describes a need for 

connections between someone’s looks and smoking, both in a positive and negative sense. In 

connection to picture 2 she describes the cigarette as an accessory but again this is only compared to 

the girl and her style. These two types of stereotypical smokers she links with positive traits such as 

artistic and mysterious. Picture 5 she also describes with the positive traits of being successful and 

in control of his life. The same traits she aspires to.  

However this positive view is not applicable in the case of picture 3 and 4. Again she describes a 

connection between looks and smoking, but in this case it is negative. Noticeable is the fact that she 

perceives both of them as smokers, but she correlates them with the notion of trying to hard: 

 

R: “Nej…det er bare sådan påtaget…men han er jo også typen, der ville ryge, her 

irriterer cigaretten mig faktisk overhovedet ikke, fordi det er meget naturligt på det 
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billede på en eller anden måde – øhm, men nej… altså han prøver at virke som om 

han har styr på alting, men med al sandsynlighed så arbejder han som 

pædagogmedhjælper eller et eller andet, altså – det kan jeg sige, fordi jeg også selv er 

pædagogmedhjælper” (p. 5) 

 

   Both stereotypes are associated with someone more or less unintelligent, and they use cigarettes 

in order to be identified with someone cooler, thus the image creation fails. Although she describes 

them as smokers, they are not smoker stereotypes she wants to be identified with.  

Being associated with the “wrong” smoker stereotypes is something that seems to concern R in 

general. She describes that there exists a difference between the individuals who smoke in 

Copenhagen and those people smoking in her hometown Smørum:  

 

R: ”Ja. Så er man ikke sej…det er ikke sejt at ryge i Smørum, der gør man gri,n med 

folk der ryger – ehm, der er det bare…der er det bare sådan påtaget hvor folk…altså 

de der – de der tror, de er seje og er ligeglad med skolen og går rundt med sådan der 

fuldstændig hvide extententions, selvom de er er mørkhåret, og altså ligner en 

omvandrende Matas… de typer ikke også, dem der tror, de er seje men ikke er, det er 

dem, der ryger – der er det jo anderledes i København. (…) jeg tror mere, det  er 

sådan acceptabelt at ryge i København, på den måde at der er så mange forskellige 

typer, der gør det, altså det er virkelig bredt sådan repræsenteret af alle 

befolkningsgrupper, af alle vennegrupper altså alle typer af unge mennesker over det 

hele, du kan jo ikke finde et eneste gymnasium i København, hvor ikke mindst tyve 

procent af eleverne ikke ryger…altså…” (p. 9) 

 

   The Smørum smoker stereotypes are not somebody she wants to be identified with, so much in 

fact that she actually restricts her habit, when she visits her parents. In general she seems to be very 

concerned with how people perceive her. She describes how during a trip to the US, the fact that 

she smokes actually made her uncomfortable. The experience of being associated with certain 

stereotypes, which she did not aspire to, gave her the feeling of having to defend herself and her 

habit. This may be due to the reason that smoking conveys huge amounts of social connotations. 

Plumridge et. al. found that coolness correlated with smoking was not guaranteed unless, the 

individual smoker could demonstrate a whole range of attributes that aligned with this identity. 
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(Plumridge et. al. 2002) This argument correlates with R’s description of the positive rated smoker. 

If the individual posses other attributes such as style and beauty, smoking will convey something 

cool and a status of success. However, if the individual does not posses these attributes the overall 

image fails, and smoking is no longer cool. In this sense her descriptions of different smoker 

stereotypes match the argument of Plumridge et. al.: Smoking was not a simple straightforward 

basis for status claims and ascriptions as it could carry both high and low status. (Plumridge et. al. 

2002)  

 

Narration of extended self:  

R has a very clear description of how the cigarette is used as an extension of identity, both for her 

and among her peers. She describes how adolescents can use smoking as a contrast to their identity. 

This is applicable for all identities: if you are health concerned, a goodie goodie, careerist, etc. just 

like she described with picture five, where the pretty good girl suddenly becomes mysterious. This 

might be the very same reason why she smokes herself. As she describes, she grew up in a good 

family, she has everything under control, she is good in school, political active etc. In order not to 

be perceived as the pushy type of person, she smokes. It gives her an extension of her identity 

portraying that she might not be as good as she looks. The same is applicable for her peers, 

including the one’s with less pushy identities. She gives an example of the students at 

Christianshavns Gymnasium, where people, or at least her friends, are more hipster like. But 

because they all look the same, they need something that conveys something different and therefore 

they smoke. In some way it adds an attractive 70ties vintage style to their overall look. The whole 

correlation between healthy lifestyle and smoking, she says, can be argued according to the idea of 

contrast in identity creation. If you are very health concerned, you need the cigarette because it 

contain the traits from a different identity. In this way adolescents create a more versatile identity 

and in this way you can avoid getting stuck with one image.  

 

Narration of social identity:  

R describes how she started smoking because socially she belonged to the cool smoking kids. Later 

when she started high school she started smoking everyday, because she went with smokers during 

breaks. There seems to be a naturally divide between the people who smoke and those who do not. 

As she saw it smoking was a huge part of being social at her high school. If you were part of the 
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different committees you would often start smoking, because that was the social culture, the 

meetings where held where you could smoke. 

During the interview she made an interesting point: that because smoking functions as a social 

structure, it can be used as connecting link to individuals with different identity stereotypes, than 

the ones you posses yourself. If you smoke contact with other people is easier, because you have 

that in common despite being different. R thinks that this is the reason so many adolescents start 

smoking, despite health concerns, it adds to the self, which in turn can be used as a social 

negotiation.  

 

6.2	  S:	  The	  retro	  chic	  identity	  

Background story:  

S is 19 years old and finished high school the year of the interview. She now works at a restaurant. 

She started smoking in the seventh grade, when she was thirteen years old. Interestingly she smoked 

on a regular basis from the very beginning. Her story of the first cigarette differ a lot from the 

others, in the sense that she actually did not intend to smoke cigarettes, but the whole reason for 

doing it was because they wanted to smoke hash, and they had to learn how to inhale:  

 

S: “Det var super mærkeligt faktisk, men det var fordi – at øh – jeg var sammen med 

nogle veninder – og så havde jeg bare, så ville vi ud på Christiania og købe en joint – 

og så var sådan, så var vi nødt til ligesom at kunne indhalere, inden vi gjorde det…” 

 

(…)  

 

I: ” Da I så havde prøvet det der med sådan at indhalere første gang, røg du så bare 

derfra, eller var det sådan..?” 

 

S: ” Ja stort set” (p. 1-2) 

 

    Besides the reason of learning how to inhale, S started smoking through a social relation. She 

describes how a new friend introduced her to it. Whereas in most of the interviews the introducing 

part have been an older peer, this is not true in the case of S. However her situation still has the 

same element of attraction. Because this new friend seemed more experienced and older, smoking 
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with her gave S a sense of feeling grown up, something she aspired to. She describes this as the 

main motivation to start smoking. This notion of looking grown up seems to be a general 

phenomenon among the respondents. Much of the attraction to start smoking resided in the fact that 

it was the older “kids” who smoked, both R and Kr describes this as a direct motivation. This 

motivation is actually opposite of what the literatures states. Loyd et. al. found that non-smokers 

rated higher on a mature scale than smokers did. (Loyd et. al. 1997) The reason for this may reside 

in the idea of the stereotypical smoker. As Hertel and Mermelstein argued that adolescents are 

likely to smoke if their perceptions of the prototypical smoker are favourable because they are 

aspire to this person. If the prototypical smoker is perceived as someone older, looking grown up 

would naturally become a prototypical trait that the respondents aspire to. (Hertel and Mermelstein, 

2012) 

 

Narration of smoker identity:  

S does not directly describe herself as being addicted, but the description of her smoking habits 

shows that she accepts the identity as a smoker. She also answers yes, when asked if she would 

describe herself as a smoker, but she does not see it as part of her core-identity. In some way she 

can be described as the no big deal smoker (Farrimond et. al. 2010) She has her very laid-back 

acceptance of smoking as a habitual part of her everyday life, she smokes whenever she feels like it:  

 

S: “(…) nu er jeg også bare noget til et punkt, hvor jeg ikke ryger ligeså meget, som 

jeg plejede at gøre, så det er sådan…nu er jeg egentlig fint nok afklaret med det er 

okay lige at ryge en cigaret i ny og næ, når jeg lige får lyst (…)” (p. 5) 

 

   Noticeable about her acceptance of the smoker identity is, that the more freedom she got the less 

she smoked. She describes how she moved away from home and suddenly she could smoke 

whenever she wanted to, which actually caused her to reduce the habit. The more freedom she 

gained the less she smoked, on the other hand, the more she accepted the smoking as a habitual part 

of her everyday too. Unlike the no big deal smoker, she seems rather health concerned. She tried to 

stop before several times, but started again. Maybe because she actually is a bit afraid of the health 

related risks. S is the only respondent who directly applies to the notion of cautionary tale, the idea 

of the individual consumer avoiding negative advertising as a mechanism to avoid the 

psychological pain associated with this. (Blythe, 2003) In response to the new pictures on the 
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cigarette packaging she bought a cigarette case, in order to avoid the more disgusting pictures. Just 

like R, she also seems concerned how her habit affects others and therefore restricts herself in 

certain situations. Smoking is her choice and so are the consequences thereof: 

 

S: “Ja, ja…nu kunne jeg for eksempel ikke finde på at tænde en cigaret nede på 

metrostationen, eller et eller andet, de arealer…det ville jeg ikke gøre, fordi du ved, 

så går det bare udover mange andre. Det er sådan det, hvor jeg synes, det ikke er 

okay.” (p. 11) 

 

   Further she says she would never smoke in front of her parents, because they have lectured her so 

many times and then she would feel guilty. This might be another way to avoid the consequential 

pain linked to her habit. Like she avoids the pain by using the cigarette case, by not smoking in 

front of her parents, she avoids the pain of being reminded of the health risks.  

 

Smoker stereotypes:  

S describes how not only in her own case, but also in general, the attraction of smoking resides in 

the smoker stereotype of looking grown up. As she sees it the stereotype of being cool is only 

applicable, when talking about younger individuals in the seventh to ninth grade. In high school the 

stereotype of being cool is not that important and the smoker identities becomes more vague. 

However, she still points out, there is a natural divide between smokers and non-smokers. Just like 

R described, S also sees a big difference in smoker stereotypes in her hometown Brøndby and 

Copenhagen. In Brøndby the stereotypical smokers have more appearance of being losers:  

 

S: “(…) jeg kunne godt mærke på mine forældre, da de ligesom fandt ud af det, så var 

de meget sådan der, prøv at kigge herude i Brøndby agtigt, kun taberne der ryger. 

(…) altså min overbo Johnny med sin hund, der sidder og ryger en cigaret eller et 

eller andet…”  (p. 4) 

 

    In Copenhagen the stereotypical smoker is a young girl sitting at a café with her friends sipping 

caffe latte and smoking. Those girls do not exist in Brøndby. In general she describes a clear link 

between fashion and smoking. The girls smoking in Copenhagen are what she will describe as Paris 

trendy, Femme Fatales. There is a link between the right clothing and the habit of smoking. In 
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association to the pictures she mentions Courtney Love (Picture 7) and the Olsen Twins (Picture 2) 

in her opinion these public figures convey identities of Heroin chic, the bit trashy but still chic and 

good looking girl. Especially the Olsen Twins, she thinks are types that adolescent girls aspire to. 

Again these descriptions could be related to the points stated by Plumridge et. al. (2002) The 

positive status of the cigarette is only applicable as long as the individual possess other attributes 

that enhances the self-image. Noticeable is the link she makes between style and smoking, thus 

describing fashion as one of these positive attributes the individual needs to possess.  

This stereotype appears various times throughout the interview. In general she seems to aspire to a 

retro chic smoker stereotype. Described by Thompson et. al. (2009) (Thompson et. al. 2009, p. 571-

572) Interestingly she mentions the influence identities from old movies had on her, like Uma 

Thurman in Pulp Fiction:  

 

S: “(…) Jeg tror, det fordi at jeg fra da jeg var helt lille af har set super mange film 

og super mange alternative film og super mange film for sådan et lidt ældre publikum, 

tror jeg, hvor der bare var meget rygning og meget alt muligt i, som gjorde, at man 

var lidt mere nysgerrig omkring de ting. (…) for eksempel Pulp Fiction og sådan 

noget, som jeg havde set vildt mange gange i syvende klasse, hvor man var sådan der, 

der var det igen…der var hun (Uma Thurman) igen sådan Femme Fatale agtig og 

sådan røg cigaretter og var flot og spændende og sådan lidt mystisk… eller et eller 

andet ikke…” (p. 10)  

 

   She even thinks that because she identified with these stereotypes, if she had not started smoking 

because of a social relation, the inspiration from the movies would have caused her to start smoking 

on her own. This aspiration stemming from a retro-chic image of the smoker can be compared to 

the arguments from Thompson et. al. They stated that the reason why young girls initiate or 

continue smoking, despite health related and anti-smoking campaigns, resides in the rise of an 

eroticisation of the smoker, which makes use of both new and retro-chic images; a sort of recycling 

of older glamorous images of women smoking. The tension between the “clean” non-smoking 

woman and the slightly dangerous eroticised smoker echoes dichotomies about woman that have 

pervasive subtext over time, such as virgin/whore. (Thompson et. al., 2009, p. 571-572) In this 

sense the attraction of smoking to young girls resides in the idea of the slightly bad girl image. This 
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may also be the answer to the previous mentioned link between fashion and smoking, since fashion 

often revolve around this notion of heroin chic, as S mentions.  

 

Narration of extended self:  

S describes that smoking is a way of adding some edge to your identity, the identity contrast that R 

also talk about. She also thinks this is the reason why so many girls smoke, despite the current 

trends of being healthy. If you workout a lot and eat healthy all the time, you need that extra to 

show you consist of more. Instragram has a huge effect here, since it seems to be the chosen media 

to express your different kinds of identities. The staging of different images can be used to negotiate 

an extension to your healthy life style:  

 

S: “(…) altså for eksempel sådan noget med Instagram og selviscenesættelse, tror jeg 

måske det er for at give en selv sådan lidt kant, fordi hvis man bare er sådan total 

helse og et eller andet, så tror jeg måske de er sådan: Uhh se mig også…” (p. 8) 

 

   In general the cigarette seem to convey some kind of extended identity. Like smoking to her and 

other girls convey a heroin chic identity, this is also in some sense applicable to boys. While 

viewing picture 4, she mentions that if the cigarette had not been in the picture, he would just look 

stupid. In this case the cigarette conveys an image of being bad, if he was not a smoker, he would 

just be a pretty-boy. This extension of identity actually gives him a more charming character 

making him more attractive. Further, she describes how the cigarette is something that is applicable 

no matter who you are and what style you have. Just like R says, she describes how the cigarette is 

something that all identities can use to negotiate an extension to the self, thus creating a social link 

between the different identity types:  

 

S: “ (…) jeg tror det passer til rigtig meget, tror ligesom også det er det, der gør det… 

sådan fordi hvis man har sådan helt København stort, på sort, på sort stil så passer 

det til det, fordi så er man fancy, så er man sådan edgy, så er er man et eller 

andet…også hvis man går i genbrugstøj og har lidt uglet hår og sådan noget, så 

passer det også til det om det er hjemmerullet eller ej, så ryger man cigaretter for at 

være sådan lidt ligeglad med det hele, lidt ligeglad med hvad folk synes og hvad 
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ligesom til ens stil…og så tror jeg også at…altså det passer bare sådan lidt til alle de 

forskellige stilarter man ser i gadebilledet (…)” (p. 9) 

 

Narration of social identity:  

The social link between the different identities is exactly the reason why adolescents start smoking. 

S describes how smoking have become a huge part of the social life in Copenhagen, due to the 

culture surrounding cafés, bars and nightlife. Because of this, she thinks that it has become a natural 

part of the adolescents everyday. Above the Copenhagen girls where mentioned, there seems to be a 

social culture among these girls, where you sit at cafés and bars, discussing everything and nothing 

while smoking:  

 

S: “(…) det ved jeg ikke, hele det der café, bar, byliv inde i København gør også bare, 

der startede sådan et forum for det, for så sidder man sådan…der er bare et eller 

andet hyggeligt ved at diskuterer og snakke over en cigaret (…)” (p. 4) 

 

   Further she describes the social connection in sharing a cigarette, what she describes as a: 

“SamtaleFidus”: the idea of sharing a cigarette and thus sharing your problems or everyday life in 

general. Just like R, she describes the natural divide between smokers and non-smokers and this has 

created a culture in the sense that you are only friends with smokers. She explains that if she had 

not started smoking she would never have had the friends she has now. Because all of her friends 

smoke, she almost feels obligated to smoke too, because it is such a huge part of their social 

interaction:  

 

S: “altså hvis jeg aldrig var startet med at ryge, så ville jeg aldrig have haft de 

venner, som jeg har nu. Øhm, og det kan man også godt sådan…altså nogen gange 

har jeg oplevet at ofte mine veninder er sådan, hvis man ikke lige vil tænde smøg, så 

være sådan der: ”jamen er du stoppet med at ryge?” Eller sådan: ”nej jeg har bare 

ikke lige lyst til en cigaret lige nu” agtigt. Så  det…så mig selv ville jeg ikke føle, at 

der ville være noget, men nogen gange føler jeg måske med de der ting, så føler jeg, 

det har været sådan en forpligtigelse, at man ligesom skulle tænde en cigaret eller et 

eller andet…” (p. 15) 
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   According to her descriptions, whether you start smoking or not, seem to depend on who your 

friends are. If you belong to the more out-going group, those who start partying at a early age and 

going out in general, you are naturally also more likely to take up smoking. It is such an easy way 

to rebel, which has made it appealing to adolescents.  

 

6.3	  M:	  the	  ultimate	  motivational	  factor	  	  

Background story:  

M is 20 years old and like the first two respondents, she finished high school the summer of 2016. 

M’s story is very different from the other interviewees. M started smoking in the ninth grade, 

because everyone did, it was a natural part of the group she belonged to. She smoked one package a 

day for three years until the second year of high school, where she got cancer. Despite the fact that 

she got cancer, she still smoked half way through her treatments.  

Like the first two interviewees, she was also introduced to smoking through a social relation. In fact 

she has a very clear idea that she started smoking because of the social interactions and describes 

how she felt a social pressure to take up smoking, because everybody she knew did:  

 

M: “Øhm…jeg skal lige huske tilbage – jeg tror, det var, fordi min veninde havde en 

pakke cigaretter, da hun begyndte at ryge…så spurgte hun bare om jeg ikke havde 

lyst, og så…ja” 

 

I: ” Så gjorde du det bare?” 

 

M: ” Ja….Der var lidt et pres, fordi alle gjorde det….” (p. 2) 

 

   She even points out later in the interview, if all of her friends had not started neither would she. 

But naturally she suddenly belonged to the group that went to parties and went out-side smoking 

during the breaks. As she sees it, unconsciously it led to a social pressure, because she felt she had 

to follow them in order not to become the outsider. She thinks this is a major factor in why 

adolescents start smoking. The description of the underlying pressure to smoke correlates with 

arguments of uncertain identities from the literature. Both Plumridge et. al. (2002) and Denscombe 

(2012) mentions that part of young people’s motivation to engage in health risking behaviour is 

linked to the notion of uncertain identities. (Denscombe, 2012) Throughout their school years 
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adolescents fashion their identities and can utilize smoking as a way to negotiate uncertain 

identities. (Plumridge et. al., 2002) This seems to be a general phenomenon among the participants, 

especially those who smoke at a regular basis. Most of them describe how they took up smoking on 

a regular basis when they started high school, because they did not know anyone and it was the easy 

way to negotiate contact and social belonging.  

 

Narration of smoker identity:  

Because of her illness, M has a natural reflective definition of her own habit. Her definition of her 

smoker identity is that she was addicted, she knows that back then she smoked a lot. In this sense 

she is also very aware of the fact that her habit had become a way of how she relaxed and who she 

was. In this sense, her description of her smoker identity is applicable to Johnson et. al. (2003) and 

their notion of the confirmed smoker. The adoption of the smoker identity seems unquestioned and 

she possesses a self-consciousness about it, referring to it as being stupid several times. The fact 

that she has a very self-conscious view on her own habit now, means that she also has a very 

reflective view on addiction in general. She challenges the notion of the in control smoker, saying 

that is not possible there will always be reason to take the next one. To her it is all about 

motivational factors. Having experienced the ultimate motivation to stop, she is very aware of the 

how much of smoking actually depends on social relations:  

 

M: ”Det er jo egentlig sygt…det er da vildt ,at sådan en lille ting påvirker en så meget 

og ens relationer, det synes jeg faktisk er sådan skræmmende, hvor meget 

sådan….eller hvor lidt man egentlig har styr over sit liv, altså kontrol over det, uden 

man egentlig ved det på grund af nogle cigaretter. ” (p. 12) 

 

 

   She has a very clear sense of the fact that you are not able to quit unless you have the right 

motivation. As she sees it, the social motivation has too much influence. If you remove this it would 

be easier. In consumer behaviour it is assumed that in terms of individual motivation, the 

motivation to consume a product is a result of rational calculation made by the individual taking the 

value of the product and the effort to obtain that specific value into account. If the value or reward 

of consumer the product is not inadequate compared to the effort needed to achieve it, the 

individual will simply not bother try for it. (Blythe, 2013) This means that according to M’s 
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descriptions the social value/reward of the cigarette is of greater importance than the downsides 

such as the health risks and price. Therefore adolescents keep smoking because the obtained social 

reward is of the highest value to them.  

 

Smoker stereotypes:  

Unlike the two first respondents M does not describe any specific smoker stereotypes. Instead she 

has a very clear of idea of smoking not being applicable to specific identity types, but specific 

situations. She emphasizes the importance of the social relation and that the reason so many 

adolescents starts smoking is due to the fact that it is an easy way to create social contact. Naturally 

you will belong to the group of smokers and thus identify yourself with them. Like the two first 

respondents she also see a clear divide between smokers and non-smoker:  

 

M: “ (…) men det klassiske er vel bare det der med at i starten var det for at være 

social, sådan for at komme i kontakt med andre og så blev det lige pludselig bare en 

del af hverdagen…så man definerer sig lidt ud fra at være ryger. Så det bliver sådan, 

om man er ryger eller ikke-ryger.” (p. 2) 

 

   However, because of the social aspect she defines the smoking group as the people who are more 

cool and outgoing. The smoking groups are in someway the fun people, those who started partying 

earlier, than the others. They care about their clothes and appearance, and not so much about school 

as the non-smokers do. This also leads her to give the description of smokers as being more 

rebellious. Smoking is by far the easiest way to rebel against parents and authorities. She describes 

how the high school had a policy saying you could not smoke at the stairs outside. However, people 

still smoked because the ban created some kind of excitement in disregarding it. In this sense the 

smoking at the stairs conveyed a shared identity of being daring and rebellious. Interestingly, she 

points out that the idea of the more open and outgoing smoker is in fact not true. It is only because 

the smokers as a collective are perceived as the out-going types, they might as well be this without 

the cigarettes.M is a bit more reluctant to define a link between style and smoking. However, she 

gives two definitions of smoker stereotypes that could be linked with fashion. The first one is the 

“Copenhagen girl”, who wears a specific kind of clothes and smokes Marlboro Gold. Secondly, in 

response to exposure in movies and media, she mentions “Sex and the City” as being a TV-series 

that might have influenced adolescents smoking habits. This series creates a link between fashion 
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and smoking in the character Carrie who are stylish and a smoker. This character is definitely 

someone young girls aspire to. It is noticeable in this case, that character Carrie also smoked 

Marlboro Gold.  

 

Narration of extended self:  

M has the same idea of identity contrast, when it comes to why so many young girls do fitness and 

are health concerned, but still smoke. It is all about creating a balance in one’s identity in order not 

to be perceived as only someone who is healthy, but also someone cool. However, she thinks the 

status that cigarettes convey is linked to social relation more than identity stereotypes:  

 

M: “Ja det er nok det, man er lidt mere cool og kender de rigtige typer og sådan 

noget…” (p. 6) 

 

   In this sense, you are not cool because of the cigarette per se, but also the social relation it is 

connected to. She thinks this status of smoking is incorporated so much into her generation and 

their way of thinking, that the health risks are not a factor of consideration at all. Again the 

argument from Plumridge et al. applies here; that smoking only conveys something positive and 

attractive as long as the individual possesses other attributes as well. (Plumridge et. al. 2002) The in 

case of M’s descriptions these attributes are your social relations. This idea of the cigarette as 

conveying a cool social status, was exactly what she aspired to herself in the beginning. She felt it 

added something to her identity. Suddenly she was perceived as being more “fresh” and ready for 

anything, the type of person who would go out on Thursdays despite classes the next day. This 

quickly became the definition of the smokers, and since everybody were smoking it was hard to let 

go. In general she thinks that the reason why particular adolescent girls start smoking more than 

boys, is due to the fact that girls are more susceptible to influence. Girls seem to care more about 

their image and therefore aspire more to the status that the cigarette conveys. She also points out 

that this may be the reason why people find it easier to stop later in life, because they are more in 

equilibrium.   

 

Narration of social identity:  

During the interview M points out something very interesting: one is actually not that addicted to 

nicotine, it is the social aspect of smoking that makes it so hard to let go. This she found out herself, 
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when she had to stop from one day to another. Despite the ultimate motivational factor, her illness, 

she still found herself feeling the need of a cigarette, even today being well again. Interestingly she 

points out, she only gets this feeling when she is among friends who smoke. Suddenly she will get 

this feeling of not being at the same level as everybody else. Not that she is outside the group, but a 

sense of something missing:  

 

M: “(…) altså jeg har aldrig sådan overvejet at begynde igen, men jeg synes, det er 

svært, hvis jeg sidder til en eller anden fest eller til et arrangement, hvor at 

størstedelen bare ryger, og man sidder, som den eneste…og igen, det bliver bare lidt 

hurtigt sådan lidt insider ting, og jeg kan sagtens være sådan en del af fester og 

arrangementer og gå i byen og sådan noget, men det er bare (…)”  (p. 8) 

 

   Noticeable about this quote is the phrase: “Insider ting”. The cigarette portrays a specific 

consumption habit particular for that specific group. Now that she is no longer smoking and no 

longer purchasing that specific product, she is no longer part of that group. Although she is friends 

with them, they are not at same stage. This can be linked to McCracken’s (1886) argument: that 

consumer goods have a significance that goes beyond their utilitarian character and commercial 

value, this significance rest largely in their ability to carry and communicate cultural meaning. 

(McCracken, 1986) If the cigarette communicate some cultural meaning to that specific group of 

friends, and thus provide them with a sense of group identity, the fact that she is not smoking any 

longer, would mean that she does not take part of the group culture anymore, which is the essence 

of the social identity. This idea is also applicable to situations where the majority of the group is not 

smoking. She describes, back when she was still smoking, hanging out with friends that did not, 

meant that she felt out of place every time she went outside. Again, not that the others did mind her 

smoking, but they did not respond to the social notion of the cigarette. Instead of something 

missing, it was something extra that did not apply to that specific situation and made her somewhat 

uncomfortable, just like R explained. Throughout the interview she emphasizes the importance of 

the social aspect. It is an easy way to create contact with new people. This was also applicable to 

her own situation, when she started high school she was the only one in her class who smoked and 

in this way she became friends with people from the other classes. She describes the cigarette as a 

safety net in new social interactions:  
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M: “(…) Det er ligesom sådan, det ved jeg…det ligesom lidt en safety ting, hvor 

man…ej men hvis man lige kan falde i snak over nogle cigaretter, så er det lidt 

nemmere….det er underligt, men ja” (p. 9) 

 

6.4	  V:	  the	  identity	  substitution	  	  

Background story:  

V is 17 years old and is a first year student at Aurehøj Gymnasium. Before she started high school, 

she attended one year at a boarding school (Danish efterskole.) that specialized in elite sports. 

Sports have in general been a big part of V’s life. She smoked her first cigarette when she was 

about 13-14 years old. Again she was introduced to smoking though social relations, in her case it 

was New Years Eve with her family and some of their friends. In general she makes a connection 

between smoking and her family. Although she refuses the existence of an underlying pressure, she 

still recognises that because smoking was the norm in her family, it carried some kind of attraction: 

 

V: “så det var ikke fordi jeg følte mig presset til det. Men jeg tror bare, jeg tænkte, det 

så spændende ud på en eller anden måde ikke? (…) så det var egentlig noget, jeg godt 

kendte til, som jeg aldrig sådan selv havde taget et aktivt valg omkring. Og så tror jeg, 

ligesom første gang jeg tænkte sådan: nå nu vil jeg prøve det… det er der mange der 

gør, er det virkelig så sjovt?” (p. 2) 

 

   She does not describe her habit as being regularly, but she smokes on ordinary days. Despite this 

description of her own habit, she still perceives herself as being addicted. Like R and M, she also 

started smoking at parties, but at the boarding school she started smoking more regularly. Unlike 

the other respondents V has a very clear mind-set of her habit as something she chose actively. Late 

in the interview she describes, how she started smoking as a substitute for her sports. The same year 

as she attended boarding school she got injured and suddenly she could not play sports for a year. 

Sports had always been her way of relieving stress and suddenly missing that part of her life, she 

had to take up something else. She tried various things, but smoking was the only thing that gave 

her same feeling of relaxation.  
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Narration of smoker identity:  

V seems to be in conflict with herself about her smoker identity. At the beginning of the interview, 

when asked if she a regular smoker or a social smoker, she answers that she is not a regular smoker. 

However throughout the interview she gives an indication of the opposite. First of all she describes 

a regular smoker as someone who purchase his or her own packages, which she does. Further she 

describes herself as being addicted. Most interesting is the fact that she describes her habit as 

something she chose actively, despite of her description of her first cigarette and how her family 

unconsciously introduced it. Somehow she seems in conflict. On one hand she does not want to be 

identified as a smoker, on the other she recognises the smoker identity as part of herself and fully 

accepts it. The reason for this may be that she uses smoking as a coping mechanism, and thus has a 

very emotional reason to smoke. Farrimond et. al. described in terms of the addicted smoker 

identity, this type of individual will often have an emotional reason to keep smoking, and therefore 

they are able to stop. (Farrimond et. al. 2010) This may also be the reason why she tries to extricate 

herself from the smoker stereotypes that only smoke to enhance their self-image. Like R, she is not 

concerned for her own health, but very concerned about others and what image she passes on to 

someone younger, especially her brothers. She also describes that pictures and health campaigns 

with emotional connotations also have a greater effect, than those showing secondary 

complications.  

 

Smoker stereotypes:  

When talking about different types of individuals who smoke, she quickly describes that where she 

is from, Gentofte, it is the cool thing to do, and most of her peers are just doing it for that particular 

reason. She defines three smoker stereotypes among girls at the same age as her:  

The first group is: Hellerup-pigerne. These are the high fashion types of girls. They are very 

interested in fashion and especially the expensive brands, which they often show off on Instagram 

accompanied by cigarette. These girls often have a lot of followers on Instagram, and V describes 

how there is an entire design behind their pictures, in order to show of that they are smoking. As she 

describes it, these girls will often take a picture either of their hand wearing expensive jewellery or 

holding a cigarette, or a picture of their caffe latte and the cigarette package on the table. This 

suggests the connection between fashion and smoking, which the two first respondents described as 

well. Because of this link, the brand of the cigarette also has some kind of importance. V describes 
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how most of these girls smoke either Marlboro Gold or Prince Light, because of the white package 

that goes well in pictures, unlike her own preferred brand Kings Blue.  

The same link between style and smoking goes for the second group, that V calls: Genbrugens 

Gucci. These types of girls are still very interested in fashion, but in some way they try to rebel 

against the high fashion/expensive style by purchasing and wearing second hand items. However, 

these are still expensive brands. Just like Hellerup-pigerne, these girls like to show off their 

smoking habit on Instagram and they have an entire design behind their pictures as well. However 

they try to create images with a more relaxed and cool setting, for example in a bar or pictures 

where they look funny on purpose. She describes that these girls smoke, because it adds an identity 

of being underground. Noticeable about her description of these two stereotypes and their use of 

Instagram, is the fact, she never sees pictures that are in between these two types, it is either or.  

The third group of girls is the one she belongs to herself. Her description of this group is a bit 

more vague, maybe because she belongs to this group. Her friends are more relax about fashion and 

smoking. She is less concerned about showing off her smoking on Instagram and more about taking 

pictures of friends, smoking or not. To her it is more important that you smoke because you have 

some internal need for it, either physical or emotional like herself. Like the two first respondent she 

classifies some specific types of smokers as being try-hards. This smoker stereotype is for example 

applicable to picture 4. He uses the cigarette in order to look cool and in this ways it fails. In her 

opinion, smoking only adds a cool element to an individual if you have deeper need for it. It has to 

tell something about who you are as a person. In general V seems to describe a deeper need for 

smoking. This again applies to the notion from Plumridge et. al. that you need to convey other 

attributes as well. Another explanation to this phenomenon might the idea of role-identity 

cultivation and the theory of symbolic self-completion. As described in the introduction this theory 

asserts that people new to a role-identity, in this case smoking, will rely upon easily obtained 

symbols of self-definitions, those being easy attributes such as looking cool, rebellious etc. On the 

other hand people who have enacted the role-identity, smoker identity, for some time, the so-called 

veterans are less sensitive to the external pressures. They have already internalised the self-

definition of a social role and therefore depend less on external stimuli to indicate their identity. 

(Schultz, Kleine, Lavarie, 2006) V, being a smoker for some time, has already accumulated these 

hands-on attributes, which are the first attraction of smoking. This means she now fully accepts the 

smoker identity and that smoking, as a self-definition has become an internal process. Therefore she 

looks at people smoking in order to create a certain image as being rather dumb, because they miss 
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the internal process of the smoker identity. This seems to be a general view among the regular 

smokers, such as S, R, and M, who all describe smoker stereotypes and attributes but in a more 

objective sense. However despite the different stereotypes, V generally classifies the types that 

smoke as the people who are more out-going, fun, and going to parties. They care about their school 

and education, but not just as much as the non-smokers do, just like the first three respondents said. 

In general the cigarette seems to convey an image of being rebellious, which she and her peers finds 

attractive.  

 

Narration of extended self:  

Like R, she describes how smoking adds and extension to her everyday self. The cigarette carries 

and identity of something mysterious and cool, something she can use as a contrast to her everyday 

boring self. She aspires to smoker stereotypes such as rock stars and the characters from the movie 

Grease; stereotypes that have a character of being mysterious and cool. This suggests a kind of 

extended identity, where smoking adds the mysterious aspect to her self so she seems less boring. 

However her reason to smoke seems to be more about a substitution of identity rather than an 

extension. As described above, V’s entire reason to start smoking regularly was because she 

suddenly could not do sports any longer. Sports had been something she identified herself by and 

together with the injury she suddenly lost this identity:  

 

V: “Igen så tror jeg også, det er personlige oversager til, hvorfor man ryger. For mit 

vedkommende, der var det lidt det her med at, jeg havde en egentlig planlagt, hvordan 

det hele skulle være. (…)hele mit liv har sport været det der sted, hvor man kan 

komme ud og få alt ud, det der frirum ikke? Og når jeg lige pludselig ikke havde det 

der frirum længere, så blev jeg så rastløs (…)Før var det meget kaotisk, så ligesom 

det med at ryge, det var ligesom en pause ikke?  (…)  Jeg tror bare det er det der med, 

når du har så meget at tænke på, så har du svært ved at holde fri fra det, så for mig 

har det lidt været sådan en pause, når jeg ikke har kunnet bruge min sport på samme 

måde. Det har det været sådan for mig.” (p. 13) 

 

  Notice how she uses smoking as a coping mechanism in two ways. One as a form of stress relief, 

the cigarette gives her natural break from her everyday problems; she even explains that the 

cigarette functions as a form of medication to her:  
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V: “ (…)men det har nok også noget med nogle andre ting at gøre, på en eller anden 

måde…det hjælper bare, på en eller anden måde medicin.” (p. 11) 

 

   Secondly, the use of the cigarette as an identity substitution is another way for her to handle her 

situation. She describes this tendency as applicable to all her peers. When everyday life gets too 

dull or complicated, you need something fun and dangerous to identify yourself with. In her case 

she lost the excitement of sports and thus the mysterious aspect of the cigarette is the only thing that 

could substitute this. This may also be the reason why she has a negative view on those who smoke 

in order to convey an image of looking cool. In her opinion smoking is something you do in 

response to a deeper personal need.  

 

Narration of social identity:  

Like the first three respondents V has a clear description of smoking as the easy way to negotiate 

contact in social situations. V also started as a more regular smoker when she started high school, it 

was an easy way to create social connections; if you were a smoker then you had that in common. 

In fact she describes that if she smoked she avoided being lonely, although she did not know that 

many people, and that this is a general phenomenon among her peers. In this sense it could be 

related to Plumridge et. al.’s (2002) notion of uncertain identities: that adolescent fashion their 

identities during their school years and can utilize smoking to negotiate uncertain identities. 

(Plumridge et. al. 2002) Adding to this is the idea of role-person merger. It states that possessions 

become role-enabling products that the individual accumulate in order to commit so a particular 

social role. As the social-role becomes central to the overall self-definition, the person merges with 

that role. (Schultz, Kleine, Lavarie, 2006) All the regular smokers describe how they in the 

beginning started as social smokers and thus accumulate tobacco products in order to commit to a 

particular social role, maybe because of the need to negotiate an uncertainty about oneself. 

However the more they smoked and the more it got accepted by there social surroundings, the more 

they merged with that particular social role becoming regular smokers, because suddenly they 

belonged to that particular social group. The role-identity thus became a part of their overall self-

definition. As Johnson et. al. argued: you are a smoker, rather than someone who smokes.   
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   Further V also describes how smoking can create an extended image in order to negotiate that you 

want to belong to a certain social group. She explains, among girls there exist different kinds of 

social groupings, the “popular” girls at the highest rank and then downwards. These popular girls 

are the girls she described as Hellerup-pigerne. They smoke Marlboro Gold or Prince Light because 

it seems “better”. They are sort of the good and fancy girls. They are the girls with most followers 

in Instagram. The girls that exist on periphery of the popular group can use smoking in order to 

recognise themselves as belonging to that particular group and in this way, as R also described, 

indicate that you want to be friends with them. If these “popular” girls did not smoke, neither would 

the others, at least not as many: 

 

V: ”Det synes jeg. Det er nok…hvis vi nu tager piger ikke? Så er det nok de piger, 

som på en eller anden måde oftest er sådan, ikke i yderkredsen, men sådan…du 

kender dem som bare på forhånd er dem, som er det seje, som alle folk bare godt kan 

lide, og gerne vil være som…eller det der på en eller anden måde form for forbillede 

eller image, eller et eller andet ikke? Og så er der de piger, som sådan ligger mellem 

det…altså for det rigtigt godt, altså de stræber efter at være sådan, og så vil de ikke 

ned til bunden, eller sådan dem der egentligt bare lever et normalt liv ikke. Så jeg 

tror, det nok lidt dem prøver lidt på at skabe sådan sit eget image.” (p. 8) 

 

   Like M, V describes smoking as a natural integrated part of their generation. It seems like 

smoking conveys a collective culture of doing something forbidden. Because authorities ban 

smoking, it is the easiest way to rebel and it thus carries some attraction. There is a social identity in 

the sense that if you belong to the smokers, you belong to the social group who are cooler and dare 

to be opposite. Like M she thinks that is the exact reason why this tendency is so difficult to get rid 

of.  

 

	  6.5	  Kr:	  he	  notion	  of	  uncertain	  identities	  

Background story:  

Kr is 18 years old and a first year student at Rysensteens Gymnasium. She smoked her first 

cigarette in the ninth grade.Again she was introduced to smoking through a social relation, someone 

older and more experienced. At first she did not know how to smoke, which was an aspect of 

amusement between her and her friends. In fact she describes that this is one of the reasons why she 
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continued, because it was fun. Although she describes that she was introduced to smoking through 

someone she admired, she attach importance to the fact that it was not a social pressure, but a 

choice for her own. Just like V did:  

 

Kr: “(…) Altså det var sådan på mit eget initiativ, at jeg ville prøve det. Og så var jeg 

jo virkelig dårlig til det, så det sådan lidt sjovt, og sådan.(…)” (p. 6) 

 

Narration of smoker identity:  

She describes herself as a social smoker, but it happens on occasion on weekdays. Kr cannot really 

be compared to the smoker stereotypes of the literature. In some way she would be described as a 

in-control smoker, due to the fact that she only smokes in social situations and control her habit to 

according to this limitation. However she is very concerned about her habit getting out of hand and 

this is the reason she is controlling it:  

 

Kr: “Nok fest, jeg ryger ikke hver dag, jeg prøver at undgå det i hverdagene…fordi så 

synes, så jeg bange for det tager overhånd. (…)”  (p.. 1)  

 

Kr: “Nej, det kan jeg godt blive lidt bange for nogle dage. Men der er jeg også bare 

sådan: ”tag det med ro”. Men det er også fordi, jeg røg rigtig meget i sommerferien. 

Også efter sommerferien var det sådan, okay: ”ikke ryge i hverdagene”.” (p. 14) 

 

   Mentioning this, it is interesting that the anti-smoking campaigns do not have a real effect on her. 

First of all she does not find them applicable to her, since the health related risk are way to into the 

future. Loyd et. al. found the same tendency among the participants in their study. They argued that 

although focus in anti-smoking campaigns was on health related risk, for the majority of the 

adolescents the risk of developing smoking-related diseases in the middle age was of little, if any, 

consequence to them, simply because it was in the distant future. (Loyd et. al.  1997) Secondly she 

simply does not believe in them, she is in doubt whether these effects and the amount of them are 

correct, something she would like to know for sure.  

Ironically, as she points out herself, her father is a doctor specialised in lung diseases. Despite this 

fact his warnings have no greater effect on her. In fact it was quite the opposite. The more he did 

not believe in her, back when she was not smoking, the more attractive it became. When started 
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smoking she actually did not care if he knew, if she tried to disguise it, he would not believe it 

anyway: 

 

Kr: “(…) Men det begyndte efterhånden at løbe sådan lidt ud i sandet, for sådan i 

starten så lugtede jeg sådan lidt af røg, uden jeg egentlig selv røg. Og så troede min 

far, jeg røg, så han var sådan: ”du skal ikke ryge”…der hvor man prøvede at være 

sådan: ”det gør jeg altså heller ikke”. Og så når han ligesom havde accepteret det og 

så alligevel ikke troede på mig, så kunne man jo ligeså godt.(…)”(p.2-3) 

 

   Noticeable is the fact that smoking becomes a kind of embarrassment for her, when buying the 

product. When she was under 18 she always let her friends buy the packages, because of the fear of 

being rejected, which was a huge embarrassment for her. This might indicate that she is not really in 

acceptance of the smoker identity and could be another reason why she is only a social smoker:  

 

Kr: “For det er mærkeligt, fordi…jeg tror det…jeg tror det for nyligt, jeg tror først det 

er, efter jeg blev atten, at jeg købte mine egne pakker. Fordi eller har jeg altid været 

sådan: ”du gør det!” Også sådan, fordi hvis vi skulle have noget, man skulle være 

atten for, også selvom det er mig, der nogen gange ser ældst ud, så var jeg bare sådan 

til mine venner…så har jeg bare givet dem lorten, så hvis vi bliver afvist, så er det 

jer.” (…) Nej jeg tror bare, det har været min egne nerver, som sådan har været: 

arg…fordi jeg bare synes, det ville være mega pinligt at sådan…det ved jeg ikke, jeg 

har glemt det….” (p. 9) 

 

Smoker stereotypes:  

Although she does not say so directly in the interview, Kr also describes a divide between smokers 

and non-smokers. Like the other respondents she also has a clear description of the non-smokers as 

being the quiet and “the good girls”, those who are more introverted, opposite the smokers who are 

the fun, out-going, and more social kind people.  

 

Kr: ”Hmm…ja….sådan ja. Altså det er i hvert fald de samme typer, som ikke ryger. 

Kan man sige. Det er dem, som er sådan lidt mere introverte og stille nok, oftest.”  

(p. 5)  
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   She has a description of two smoker stereotypes among her peers. The girls from hometown: 

Ordrup and the Copenhagen types, which she describes as being her friends.  

The girls from Ordrup can be compared to the girls V described as: Hellerup-pigerne. They are high 

fashion and spend a lot of money of clothing in general. They often smoke Marlboro or Benson and 

Hedges click cigarettes. In her opinion, to these girls smoking it is all about image, and they often 

post pictures or Boomerang videos on Instagram, where they smoke. 

 

Kr: “(…) Med mindre det er de der fra Hellerup…Der er det meget sådan nogle 

Boomerangs, hvor de lige ryger…Altså jeg har selv et billede, hvor jeg ryger, i hvert 

fald et. (…) Det sådan nogen jeg har gået i folkeskole med, som er sådan meget…som 

går på Øregård nu. Og sådan bruger mange penge, og ryger netop sådan Benson and 

Hedges click smøg. (…)” (p. 10)  

 

    In Copenhagen it is different. Because smoking is more acceptable in everyday life, there is no 

real correlation between type and smoking. The difference is, compared to the girls from Ordrup, 

the girls smoking in Copenhagen are described as being more chill. They are not doing it because of 

a certain image, but for the fun of it and the social connection.  

By the showing of pictures she does not really attach any stereotypical traits to any of the persons. 

However, in connection to picture 4 she has the same description of him as a show-off. He is just 

smoking in order to look cool and because he can. She gives an indication of being a try-hard as 

something negative.  

 

Narration of extended self:  

Kr seems in touch with herself and her personality, to her smoking seems to be more about the 

social aspect rather than identity enhancement. Like M, she has a clear idea of others smoking due 

to notion of uncertain identities as, described by Plumridge et al.(2002) and Denscombe (2001). 

People who look up to the smoker stereotypes, described above, are individuals who are not in 

equilibrium yet and smoking is a way of negotiating a belonging to that particular group. Somehow 

she thinks that same tendency goes for people who post pictures of smoking on Instagram. The fact 

that everything is perfect seems to her as to portray an uncertainty. Everything is about the image 

you convey onto others, and how it is perceived. If you want to flash your habits on Instagram, 

there must be a reason for it. This reason she thinks is the negotiation of identity. To her there is no 
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in between. Either you are smoking because of the social situation or you smoke to convey a certain 

image: 

 

Kr: “Man er sådan lidt: bare fordi jeg synes, det ville være hyggeligt, eller også er det 

også sådan lidt mere for image. Men det kan jo også godt være at dem der gør det for 

image, faktisk også synes det er hyggeligt.” (p. 13) 

 

   However, like the other respondents she does recognise that smoking is a status symbol. The 

attraction of smoking resides in the fact that it is forbidden. She describes that you gain some kind 

of admiration or status by smoking, in the sense that you are doing something dangerous and this is 

positively recognised by other. In fact she compares this notion of status with taking drugs, which 

in some milieus can be a symbol of status as well.  

 

Kr: “(…) Det jo ligesom, hvis man sådan tager hårde stoffer, så er det jo også 

sådan…der ligger jo også noget sådan lidt sejt i det, noget status…sådan jeg tør at 

tage det her, man ved jo, der er en masse, der dør af det og sådan noget, men samtidig 

føles det også godt.(…)” (p. 5-6)  

 

   The notion of Heroin chic seems to apply to her descriptions of smoking. The act of smoking can 

be almost elegant, because it is sexy and rebellious. Noticeable is the description of why she 

smoked Mistral. She uses the word: “luder-smøger”, because of the long thin look of the cigarette. 

Although the word: “luder-smøger” actually is a negative word, it means something positive to her, 

because this portrays some rebelliousness, which means smoking them enhances your identity to 

become somewhat chic, because it supplements a personality trait of: who cares? Again the link 

between style and smoking seems to have a lot of importance. 

Denscombe argued that the attraction of smoking resides in the connotations perceived negative by 

others, what he called: The beauty of smoking. By engaging in an unhealthy activity, the individual 

invites the possibility of being seen as tainted and in a sense morally inferior, incapable of the self-

discipline required for good health. Dangers and moral badness associated with smoking was an 

integral part of the pleasure, which smokers get from tobacco. (Denscombe, 2002, find side)  
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Narration of social identity:  

Again smoking is described as the easy way to negotiate contact. Just like R did, Kr describes how 

in the beginning of high school many started smoking, because it was seen as a way to push the 

boundaries a little. When you do not know anyone, it is an easy way to express a social belonging. 

She did herself by going out-side during the breaks, even though she did not smoke. To her it was a 

way of sending a signal that she wanted to get to know that particular group of people.  

 

Kr: “Ja, det kom lidt an på, det skiftede lidt, hvem jeg gik med. Oftest var det bare, 

fordi jeg var venner med dem, der røg, og så var de bare sådan: ”nå men vil du ikke 

lige med ud i pausen?” Eller: ”vil I ikke lige med ud?” Også var jeg bare sådan jo jo. 

Ellers har det bare været sådan, for så skiftede jeg nemlig klasse, og så var det meget 

sådan, så skulle jeg jo ligesom bruge nogen at snakke med… og så gik jeg bare med 

ud, fordi så kunne jeg snakke lidt med dem.” (P. 16) 

 

    Again giving an indication of the divide between the smokers and non-smokers. If you want to 

talk to people who smoke, you have to participate in the smoking situation. However, she also 

describes that although she did not have to smoke, whenever she went out with smokers there was 

still something missing. Like the other respondents, she explains how you are not at the same level 

as the smokers. Which might be the reason why she sometimes smokes on weekdays to: 

 

Kr: “K: Altså man står jo bare sådan lidt og snakker med. Men det er da sådan lidt… 

det ville måske føles sådan lidt federe, hvis man var med. (…)” (p.3) 

 

   In general smoking seems to be the connecting link no matter the type. She explains that if she 

was in a situation together with Hellerup-pigerne, although they normally does not belong to the 

same stereotypical groupings, she would still be able to go and start a conversation with them, 

because at least they have the smoking in common: 

 

Kr: “Altså jeg tror i hvert fald, hvis jeg stod et sted, og der så stod nogle piger, som 

jeg ikke lige umiddelbart ville snakke med (….) Så… og vi så stod udenfor og røg, så 

ville jeg jo også gå over til dem og smalltalke lidt. Så på den måde tror jeg helt klart, 
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det ville kunne samle nogen, også sådan til en fest, tror jeg også helt klart, det giver 

anledning til at lære dem at kende. (…)” (p. 13)  

 

   It seems like no matter the group or type, smoking is recognised by all as a cultural component. In 

her opinion the notion of rebelliousness plays a big part. In some way smoking is a form of youth 

rebellion. Therefore in the case of a total ban, this would just intensify the smoking among 

adolescent, because it is a collective way to revolt against authorities: 

 

Kr: “Ja. Også sådan lidt, man bliver sådan lidt rebelsk. Også hvis det var sådan en 

regering, man ikke kunne lide, altså sådan så er det bare sådan: nå!” (p. 15) 

 

6.6	  C:	  The	  one	  out	  of	  that	  famous	  50	  per	  cent	  	  	  

Background story:  

C is 18 years old and a third year student at Christianshavn Gymnasium, the high school in 

Copenhagen where more than half of the students smoke. At least that is what she indicates. She 

started smoking when she was 16 years old; around the time she started high school. Again like 

some of the other respondents she started to smoke, because she did not know that many people and 

it was a way to socialize. Something she in fact finds pitiful herself:  

 

C: ”Øhm altså…jeg ved ikke…. Det var ikke, fordi jeg ikke røg i forvejen, men jeg 

havde kun været festryger, og jeg tror heller ikke rigtigt, jeg havde lært at inhalere før 

gymnasiet. Så ja…ja, jeg ved det ikke…det var nok bare for at få nogle venner 

egentlig. Det er sådan helt vildt sørgeligt, men sådan er det lidt.” (p. 2)  

 

Narration of smoker identity:  

C describes herself as an addicted smoker. She is able to stop every now and then, but only for a 

few days. She defines a regular smoker as someone who smokes when they are alone. She has a 

clear acceptance of her own smoker identity, describing her habit as something she has chosen 

actively. In general she seems to be able to describe her own habit objectively and she is fully aware 

of why she smokes and why others do. That being said, she is a bit in conflict with this smoker 

identity describing the reasons to smoke as being pitiful in someway. In this sense she fits the 

description of the confirmed smoker (Johnson et. al. 2003) She is very self-conscious about 
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smoking and her adoption of this habit is unquestioned to her. However the reason for smoking, 

such as the social aspect, seems stupid to her. Still she is neither able to nor ready to take the 

concrete steps to actually stop. Her descriptions of future plans to stop are rather vague, and anti-

campaigns in general do not have a greater effect on her. The only time she restrict her smoking 

habit is when she is together with her sister. She is concerned about not to influence her to smoke.  

 

Smoker stereotypes:  

C also describes a difference of smoker stereotypes dependent on geographical placement. Like V 

and Kr, she quickly defines the girls from Nordsjælland as being one particular type of smokers. 

She calls them: “Pelsdamerne” referring to their expensive way of dressing. These girls care a lot 

about their clothes and fashion in general and they smoke click cigarettes:  

 

C: “ (…) altså udenfor København har nok flest venner fra Nordsjælland, som går på 

de Nordsjællandske gymnasier. Og der er det nok mest tøserne, der ryger click 

smøger agtigt. Sådan pelsdamerne agtigt. Hvor herinde er det mere en blanding, tror 

jeg.” (p. 4) 

 

   The girls who smoke in Copenhagen and those at her high school are very different. Again these 

smoker stereotypes are described as being more relaxed. She thinks that the reason so many people 

smoke at her high school is due to the fact that it placed near Christiania. This adds an aspect of 

freedom to the cultural milieu at her school, making people more open-minded to what society 

generally frowns upon:  

 

C: ”Ja. Jeg tror måske Christianshavn er meget, hvor irriterende det end er at lige 

indrømme det, men det er, at det ligger lige op ad Staden ikke? Og bliver set som det 

her rygergymnasium…. (….) Måske, måske. Vi er bare sådan lidt mere friere end.”  

(p. 5) 

 

   Again it shows an attraction to the notion of being rebellious, and the beauty of engaging in an 

unhealthy activity that is connected with negative connotation by others. The link she makes to 

Christiania suggests that the moral badness associated with smoking are an integral part of the 

pleasure that she and her friends get from tobacco. (Denscombe, 2001) In general she describes 
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smokers as being more open-minded and more in the lead. It is the people with the biggest group of 

friends, those going to parties at an earlier age. She describes how she do not think her sister will 

start smoking, since she is not so much into fun and games as C was herself:  

 

C: “Ikke endnu, hun virker stadig meget sådan den der: ej nej, nej det skal jeg 

ikke…og hun er også…hun er ikke så meget fest og farver, hun er lidt mere artig, end 

jeg var.” (p. 8) 

 

Narration of extended self:  

Her habit started because of the social aspect of smoking, but eventually it became part of her 

image:  

 

C: “Altså jeg tror det startede helt vildt meget med det sociale, og så blev det også lidt 

del af ens image og sådan. Hvor slemt det end lyder. (…)” (p. 2)  

 

    Again this description of her habit correlates with the idea of role-person merger. As the social-

role becomes more central too the overall self-definition the person merges with the role. Role-

person merger indicates the importance of a role-identity to a person’s overall self-definition. 

(Schultz, Kleine and Lavarie, 2006) To C smoking correlates with a social role of being the one: 

with a lot of friends. The attraction of this social-role has so great importance to her that it 

eventually became a part of her self-definition. C is the only respondent who directly admits that the 

reason she smokes is because it makes her look cool, although she finds that particular reason very 

uncool. In general she thinks the reason why adolescents start smoking is because it looks cool:  

 

C: “Altså jeg tror faktisk, det handler om noget så kikset, at det ser fedt ud.” (p.5) 

 

    Like the other respondents she describes how smoking has to seem like a natural habit. She too 

responds negatively to people who only smoke in order to portray a certain image, although she 

recognises that smoking is a form of image enhancement. In responds to picture 4 and 5 she thinks 

the cigarette is out of place. In these cases smoking does not seem natural and like the other 

respondents, she describes the tendency that smoking seems stupid if you do not comply with all 

aspects of it, even the recognised consequences. If your only reason to smoke is to look cool, it is 
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just a waste. That being said, she still describes the guy in picture 4 as being sexy. She is the only 

one who describes him with a positive trait. In fact she thinks that smoking can make people look 

sexy, but only if it suits them. Secondly this trait is mostly applicable to girls, for example she 

thinks her friends look good when they smoke, but her boyfriends does not. Again she describes 

that this is due to the fact that he does not smoke that often, it does not look natural to him, thus the 

extended image fails:  

 

C: ”Øh ja…det er også svært at svare på, sådan der…. Jeg ved ikke…jeg synes at dem 

fra min gruppe, dem fra min klasse, at det klæder dem alle sammen at ryge. Men for 

eksempel min kæreste når han ryger, det synes jeg måske er noget af det mest u-

sexede, jeg nogensinde har set. Men han ryger heller ikke særlig meget.” (p. 5)  

 

   Again the argument from Plumridge et. al. (2002) applies to her descriptions as well. Noticeable 

about her explanation is that she actually says: “Det klæder dem”. She directly implies that you can 

look sexy when you smoke, but only if you possess other positive attributes correlating to a smoker 

identity.   

 

    In case of her own habit, it seems that she actually sees smoking as an extension of her identity. 

She describes that she somehow wish that her parents knew about her smoking, because she feels 

like there is a part of her that they do not know:  

 

C: ”Ja og nogen gange ville jeg ønske, at de sådan vidste det, så jeg ikke behøvede at 

sådan.. (…) Ja præcis, det er som, der er sådan en hel del af mig, som de ikke ved 

noget om.” (p. 9) 

 

    Her general smoker identity resides in the social aspects. She identifies herself with picture 7 

who she describes as someone out-going who has the right friend. She gets the same feeling of 

being cool, when she smokes with her friends at school:  

 

C: “(…) Udadvendt. Øh.. har nok en sådan en god omgangskreds, og lidt sådan, sej 

med de seje, eller sådan. Ligesom man nogen gange selv har det, når man er ude og 

ryge i frikvarteret ikke?” (p. 10) 
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   Just like R described, C also recognises the way smoking can be used as a contrast to one’s 

identity. She describes how very health-concerned individuals can use smoking as a form of balance 

to their very healthy lifestyle. Further the healthy lifestyle can be a way to justify smoking. If you 

exercise and eat clean it balance out the smoking. 

 

Narration of social identity:  

C too describes the natural divide between smokers and non-smokers. She explains that it is a good 

way to socialize. Like the other participants she thinks the reason, she is friends with people from 

the other classes, is because she is a smoker. The people, who do not smoke, do not meet as many 

different people as she does. That smokers and non-smokers cannot talk with each other, but 

smoking is an easy way to negotiate contact:  

 

C: ”Jeg tror. Altså det handler rigtig meget om, at når jeg går ud i frikvarteret, så 

møder jeg en hel masse mennesker, og det gør de andre fra min klasse, som ikke 

ryger, ikke. Eller sådan. Så det er nok mest der, den ligger egentlig. Også alle de 

venner jeg har fra de andre klasser, det er fordi jeg ryger ikke? Så det er sådan en 

god måde at socialisere på. Ja….Men det er jo ikke fordi, jeg ikke kan snakke med 

dem, der ikke ryger, men det er bare meget, meget nem måde at komme i kontakt med 

folk på.” (p. 2) 

 

    The idea that you smoke because your friends does can be compared to the social identity theory 

and the notion of identity salience. The salience of an identity has been demonstrated to proceed 

from the social connections associated with it. Because we are a particular type of person, we 

socialize with certain people. Interactions with these people can affect who we become. 

Experiences and expectations to these help us shore up and maintain the identity even to the extent 

of making it difficult to disposes. The more extensive one’s identity-related social connections, the 

more salient the corresponding identity. (KLeine and Schultz, 1993) Like M, C descriptions support 

the idea that much of the reason to smoke does not depend on nicotine dependence, but one’s social 

connections. C thinks she would be able to stop smoking for good, when she starts university, but 

only if the minority is smoking. If the social tendencies surrounding the cigarette are the same, she 

will not be able to stop. Like R, she explains that the cigarette is the social tie between the different 
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types of personalities. However she also finds this tendency of smoking in order to socialise 

ridiculous, even pitiful.  

 

6.7	  Ka:	  the	  typical	  social	  smoker	  

Background story:  

Ka is 17 years old and a first year student at Aurehøj Gymnasium. She is close friends with V. 

Unlike all the other respondents, Ka is the only one who has no clear recollection of her first 

cigarette or when she started. Her boyfriend introduced her to it at the time, because he smoked, this 

is her only description of the beginning of her habit.   

 

Narration of smoker identity:  

Ka defines an addicted smoker as someone who smokes when they are alone. She specifically 

chooses not to smoke when she is alone, nor does she want to, and therefore she does not classify 

herself as being addicted. She does not described herself as a regular smoker, but rather a “smoke 

whenever I want to” type of smoker. She perceives herself as being in control of her habit. If she 

should classify herself according to the smoker identities, she would describe herself as more of a 

party smoker. Interestingly in the case of Ka smoking habits, she tries to smokes less, because she 

hates the smell. It does not bother her that other people smell of cigarettes, but hates when she does. 

She is very concerned about people saying that she smells of cigarettes, it is almost embarrassing to 

her:  

 

Ka: “Ja det er bare sådan jeg har det. Det er sådan noget, jeg har lagt mærke til og 

sådan, det er bare ikke så rart, det der med…Altså det er også, man kan bare 

fornemme, at når man kommer ind til folk, så kan man bare mærke at…så er det 

sådan noget: ”Åh du har været ude”, og ”puha”… Og så får man lidt den der: ja det 

har jeg måske nok agtigt. (…)” (p.4)  

 

    People’s reaction to the smell is what makes her reflect on her habit and how stupid smoking is. 

The smell is actually more of a concern to her than the general health risks. Despite this very 

distinctive dislike about her own habit, she still smokes on occasion. In someway she could be 

compared to Johnson et. al.’s contrite smoker identity, in the sense that although she recognises the 

habit, she still tries to extricate herself from it. She smokes on occasion but does not want to 



	   47	  

describe herself as a smoker nor is she able to describe herself as a non-smoker. (Johnson et. al. 

2003) She controls her habit according to the situation and the people she is with, and she is very 

concerned about their perception of her:  

 

Ka: “(…) så hvis jeg ikke føler, at tidspunktet ikke er rigtigt, så gør jeg det heller ikke. 

Så det…det synes jeg ret hurtigt, man fornemmer, om situationen er der til det. Så 

altså det er ikke noget, jeg har oplevet, hvor jeg tænkte: ”Årh, det er nederen det 

her”. (…)” (p 14) 

 

    This way of extricating herself from smoking, might also be the reason why she is the only one 

who does not remember or describe the beginning of her habit. In general Ka seems to be in conflict 

with the identity of a smoker. Like Kr described, purchasing cigarettes involves some kind of 

uncertainty, in the sense that getting rejected releases some kind of embarrassment and annoyance 

to her. She rather let her friend buy them:  

 

Ka: “(…) jeg kan ikke så godt lide at gøre, fordi der hele tiden er det der med at blive 

afvist og sådan. Så jeg har…jeg tror kun jeg har købt mine egne cigaretpakker to 

gange (…) Men ja V hun har sådan et, hvad hedder det, falsk ID på sin mobil, så hun 

har lidt lettere ved at få fat i det, og så gør hun det bare. (…)” (p. 14) 

 

Smoker stereotypes:  

Interestingly describing a stereotypical non-smoker seems easier to her than describing a 

stereotypical smoker. Again the non-smokers are described as the good girls, those girls who are 

serious about their school and do not party as much. Ka even thinks the reason why they are so few 

smokers in her class is due to the fact that it is biotech, and this line of study often attracts the more 

serious types of individuals. If these people smoke it is often a surprise. She describes how one girl 

from her school who always got highest grades and belongs to these “types”, now she is smoking 

on a regular basis. To her there is no link between this personality trait and smoking, and it comes 

as a direct surprise to her:  

 

Ka: “(…) Men måske bare sådan deres personlighed eller sådan den måde, de er, 

ellers sådan. Det kan bare…det kan godt overraske. Det kan bare godt… Nu har jeg 
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sådan…en veninde, hun var også sådan i niende klasse, hun var også sådan en som 

lavede alle lektier, fik tolv og havde ikke drukket før slut i niende, du ved? Hun er 

også bare sådan nærmest blevet fast ryger nu, hvor man er sådan ”What? Hvor kom 

det lige fra?” (p. 8-9)  

 

   When talking about smoker stereotypes her definitions are more vague. However, like the other 

participants she defines smokers as the types of people who have fun and are more out-going. That 

being said, her entire description of the smoker-stereotypes resides in the idea of the social 

relations. In response to picture 8 she describes her as someone who has a lot of friends. and that 

this girl started smoking because all of her friends did.  

 

Narration of extended self:  

Ka does not identify with the stereotypical identity traits of the cigarette, at least not like the other 

respondents. This might be because she can be described as a social smoker and thus she does not 

really identify with smoking at all, or because she see the most attraction in the social aspect of it. 

However, she does identity herself with the person in picture 8, describing that she would post a 

picture like this too. Again this suggests that she identifies more with the social aspect of smoking. 

Like the other respondents her descriptions applies to the arguments from Plumridge et. al. (2002) 

She aspire to traits such as cool, fun and relaxed, however these traits are only applicable to one’s 

identity if smoking seems like a natural habit to you, else it will fail. People who smoke for the pure 

reason of creating a certain image seems stupid to her. It seems ridiculous to put your health at risk 

only for the extended image. Ka describes herself as being very sporty and health concerned. She 

therefore recognises the obscurity in the fact that she is smoking, although being concerned about 

her health. She describes how she every time she exercises thinks to herself that now is the time to 

stop. However when she is not exercising she forgets all about the health risks. In someway the 

response to her consciousness is the same as the response to anti-smoking campaigns. In her 

opinion she and other health-concerned adolescents simply forget about the risk, putting it of with 

the notion of “the next cigarette are not the one that will have the harming effect”:  

 

Ka: “(…) Jeg ved det faktisk ikke, for hver gang jeg tager op og træner, så tænker jeg 

altid: ”du skal stoppe” eller ”lad nu være”. Men så tror jeg bare, at når man ikke gør 
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det, så tænker man ikke ligeså meget over det. Altså når man står der, og så tænker 

man: ”Ej altså en smøg fra eller til, det er jo ikke. (…)” (p. 4) 

 

    It is the same tendency when describing the pictures on the packaging, that the visualised health 

effects are people who smoked regularly for years, not someone like her:  

 

Ka: “(…)Fordi jeg ved også et eller andet sted inderst inde, at de billeder de viser og 

det de…det er sådan noget for mennesker, der har røget i rigtig mange år ikke? Så jeg 

synes ikke det er sådan, det kommer ikke så tæt på, fordi jeg egentlig godt ved at det 

er et sted, jeg i hvert fald ikke er lige nu. (…)” (p. 7) 

 

    Like Kr, her response to anti-smoking campaign could be compared to the idea that adolescents 

perceptions of developing smoking related diseases in the middle is very little, because the 

consequences seems way into the future. (Lloyd et. al., 1997) To her the social attraction of the 

cigarette is to high compared to a better health.  

 

Narration of social identity:  

Ka emphasises the importance of social relations and their effect on smoking, more than she does 

the identity aspects of it. She thinks that the sole reason people start smoking is due to whether their 

friends smoke or not. The people you are surrounded by are the determinant of your future habit. 

She recognises the fact that the cigarette can be used to negotiate contact, especially with new 

acquaintances:  

 

Ka: (…) “Det der med og sådan, altså især til fester, så er det bare skide hyggeligt og 

møde en ny over en… (…) ” (p. 5)  

 

   However, she does not believe that this is due to the aspect of uncertain identities, nor does she 

recognise smoking as a way of negotiating belonging to a certain group. You do not start smoking 

consciously; to her it is the other way around.  Smoking is something you do with the smokers, if 

your friends smoke you will naturally become a smoker too:  
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Ka: “(…) Men altså jeg tror…hvis ens venner gør det, så ender det også bare selv 

med, nå det skal prøves.” (p. 9) 

 

    Like C´s descriptions, this could be seen as an indication of identity salience. You smoke because 

your social relations do, and thus you have to enact a particular social-role. If your social 

connection did not smoke, you probably would not do it either, because the identity of smoking 

would not correlate with the same importance. (Kleine and Schultz, 1993) 

In fact it is interesting how much of her smoking habit depends on friend V. Her descriptions 

throughout the interview suggest a very close link between these two, and that V’s habit has a 

strong influence on Ka´s habit, even to the extent of what brand she smokes:  

 

Ka: “altså jeg ryger meget Blå Kings. Det er nok sådan det primært, men det er også 

fordi mig og V vi deler ret tit smøger, så køber vi det. (…) ” (p. 6)  

 

   It is noticeable that she describes when V has to stop smoking in a few weeks, and then so will 

she. Ka’s habit depends on how much V smokes, because she attaches so much to the shared group 

membership between her and V. If this particular social link disappears, so does the value of 

smoking. Notice how she even explains that is would be odd smoking if V did not:   

 

Ka: “(…) For når hun ikke gør det, så har jeg altså heller ikke… ikke fordi hun gør 

det, at jeg gør det, men vi er bare meget sammen, så hvis hun ikke gør, så er det ikke 

så oplagt, at jeg gør det, og så…” (p. 14)  

 

   This may also be the reason why she on principal does not smoke when she is alone, even though 

she sometimes feels the need to. To Ka the attraction of smoking mainly resides in the social 

aspects of the habit. Your friends are the influencers on your habit. In her opinion smokers naturally 

finds each other, because they are the people who are more out-going, drinking and going to parties, 

and thus they have this in common. As she describes, she can talk to and be friends with the people 

who do not smoke, but it is like they do not have that much in common in the end.   
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6.8	  J:	  it	  is	  all	  about	  the	  image	  

Background story:  

J is 19 years old and a third year student at Zahles Gymnsium. She describes herself as a social 

smoker, only smoking at parties, but it happens on occasions that she smokes on weekdays if 

offered. She smoked her first cigarette in the ninth grade when she was about 16 years old. She has 

a very clear memory of her first cigarette. Also she was introduced to smoking through her social 

relations. To her the smoking added something cool and grown up, it was the older “kids” who 

smoked and that added some attraction to it. Further she describes part of the attraction also resided 

in the fact that it was the boys who smoked, which added some coolness to the habit. This is just 

like R and M described, that the group of girls who smoked were also the ones who were friends 

with the boys, which made it even more attractive to participate.  

 

Narration of smoker identity:  

Despite the clear attraction to the coolness of the cigarette, she only smokes at parties. Unlike the 

other respondents she does not link the ban of the smoking as an invitation to be rebellious, actually 

she is very concerned about her parents opinion, and she does not smoke everyday in order not to 

disappoint them. The actual health risk does not concern her at all these are too into the distant 

future and not applicable to her, mostly because she only smoke in certain situations. In this sense 

she can be compared to Farrimond et. al.’s (2010) and Johnson et. al.’s (2003) the in-control 

smoker. She recognises the related health risk, but perceive these as not applicable to her because 

she is in control of her habit. To her the attraction of smoking does not reside in nicotine 

dependency but the social aspects of it. She describes that she enjoys smoking, because it is 

“hyggeligt” and it is an easy way to participate in conversations. She even explains that she likes 

the taste:  

 

 

J: “(…) men det er bare lidt noget andet og med sådan en cigaret og stå og tale, det er 

bare ret hyggeligt, at du står sammen. Ja, og en god måde at komme i snak med folk… 

eller sådan.” (p. 2) 

 

   Despite her parents’ warnings she still thinks that she could be a regular smoker in the future, 

because of her social connections. She described how she is going to move in with her friend who 
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smokes. This social connection and the fact that she no longer have apply to her parent’ rules will 

result in her habit becoming more regular, because she actually wants to smoke. Without an actual 

ban, there are no limitations any longer:  

 

J: “Det tror jeg godt, jeg ville kunne faktisk, for jeg skal…jeg tror, om et års tid skal 

jeg flytte sammen med en af mine veninder, der ryger nemlig, og det tror jeg sagtens, 

jeg ville kunne komme til, det der med…ja der er jo ikke ligesom mors og fars regler 

mere…altså det tror jeg helt klart. ” (p.13)  

 

Smoker stereotypes:  

Like most of the respondents she describes the natural divide between smokers and non-smokers. 

The smokers somehow have more out-going personalities that link them together. They are not 

quiet and cautious as the non-smokers are. Because they spend as much time together smoking as 

they do, these individuals also naturally become a more or less closed group. Like R and S, she also 

thinks there is a difference between the people who smoke in Copenhagen and the people who 

smoke in her hometown: Hørsholm. She has the same description of the girls smoking in Hørsholm 

as being more like bimbos. These girls do not convey a positive smoker stereotype, and she does 

not want to be compared to these. In Copenhagen the smoker stereotype is more relaxed. Although 

she does not directly describe it, she too mentions a link between style and smoking. She describes 

the Copenhagen girl, as a smoker stereotypes that looks cool and where smoking is a natural habit. 

In general it is important that smoking looks like a natural habit in order to create an image of being 

cool.  

 

Narration of extended self  

Like the other respondents she has a negative view on picture 4. She also describes that the cigarette 

looks out of place, and it thus makes him look uncool. To her it seems like he is trying to hard too. 

As mentioned above the smoking needs to look as a natural part of yourself and who you are, if it 

does not, it fails. Portraying an image of being a try-hard is something she is very concerned about 

herself, because she only smoke at parties. This can be compared to findings from Plumridge et. al. 

They described how the identity of a “try-hard” was perceived with the most risk among the 

participants. A try-hard was described to be a nerd or other aspirants from the bottom of the 

structure lacking the competence to make claim of higher style except through smoking as an 
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instrumental activity. The try-hard thus lacks the positive attributes of the cool smoker identity. 

(Plumridge et. al. 2002) It is noticeable how smoking for the sole reason of enhancing an image of 

cool is only acceptable when you are younger. The older and more responsible you get, the more 

ridiculous is seems to put your health at risk, only to be cool:  

 

J: “ja jeg ved det ikke…bare når man sådan, når man når til en vis alder, så er det 

bare som om, det er noget, man godt kan prøve af, når man sådan er mindre, så er det 

fint nok. Det er bare, når man er sådan en hvis alder, så det bare… lidt kikset at prøve 

ting af mere for så det sådan…” (p. 9) 

 

   This can be connected what Johnson et. al. (2003) noticed: You are a smoker, rather than 

someone who smokes. If you do not completely identify with all the aspects of being a smoker, the 

risk included, then what is the point of taking up the habit. On the other hand, if smoking is a 

natural enhancement of your personality, it can make you look cool and sexy. Noticeable about this 

explanation is that she only thinks sexy is applicable to girls, not boys. C mentioned the same, 

saying that girls looked sexy but her boyfriend did not. There might be two reasons for this 

tendency. One: this stereotypical trait may only be perceived as applicable to girls and two: if so, 

being girls themselves in terms of traits, like sexy, they will naturally aspire to others girls, because 

in this way they can enhance their own identity:  

 

J: ”Jeg synes ikke på samme måde, det ser ligeså sejt ud, som når piger ryger. Jeg ved 

ikke hvorfor.” (p. 8) 

 

   When asked about why so many young girls care about their health but still smoke, J makes a 

very interesting point, which might be the answer to the entire phenomenon. In her opinion, caring 

about your health and posting pictures of this on Instagram is only about creating an image. The 

same goes for cigarettes. It is all about the image you convey onto others and being perceived as 

being someone who looks good and healthy. Whether you in fact are healthy on the inside does not 

matter. Smoking adds some prestige to this image of looking good:  

 

J: “Altså jeg tror fordi…altså jeg tænker også, nu sådan i forhold til mig selv, så tror 

jeg også det der med træning, det sådan lidt mere…i hvert fald i min alder, sådan 
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udadtil. Sådan jeg behøver ikke at være sund indvendig. (…) Fordi jeg tror, i hvert 

fald på Instagram, der skal du jo mere bare se godt ud, hvor det at ryge måske giver 

sådan en bestemt…ikke prestige, men det giver lidt udadtil. Og sundhed giver jo også 

noget udadtil, men der er jo ikke nogen, der tænker på, hvad for nogle sygdomme de 

har, eller selv kan få. Det skal mere bare se godt ud.” (p. 8-7) 

 

    It is noticeable how she, like Kr did, describes smoking as something correlating some kind of 

status or prestige. The reason for this could be, as the other respondents describes, that the smoker 

are seen as the more out-going individuals and the ones with most friends and thus naturally being 

perceived as the more popular. In the literature it is argued that smoking is an unavoidable issue, 

since whether adopted or not, it carries profound status impressions. (Plumridge et. al. 2002)  

 

Narration of social identity:  

Being a social smoker, J’s reason to smoke depends more on the social identity than an actual 

extension of her own. She would never have started smoking if she did not have the friends she 

does. In her view it is not about belonging to a particular group, rather you become part of a certain 

community. The smokers are the fun and out-going people, which means at parties the fun is always 

where the smokers are. This may be the reason why so many people smoke at parties. J mentions 

that here it is the minority who does not smoke. She explains that if she does not smoke at a party, 

she actually feels like she is missing out on something:  

 

J: “(…) Men så er det også en blanding af, det både er hyggeligt og øh…altså jeg 

føler faktisk, at man går glip af noget nogen gange, hvis man ikke ryger, fordi altså 

næsten alle folk ryger jo (…)” (p. 12)  

  

   Like the other respondents she describes that smoking is the easiest way to create contact with 

others, because if you do not have anything in common then at least you can talk about the 

smoking. In general whether your friends smoke or not seems to have a huge influence on your own 

habits. Even to the extent of what brand you smoke. Like M, she describes how when she is with 

friends who do not smoke, she feels like she has to restrict herself, but when she is with friend who 

does and she is not smoking herself, she feels like something is missing and that they are not on the 

same level. The cigarette is the connecting link of the group identity. That this social tendency is 
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more acceptable might be because of the environment. Just like S mentioned, J also explains that in 

Copenhagen there exist a more natural smoking environment, with cafés, bars, and outside areas. 

She thinks this is the reason why it has become such an incorporated culture of being young in the 

city. According to her explanations it can be concluded that smoking is not an extension of identity, 

but a personal magnetism. You give the impression that you are someone cool and belong to the 

cool group:  

 

J: “Altså… det er ret svært, men…ikke som sådan at man er sej i den forstand, men 

at…altså jeg føler måske bare, at det udstråler lidt mere cool på en eller anden måde. 

Øhm ja en lille smule i hvert fald, det synes jeg.” (p. 15) 

 

6.9	  A:	  The	  early	  bloomer	  

Background story:  

A is 17 years old and a third year student at Zahles Gymnasium. Of all the participants, A was the 

youngest when she tried smoking for the first time; she was only ten years old. She and a friend 

stole some cigarettes and biked out to a place where no one would find them. She describes how it 

almost felt criminal, since they were aware of the fact that it was frowned upon. Here the actual 

intention to smoke is based on a somewhat childish premise of doing something forbidden. Amos 

et. al. described that among 12-13 year olds smoking was predominantly viewed negatively as an 

intimidating group or gang-based activity, synonymous with delinquency, promiscuity and drug-

taking. (Amos et. al. 1997) This description of the early habit correlates with the characteristics of 

the proud smoker identity, which see smoking as an attractive prioritisation of living in the moment, 

and often have the attraction of danger. (Farrimond et. al. 2010) Whether the forbidden aspect was 

the actual intention to smoke can be questioned, and as she says herself they did not inhale the first 

time either. However, the attraction of smoking must have stayed somehow, since when she was 

fourteen she started smoking on a regular basis, making her the youngest of the participants to 

become a regular smoker. Again her reason to start smoking was the social relations, she had at the 

time. She was friend with those who were older and went to parties. A too mentions the attraction 

of being a smoker, because they were those girls who talked to the boys, and that conveyed 

something cool at the time.  
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Narration of smoker identity:  

A describes herself as an addicted smoker. She smokes about five packages a week, sometimes 

smoking one package a day, which she herself notices as being a lot. Smoking seems like a 

necessity to her, she describes how she rather wants to buy cigarettes instead of lunch, and smokes 

when her parents have gone to bed:  

 

A: “Ja det er ikke fordi jeg synes, det er sådan….hvis nu jeg kun, hvis nu det er sidst 

uge og jeg kun har 200kr tilbage eller sådan noget, og så er jeg sådan: hvis jeg køber 

en pakke smøget nu, så har jeg ikke råd til at købe frokost resten af ugen. Så køber jeg 

en pakke smøger alligevel.” (p. 21) 

 

A: “Øhm, når de sover, gør jeg. Og så….så…jeg er ikke så meget hjemme altså, jeg er 

tit ude indtil om aftenen ikke. Men jo, men så nogen gange, så går jeg en tur, men det 

er også bare, fordi jeg synes det er hyggeligt. Det er ikke fordi jeg sætter mig ud på 

terrassen foran dem og ryger.” (p. 16)  

 

   She does not like to smoke in front of parents or authorities in general, she is concerned about not 

to convey an image of being the “bad girl”. Still she does not see this as a reason to stop. In this 

sense she applies to Johnson et. al.’s the confirmed smoker identity. She recognise her addiction 

accept this, even though she know she smokes a lot and it is stupid. However, her smoker identity 

seems to be an unquestioned necessity. Therefore she is neither willing nor able to take concrete 

steps to stop. She describes future oriented steps to quit, but these are vague and depend much on 

external factors (Johnson et. al. 2003)  

 

Smoker stereotypes:  

Like the other respondent she describes the non-smokers as being the more nerdy stereotypes, those 

people who stick out. They are more serious about their school. She thinks that the reason why 

“few” people smoke at her high school is because there are more nerdy types of individuals than 

generally. These individuals do not smoke nor at parties; if they do it is a cause for surprise and 

must be documented with pictures.  
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 She classifies individuals who smoke as being more out-going and rebellious. She thinks that you 

can classify types of smokers according to the brand they are smoking:  

Marlboro Gold:  The typical Marlboro Gold smoker is definitely a girl. She is stylish and pretty. 

She is smoking this particular brand because it has an old school look.  

Benson and Hedges or click cigarettes in general: She does not correlate click cigarettes with 

something positive, and do not like the fact that she smokes these herself. To her, the typical 

smoker of Benson and Hedges, and related, has a bit cheap and superficial look. She describes these 

stereotypes with the word: “Prol” meaning a person who is less stylish, in fact the word derives 

from the notion of proletariat. This description is different from the other participant’s, who referred 

to the click smokers as Hellerup-pigerne, who are the high-fashion types from the upper classes. 

Picture 10, she is a typical Benson and Hedges smoker: a typical party girl.  

Kings Blue: the prototypical Kings Blue smoker is someone more or less hippie like. This is a 

typical high school student:  

 

A:“…jeg synes bare det er sådan en typisk STX” (p. 10)  

 

   Her description correlates with the other participant’s description of the King Blue smoker: the 

more chill and relaxed type of girls. Picture 8 correlates with stereotype. Someone who is chill 

about her habit, showing it in a natural way, she is not showing off.  

 

    Just like the other participants, she has the same description of picture 4 as someone who is 

showing off. He is smoking in order to charm the ladies and act cool. However he is over doing it, 

and the intention to convey an image of someone cool fails. In general, she as the same response to 

so called “try hards” as the other participants did. If you only smoke in order to belong to a certain 

group, then why do it? It seems ridiculous:  

 

A: ”Ja det sådan, for eksempel folk der ikke inhalere, hvor jeg er sådan lidt: hvorfor 

ryger du? Men det er sikkert bare for…jeg tror også bare gerne, de vil være en del af 

det.” (p. 12-13) 

 

    Smoking has to seem natural in order to work. Noticeable about this is how she in response to 

picture 5 says: the cigarette might as well not have been there. Oddly, among the participants in 
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general this seems to be the description of a “real” smoker. Again this suggest that smoking needs 

to seems like a natural habit in order to be an extension of your identity.   

 

Narration of extended self:  

A thinks that smoking is a natural habit, something you just do without thinking about it, but is still 

adds an extra element to situations. She gives an example of this describing her friend who has a lot 

of followers on Instagram. Normally this friend will post videos where she listens to music and 

smokes. The cigarette gives her something extra that makes the situation in the video less ordinary. 

In her opinion there is a link between fashion and smoking, especially for those girls who smoke in 

Copenhagen. Most girls post pictures on Instagram where they smoke, in order to convey an image 

of particular style. In this sense the cigarette becomes an accessory, as R also mentioned, that 

enhances your look. However, A does not think this is a very good accessory. If you only smoke for 

the reason of staging a particular image it seems rather superficial to her, and just like picture 4 it 

fails. This idea of staging yourself on Instagram is also the reason why so many young girls cares a 

lot about health but still smokes. Again whether you actually are healthy on the inside does not 

matter, as she points out; most of these girls care more about posting a picture of them selves 

working-out rather than doing it. The same is applicable to the act of smoking. She compares it to 

the tendency of models posting pictures where they eat burgers, in order to seem more relaxed 

about them selves. Smoking, burgers and etc. is all about portraying a relaxed image of the self, but 

in fact, it is rather controlled. Like R described, the cigarette conveys a: “who cares” attitude, 

something more chill or even the idea of looking bad. A also points out that in a everyday society 

where you are supposed to be so many things and it is expected of you to do so many things, you 

need to rebel in some way. Smoking is an easy way to rebel against everything:  

 

A: ”Jeg tror, det er fordi, der er så mange ting, som vi ligesom skal, og meningen vi 

skal gøre og sådan. Og så tror jeg bare det sådan lidt oprør.” 

 

I: ”Ja, så man har brug for sådan noget, der trækker i den anden ende?”  

 

A: ”Ja….Og det ret let at ryge en smøg altså….” 

(p. 14) 
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 Narration of social identity:  

A also describes a divide between smokers and non-smokers, but points out that this due to the 

school breaks. It just happens naturally, because actually you do not spend that much time together 

during a school day, and the free time you have, you usually spend smoking. Again it seems like 

much of the reason to start smoking depends on your social relations. A also mentions, that if she 

had not been the more out-going type and thus belonged to the group of people who went to parties 

more, she probably would not have started smoking. Again in her descriptions there seems to exist a 

social culture among adolescent, where the cigarette has become a natural component. The entire 

social milieu surrounding cafés and bars has made the smoking a more common thing to do. A also 

thinks that when she starts working and thus does not have that much time meeting up with her 

friends drinking coffee etc. she will naturally smoke less:  

 

A: “(…) Og hvis jeg bare sådan, går på arbejde, tager hjem, går på arbejde, tager 

hjem, så tror jeg ikke, jeg ville have ligeså stor trang til det…fordi altså også når jeg 

er på arbejde i otte timer, der ryger jeg heller ikke. Så jeg tror lidt det er det med at 

ryge sammen, også når man sidder på café og sådan noget. (…)” (p. 16) 

 

    As she sees it, she definitely smokes more in social situations than when she is alone. Further she 

also explains the cigarette as the easy way to negotiate contact. She too, used smoking a social 

contact negotiation when she started high school. Not knowing that many people she naturally 

started hanging out with the other smokers and got to know people from the other classes, unlike 

her non-smoking peers. She also thinks that this is the reason why so many adolescent in 

Copenhagen are social smokers. In Copenhagen you naturally meet and get acquainted with new 

people all the time, opposite smaller cities where everybody know each other. If you smoke it is an 

easy way to negotiate contact in these social situations or negotiate a belonging to a certain social 

group:  

 

A: “(…) Jeg føler måske også lidt herinde, okay nu er det bare mig selv, men du har 

måske lidt mere travlt med at snakke med nogle flere mennesker, fordi der hele tiden 

er nye mennesker ikke? Hvor at hvis du bor i en by, hvor du aldrig møder nye 

mennesker, det er altid de samme, så har man måske ikke behov for…eller så har man 
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bare den samme gruppe, og enten så ryger man, eller så ryger man ikke. Altså… hvor 

her vil du gerne mingle med alle mulige forskellige, på forskellige gymnasier (…)” 

(p. 17) 

 

7.0	  Traits	  and	  stereotypical	  identities	  

In the light of smoking and extended identities, the participants describe three kinds of identity 

stereotypes: The cool smokers, the non-cool smoker or posers, and the non-smokers. There seems to 

be a tendency in perceiving that smoking only is cool, if the individual looks cool. In the literature it 

was stated that smoking carries profound status impressions, which adolescent can use to fashion a 

more idealistic image of themselves. However, such image creation only functions if the smoking is 

accompanied by other desirable characteristics as well. (Plumridge et. al. 2002) The minute the 

style is trashy then smoking negotiates negative traits. Like respondent V and R describe it is all 

about creating a contrast to your original identity, if your possessions (these including cigarettes) 

negotiate the same identity traits, then the individual risks looking uncool. On the other hand, if the 

individual shows a range of other attributes then smoking can correlate with something positive. 

This idea of identity contrast could be seen as a form of self-affirmation, the sense of being a 

smoker sets the individual aside from the ordinary others and makes her just a little special 

(Denscome, 2001)  

	  

7.1	  The	  notion	  of	  heroin	  chic	  

Although the participants gives indications of different smoker stereotypes, the cigarette seems to 

convey the same extended identity to them all. This identity is described in many different ways 

among the participants, such as: Heroin Chic, Femme Fatale, Genbrugens Gucci.  The characteristic 

of this smoker stereotype resides in the notion of rebelliousness, and the contrast between good and 

bad. By smoking the individual invites a possibility of being seen as tainted or morally inferior, the 

dangers and moral badness associated with smoking are an integral part of the pleasure, which 

smokers get from tobacco. (Denscombe, 2001) This tendency is described in various times in the 

interviews. For example V’s description of how girls use Instragram to show of smoking:  

 

V: ”Altså på Instagram? (…) Måske sådan lidt mere, det er sådan lige mere flash af 

dyre ting på billedet. Det sådan typisk et billede af en hånd hernede med nogle 

smykker på eller et ur eller (…)” (p. 6) 
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   Notice how she describes it as flashing between the chic and expensive (the jewellery) and the 

trashy (the cigarette). In general, the link between style and smoking seems to be the determinant of 

the heroin chic identity. Trashy style does not correlate with a positive smoker identity, whereas the 

so-called Copenhagen girls with their stylish outfits are seen as aspirational stereotypes. The 

correlation between their polished style, whether it is the use of expensive brand or second hand 

items, and the fact that they are smoking gives them the attractive identity contrast of being both 

good and bad. In response to picture 2 R says:  

 

R: ”Hun er meget naboens pige ikke også – øhm – jeg tror hun ser yngre ud end hun 

reelt er…men også sådan meget artistisk….” 

 

I: ”Så hun er den type pige som…” 

 

R: ”Men også sådan lidt mystisk ikke også, altså pæn pige men ikke helt alligevel.” 

(p. 5) 

 

   Notice how she describes the girl as a “good girl”, but because of the cigarette she gets the look of 

someone artistic and mysterious. These two traits are repeated several times in the interviews. In 

general the participants refer to stereotypes that are generally accepted as being fashion icons or 

determiners of style. For instance the mentioning of Carrie from Sex and the City, the movie 

Grease, the Olsen Twins or Parisiennes, all stereotypical identities that portrays and element of 

style, and all smokers. This applies to the argument that self-concept is closely linked to the notion 

of the prototypical person to whom we aspire. Adolescents are likely to smoke if their perception of 

the prototypical person is favourable, especially if they perceive they are similar to the prototypical 

smokers. (Hertel and Mermelstein, 2012, p. 467) In this sense the participants smoke because they 

aspire to these prototypical smoker identities. Further, it seems that these smoker stereotypes lay the 

ground for their ideal-image and that is one of the reasons why they smoke. Like other consumer 

products the cigarette are used as an accessory complimenting your style and in turn enhancing your 

image. Denscombe stated that in terms of the smoker as a consumer, smoking manages to convey 

an image of self-determination, control, and individuality whilst also being symbol of shared 

identity and social belonging.  Young people consume cigarette products in order to achieve the 

desired mix of the need to “fit in” and the need to “stick out”. (Descombe, 2001) This correlates 
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with what was stated in hypothesis one. (Chapter 4.1 p. 10) The notion of the heroin chic cigarette 

is what gives adolescents the attractive identity contrast of being something more than just the good 

girl. This tendency applies to the theory of extended self; that consumer products are used in order 

to enhance your self-concept, reaching an ideal image. (Belk 1988) That being said, it is important 

to notice that in order to work, this attribute of smoking needs to be recognised positively by the 

social group. Because each of our identities exists at a “real” level and “ideal” one, a person’s 

primary guide for enacting a certain identity is its corresponding role. (Kleine and Schultz, 1993) 

This means that if the stereotypical smoker identity is perceived favourable by the individual’s 

social context then the individual will strive to achieve this by purchasing related products. To 

conclude, adolescents aspire to the heroin chic identity, because this stereotype correlates with the 

notion of being rebellious, which in turn, is perceived a favourable trait by their social group. 

Therefore they will buy cigarette product in order to reach this idealistic self-concept.  

 

7.2	  Picture	  4	  –	  the	  poser	  

Among the participants in general there seems to be a description of a more negative smoker 

stereotype, one that could be compared to Plumridge et. al.’s: Try-hard. They describe this 

stereotype as a nerd or an aspirant from the bottom of the social structure, who tries to claim a 

higher identity style through the act of smoking (Plumridge et. al. 2002) This description is not 

necessarily true among the participants of this study. R, S and V describe these stereotypes as 

someone from the lower social groupings, for example R’s description of this type of girl as a: 

“Omvandrende Matas”, or V who deliberately mock when saying:  

 

V: “(…) Ser det der med, folk der ser ud til at være fjorten år gamle der står 

og….(Laver indhalerende lyd)… og prøver at holder det sådan lidt inde, og sådan står 

med deres telefon og sådan råber…kender du ikke, har du ikke set de der, der har 

sådan en virkelig heftig telefonsamtale mens de går på gaden og har sådan lidt 

underlige sko på, og en taske der slingrer på siden og sådan: ”hvad tror du lige jeg er 

og hvad laver i lige og sådan”…altså sådan noget, eller: ”skat hør nu lige efter. (…)” 

(p. 7)  

 

   Being associated with this kind of smoker stereotype seems to concern the participants a lot. R 

describes how she restricts her habit in certain situation, in order to avoid being compared to these 
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kinds of smoker stereotypes. Being social smoker J thinks a lot about what image she portrays on to 

others. Not smoking everyday means that she engage in the smoking habit with careful 

consideration, in order not be associated with someone smoking for the sole reason of enhancing 

one’s images. The idea of a poser is general applicable to all social groupings and not necessary 

someone from the “bottom”. In correlation to picture four, both S and C recognises the guy as being 

good looking and sexy, traits that normally are associated with smoker stereotypes. However he still 

tries too hard. It seems that in terms of the try-hard stereotypes it is more about whether smoking 

seems like a natural habit to you or not. In terms of picture 3 and 4, all the respondents said that the 

cigarette was out of place.  

 

   Noticeable is how R also describes this stereotype as someone who does not care about school, 

the same characteristic that the participants ascribe to the positive stereotypical smoker identities. 

Although these two stereotypes share this same trait of a “who cares” attitude, it still does not 

portray something cool to identity of the try-hard/poser. This tendency could be explained in two 

ways. First of all, as mentioned previously, smoking does not necessarily enhance a cool element to 

your identity, unless it is accompanied by other positive identity characteristics as well. (Plumridge. 

et. al., 2002) Put simply, the poser or try-hard does not demonstrate other attributes that align with 

the positive smoker identity, and is thus perceived negatively. Along these lines is the idea of self-

affirmation: a sense of being a smoker, which sets the individual aside from the ordinary others and 

make them just a little special. R and V describe this. They use smoking and the rebellious character 

of the cigarette in order to become less of a “goodie, goodie”. This form of extension of identity 

makes sure that the individual does not get stock with one image. However in terms of the poser, 

given that this stereotype already ses identity characteristics that correlates with being rebellious, 

the extended identity of the cigarette seems to be too much. Secondly, the negative view on these 

types of smokers could be due to the notion of self-concept. The self-concept is closely linked to the 

notion of the prototypical person to whom we aspire. Adolescents are more likely to smoke if their 

perceptions of the prototypical smoker are favourable. (Hertel and Mermelstein, 2012, p. 467) 

Because the poser stereotype lacks certain attributes, the participants do not aspire to this 

stereotypical smoker and do not see them as applicable to their own self-concept, despite sharing 

the same habit.  
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7.3	  The	  stereotypical	  non-‐smoker	  

Noticeable about the interviews is the fact that all participants, with no exception, describe the non-

smokers the same way. Some of the respondents even find describing a stereotypical non-smoker 

easier than describing smoker stereotypes, notice how Kr says:  

 

Kr: “Hmm…ja….sådan ja. Altså det er i hvert fald de samme typer, som ikke ryger.” 

(p. 5) 

 

   The stereotypical non-smokers are described as the good girls. These are not as out-going, do not 

party as much, they follow the rules and pay more attention to their schoolwork. A even describes 

them as the nerdy girls. Somehow the non-smokers are the individuals who differ from the others. 

 

A: “A: Men nu synes jeg også på vores gymnasium, går der mange sådan lidt nørdede 

typer, lidt du ved sådan, som bare sidder sådan indenfor. De går i hvert fald ikke ud 

og ryger.” (p. 11)  

 

   These girls would never dream of smoking and often they are those girls who care more about the 

health related risk associated with the habit. Lloyd et. al. found that among girls, the difference 

between smokers and non-smokers showed: non-smoker identities were rated higher on mature and 

sensible scale, whereas smokers rated higher on fun loving and rebellious scales. (Lloyd et. al. 

1997) The respondents in this study did not necessarily rate non-smokers higher on the mature 

scale. Instead of mature, the non-smokers were perceived as being more serious and even boring. 

The interesting thing about the stereotypical non-smoker is: it seems to be a tendency to smoke in 

order not be perceived like these. Both V and R describe, if you have everything under control you 

can risk being perceived as the pushy type. However, if you smoke you can indicate that you consist 

of something more. Again the idea of the extension of identity in the form of the rebellious cigarette 

applies here. Both V and R describes that they use smoking to make their life seem less boring. V 

says that in everyday life with everything you have to do, smoking is all about something dangerous 

you can identify yourself with. A describes the same reason to smoke saying:  

 

A: ”Jeg tror, det er fordi, der er så mange ting, som vi ligesom skal, og meningen vi 

skal gøre og sådan. Og så tror jeg bare det sådan lidt oprør.” (p. 14)  
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   Smoking is a way to rebel against all the things you are supposed to do. She also describes how 

her friend post videos on Instagram where she smoke, because the cigarette makes the videos less 

ordinary. In this sense their descriptions could be compared to the no-big-deal smoker identity. 

Smoking is understood as being enjoyable and a way to combating boredom. (Farrimond et. al. 

2010) The stereotypical non-smokers is perceived as boring individuals, those who has less fun, and 

smoking becomes a way for the participants to socially extricate themselves from this group.  

 

   To conclude, the analysis of the different social stereotypes show that one of the main reason to 

smoke involves the notion of uncertain identities. As Plumridge et. al. stated, adolescents fashion 

their identities during their school years, which naturally means they carry some kind of uncertainty 

about their own self-concept. (Plumridge et. al. 2002) It seems that smoking is used, not only to 

negotiate an identity of someone cool, but also as someone who is not uncool. In a sense, cigarette 

consumption seems to be more about extricating yourself from those who are perceived as the 

boring, nerdy or uncool individuals. It is all about creating a contrast to your identity, in order not to 

get stock with one image.  

	  

8.0	  Discussion	   

As described in the introduction the basic idea for this research was the anti-smoking campaign 

made by Kræftens Bekæmpelse in 2015. The idea of this campaign was that adolescents should 

choose a lollipop instead of a cigarette when posting pictures on Instagram. This gave inspiration to 

investigate further what identity traits the cigarette carries and why adolescents want to show 

smoking on Instagram.  

 

   M stated that smoking has become an integral part of their generation, who they are, how they 

perceive themselves and what they do. The other participants support this statement. V says that 

smoking has become such a natural integrated part of their generation, because smoking has 

become a collective culture of doing something forbidden. Both V and M thinks this is the exact 

reason why smoking among adolescents is so difficult to combat. R also describes this, explaining 

how among the members of the different student committees, it was the normal thing to do, thus 

providing a social culture where smoking was an integral part of the meetings. In general there 

seems to exist a social culture or identity among adolescents, where the cigarette is a natural 
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component. Both J and S explain the reason why smoking in Copenhagen is more acceptable is due 

to cultural milieu surrounding café’s, bars and nightlife. It seems that the social identity of the 

cigarette has a huge influence on adolescents. If you remove the social aspects of smoking, the 

value of engaging in this habit, would be less. The question is thus: why the cigarette has become 

such a huge part of the social identity. Above it was stated that adolescents smoke because of the 

related characteristic smoking provides. These characteristics stem from the notion of the 

stereotypical smoker, who would be perceived positively, if he/she possessed other aspirational 

attributes as well. Because the cigarette carries connotations of these stereotypes, by engaging in 

smoking it will add someting to your identity, in other words what Belk called the extended 

identity. On the other hand, Belk also argued that one way of defining one’s group membership is 

by shared consumption symbols. Clothing, grooming, jewellery and other goods can indicate group 

identity and express belonging to a group. (Belk 1988, p. 152) Others have described this as 

consumption constellations or role-enabling product clusters; the idea of a range of different 

consumer products and brands an individual possesses, in order to enact a particular social role. 

This means that the cigarette along with other attributes or brands form a specific consumption 

constellation that correlate with a specific social group´s identity. In this sense, the act of smoking 

gives adolescent the sense of fitting in and sticking out in the same time. Because the cigarette adds 

some edge to their personality, this means that they will stick out, but at the same time smoking 

seems to be so socially accepted that it still makes sure they fit in too. (Denscombe, 2001) 

 

   The use of Istagram may be one way to show off these role-enabling product clusters and thereby 

negotiating and expressing belonging to a particular group.  Notice how V described how pictures 

showing a cigarette often were accompanied by expensive jewellery or other related products:  

 

V: “Altså på Instagram? Nej ikke sådan lige den der version af det. Måske sådan lidt 

mere, det er sådan lige mere flash af dyre ting på billedet. Det sådan typisk et billede 

af en hånd hernede med nogle smykker på eller et ur eller….altså sådan….” (p. 6) 

 

   It seems that the other identity enhancing attributes often includes fashion items. Pro-tobacco 

marketing is very seldom today, if existing at all. However it seems that in terms of aspirational 

tobacco-images these still exist in the form of Instagram pictures. The literature talked about the 

notion of  “linking heuristic”, meaning that individuals will often comply with attractive and 
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likeable models in advertising, because consumers unconsciously look for certain cues in 

advertising. Therefore under low monitoring the individual is unable or unmotivated to scrutinize a 

message and will look for heuristics to evaluate the message without having to consider thoroughly 

the argument. (Hong and Cody, 2012) Further, it was argued that adolescents might look positively 

on smoking images if they identify with the characters in them, either socially or culturally. (Amos 

et. al. 1998) There might be a tendency for adolescents to be influenced to smoke, through images 

of their peers. Notice how V described, that it is mainly the “popular girls” who post smoking 

images on Instagram. She stated that if these girls did not smoke nor would everybody else:  

 

I: ”Okay, så hvis de ikke røg, dem man sådan synes, er de populære…” 

 

V: ”Så tror jeg slet ikke, der ville være lige så mange, der røg, det tror jeg virkelig 

ikke. Jeg føler i hvert fald, at de har meget med det at gøre (…)” (p. 8)  

 

   In terms of smoker stereotypes and identity attributes. Weiss et. al. stated that tobacco advertising 

suggest that tobacco use connotes independence and maturity, and is often associated with fun in 

social situations. (Weiss et. al. 2006) This notion of the mature, independent and fun loving smoker 

stereotypes is precisely applicable to the results from the interviews. However, the idea is that these 

positive images of smokers do not come from advertising, but through shared content on social 

media such as Instagram and Snapchat. The attractive models that the literature stated was the basis 

for positive smoker stereotypes, which adolescents aspire to, are their peers instead. Because these 

girls, posting images of smoking on Instagram, are the sort of popular girls with right set of 

fashionable attributes, smoking has come to correlate with some kind of prestige. This might also be 

the reason young girls are smoking despite concerns about fitness and health. As J described; it is 

all about the image you portray, not about being healthy on the inside. Health is just one of the 

attributes you need in order to portray an identity of someone cool. Posting images of smoking, 

fashion and health on Instragram seems to be a way of negotiating belonging to a certain group: the 

cool kids. This correlates with what was stated in hypothesis two: that the cigarette can acts as a 

symbol of group identity and thus conveys cultural meaning to that specific group. The cigarette 

acts as an extension of identity in the sense that it is perceived as a social construct. (Chapter 4.2, p. 

11) However, it seems that cigarette is not only a shared consumption symbol belonging to a 

particular social group, but actually carries recognised cultural value to all social groupings. The 



	   68	  

cigarette as a social construct has become more of a social negotiator, rather than a symbol of 

belonging to a certain group.   

 

   The question is thus, why do these girls want to belong to this certain group of people, to such an 

extent that they are actually willing to put their health at risk? The answer to this might be found in 

the concept of FoMO: the fear of missing out. FoMo is defined as the pervasive apprehension that 

something more exciting or interesting is taking place elsewhere, and the individual thus fears 

missing out on this. (S. K. Adams et. al., 2016) This concept is often used about excessive use of 

social media, but might also be applicable here. Notice what J described:  

 

J: “(…)Men så er det også en blanding af, det både er hyggeligt og øh…altså jeg føler 

faktisk, at man går glip af noget nogen gange, hvis man ikke ryger, fordi altså næsten 

alle folk ryger jo, og der sker bare…så står man og taler og har det sjovt derude, og 

hvis du ikke ryger, så når alle ligesom pludselig bare går ud, så er du bare ikke en del 

af det. (…)” (p. 12)  

 

   Because the smokers are perceived as the out-going and poplar social group, this has created the 

notion that fun happens where smokers are. Smoking is understood as an enjoyable way of 

combating boredom. The social identity of smoking has become to correlate with the positive 

characters of rebellious, fun and out-going. In order to negotiate that you belong to this particular 

social group, you have to show of the attributes belonging to that particular social role. If you want 

to talk to the people who smoke, you have to participate in the smoking situation. As McCracken 

argued, consumer goods have a significance that go beyond their utilitarian character and 

commercial value, a significance that rest in the ability to carry and communicate cultural meaning. 

(McCracken, 1986) It seems that most of the attraction in smoking rest in the social values it 

conveys. J described that she already knew she would become a regular smoker, when moving in 

with her friend who smokes regularly. The social attraction of it is too big for her to control her 

habit, despite knowing this in advance. As M said; you are actually not that addicted to nicotine, it 

is the social value that is the determinant. If you remove this value, there would be no attraction to 

it. Objects only have a performative function so far they give cultural meaning and correctness for 

the individual that he/she would not otherwise have. (McCracken, 1986) 
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   All in all it comes down to the classical consumer behaviour theory: as long as the performative 

value exceeds all the downsides of using a product, the individual will still buy it. (Blythe, 2003) 

The performative value of the cigarette, those being the extended identity and social values, 

override all the downsides such as health related risks and price. When asked about whether they 

would pay more for a package of cigarettes, all participants answered that a higher price would 

make them cut down their habit, if not end it completely. A higher price would simply override the 

performative value of smoking, and this may be the solution to the problem.  

 

9.0	  Limitations	  to	  research	  

The sample for this study is solely based on girls from the area in and around Copenhagen. As the 

girls themselves describe, there seems to be a difference in the smoker stereotypes in Copenhagen 

and cities in the province. They explain that because of these different stereotypes, it is more 

acceptable to smoke in Copenhagen. If the sample had included girls from the outer regions the 

result may have been different, in terms of stereotypical traits and aspirational identities or at least 

in the number of adolescent girls who smoke.  

Adding to this, the respondents in this study were found through acquaintances of the interviewer. 

Prior the research, a number of different high schools, bot in Copenhagen and on Zealand, had been 

contacted. However it seems that due to subject matter the high schools were very reluctant to help, 

probably due to their own smoking policies. Therefore the participants had to be found through 

social relations. In total 20 girls were asked to participate, unfortunately only 12 responded, and 

only 9 were able or willing to participate. Although the participants revealed a lot of insight, it is 

difficult to suggest that their descriptions can account for a general phenomenon. Further, the 

results of this study might have been very different, if the sample had included participants from 

other youth educational programs. However, due to limited time and space, it was decided only to 

focus on high school girls.  

 

   As mentioned in the methodological chapter, the interviews where conducted at the home of the 

interview or a café nearby the school. Out of the nine interviews three interviews where conducted 

at the café, due to the respondents schedule. All three interviews conducted at the café were shorter 

in time, and two of the three respondents revealed far less information than the others. This may be 

due to the environment and the presence of strangers making the respondent more uncomfortable 

talking about their smoking habits. The last interview conducted at the café where short in time too, 
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but the participant revealed more insight about herself. It is noticeable that although this interview 

were conducted at the same place, but due to the later time, there were less people present at the 

café, which might be the reason why she was more open. (Interview 8: J) 

 
   At last, it needs to be notified that the interviewer in this study used to be a smoker herself. Most 

of the respondents knew this. This might have benefitted the research, in the sense that the 

participants felt more comfortable and thus more open, revealing their habit to someone similar. 

However, it may also have created some kind of bias in the line of questioning and answers.  

 

10.0	  Conclusion	  

In conclusion, this was an investigation of what identity traits adolescents apply to the cigarette and 

how these traits influence them to take up smoking. Based on the theory of extended self and social 

identity theory, it was stated: that adolescents will purchase cigarette products in order to reach a 

certain ideal image. This image resides in the notion of the prototypical smoker and to whom they 

aspire. Further, it was expected that the cigarette would act as a symbol of group identity and thus 

convey cultural meaning. The cigarette will only act as an extension of identity as long as it is 

recognised by the social group.  

 

   The research behind this study was based on in-depth interviews with nine high-school girls, age 

17-20. The findings suggests that adolescent girls take up smoking in order to create an extended 

image that can set them aside from their ordinary self. Because the girls experience a kind of 

pressure in everyday life with so many requirements, they take up smoking as a form of creating 

contrast to their perceived identity. The cigarette carries stereotypical traits of a heroin chic identity, 

and by the act of smoking adolescent girls can add some edge to their “good” identity. Further, the 

cigarette carries a huge amount of social value. It was stated that the cigarette was a symbol of 

cultural value belonging to a certain group. However, it seems that the act of smoking is recognised 

as a symbol of social contact, no matter the social groupings. In this sense, it is a way of negotiating 

social belonging. The smokers are seen as the more fun and out-going people, and the social 

attraction resides much in the need for belonging to this group, instead of the boring non-smoking 

group. This may also be the reason why young girls choose to post pictures of smoking on 

Instagram, because it is a way of negotiating a certain image and social belonging. Overall it seems 

that smoking is a social construct used to negotiate a belonging. In order to negotiate this social 
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belonging the individual needs to act out a particular social-role with certain attributes aligned to 

the social-identity of the group. These attributes stem from the stereotypical traits accepted by one’s 

social context. It seems that the attraction of the cigarette resides in the notion of the need to stick 

out while fitting in at the same time.  

 

    In the interviews it was argued that one is actually not that dependent on nicotine, rather you are 

dependent on the social values. Therefore it was argued; that in terms of consumer behaviour, the 

performative value of the cigarette, meaning the social value, overrides all the downsides of the 

consuming product. If you have to solve the problem with adolescent smoking, it seems that the 

price will have a great influence. All participants said that a higher price would override some of 

the values of the smoking, and if higher prices would not stop them completely, then at least it 

would make them cut down.  
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Appendix	  

Interview: R (1) 
 
I: Hvor gammel er det du er?  
 
R: Jeg er 19  
 
I: Okay 19 
 
R: Eller jeg bliver 20 om 2 uger, næsten.   
 
I: Okay, men det er fint nok  
 
I: Hvornår startede du med at ryge…sådan cirka?  
 
R: Altså startede med at ryge fast, eller sådan fuldstændig min første cigaret.  
 
I: Nej…din første cigaret.  
 
R: Min første cigaret….ej det har været langt tilbage.  
R: Det er lidt pinligt men ottende klasse, tror jeg.  
 
I: Overhovedet ikke noget der er pinligt her.  
 
R: Det har været i 2011 nok, der har jeg været….fjorten år gammel.  
 
I: Fjorten år…men det er helt normalt, det er der rigtig, mange der gør. Personligt var jeg rigtig sent 
om at starte, det var rigtigt dumt….så det er nok mere pinligt. 
 
R: Ja man har lidt en dårlig….eller man har ligesom en undskyldning, når man er meget ung.  
 
I: Hvorfor…altså kan du huske, hvorfor du begyndte at ryge? 
 
R: Ja…men det er sjovt, for jeg kan faktisk godt huske situationen, jeg fik mit første sug af en 
cigaret nogensinde, det var faktisk ikke en hel cigaret jeg røg….øhm og det var fordi at jeg 
stod…det var til et DSU weekendkursus, Danmarks Social Demokratiske Ungdom, og så stod vi 
udenfor,  og der var nogle, der skulle ud og ryge….og så kan jeg huske, der er nogen, der står ved 
siden af, og så kan jeg huske, der er nogen der tilbyder mig en cigaret, og jeg sådan en af de absolut 
yngste der var der..øhm.. og så siger jeg bare ja… øhm tror ikke de vidste, jeg røg… 
 
I: …vidste hvor gammel du var.  
 
R: nej.. eller hvor gammel jeg var overhovedet,…. så jeg prøver at tænde den der cigaret, og jeg kan 
bare overhovedet ikke finde ud af at tænde den…og det er rigtig pinligt, men der er en, der hjælper 
mig med det og sådan noget. Og der røg jeg så, men jeg inhalerede overhovedet ikke.  
 
I: Nej… 
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R: Og så rørte jeg det faktisk ikke i meget lang tid. Så startede jeg igen i starten af niende, det er så 
et år efter cirka.  
 
I: Ja…så der har lige været en periode, hvor du ikke sådan….det var ikke lige…det første sug var 
ikke det der gjorde det? 
 
R: Nej. Også ja, så begyndte egentlig bare at ryge til sådan arrangementer, hvor andre røg…altså 
det var sådan til fester eller på kurser og sådan nogle ting , jeg begyndte at ryge…jeg røg aldrig i 
hverdagen. Og så var jeg…jeg tror egentlig ikke, jeg var blevet afhængig, da jeg startede i 
gymnasiet, fordi jeg røg ikke fast, jeg røg altid til fester…og så kom jeg ligesom ind i en klasse, 
hvor alle røg stort set, der var virkelig mange, der røg, da vi startede i 1g. Og så var det der med, at 
jeg var rigtig gode venner med dem, der røg, så jeg gik altid med ud, når de skulle ryge.  
 
I: Ja… 
 
R: Og så tror jeg…jeg var…så begyndte jeg også bare selv at ryge en cigaret når så….fordi på det 
tidspunkt kunne jeg jo godt lide at ryge…øhm også var det…ja så begyndte jeg at købe mine egne 
pakker, og så fandt jeg ud af…ja okay jeg var afhængig. 
 
I: Ja…Så du er faktisk først begyndt at købe dine egne pakker, efter at du ligesom var startet i 
gymnasiet og hang ud med dem som… 
 
R: Ja.. eller ej jeg havde købt egne pakker inden da, men så var det kun altså til fest. 
 
I: Så var det fordi du skulle ud…altså ligesom at købe alkohol.  
 
R: Lige præcis.  
R: Men det der med bare at købe sine egne pakker dagligt bare for at ryge… 
 
I: Det var først der….Så det er alligevel lang tid du så har gået og været det, man kalder for en 
”social smoker”.  
 
R: Ja… 
 
I: Så det har mest været dine venner, som ligesom har gjort at… det har været det sociale i det, det 
der har tricket det, eller hvad man kan sige? 
 
R: Ja altså…jeg tror også selv, jeg synes det var helt vildt sejt, da jeg var yngre.  
 
I: Så der har været noget…det har ligesom været lidt cool folk der røg? 
 
R: Lige præcis. Men der også fordi min klasse var meget opdelt i rygerene og ikke-rygerene…altså 
man kunne virkelig se, hvordan grupperingerne det bare blev, at dem der røg, de var venner, og dem 
der ikke røg, de var venner…så man skulle også ligesom leve op til noget i den der gruppe, og det 
var måske dem, som de andre sådan udefra så på som de seje i klassen…altså det var også 
sådan…det også os der var rigtig gode venner med drengene, som ikke rigtig havde noget at gøre 
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med de andre piger, som ikke røg. Så på den måde tror jeg  også bare, det blev meget…særligt i 
gymnasiet…at det var bare de seje børn der røg.. 
 
I: …der begyndte at ryge. Jeg ved ikke helt om du kan svare på det, men tror du, det ville have 
været anderledes hvis du…kan du huske, hvordan det var sådan i vennegrupperingerne, nu siger du 
sådan den seje gruppe, hvis man kan sige det sådan…men tror du, det ville have været anderledes 
hvis du ikke havde tilhørt dem eller måske ikke havde været ligeså udadvendt….jeg ved ikke, hvor 
udadvendt du er…men du beskriver dig selv, som at være meget udadvendt, var det derfor, du 
havnede der på den måde?  
 
R: Ja det ville jeg…øhm og jeg tror også at jeg var sådan meget… altså det var det der med når man 
startede i gymnasiet, så skulle man virkelig bare vise, man ikke var kedelig og ligesom prøve en hel 
masse forskellige ting…og det også, altså vi havde også…til vores intromiddag begyndte folk også 
at eksperimentere med…sådan der var en del, der havde røget hash mange gange før og så videre, 
men så var der så nogen som der aldrig havde prøvet det og som så selvfølgelig også skulle prøve 
det der til intromiddagen og ikke rigtigt ville indrømme at det var første gang…og det tror jeg bare 
generelt er for 1g’ere, at der skal man bare…være cool. Men jeg tror helt klart, hvis jeg var 
blevet….altså hvis jeg kommet over i den anden gruppe der ikke røg, så var jeg heller ikke gået 
med ud for at ryge, og så havde jeg ikke…så havde jeg nok ikke startet, men jeg havde stadig 
festrøget, med al sandsynlighed.  
 
I: Så det er ligesom der er et eksperiment i det, en værdi i det der med at eksperimentere med noget, 
som man godt ved er sådan lidt…. 
 
R: Ja… 
 
I: Det måske det var sådan lidt tiltalende ved det eller?  
 
R:….Ja…eller også det der med, at man sådan ikke er dydsmønstret, altså nu var jeg meget 
stræberen i klassen, altså ikke også…så jeg tror også, det var det der behov for sådan og vise, at det 
var jeg ikke kun…eller det kunne godt være, jeg fulgte rigtig meget med i skolen, men det var ikke 
ensbetydende med, jeg var kedelig overhovedet.   
 
I: Nej, så det var ligesom at prøve at sige: jeg har også en anden side til min stræberidentitet.  
 
R: Lige præcis, ja. Også ved jeg ikke, så har jeg altid tænkt sådan på, at sådan folk der ryger, de er 
mere succesrige…og det jo virkelig sådan der underlig kobling, men alligevel at det så bare…jeg 
synes det så mega cool ud…når folk der var sådan virkelig, virkelig kønne og bare havde styr på alt, 
de røg. 
 
I: Ja det er sjovt du siger det, har også en veninde, der altid siger: ej det ser bare så cool ud…Øhm 
det kan faktisk være, jeg skal vise dig de her billeder nu, for det har faktisk noget med det at gøre.  
  
 
 
(Billede 1)  
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I: Det her er bare billeder fra Instagram jeg har taget…og ja det første billede, hvad tænker du sådan 
om hende, hvad skal man sige…hvad er hun for en type? Jeg tænker hun er noget kunstnerisk… 
Øhm så tænker jeg hun er fransk 
 
I: Ja… 
 
R: Jeg synes hun ser lidt syg ud, på sin vis, synes hun er meget tynd, meget… har ikke noget make-
up på…ja….men jeg synes ikke…egentlig så er det sådan en lidt, det ved jeg ikke, vulgær eller lidt 
ubehagelig sådan der pose hun lave…øhm men, jeg synes godt, hun kan bære det. 
 
I: Så i virkeligheden så er hun altså måske lidt vulgær i det, men fordi hun nu ser sådan ud - og.. 
 
R: Ser sådan ud ja… 
 
I: Så kan hun godt alligevel? 
 
R: Ja…altså jeg tænker bare hvis der var en anden, der havde stillet sig ligesom hende og gjort det, 
så havde det ser ulækkert ud.  
 
(Billede 3) 
I: Okay så lad mig prøve at vise dig et andet billede…hende her hun ser jo meget anderledes ud. 
 
R: Ja 
 
I: Er det det samme eller…? 
 
R: Nej det er det ikke… 
 
I: For man kan sige posen er jo egentlig den samme, måden at hun holder cigaretten på er næsten 
det samme.. 
 
R: Mmm… 
 
I: Men hvad tænker du om hende som person? 
 
R: Altså hun er typen, jeg sagtens kunne forestille mig, som røg…men jeg tror, jeg bliver sådan lidt, 
jeg synes hun ser lidt blank ud. 
 
I: Okay, så mere dum?  
 
R: Mmm… og så synes jeg bare, det virker som…det virker faktisk ikke opstillet men irriterende 
som om det er en fejl på billedet, at hånden er inden over… 
 
I: Ja det kan jeg godt se...Det virker måske ikke, som om hun i virkeligheden ryger? 
 
R: Ja.. 
 
(Billede 5) 
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I: Okay jeg har også nogle billeder af nogle drenge.. 
 
R: Det ser bare sådan lidt unaturligt ud, måden han sådan bider i den…. 
 
I: …det er rigtigt….men tænk på ham som person måske?  
 
R: Jo ham tænker jeg sådan…han har styr på tingene – altså det har han virkelig. Han har…ej han 
har ikke stiftet familie endnu, men han kommer til at gøre det snart, og så er han succesrig, 
succesfuld. 
 
(Billede 4) 
I: Hvad så med ham her, er det det samme eller?  
 
R: Nej…det er bare sådan påtaget…men han er jo også typen der ville ryge, her irriterer cigaretten 
mig faktisk overhovedet ikke, fordi det er meget naturligt på det billede på en eller anden måde – 
øhm, men nej… altså han prøver at virke, som om han har styr på alting, men med alt 
sandsynlighed så arbejder han som pædagogmedhjælper eller et eller andet, altså – det kan jeg sige, 
fordi jeg også selv er pædagogmedhjælper 
 
(Billede 2)  
I: Hvad så med hende her for eksempel?  
 
R: Ja der er det ligesom en sådan slags accessory på en måde…altså det sådan fuldender jo stilen… 
 
I: Så hvis hun ikke havde haft den, havde du synes mere om billedet eller mindre?  
 
R: Mindre.. 
 
I: Mindre om billedet, fordi den fuldender ligesom det look, hun har? 
 
R: Ja.  
 
I: Hvad ville du sige, hvad for et look er det hun har? 
 
R: Hun er meget naboens pige ikke også? Øhm… jeg tror hun ser yngre ud end hun reelt er…men 
også sådan meget artistisk…. 
 
I: Så hun er den type pige som.. 
 
R: Men også sådan lidt mystisk ikke også, altså pæn pige men ikke helt alligevel. 
 
I: Så igen den der med, hun prøver ligesom at være i kontrast til sig selv? 
R: Ja. 
 
I: Hvad har jeg ellers at spørge om…jo ryger dine forældre? 
 
R: Nej. 
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I: Har de nogensinde gjort det? 
 
R: Ikke imens jeg levede 
 
I: Okay med de har gjort det, da de var yngre? 
 
R: Mmm.. 
 
I: Men det er ikke noget, der har været overhovedet i din hverdag? 
 
R: Nej…jo min søster røg men ellers ikke. 
 
I: Hvor meget ældre er din søster, eller yngre?  
 
R: Fem år ældre, og hun røg, da hun var fjorten, så jeg har været ni år 
 
I: Ja okay, så der har ligesom været noget der? Jeg vil sige mig og min søster var lige omvendt, hun 
er yngre end mig, hun startede med at ryge, så kom jeg bagefter…sådan er det.  
I: Hvad for et brand ryger du egentlig? 
 
R: Camel. 
 
I: Camel? 
 
R: Ja.  
 
I: Har du altid gjort det, eller skiftede du på et tidspunkt? 
 
R: Nej jeg startede faktisk med Prince Light, nej…jeg startede faktisk med røde Prince.. 
 
I: Okay 
 
R: Det var rigtigt, det var sådan rigtig underligt at starte med røde Prince 
 
I: Ja det plejer at være den anden vej rundt 
 
R: Ja lige præcis – men øh, det gjorde jeg, fordi min søster røg røde Prince, så det var bare det, det 
var det eneste, jeg rigtig kendte, det var røde Prince. Og det røg jeg hele vejen, til jeg faktisk fandt 
ud af at Camel, var meget blidere og ryge og sådan mere behagelig at ryge faktisk, så jeg begyndte 
at ryge Camel, og så efter svingede jeg lidt mellem Kings og Camel faktisk – også var det på en 
sommerlejr jeg stiftede bekendtskab med Camel Double Click, som jo så er, enten kan du klikke 
mentol, eller så kan du klikke æble, og jeg har aldrig brudt mig om mentolcigaretter, men hvis man 
kun klikker æble, så bliver det bare sådan meget frisk smag, det har…ikke også…også siden da har 
jeg egentlig bare røget Camel Double. Så havde jeg en kort periode, hvor jeg gik til Prince Light og 
så til Marlboro og så tilbage igen. 
 
I: Så du har været mange mærker rundt?  
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R: Ja.  
 
I: På den sidste tid er der jo kommet de der billeder, som virkelig er, altså mere voldsomme end de 
plejede at være… har…tænkte du over det, lige da du så dem først… ej puha?  
 
R: Jeg tænker over de billeder hvor…for eksempel har der været nogen af øhm en familie, der står 
og siger farvel til faderen, der ligger i sengen på hospitalet, dem tænker jeg over. Jeg tænker aldrig 
over de billeder af en lever eller et æble, hvor der står rygning er usundt…sådan altså der er jo 
mange sådan ligegyldige billeder, dem tænker jeg slet ikke over. 
 
I: Så heller ikke de sådan nye der er kommet med hul i halsen og… 
 
R: Nej dem tænker jeg aldrig over 
 
I: Dem tænker du ikke over? 
 
R: Nej kun dem der som virkelig spiller på følelser.. 
 
I: Så altså dem der hvor du kan faktisk miste en person i dit liv? 
 
R: Ja og den der med sådan…der har også været en med nogle børn, der krammer deres mor som er 
ved at dø…altså nogle forskellige hvor de spiller rigtig meget på familien og på børnene.  
 
I: Okay, så det følelsesladet er mere…Generelt med sundhed, er du sådan typen der går op i din 
sundhed på den måde, meget eller?  
 
R: Nej.  
 
I: Så det der med at cigaretten er usund, det er sådan… 
 
R: Det er jeg sådan ret ligeglad med – men det er, fordi jeg har det sådan, jeg synes det er rigtig 
hysterisk meget af det, der er kommet nu… altså jo, cigaretter er usundt, det er det, men der er så 
mange ting, der er ligeså usundt, og der er meget…altså jeg bliver også sådan lidt irriteret over det 
også fordi, da vi var børn, der røg alle i bilerne og indenfor, og vi er jo blevet udsat… altså vi er jo 
en hel genration, der bare er vokset op med passiv rygning og det samme med vores forældre… og 
det kan godt være, der har været flere tilfælde af lungekræft, ja, men det jo ikke noget i forhold til 
hvad den nulevende generation, altså vores forældres generation ikke også, der er jo sindssygt 
mange af dem, der har det helt fint, altså mine forældre har da ikke haft noget problem med det, og 
min mor røg da også under graviditeten, det har aldrig påvirket mig. Så jeg synes, det er lidt 
hysterisk den her sundhedsfanatisme.  
 
I: Ja, så det er sådan, man kan sige den chancen…risikoen den har bare ikke… 
 
R: Nej.  
 
I: Hvad skal man sige…er risikoen det værd som du får ud af rygningen? Kan man sige det? Den 
nydelse eller det sociale du får ud af at ryge.. 
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R: Ja, og så tror jeg heller ikke, at jeg er så bange for den risiko igen…eller sådan, altså jeg er 
meget sådan -  jo hvis jeg får lungekræft, så får jeg lungekræft, men til den tid så har jeg nok fået en 
anden sygdom alligevel, om det er lungekræft eller demens, så tror jeg, at det jeg ret ligeglad med, 
når jeg er firs år gammel…altså… 
 
I: Så der er også noget i, det er så langt ude i fremtiden? 
 
R: Ja. Altså jo selvfølgelig er det nederen at få kol i en alder af tredive, tror jeg bare heller ikke 
ligefrem jeg får…altså… 
 
I: Hvad ville egentlig kunne få dig til at stoppe? 
 
R: Hvis jeg blev gravid – ja så var jeg stoppet.  
 
I: Tror du er lettere for piger at stoppe, fordi man har den der med, når jeg bliver gravid, så går det 
jo ud over en anden, end det er for eksempel for drenge?  
 
R: Klart! Fordi i det at du ryger og du er gravid, så påfører du dit foster skade, og det gør du, og jeg 
tror, det er den der følelse af, du bærer altså et barn inden i dig, så du tænker meget mere over, hvad 
der kommer ind i din krop, for det kommer jo også ind i dit barns krop, så jeg tror det er langt 
lettere… 
 
I: For piger at stoppe… 
 
R: Ja. 
 
I: Så det er igen den med det følelsesladede i det, det er en anden person, det kommer til at gå ud 
over? 
 
R: Ja. Også tror jeg på at man på det tidspunkt, så er man så hysterisk omkring sit barn i forvejen at 
man nok alligevel ikke ville ryge. Højst sandsynligt. Og jeg bliver også sådan rigtig forarget, når jeg 
ser folk der er gravide, der tydeligt er gravide og ryger, så bliver jeg…altså det synes jeg virkelig er 
egoistisk.  
 
I: Tænker du selv over, altså når du er sammen med nogen hvor de måske har små børn eller sidder 
ved siden af nogen på en café med små børn. Tænker du så over, at du ryger eller? 
 
R: Ja eller sådan jeg tænker på den måde…at hvis jeg for eksempel står ved et busstoppested, og der 
kommer en barnevogn, så går jeg langt væk fra barnevognen, jeg tænder heller ikke en cigaret, hvis 
der går børn bagved mig på gaden, så går jeg bag om børnene…hvis jeg skal passe børn, så ryger 
jeg ikke imens jeg passer dem, så ryger jeg når de er lagt i seng…mine elever ser mig heller ikke 
ryge (arbejder som lærervikar) og jeg vil heller ikke ryge foran små børn, hvis jeg er sammen med 
dem, sådan kender dem – men ellers ikke…jeg synes ikke, der er noget galt i at være forældre, 
småbørnsforældre, og ryge…det synes jeg ikke.  
 
I: Tænker du når du står på gaden, sådan hvad andre tænker om en, netop fordi der er så meget 
samfundssyn på det her?  
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R: Ja det er meget sådan omkring når man sådan kommer lidt udenfor København…fordi nu mine 
forældre de bor i Smørum, og jeg bor selv i Charlottenlund…og jeg ligesom altid gået i skole i 
København, og i København der er det bare meget mere acceptabelt og langt mere normalt at 
ryge…ehm, så jeg gør det aldrig, hvis jeg går inde i København, aldrig…men når jeg for eksempel 
tager hjem fra stationen i Charlottenlund og jeg ryger, så kan man godt se, at altså det er i sær 
pensionister og småbørnsforældre, men pensionisterne de bliver sådan lidt forargede over det, og 
synes jo det er grimt til en ung pige at ryge…og det tænker jeg over.  – Jeg tænker også over hvad 
forældrene de tænker, når de ser mig, der ryger, fordi at jeg har deres børn, altså – og så tænker jeg 
over det i Smørum fordi folk bare heller ikke, eller jo de er vant nok til, at folk ryger, men det er 
oftest sådan virkelig ”the bad kids”, der gør det ikke… 
 
I: Så der er noget andet derude, hvis man ryger i Smørum, så er det nogle andre typer end i 
København? 
 
R: Ja. Så er man ikke sej…det er ikke sejt at ryge i Smørum, der gør man grin med folk, der ryger – 
ehm, der er det bare…der er det bare sådan påtaget hvor folk…altså de der – de der tror, de er seje 
og er ligeglad med skolen og går rundt med sådan der fuldstændig hvide extensentions selvom de er 
er mørkhåret og altså ligner en omvandrende Matas… de typer ikke også, dem der tror, de er seje 
men ikke er, det er dem, der ryger – der er det jo anerledes i København.  
 
I: Så hvad vil du sige, når det er…hvordan er det anderledes i København, hvem er det så, der ryger 
der i stedet for? For de andre typer, måske ikke i så høj grad, men de andre typer eksisterer jo også i 
København.  
 
R: Ja det gør de…jeg tror mere, det  er sådan acceptabelt at ryge i København, på den måde at der 
er så mange forskellige typer, der gør det, altså det er virkelig bredt sådan repræsenteret af alle 
befolkningsgrupper, af alle vennegrupper altså alle typer af unge mennesker over det hele, du kan jo 
ikke finde et eneste gymnasium i København, hvor ikke mindst tyve procent af eleverne ikke 
ryger…altså  
 
I: Nej…Hvor mange tror du cirka, der røg på dit gymnasium?  
 
R: Mit gymnasium… 
 
I: Bare sådan cirka, nogenlunde? 
 
R: Altså fast røg?  
 
I: Ja 
 
R: En tredjedel.. 
 
I: En tredjedel?  
 
R: Ja det tror jeg 
 
I: Ja det er også mange 
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R: Ja men der er også mange, der sådan startede, stoppede igen og så startede igen, og stoppede 
igen…og jeg tror også der var rigtig mange, der reelt ikke røg men gjorde det i skoletiden…fordi 
det var sejt… 
 
I: Fordi der var noget socialt i det? 
 
R: Ja.. og det folk gjorde…altså nu sad jeg i mange forskellige udvalg, og der var det også, hvis vi 
havde udvalgsmøder, så kunne jeg godt finde på at sige: Nå vi holder det ude i rygergården, og sad 
man derude og holdt udvalgsmøde og sådan, altså man skulle bare være vant at også for eksempel, 
fest udvalget når de opvarmede, så opvarmede de også altid nede i Hakken, fordi så kunne folk ryge 
imens – eh, så på den måde så var det en rigtig stor del at af det sociale på Zahles faktisk, det var 
rygningen, og det var meget der, det var der, man også mødte de andre fra de andre klasser, det var 
sådan samlingspunktet ligesom sådan i pauserne – at gå ud og ryge. Men jeg tror det er forskellige – 
meget, meget forskelligt fra gymnasium til gymnasium… og meget sådan for eksempel CG, der har 
de jo det problem at, altså jeg tror det er halvdelen der ryger på Christianshavns Gymnasium  - men 
det er også typer til at ryge ikke også… 
 
I: Når du siger typerne, hvad er det så for nogle typer? 
 
R: Jamen det er – okay jeg forestiller mig bare CG, det er meget sådan – ja altså det er bare meget 
børn af den kulturelle overklasse, det er dem, som gerne vil være hipster, dem som rigtig gerne vil 
skille sig ud, men de skiller sig jo reelt ikke ud, fordi de alle sammen ser sådan ud – men øhm det er 
– okay jeg har en veninde, som bare passer perfekt på det ikke også, altså hun har lige klippet sig 
karse – karse!! Hun har fået karse, fordi hun synes, det kunne være meget sejt og sådan skille sig 
ud… altså det er sådan noget, de ville gøre – så har de virkelig mange piercinger og så går de sådan 
altid og snakker om et eller andet marxistisk ungdomsoprør som de reelt set ikke har tænk sig at 
starte, for de ved ikke marxisme er – og så har de altid alle de nyeste ting, de har ret mange penge, 
mange af dem, men de vil ikke rigtig stå ved det.  
 
I: Så det sådan en, hvad skal man kalde det, sådan typisk – ja måske hipster er meget godt udtryk 
på, altså den der type, som gerne vil skille sig ud, men alligevel ikke helt gør det?  
 
R: Lige præcis, også fordi det fuldender det heller, altså sådan der hvis man går tilbage i 70’erne 
med ungdomsoprøret der, de minder – der er jo rigtig mange lighedstræk – men reelt set så minder 
de jo faktisk ikke om dem, for de gik jo fuldt ud på det og det, tror jeg ikke CG typerne gør.  
 
I: Tror du måske det fordi de typer, at grunden til at de er begyndt at ryge er at de gerne vil skille 
sig ud eller gå ud i en bane, hvor de kom til at være lidt mere flippede i det? 
 
R: Ja det tror jeg! 
 
I: Altså så cigaretten er ligesom en vej derhen? 
 
R: Ja det tror jeg klart, men jeg tror også, det bliver brugt, fordi det også den tøjstil og det look der 
ligesom der ligesom passer rigtig godt til at ryge – imens det er meget det sådan socialt deromkring 
det foregår sådan ofte, på for eksempel i rygeren på Klappen ikke også? Ja Café Klaptræet – eh, der 
ser man dem i hvert fald ofte… og der er deres sådan sociale ofte også bundet op omkring det at 
ryge. 
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I: så der ligesom ikke kun noget socialt i det, men også det her med at tøjet skal ligesom passe til 
det?  
 
R: Lige præcis… men det sjove er jo faktisk, at der er rigtig mange af dem, altså virkelig rigtig 
mange venner på CG, det er derfor jeg siger sådan – men mange er dem er også veganere og 
vegetarer og går rigtig meget op i sundhed og går rigtig meget op i klima og miljø – og de ryger 
alligevel – men altså, men de gør det ikke nok til at kvitte cigaretterne.  
 
I: Hvad tror du egentlig, der gør, altså når man netop – der er jo utroligt mange unge mennesker der 
går så op i deres sundhed – altså nu snakkede vi om Instagram før, det er jo plastret til med piger i 
bikinier og ”se hvor trænet jeg er” og sådan noget, og så alligevel ryger de. Hvad tror du det er der 
gør det? 
 
R: Jo men tror hele det der sundhed fænomen ikke også – det er jo, hvis du er altså slank og du er 
sund samtidig, så har du overskud og så er du succesfuld på den ene eller den anden måde – altså 
man skal ligesom opfylde alle parametre ikke også?… Og så det med man også ryger samtidig den 
er jo også meget paradoksal, men jeg tror også, folk de har brug for at have sådan en masse 
forskellige træk fra en masse forskellige, fordi førhen, så var det meget sådan der, at enten så var 
den her type eller også var den her type, nu er der så mange forskellige grene af de forskellige typer 
– altså der kan jo være de her, ja der her lidt flippede typer på Christianshavn gym, ja så er der 
typerne på Zahles, vi ligner stort set alle sammen hinanden, vi går alle sammen i det samme tøj – vi 
har alle sammen sådan samme frisure – altså vi ligner meget hinanden, de ryger også…så har du 
typerne ude på Det Frie, de ikke helt det samme som CG men lidt derhen ad, men alligevel ikke, for 
de vil ikke kendes til CG overhovedet, de ryger jo også…så har du Niels Brock typerne, der 
udelukkende går på Niels Brock for at kommer over på CBS, de ryger jo også alle sammen…så 
altså det er det der med når, der er kommer så mange forskellige typer – og du skal være så meget 
forskelligt, så er du også nød til at have nogle træk fra alle de forskellige grupper, der var 
førhen…Det lyder helt hen i… 
 
I: Nej nej, jeg kan godt forstå dig. Så du mener faktisk, at cigaretten er det sociale bindeled mellem 
de forskellige grupperinger rundt omkring? Så mellem de forskellige typer?  
 
R: Ja men jeg tænker også – du har ikke lyst til enten – altså du har ikke lyst til enten at være den 
der stille søde pige, men du har heller ikke lyst til at ”the bad”, altså sådan der: den dårlige i 
selskabet vel, så på den måde så er du nødsaget til at have: for at have træk fra den stille søde pige, 
så bliver jeg nødt til kun at få gode karakterer men jeg skal heller ikke være kedelig, så jeg er også 
nødt til at tage rigtig meget i byen, så tager jeg et træk fra den type også har jeg og så brug for at 
have nogle træk fra  - ja, altså sådan det dårlige selvskab og det er for eksempel at ryge. Så på den 
måde er man nødt til at kommer – du er nødt til at tage forskellige ting fra alle de her forskellige 
typer for at blive en hel.  
 
I: Så det er ligesom det der med at skabe en kontrast i det der med, at bliver du opfattet som for 
eksempel lidt af en ”goodie, goodie”, så hvis du ryger, så kan du automatisk også få et image af at: 
okay, så var hun alligevel ikke så god? 
 
R: Ja eller sådan ja – jo det tror jeg.  
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I: Interessant. Der er en ting jeg vil spørge om, nu har vi snakket lidt om sundhed og det der med at 
stoppe og sådan noget. Hvis du skulle forestille dig selv, nu snakkede vi om at være gravid, det 
kunne være en motivation til at stoppe, en  meget stor en – men ville du tro, du ville have svært ved 
at stoppe, hvis du besluttede dig i morgen, okay nu kvitter jeg cigaretterne, eller ville du… 
 
R: Hvis der ikke var sket noget? 
 
I: Ja hvis du bare tænkte nu.. 
 
R: Ja så ville jeg have svært ved det.  
 
I: Så du ser dig selv som at være afhængig, det er ikke den, man hører typisk: Jeg kan stoppe i 
morgen, hvis jeg vil? 
 
R: Altså jeg tror godt, jeg ville kunne stoppe, men jeg ville helt klart have svært ved det, det ville 
jeg – og jeg tror faktisk ikke, det er den der afhængighed, altså nikotinen som sådan, men jeg tror, 
det er mere sådan omkring vanerne – altså det med, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne overleve 
at skulle stå op om morgenen og gøre mig klar, uden at gå ud og ryge, det gør jeg som det første – 
altså jeg ryger som det allerførste om morgenen – og der tænker jeg at det ville jeg have svært ved 
ligesom at skulle foresætte de der daglige rutiner uden cigaretten.  
 
I: Så du ville lige pludselig mangle noget i de der daglige rutiner uden cigaretten, ligesom hvis du 
drikker en kop kaffe, så skal der også være en cigaret eller? 
 
R: eller det med sådan om aftenen, det er også det sidste jeg gør, når jeg går i seng, det er at ryge 
inden, og der kan jeg godt mærke, de dage hvor jeg faktisk bare er gået i seng – så selv om jeg 
egentlig ikke har lyst til at ryge, det har jeg virkelig ikke, så ligger jeg lidt, og så føler jeg lidt jeg er 
nød til at gøre det – fordi jeg tænker på det, altså jeg mangler det lidt.  
 
I: Hvor meget tror du, altså tror du, du ryger mere, når du er sammen med nogen, altså ikke noget 
med fest og sådan noget, det ved jeg godt, der kommer man til at ryge en hel masse, men altså når 
du bare er sammen med, for eksempel på gymnasiet, da du var der stadig, røg du så mere der, end 
når du for eksempel er hjemme en hel hverdag?  
 
R: Jeg ryger sindssygt meget hvis jeg keder mig – altså det gør jeg… 
 
I: Så altså det er sådan en god til, hvis man lige skal have noget tid til at gå? 
 
R: Ja…men også hvis jeg for eksempel… ej det er også dumt, men i SRP perioden, så kunne jeg for 
eksempel sige: okay når jeg så har skrevet den her halve side færdig, så kan jeg gå ud og ryge. Og 
det sådan tog overhånd, for det var egentlig bare….. 
 
I: Det var ligesom et mål?  
 
R: Ja…Hvert kvarter eller sådan noget – det var virkelig, virkelig meget ikke også 
 
I: Så der er måske også lidt en stressfaktor i det? Ryger du mere i eksamensperioder en normalt?  
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R: Ja, det gør klart… men også hvis jeg synes, jeg har sindssygt meget arbejde, så synes jeg også, 
det er meget rart at have den her rygning, for det sådan en belønningsfaktor ikke også?…Altså du 
ved du, ligesom har de der fem minutter, hvor du lige kan gå ud og ryge i…og så når de så bliver 
frarøvet en, så det der jeg panikker over det – det var meget sådan der omkring de skriftlige 
eksaminer, når man så prøvede ordning, hvor dem som er rygere, altså faste rygere gerne må 
komme ud og ryge – øh men før det måtte man jo ikke.  
 
I: Nå det vidste jeg slet ikke de havde lavet om.  
 
R: Det har de heller ikke rigtigt, jeg tror også, jeg blev sådan en forsøgskanin på den måde, fordi jeg 
fik at vide, jeg godt måtte komme udenfor, og det er fordi jeg har hjerterytmeforstyrrelser, men det 
har ikke noget at gøre med min præstation til eksamen overhovedet, men det fik jeg at vide, at det 
måtte jeg gerne  - også i af ham vagten, han sagde, at jeg måtte godt ryge, hvis jeg gerne ville, altså 
det var fint nok for dem… og så gjorde vi det… og altså jeg forstod ikke helt, hvorfor jeg fik lov til 
det, men der var ikke andre, der fik lov, og så fik jeg lov, altså resten…alle eksaminerne, og så 
skulle jeg bare forklare, hvordan det så havde påvirket mig senere…eh og det synes jeg faktisk…. 
Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg synes det er en god ide eller ej – at få lov til at ryge under 
eksamen. For jeg kunne faktisk godt se, det faktisk var ret dumt, at jeg gik ud og røg nogle gange… 
for eksempel var jeg sindssygt presset til skriftlig fransk eksamen, den er godt nok på fem timer, 
men altså der havde jeg sådan virkelig, virkeligt travlt… men det var ikke, fordi jeg ikke røg af den 
grund… der var stadig en gang i timen… og det var jo dumt, fordi jeg kunne jo have brugt de der… 
ja, alligevel fem minutter hver gang man gik ud… altså til at lave det, ikke også 
 
I: Så der følte du ligesom det var en.. 
 
R: Ja der var det en hæmsko, det med jeg vidste, altså det var den der med, at det skulle jeg… men 
til for eksempel skriftlig samfundsfag, som er seks timer, der tror jeg virkelig det reddede min 
opgave til sidst, at man kunne komme ud og slappe af , også fordi den er meget oplagt til, at du har 
først den der time, så går du i gang med at skrive, og så har man to, du har faktisk tre forskellige 
opgaver, man laver… altså det passer faktisk meget godt, med at når du har lavet fælles delen så 
kan du gå ud og ryge, og når du er færdig med delopgave et, to…altså… så den ligesom mere lagde 
mere op til at man kunne gå ud og ryge i de forskellige dele… og der syntes jeg, det fungerede 
sindssygt godt.  
 
I: Ja… Så det er både og det der med at det er en stress, altså det kan både være stressfaktor, men 
det kan også være en hjælp mod stress?  
 
R: Ja, nemlig… altså… 
 
I: Lidt ligesom, der er jo også nogen, der har noget med at spise et stykke slik, når jeg har læst fem 
sider, så har du det på samme måde med cigaretten? 
 
R: Ja.  
 
I: Hvad hvis du så har haft en dårlig dag, ved du så, at du ryger mere, altså at det er sådan.. 
 
R: Humørs bestemt? 
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I: Ja. 
 
R: Altså jeg ved, at hvis jeg er rigtig vred, så ryger jeg mere, altså sådan hvis jeg er virkelig sur over 
et eller andet, eller hvis jeg er virkelig, virkelig glad, hvis jeg lige har fået et eller andet og vide, 
eller hvis der har ændret sig noget eller et eller andet, så går jeg altid ud og ryger, det sådan en 
indskydelse, og det er lige meget, om jeg har røget for ti minutter siden, jeg går altid ud og ryger… 
ehm men jo, jeg tror altså, hvis jeg er alene og har en dårlig dag, så ryger jeg mere, end hvis jeg 
havde det fint, men jeg tror ikke hvis jeg er sammen med andre.  
 
I: Øhm nej… har du en kæreste?  
 
R: Øh ikke længere, men jeg har haft det, mens jeg røg.  
 
I: Røg han også?  
 
R: Ja det gjorde han 
 
I: Tror du, hvis du fik en kæreste, som var total mod rygning, ville du date ham alligevel eller?  
 
R: Det havde jeg faktisk på et tidspunkt, fordi min første kæreste, han røg ikke og det var faktisk, 
der hvor jeg startede med at ryge, sådan deromkring hvor jeg begyndte ryge fast, der var jeg 
sammen med ham, og det skændtes vi hele tiden over, altså virkelig, fordi han gad ikke at være 
sammen med mig hvis jeg havde røget… øhm og blev sådan sur og irriteret hver gang jeg skulle ud 
og ryge, og det kan jeg på sin vis også godt forstå, det er super nederen at være sammen med en 
person der ryger, når men ikke selv gør det… øhm men det afholdt mig ikke fra at date ham 
overhovedet…men på det tidspunkt var vi også kærester.  
 
I: Okay så du begyndte mens.. 
 
R: Ja der havde vi alligevel været sammen i et år, altså det var ikke grund nok til at slå op, men min 
kæreste efterfølgende røg også.  
 
I: så ham hvor han ikke røg, nu siger du I skændtes, var det fordi han syntes, det var ulækkert, eller 
du var dum for at gøre det? 
 
R: Jeg bare for det første han syntes det var dumt, hvorfor starte, det giver jo ikke nogen mening.. 
øhm også fordi det er jo ikke fedt at ligge tæt på en person, der lige har røget, det er det jo ikke, og 
det jo heller ikke så charmerende at kysse, lige efter man har været ude og ryge.  
 
I: Nej  
 
R: Tror også han tænkte sådan meget på, hans familie var sådan lidt speciel, de var sådan meget 
pæne i det – og de var meget konservative og boede i sådan en villa familien havde ejet det sidste 
århundrede på Frederiksberg og sådan – altså pæne.  
 
I: Og du var ligesom lidt for rebelsk?  
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R: Nej for jeg kunne egentlig godt tilpasse mig det, for det er også det, jeg selv ikke kommer fra, 
men det med jeg røg det passede bare ikke helt ind i det, det gjorde det bare virkelig ikke… 
 
I: okay så der er igen noget med kontrasten, der går ind og sådan.. ja den pæne pige, der var lige 
pludselig ikke så fedt?  
 
R: Nej og jeg syntes også det var sådan lidt pinligt at skulle gå ud og ryge eller sådan, det var ikke 
helt sådan rart…ehm.. 
R: Og så tror jeg også – så var jeg også i Florida med min veninde, som bor i Florida, og der har de 
et helt andet forhold til rygning, end vi ligesom har…øh, og jeg kan huske, at jeg var nede og 
besøge hende, og hun var ligesom meget sådan, du må, altså mine forældre ved godt du ryger, og du 
kan sagtens ryge når du er her hjemme og så videre, men måske gøre det lidt diskret…også fordi jeg 
skulle bo hos hende sådan tre uger, så jeg tænkte okay super... 
 
I: Så det var måske lidt svært?  
 
R: …de må ikke se mig ryge… fedt.. Men øhm, der var alle, der var hendes veninder sådan….sådan 
du ved, okay, altså der var det sådan virkelig tabubelagt at ryge… og der kunne man godt se hvis du 
lige gik ned ad gaden, i de der exceptionelle pæne villakvarterer i Florida og røg, så blev du 
VIRKELIG stemplet…altså, det var sådan, det gjorde man bare ikke, og jeg var, jeg skulle også 
med hende fordi hun gik på High School på det tidspunkt, og jeg var med hende og gik i en af de 
samfundsfaglige klasser, i, ja det to uger, og så havde hun ferie i den sidste uge…i to uger, og der 
var det også sådan at jeg fik, ikke sådan direkte at vide at jeg ikke måtte ryge, men der var ikke 
nogen, der skulle se mig gøre det, altså hvis ledelsen eller lærerne havde set at jeg gik ud for at 
ryge, så havde de stemplet mig.  
 
I: Så det der med at få et stempel, som at være, hvad var det du følte, at du blev stemplet som? 
Bortset fra selvfølgelig at være ryger men… 
 
R: Det var bare sådan, altså det der med at, det at ryge det betød også bare, at du havde stjålet en 
knallert på et tidspunkt og tunet den og kørt den ud over en skrænt, og derefter havde du sikkert 
også stukket nogle mennesker ned, og det kunne også godt være du havde stjålet fra dine forældre, 
for at få råd til rygningen, altså… 
 
I: Så det var sådan… så du blev lige pludselig associeret med nogle typer, som du overhovedet ikke 
ville? 
 
R: Ja det var lidt de samme typer, som jeg måske ville blive associeret med i Smørum, men bare i… 
altså i langt højere grad… øhm i Florida… Men det er sjovt, for Florida har det jo meget lettere ved 
rygning faktisk, end mange andre stater har, fordi det i Florida er sådan, der skal du jo være atten år 
for at købe cigaretter, alle andre steder skal du være 21, og der er det bare ikke noget du gør – det er 
også sådan i College, altså nu går hun på College, og jeg spurgte hende om, altså hvordan, hvad 
med rygning?  - og det gjorde hun sgu ikke rigtigt, det gjorde man sig ikke i, jo man røg rigtig 
meget hash, men man røg ikke cigaretter, fordi det var bare ikke en ting derover, og det sådan lidt 
ubehageligt, også fordi jeg følte hele tiden skulle forklarer mig med, men sådan i Skandinavien, der 
har vi et helt andet forhold til rygning, altså jeg sagde… jeg tror, jeg sagde så mange gange, sådan 
at jeg skulle undskylde mig med at jeg var fra Skandinavien… 
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I: Så du følte lidt du skulle forvare faktisk, hvorfor du gjorde det? Altså du skulle forsvare sådan 
rent kulturelt var det okay at ryge, der hvor du kom fra? 
 
R: Lige præcis! Og jeg skulle være sådan… altså jeg slet ikke som I tror, jeg er, overhovedet… 
Også fordi jeg mødte hende i Nepal, hvor jeg var af sted med sådan en humanitær organisation… 
øhm, og der var det også meget sådan, jo vi var to danskere, der røg, og så var der sindssygt mange 
altså alle franskmændene røg, også to englændere, ikke også… øhm men der var ikke andre, der var 
ikke nogen fra de asiatiske eller afrikanske eller mellemøstlige lande, der røg, og det havde de det 
faktisk… jeg tror de havde det seriøst svært ved, at vi røg, de syntes, det var underligt, og de forstod 
slet ikke, særligt, altså dem fra de mellemøstlige lande, ikke også… de syntes det var SÅ sært, at vi 
gjorde det… øhm og de ville ikke… altså sådan, de troede at også at de ville blive påvirket af, hvis 
de stod i nærheden af os. Vi prøvede sådan at forklare, at det cigaretter og man ikke bliver påvirket 
af det, men det troede de ikke på. Men jeg tror heller ikke, de vidste, hvad forskellen var på 
cigaretter og hash… øhm men det var, altså det var meget sjovt at se, hvordan det sådan kulturelt 
har et helt andet billede på det, ikke også?…Også da jeg var i Frankrig sidste gang, der røg alle, 
ALLE…altså det var fuldstændig normalt, der er det jo unormalt ikke at ryge.. 
 
I: Ja, tror du det ville have været, altså tror du ville være begyndt at ryge hvis vi for eksempel havde 
en regel i Danmark om, at man først kunne købe cigaretter, når man var 21 for eksempel, i forhold 
til atten? Ville det have gjort noget i, at man lige var de år ældre? 
 
R: Altså det er jo sværere i så fald eller sådan … 
 
I: Hvis du husker tilbage, ville det have ændret noget? 
 
R: Nej…altså jeg tror, det ville have ændret på den måde, at man måske havde røget mindre fordi 
det var så svært at få fat i, men samtidig så… altså jeg startede, da jeg var fjorten og jeg købte mine 
egne cigaretter som fjortenårig, det handlede jo bare om, man skulle finde de steder hvor man 
kunne købe dem, altså, og hvor at…altså jeg fik også min venindes sygesikring, og jeg sad og 
overmalede mit studiekort med neglelak for at sådan der at skrive et andet årstal, så vi kunne bruge 
det alligevel… altså man finder jo sine metoder, ikke også? 
 
I: Så det har aldrig været et problem for dig heller at købe cigaretter, på trods af du var under atten? 
 
R: Jo nogen gange har man fået et nej – men sådan… 
 
I: men generelt i hverdagen, i forhold til du har røget fast…? 
 
R: Det var ikke noget stort issue, overhovedet, for man kunne altid finde et sted hvor man kunne 
købe det, jeg tænker mere ude sådan, altså ude på landet eller, provinserne og sådan noget – så det 
måske lidt sværere at finde nogle steder, hvor de vil sælge…. 
 
I: Så i København er det ikke ligeså… 
 
R: Nej det er fordi man har så mange muligheder ikke…så kan man bare lige gå over et eller andet 
skummelt sted, sådan kiosk… øh hvor de udelukkende tager kontanter, så skal du nok få dine 
cigaretter, hvis det er det. Og det tror jeg også du ville kunne hvis du skulle være 21, så det tror jeg 
ikke ville være det store… 
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I: Hvad hvis de satte priserne helt vildt meget op? Sådan nu er cigaretter jo ikke billige i forvejen, 
men der er jo mange lande… 
 
R: Ja de koster vist 80kr i Frankrig, altså for en pakke, ikke også…Øh jo, det er måske nok noget af 
det…jo det ville få mig til at stoppe, så længe, altså, hvis jeg havde svært ved at betale det, så havde 
jeg nok… så havde jeg nok ikke stoppet, men jeg havde røget mindre, men jeg tror stadig, så skulle 
det også være meget det blev sat op. Og så tror jeg bare på et eller andet tidspunkt der ville komme 
et sort marked med cigaretter,  altså jeg tror ikke, de skal sætte priserne meget mere op, før der 
kommer et sort marked… øhm så jeg synes, altså jeg synes det, er et fint niveau, det er på nu, man 
synes ikke, man skal sætte pakker ned til tyve kroner, men synes heller ikke de skal op til 60 
altså…. 
 
I: Så hvis de virkelig satte priserne, lad os bare sige imaginært, de satte priserne op til 100kr per 
pakke, det er rimeligt voldsomt, så ville der, siger du, komme et sort marked. Ville du så også købe 
det på det sorte marked? Det jo reelt set ulovligt, så du ville faktisk gå så langt som at gøre noget 
halvt ulovligt for at få lov til at ryge? 
 
R: Ja. Det kommer an på, hvad det er for et sort marked, men det kan godt være… Jeg tror også det 
kommer meget an på, hvilken situation jeg selv stod i, ikke også? Altså hvis jeg sagtens kunne 
betale, så havde jeg bare betalt det… øhm men, jo altså… der var der også på min gamle folkeskole 
som lige kørte over grænsen, så købte de sindssygt mange kartoner med tilbage og så begyndte de 
at sælge dem altså. Og det… der tænkte du jo ikke over du faktisk gjorde noget, der virkede som 
ulovligt, men det er jo det samme, som hvis du skaffer, ryger hash for eksempel…. nu lyder det, 
som om jeg gør det, det gør jeg virkelig ikke, jeg tror jeg har røget i alt tre gange måske. Men altså 
når man gør det, så skaffer man det jo også på det sorte marked, men det er jo ikke sort, når det er 
åbent på Pusher Street, eller sådan, jeg tror heller ikke, det ville blive sådan… 
 
I: Men der stadig, alligevel, på trods af at prisen ville være så høj, så er der stadig en værdi i det at 
ryge, som er stort nok til ligesom at drive det?  
 
R: Ja… det tror jeg,og det ville være rigtig, rigtig dumt, fordi man ville kunne kontrollere, hvad der 
kom i på det sorte marked… altså sidste gang jeg var i Nepal, der købte jeg sådan sindssygt mange 
pakker med tilbage, for de kostede halvanden krone, problemet var bare hver gang man røg dem, så 
blev man syg, fordi man… altså kroppen kunne slet ikke tåle alle de tilsætningsstoffer der var i 
dem… 
 
I: Så der er alligevel et eller andet sundhed der, at der skal heller ikke være hvad som helst i dem, 
måske det lidt ligesom at tage stoffer, det er aldrig rigtig rart at vide hvad der er i?  
 
R: Lige præcis. … jamen også det der med, nu har der også været rigtig mange sådan historier 
omkring hash, og det var nok grunden til jeg stoppede altså, eller sådan, jeg har aldrig gjort det som 
sådan fast, eller noget som helst. Men grunden til jeg sådan blev afskrækket fra det, har været, at så 
er der kommet rottegift i, eller opvaskemiddel, eller hø, eller et eller andet, andet, for sådan at fylde 
pladsen ud, eller gøre folk mega afhængige, og det er bare sindssygt farligt altså, det med du 
overhovedet ikke ved hvad det er du ryger.  
 
I: Så der er sådan en sikkerhed i, at man ved, der er alligevel kontrolleret system over det her? 
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R: Hmm…klart! Også fordi jeg kunne mærke sådan, når jeg røg de der cigaretter fra Nepal, så var 
det bare meget tydeligt, at jeg blev meget påvirket af dem, og det syntes jeg også var sådan lidt 
underligt, fordi det bliver jeg ikke af normale cigaretter overhovedet, altså den der, hvad kan man 
kalde det… være nikotinskæv ikke også? Men bare i en meget voldsom grad, og det var ikke så 
fedt…og det var også sådan når mine venner røg dem, så blev de også altid syge på en eller anden 
måde, for der var ikke nogen af os der kunne tåle de der cigaretter… 
 
I: Nej det lyder ikke så fedt… 
 
R: Nej der var sådan fire gange så meget nikotin i, som der er i normale danske cigaretter, fordi jo 
bare, altså,  der er jo ikke nogen EU standarder dernede overhovedet, så de propper jo bare i hvad 
de kan.   
 Interview: S (2) 
 
I: Hvor gammel er det, du er?  
 
S: 19 
 
I: 19? – okay  
I: Og hvornår begyndte du at ryge, ikke sådan helt, men allerførste cigaret nogensinde, fuldstændig?  
 
S: Øhm….der var jeg 13… 
 
I: 13?  
 
S: Ja jeg var ikke fyldt 14 endnu 
 
I: Okay, så det har været i syvende klasse ellers sådan noget?  
 
S: Ja 
 
I: Kan du huske sådan situationen? Hvordan det startede? 
 
S: Øh ja…Det var super mærkeligt faktisk, men det var fordi at øh… jeg var sammen med nogle 
veninder, også havde jeg bare, så ville vi ud på Christiania og købe en joint, og så var det sådan, så 
var vi nødt til ligesom at kunne indhalere, inden vi gjorde det… 
 
I: Okay så det var derfor I…I skulle lære det?  
 
S: Ja det var sådan, det begyndte… øhm ja… 
 
I: Okay, så du lærte simpelthen at indhalere fra starten af? 
 
S: Ja – eller det var i hvert fald formålet 
 
I: Sådan noget med at indhalere og sådan, hvor fik du den information fra – sådan var det fordi der 
var nogen ,der røg, du kendte?  
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S: Det var min… på Zahles i syvende klasse blev man delt op sådan fire spor, og så kom der en 
masse nye elever udefra ind… og så kom der en pige ind i min klasse, der havde gået, hun havde 
startet et år for tidligt i skole, på sin gamle skole, så hun var venner med folk, der var et år ældre 
end os agtigt… så hun havde ligesom fået alt den her information og var kommet ind i min klasse, 
og gav ligesom den her information videre.  
 
I: Okay, så du lærte det ligesom igennem en lidt mere erfaren ryger?  
 
S: Ja præcis 
 
I: Da I så havde prøvet det der med sådan at indhalere første gang, røg du så bare derfra, eller var 
det sådan..? 
 
S: Ja stort set 
 
I: Stort set. Også i hverdagene?  
 
S: Ja…men det var også, fordi det var sådan, på det tidspunkt, hvor man kunne købe sådan nogle 10 
pakkers … øhm, og så med mentol, så det var sådan, det virkede ikke, som om det var så slemt, og 
det var nok ikke så meget, jeg røg den gang, det var ligesom i hvert frikvarter, for så blev det lige 
pludselig sjovt at gå ud og sådan noget der…tror jeg. 
 
I: Så du er allerede der gået ud… altså var I mange allerede der, der gjorde det eller?  
 
S: Nej, vi startede ligesom bare med at være mig og hende, der var kommet ind, og så kom det bare 
lidt efter lidt, så blev vi alligevel lidt mange. Og så var det bare hyggeligt. 
 
I: Kan du sådan huske, hvorfor egentligt begyndte du? Altså var det fordi, så havde du noget socialt 
sammen med hende eller?  
 
S: hmm…så tror jeg bare… eller det ved jeg ikke rigtigt… ja så tror jeg måske lidt at så….måske 
var det også fordi, det føltes bare sådan lidt naturligt på en eller anden måde, og det var meget 
sådan… det ved jeg ikke, det var måske, og fordi det var sådan lidt spændende, eller fordi det var 
sådan lidt voksent eller et eller andet…det ved jeg ikke rigtigt.  
 
I: Ja… så det var måske sådan…ikke sejt, men?  
 
S: Ja, jo…sådan bare et eller andet med…sådan ja…jeg ved det ikke rigtigt, jeg kan ikke så godt 
huske det det, men jeg tror, der var et eller andet med at føle sig lidt ældre, og man var sådan lidt 
…ja  
 
I: Har du mange venner…altså var i mange sådan der, der begyndte at ryge?  
 
S: Ja, vi var alligevel sådan… - fem, syv, otte piger  - og så var det dem, der ligesom også var 
veninder…så det var sådan…det faldt bare, altså der var nogen af dem, der begyndte at tænke 
nå…fordi de var lidt bedre til at stå fast ved det agtigt, men så tror jeg, så kom de alligevel lidt alle 
sammen, og nu ryger stadig vi alle sammen i dag… 
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I: Så den har bare hængt ved? 
 
S: Ja præcis 
 
I: Så du har aldrig haft en periode hvor du bare var fest ryger eller sådan? 
 
S: Jo når jeg har prøvet at stoppe med at ryge ,men altså jeg startede med sådan at ryge i 
hverdagene, og så siden hen været sådan: ej okay nu er det lidt ulækkert, måske jeg skulle prøve at 
stoppe, og så var jeg sådan her: jeg gør det kun til fest, og så sker det alligevel… jeg har prøvet at 
have de her perioder, nogen gange længere perioder, hvor det er gået meget godt – men så det 
stadig været sådan…ja til fest… 
 
I: Ja okay…så du har mange venner der ryger…kan du huske hvor mange, bare sådan cirka, da du 
gik i gymnasiet, hvor mange tror du cirka der røg? 
 
S: I gymnasiet var der virkelig mange…eller der også, det også det der med, at syv mand tror hver 
mand stjæler, og der var også virkelig mange der var oppe i kantinen, og jeg kan huske, når jeg kom 
i kantinen og så alle de mennesker der var der, så var jeg alligevel sådan: wow, det var alligevel, 
altså vi går virkelig på et stort gymnasium…men øhm jeg tror alligevel, vi var sådan, ikke 
halvdelen af gymnasiet, men sådan de 35 procent agtigt.  
 
I: Det er også mange alligevel en tredjedel… 
 
S: Ja præcis 
 
I: Så dem du gik sådan i klasse med, også i gymnasiet, dem du gik sammen med, det var også dem 
der røg? 
 
S: Øh ja…fordi…ja jo, det bliver det lidt, tror jeg, det var ikke sådan, det umiddelbart startede, men 
jeg tror lidt, det bliver sådan, for så kommer man ud i frikvarterene, og så kommer det naturligt, at 
man snakker sammen fordi man, nu har man ligesom brugt den tid sammen agtigt ikke?  
 
I: Så synes du, der var sådan en opdeling af rygere og ikke-rygere? Sådan naturligt efterhånden? 
 
S: Ja…jo, det synes jeg. Altså selvfølgelig kunne man sagtens snakke med de andre, men det blev 
bare sådan…ja det var også, sådan føler jeg også, det var for ikke-rygerene, det var også mere 
naturligt for dem at være sammen - agtigt, sådan selvfølgelig vi var alle sammen, sammen og kunne 
godt, og synes det var sjovt og sådan noget ikke…men jeg tror bare det var lidt mere naturligt, at 
hvis man skulle over at købe, så går man sammen med dem som ligesom, alle skal over og have 
cigaretter…så går man sammen, så der kommer lidt sådan en opdeling…ja 
 
I: Kan du sige sådan, det er måske svært at forklare, og jeg ved ikke om der er et svar på det…men 
tror du, der er, sådan hvis du bare tænker tilbage på din egen klasse, er der forskel på de typer, som 
ryger, og dem som ikke ryger?  
 
S: Hmm…lidt måske, altså…. 
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I: Det kan måske blive lidt meget stereotypt, hvis man skal svare på det, men.. 
 
S: Ja..men ja, sådan både ja og nej. Jeg synes i folkeskolen var det mere sådan, men i gymnasiet der 
var det lidt, der var der alligevel sådan lidt mere…der var det lidt mere flydende med, hvem der røg, 
og hvem der ikke røg… men jo der var helt sikkert…altså jo det var der, der var lidt forskel på det 
tror jeg… 
 
I: Hvordan sådan? 
 
S: Jeg tror bare de…altså nogen af dem af meget sådan nogen…dem der måske godt kan lide…det 
er ikke nødvendigvis dem, der drikker mere eller noget vel, men måske dem der godt kan lide at 
vise, at de drikker mere eller et eller andet, ligesom…. 
 
I: Så dem der er lidt mere festaber..eller? 
 
S: Ja præcis, jeg tror, at der går…der kommer lidt mere den der opdeling… 
 
I: Kommer du fra København af eller? 
 
S: Øh…jeg er fra Brøndbyøster rigtigt, øhm men jeg har altid gået på Zahles, så jeg har altid været 
sådan i København.  
 
I: Er der en forskel på, hvordan man ser på rygning ude i Brøndbyøster, og hvordan man ser på 
rygning i København? 
 
S: Altså begge steder var det væsentligt normalt, vil jeg sige, tror jeg…altså sådan… øhm, men jo, 
altså lidt på en anden måde, jeg kunne godt mærke på mine forældre, da de ligesom fandt ud af det, 
så var de meget sådan der, prøv at kigge herude i Brøndby-agtigt, kun taberne der ryger… altså 
sådan, at det måske var folk, der havde det dårligere, der røg cigaretter, mens inde i København der 
var det lidt sådan noget med at alle, altså der ryger alle bare næsten… eller ikke alle, men der er 
bare mange andre typer, der gør det, at man ser jo ikke sådan københavnerpigerne i Brøndbyøster 
sidde og ryge cigaretter og drikke caffe latte agtigt vel? Der ser man mere…sådan…altså min 
overbo Johnny med sin hund, der sidder og ryger en cigaret eller et eller andet…sådan der…. 
 
I: Okay så det er nogle andre typer, der gør det det? 
 
S: Ja præcis…jeg tror bare, det var sådan…og så kunne jeg ikke rigtigt…så tror jeg bare det var 
mere normalt i København… der var mange forskellige, der gjorde det.  
 
I: Hvorfor tror du, det er sådan at piger i København, altså der er jo virkelig mange piger i 
København, der ryger, sådan…fordi det er jo rigtig nok, rygning har altid haft den der,  sådan det er 
ikke så fedt…nu kommer jeg også selv ude fra provinsen af, hvor det også er sådan, jamen det er 
måske ikke de seje, der ryger, og så kommer man herind, hvor det netop er sådan, hvad tror du, det 
er, der gør det?  
 
S: øhm…jeg ved det ikke rigtigt, altså jeg tror…jeg tror måske meget af det, altså nu var 
det…meget af det er måske det her sociale i det, hvor…det kan jo også sådan lidt social at dele en 
cigaret, sådan og lige, du ved: ej lad os lige tage en cigaret, så står man lige og diskuterer små 
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emner. Og så tror jeg også…det ved jeg ikke, hele det der café, bar, byliv inde i København gør 
også bare der startede sådan et forum for det, for så sidder man sådan…der er bare et eller andet 
hyggeligt ved at diskuterer og snakke over en cigaret, ellers sådan…det bliver sådan, det ved jeg 
ikke…der er mange piger, der lige sidder og fortæller om det ene og det andet, og så sidder de bare 
og ryger på stribe og snakker om alt og intet – og jeg ved ikke, jeg tror bare, det bliver sådan noget, 
sådan en samtale-fidus-ting…føler jeg 
 
I: Så der meget sådan socialt i det. Er du også… ser du dig selv som at være afhængig, eller har du 
den der: jeg kan godt stoppe i morgen, hvis jeg vil?  
 
S: Jeg har ikke den der: Jeg kan godt stoppe i morgen, hvis jeg vil, altså jeg ved godt, jeg ryger – og 
jeg har det også sådan lidt, at hvis jeg virkelig godt gad, så ville jeg godt kunne stoppe – øhm men 
har jeg også…nu er jeg også bare nået til et punkt, hvor jeg ikke ryger ligeså meget, som jeg plejede 
at gøre, så det er sådan…nu er jeg egentlig fint nok afklaret med, det er okay lige at ryge en cigaret i 
ny og næ, når jeg lige får lyst, fordi sådan modsat til at ryge en pakke hver dag, så kan jeg godt have 
en pakke en hel uge nu…så det er meget rart…men på et eller andet tidspunkt, så stopper jeg nok.  
 
I: Men er der så ikke også noget lidt svært i det der kaffe - café situationer…har du det sådan, så 
bliver der også nødt til at være en cigaret?  
 
S: Nej ikke nødvendigvis, men jeg har det bare sådan…jo nogen gange, men det er ligesom hvis 
man ser et eller andet stykke kage, så får man lige pludselig lyst til et stykke kage, altså hvis man 
ser, altså så hiver ens veninde lige en cigaret frem, så får man: ej jeg kunne egentlig godt bruge en 
smøg lige nu, så bliver man lige sådan mindet om det, og så får man lyst til det…og så tror jeg bare 
sådan 
 
I: Så det er ikke sådan noget med, hvis du bare drikker…det er der jo nogen der har, drikker et glas 
vin eller kop kaffe, så… 
 
S: Ja et glas vin, der kan godt forstå det, jeg synes altid med alkohol, der går cigaretter hånd i hånd, 
altså sådan…jeg har ikke været ude en gang uden at ryge en cigaret, det tror jeg ikke, jeg kan. Men 
drikke kaffe eller sådan noget, det ville jeg godt kunne…det gør jeg nu… (Henviser til den kop 
kaffe hun har i hånden) 
 
I: Hvad ville kunne få dig til at stoppe sådan for good? Er der en eller andet motivation, som gør 
det? 
 
S: Øhm… det ved jeg ikke… Jo hvis jeg var gravid ville jeg ikke, så ville jeg stoppe, fordi det ville 
have komplikationer  for barnet, ellers så hvis jeg flyttede til sådan noget som Australien, eller 
noget, hvor de er mega dyre, så ville jeg ikke gide….og hvis det blev sat op 100kr pakken, der har 
jeg nogle veninder, der er sådan: ”ej det ville jeg godt gide”, men det ville jeg simpelthen ikke 
kunne…det ville jeg synes var alt…så ville det være en ren principsag, så det ville jeg simpelthen 
ikke betale for det.  
 
I: Så der ville det være sådan, der ville de værdier, som du tilegner det nu, det ville simpelthen ikke 
være prisen værd? 
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S: Nej, præcis!...det ville jeg synes var fjollet ,så tror jeg også det ville være sådan lidt fjollet, så 
hver gang man har røget en cigaret, så tænk over, sådan 100kr for en pakke cigaretter, så tror jeg 
måske også det ville få sådan et turn…det, ville jeg i hvert fald synes, var fjollet og bruge så mange 
penge – eller også ville jeg begynde at ryge hjemmerullede. 
 
I: Nu snakkede vi om dine forældre før, ryger dine forældre? Eller har det gjort?  
 
S: De har begge to røget – øhm min far har gjort det da han var ung før at jeg overhovedet…og min 
mor hun gjorde…jeg har to brødre, og jeg er faktisk det eneste barn, som hun ikke har røget 
cigaretter med…øh men ja, hun har jo, hun røg i elleve år tror jeg, så… 
 
I: Hvad med dine brødre har de? 
 
S: Min ældste bror han har røget i rigtig lang tid, han er lige stoppet nu, startede med at ryge e-
cigaretter og nu er han så stoppet helt… øhm min anden bror han har røget sådan lidt on occassion, 
når han sådan lige har haft lyst, han har aldrig været det rigtigt…så det gør han kun sådan i ny og 
næ, en gang sådan hver tredje måned, når han har lyst til det 
 
I: Hvilket brand ryger du forresten?  
 
S: Marlboro Gold – primært 
 
I: Har du altid gjort det?  
 
S: Nej jeg startede med at ryge blå LM, eller først grønne LM, og så blå LM… også har jeg røget 
gule Kings…og så har jeg røget blå Camel og nu ryger jeg Marlboro Gold.. 
 
I: Så du har været et godt stykke rundt – hvordan havde du det med, det er jo ikke så lang tid siden 
at Marlboro, de har jo altid haft billeder på, men Marlboro var jo nogle af de første til at lave de der 
virkelig klamme billeder, som er kommet nu – hvordan havde du det med det?  
 
S: Jeg har købt sådan et…øh, et cigaret case…så jeg tømmer simpelthen min pakke over i det…jeg 
gider ikke….det kommer lidt an, på hvad for en jeg får, men altså…hvis jeg får en, hvor det er 
sådan impotens eller sådan noget, så kan jeg godt klare at kigge på den, men hvis det sådan noget 
klamt noget med øjet eller et mærkeligt foster, så gider jeg ikke se på det … 
 
I: Så det er simpelthen skiftet til noget andet? 
 
S: Ja 
 
I: Men du kunne ikke finde på at skifte til et andet brand, altså for eksempel hvis du ikke havde dit 
case med, ville du så for eksempel kunne finde på at købe et brand med et andet billede på? 
 
S: Nej, nej , nej…så ville jeg…så meget betyder det ikke, men det er meget rart, hvis jeg lige 
husker, jeg har det, så det meget rart lige at putte det der ned.  
 
I: Så lige at glemme det?  
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S: Ja præcis, for det er sådan lidt ulækkert 
 
I: Hvad er det egentlig sådan, du tænker, der gør det?  
 
S: På billederne eller?  
 
I: Ja 
 
S: Altså sådan…jeg tænker faktisk ikke så meget over det, men altså sådan….det er også, det bliver 
også sådan lidt noget, hvor man laver sjov med det, altså man tager det ret meget på afstand, man 
tager det ikke rigtigt til sig, sådan seriøst…man er sådan der: ej fuck hvor er det ulækkert 
”hahahaha” agtigt, og så ryger man tre cigaretter efterfølgende…det er ikke, fordi man står og 
tænker sådan: ”ej må jeg godt få mine penge tilbage, jeg vil ikke have den her pakke alligevel”, så 
det er sådan lidt mere sådan, jeg tror først, det slår en, når man har været sådan…ude og røget vildt 
mange cigaretter og man vågner op dagen efter og har vildt ondt i halsen, det er ikke sundt 
seriøst…eller og så sådan ja… 
 
I: Ellers tænker du ikke rigtigt over det, den risiko der er? 
 
S: Nej ikke rigtigt…selv om man burde 
 
I: Hvad med de billeder, altså nu snakkede du om, hvis man blev gravid, at det kunne få dig til at 
stoppe, hvad med hvor det er sådan en mor, der siger farvel til sine børn, eller nogen der står om en 
seng, hvor de siger farvel?  
 
S: Nej…det skal være grafisk ulækkert, før jeg tager det til mig, altså sådan noget der prøver at 
appellere til sådan noget patos noget der er jeg sådan lidt, nej det tager jeg ikke til mig…men hvis 
det dissideret ulækkert, at se på, så synes jeg det er sådan…bvadr  
 
I: Går du normalt sådan meget op i sundhed eller?  
 
S: Nej…jeg ville ønske jeg gjorde, men det gør jeg slet ikke  
 
I: Det behøver man jo heller – men der er jo rigtig mange, der sådan, for eksempel piger på 
Instagram, som går sygt meget op i sundhed og træner mega meget, det er jo en virkelig stor dille, 
og så alligevel ryger de – hvorfor tror du det er sådan? Hvis du bare sådan tænker, hvis du kender 
nogen eller?  
 
S: Altså det ved jeg faktisk ikke…jeg synes også det er super underligt egentlig…men jeg tror bare 
det sådan, fordi det er lidt – tror det måske er fordi det er, sådan lidt parisertrends, det med at ryge 
cigaretter, altså så man sådan lidt: uhhh… 
 
I: Så det sådan lidt Femme Fatale agtigt? 
 
S: Ja præcis, hvor man skal være sådan lidt…og så tror jeg, det giver sådan lidt…altså for eksempel 
sådan noget med Instagram og selviscenesættelse, tror jeg måske det er for at give en selv sådan lidt 
kant, fordi hvis man bare er sådan total helse og et eller andet, så tror jeg måske, de er sådan: Uhh 
se mig også… 
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I: Så det er lidt sådan at lave en kontrast til sig selv, hvis man er sådan meget dengse eller meget 
sundhedsfreak, så er det en god måde lige at lave en: ”ej men jeg er i virkeligheden ikke så god”? 
 
S: Ja det tror jeg 
 
I: Okay jeg har lige de her billeder, bare sådan fire af dem… 
 
(Billede 2) 
I: For eksempel hende her, nu snakkede vi jo om…ville hun være den her pariser-chick type eller 
hvad tænker du om hende sådan? 
 
S: Ja men der tror jeg mere ,det er sådan fashion-stilen agtigt…altså sådan lidt ligesom sådan noget, 
de der Mary-Kate og Ashley Olsen…sådan lidt sådan noget, lidt det der…heroin chick… 
 
I: Det er sjovt du siger Mary-Kate og Ashley Olsen, tror du, der er mange piger der er begyndt at 
ryge, fordi de ryger jo begge to, det er jo tit man ser et billede af dem. Tror du der er mange, fordi 
de er jo alligevel, det er jo noget, der har fulgt en i lang tid… 
 
S: Ja for man er jo også vokset op med dem…Jo, jeg har i hvert fald rigtig mange veninder der ser 
op til dem sådan stilmæssigt og sådan skønhedsmæssigt, hvordan de ser ud og sådan…så det kan 
godt være, det også har betydning, for de godt vil være sådan lidt… 
 
I: Så det er måske sådan lidt ubevidst? 
 
S: Ja det tror jeg godt, det ville kunne være 
 
I: Så de tænker, ej det måske alligevel meget sejt?  
 
S: Ja det tror jeg 
 
I: Hvad med sådan et billede som det her, hvad tænker du om det? (Billede 6) 
 
S: Der tænker jeg….det ved jeg ikke…der tænker jeg bare sådan, lidt 70’er hvor det måske var okay 
at ryge cigaretter, hvor der ikke rigtig var nogen der sådan, og det måske også…altså der er jo 
mange…det tænker jeg, når jeg ser det der billede…at det sådan lidt… 
 
I: Sådan lidt retro? 
 
S: Ja præcis 
 
I: Hvad så med sådan en som ham her? (Billede 4)   
 
S: Altså, der tror jeg at det…der tror jeg han gør for ligesom at være en charmør og vise han ikke 
sådan…for hvis cigaretten ikke var der agtigt, så ville han næsten bare se fjollet ud…altså sådan… 
så tror jeg, det er sådan lidt at – igen det med at det slemme element, at vise at man ikke er sådan 
total dengseagtigt.  
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I: Så fordi han er sådan lidt pretty-boy agtig, …. 
 
S: Så det ligesom at hvis han har en cigaret, så er han lidt slem.  
 
I: Kender du hende her? Hun er blogger, hun er Hollandsk blogger? (Billede 7) 
 
S: Nej det gør jeg ikke… 
 
I: Hvad tænker du om hende som type? 
 
S: Der er det igen det der…altså der føler jeg igen, det er for at være sådan lidt…igen for at være 
sådan lidt bad, også fordi hun står med den der leopardjakke, sådan lidt Courtney Love agtig…på 
en eller anden måde…. 
 
I: Så der er igen det der Femme Fatale over det? 
 
S: Ja 
 
I: Hvis du skulle tænke på de piger, som ryger, som du kender, eller bare som du ser i gadebilledet. 
Har det så også sådan en sammenhæng mellem hvilken stil, man har og tøj, man går i? 
 
S: Jeg tror, det er fordi…jeg tror det passer til rigtig meget, tror ligesom også det er det gør det… 
sådan fordi hvis man har sådan helt København stort, på sort, på sort stil, så passer det til det, fordi 
så er man fancy, så er man sådan edgy, så er er man et eller andet…også hvis man går i genbrugstøj 
og har lidt uglet hår og sådan noget, så passer det også til det, om det er hjemmerullet eller ej, så 
ryger man cigaretter for at være sådan lidt ligeglad med det hele, lidt ligeglad med, hvad folk synes 
og hvad ligesom til ens stil…og så tror jeg også at…altså det passer bare sådan lidt til alle de 
forskellige stilarter, man ser i gadebilledet, der er ikke rigtig nogen stil…jo så ville det være, hvis 
man gik sådan i total suit og sådan…pænt mor tøj, at det ville se lidt mærkeligt ud, hvis man 
så….det ved jeg ikke rigtigt… 
 
I: Hvis man så røg samtidig?  
 
S: Ja det ville være sådan det eneste tidspunkt, jeg ville være sådan: okay det ser lidt underligt ud 
 
I: Så det er sådan ligesom alle typer, der gør det. Der er ikke nogen hvor du tænker…? 
 
S: Nej der er ikke noget tidspunkt ,hvor jeg tænker, det ser mærkeligt ud.  
 
I: Okay. Har du det så også sådan, når du siger forskellige typer, der ryger, det bliver meget 
stereotypt at stille det op sådan selvfølgelig…men har du det så også sådan, at fordi man ryger, så er 
det også lettere at komme i kontakt, med som måske umiddelbart ikke er… 
 
S: Til fest i hvert fald, så synes jeg det er super let. For der er det sådan der, må jeg låne en lighter, 
det er altid en vildt let icebreaker-agtigt…for ligesom at komme i kontakt med en eller 
anden…øhm…men det tror jeg også afhænger af hvem man er som person, fordi der er jo mange 
typer der sådan, der ikke har noget imod ligesom at spørge folk om ting og sager. Så tror jeg måske 
mere, hvis man er sådan lidt indadvendt, og man så er afhængig af cigaretter og har man lige har 



	   100	  

brug for en lighter, så er man lidt tvunget til at gå hen og være sådan lidt: Hej må jeg ikke lige låne 
en lighter…Så det er lidt lettere, du har lidt en undskyldning for at snakke med folk, hvis man føler, 
man har brug for en agtigt.  
 
I: Ville du beskrive dig selv som at være sådan mere indadvendt eller udadvendt, type?  
 
S: Udadvendt 
 
I: Tror du det ville have været anderledes hvis du havde…altså hvis du ikke havde været den 
udadvendte type, når du sådan tænker tilbage til, da du startede med at ryge…havde det gjort nogen 
forskel tror du? 
 
S: Hmm…det tror jeg ikke…det…så ved jeg faktisk ikke, om jeg var begyndt at ryge eller ej.  
 
I: Men var det, fordi du allerede på det tidspunkt hang ud med nogen måske, sådan er det jo, der er 
jo nogen, der er mere udadvendte end andre og har en større tendens til… 
 
S: Det ved jeg ikke. Jeg tror, det fordi, at jeg fra da jeg var helt lille af, har set super mange film, og 
super mange alternative film, og super mange film for sådan et lidt ældre publikum, tror jeg, hvor 
der bare var meget rygning og meget alt muligt i, som gjorde, at man var lidt mere nysgerrig 
omkring de ting. Og så når man automatisk fik en ven og begyndte at snakke om sådan nogle ting, 
så tror jeg bare, det kom lidt af sig selv. Jeg tror faktisk ikke det havde gjort en sådan en stor 
forskel…måske hvis jeg havde været indadvendt, så havde jeg nok begyndt på det selv, tror jeg.  
 
I: Så der har været sådan en…der har været rimelig stort mediebillede på det, der har givet dig et 
billede af rygning?  
 
S: Ja…sådan… 
 
I: Hvad var det sådan, der tiltalte dig ved det? 
 
S: Øhm…det var igen sådan noget med, for eksempel Pulp Fiction og sådan noget, som jeg havde 
set vildt mange gange i syvende klasse, hvor man var sådan der, der var det igen…der var hun 
(Uma Thurman) igen sådan Femme Fatale-agtig og sådan røg cigaretter og var flot, og spændende 
og sådan lidt mystisk, eller et eller andet ikke? Og så når der var mange kvinder i film, der sådan 
blev portrætteret og igen også det der lidt….så tror jeg også, det kom når man var sådan i 
teenageårene  og godt ville gøre sådan et lidt oprør agtigt, og man ser sådan alt det der oprør på 
film, så er man sådan lidt sådan der: ”Uhhh….” 
 
I: Det var en let måde at gøre lidt oprør på? 
 
S: Ja præcis! Det kræver ikke så meget…. 
 
I: Har du nogensinde været ude for en situation, hvor du sådan følte, at det ikke var okay at ryge – 
altså hvor du ikke følte dig udsat, men følte det var forkert i situationen? Eller følte dig usikker, 
fordi du var den der røg? 
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S: Altså jeg kan ikke lide at ryge cigaretter foran min mor.  Hvis for eksempel… der føler det 
sådan: hmmm….også bare fordi man bliver belært så meget, tror jeg… øhm det tror jeg er det 
eneste tidspunkt, hvor jeg har det, så har måske haft det sådan…jeg synes ikke det er okay, det der 
med, det er der nogen, der er ligeglad med…men jeg synes ikke, det er okay på perroner, hvis man 
sidder inde i de der…altså jeg synes det er latterligt, at der er blevet ikkeryger rundt på hele 
perronen, men hvis man sidder inde i de der indelukkede venteværelser, der synes jeg ikke det er 
okay at tænde en cigaret, for der synes jeg ikke, man tager hensyn til de andre, der er der. Eller hvis 
man står i en elevator eller et eller andet, så synes jeg bare man er en idiot, hvis man tænder en 
cigaret, så synes jeg, man er sådan…du ved, det at man ryger behøver jo ikke at gå udover andre, 
det synes jeg ikke.  
 
I: Så du tager også sådan hensyn, til når du går på gaden for eksempel? 
 
S: Ja, ja…nu kunne jeg for eksempel ikke finde på at tænde en cigaret nede på metrostationen eller 
et eller andet, de arealer…det ville jeg ikke gøre, fordi du ved, så går det bare udover mange andre. 
Det er sådan det, hvor jeg synes, det ikke er okay.  
 
I: Ja. Hvad hvis du for eksempel er sådan, ude med nogen, der har børn…jeg ved ikke om du 
kender nogen der har børn. Eller sidder ved siden af nogen på en café der har børn, ville du så 
tænde en cigaret, eller tænker du over det? 
 
S: Øhm nej, altså… der ville jeg heller, der tror jeg heller ikke jeg ville tænde en cigaret. Så tror jeg 
ville sætte mig lidt væk og sådan noget… øhm, men nogen gange kan det godt være, jeg ikke sådan 
helt tænker over det, hvor jeg godt….men egentlig synes jeg ikke, det er okay, så hvis jeg tænker 
over det, så synes jeg ikke selv, jeg gør det. Men det er sådan…hmm ja…hvis man lige bemærker 
det, kan ikke lige komme i tanke om et tilfælde, hvor det er sket.  
 
I: Nej, det var også bare….Hvornår startede du egentlig på at gå i byen og sådan noget? 
 
S: Øhm… også i ottende, ikke gå i byen, men sådan gå ud, slut syvende, start ottende, hvor man 
sådan begynder at drikke og være hjemme hos folk. Men altså det synes jeg også er mærkeligt nu, 
når jeg ser folk der sådan…det føles bare sådan vildt mærkeligt. Men det var også bare, fordi man 
var virkelig sådan, når man gik der…så, så man det bare agtigt…og så tror jeg bare, det var det, så 
blev man bare nysgerrig.  
 
I: Ja, så du synes, det er underligt når du ser folk i den alder nu, der gør det? 
 
S: Vildt underligt, ja – også fordi man tænkte jo ikke over det den gang, at ens forældre havde ret i 
at man var sådan der for lille, der tænkte man jo bare sådan: nej… og når man så ser det igen, så 
bliver man bare sådan helt: åh gud, det ser så mærkeligt ud…når man står og tænker på alle de ting, 
hvis man har siddet på café, eller sådan noget, hvad folk ikke har tænkt når de…det må sådan have 
tænkt sådan: ”hold da op”… 
 
I: Hvad hvis du ser sådan nogen i den alder ryge?  
 
S: Ja men det…der bliver jeg også sådan hel: ”øhmm..?” For jeg kan huske at Klaptræet de havde 
sådan en regel, hvor man skulle være over 16, for at man måtte ryge cigaretter inde i deres rygerum, 
og det var der bare ikke nogen af os, der var på det tidspunkt. Nogen gange så blev man smidt ud 
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derfra, men det kan jeg godt forstå, de har gjort nu, altså sådan…det er jo helt mærkeligt, at sådan 
13-14 årige sidder inde på en café og ryger… - det ved jeg ikke, jeg synes det er super 
underligt…også fordi der er nogen af dem, vores veninder der er lillesøskende, hvor vi alle sammen 
er sådan: Hmmm… 
 
I: Tror du det har en effekt hvis man har en søster eller en bror der ryger? Altså nu sagde du selv, 
dine brødre røg. Går der et eller andet den vej? 
 
S: Det ved jeg ikke, om der gør, for der er to af mine veninder hvis lillesøstre, de går begge to i 
ottende, og de hverken ryger eller drikker, eller noget som sådan…de…og de har også snakket med 
deres små søskende om det, og var sådan der: hvordan kan det være i ikke gør det? Og sådan noget 
der, og vi gjorde det mega meget da vi var i jeres alder. Og så var de bare sådan der: det var ikke 
rigtigt…sejt på samme måde for dem. Og der tror jeg virkelig, der var sådan virkelig uncool, hvis 
man begyndte at gøre sådan noget.  
 
I: Ja, så det har meget at gøre med, hvilke venner man har? 
 
S: Det tror jeg ja. Ja. 
 
I: Kan du huske sådan, nu sagde du, at i ikke måtte ryge på Klaptræet dengang, og så gjorde I det 
alligevel. Hvordan var det sådan at købe cigaretter? Kan du huske, om det var nemt da man var 
under 18? 
 
S: Altså, ja både og…altså det var fordi, lige der hvor vi gik i skole, var der en kiosk lige rundt om 
hjørnet, som aldrig nogen som helst…havde sådan tager ID for nogen af os – hmm der var det 
superlet at købe cigaretter…og så bare altid i små kiosker, ikke i Seven Elleven, der var det ikke, 
men der gjorde man det heller ikke så meget. Øhm, men i kiosker rundt omkring, der var det 
virkelig ikke noget problem, der var de ligeglade.  
 
I: Så det har aldrig nogensinde,…? 
 
S: Aldrig været noget problem. Det har ikke været sådan, at man har gået flere dage uden 
cigaretter….også fordi der ligger jo kiosker over det hele, så hvis man ikke kunne få det ene sted, så 
gik man over til de andre. 
 
I: Hvordan var det så i Brøndbyøster, var det lettere for dig der også?  
 
S: Nej…jeg tror det var sådan...altså jeg flyttede også til Sverige på et tidspunkt efter der,  der 
kunne man ikke gøre det. Men i Brøndby kunne man sagtens gøre det, men der gjorde jeg det ikke 
rigtigt.  
 
I: Hvorfor? 
 
S: Det var bare sådan, så havde jeg allerede købt, det når jeg havde været i skole.  
 
I: Så I gjorde det kun, når I var flere eller? 
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S: Ja… for sådan… jeg tror også det tidspunkt, hvor man løb tør, det var også kun, når man var i 
skole. Og så tror jeg… jeg kan ikke huske hvordan jeg sådan begyndte at ryge cigaretter for mig 
selv – det gør jeg stadig ikke… men det gjorde jeg meget på et tidspunkt, i starten tror jeg ikke, jeg 
gjorde det.  
 
I: Så du ryger mindre, når du er alene, end når du er sammen med andre? 
 
S: Ja.  
 
I: Hvad med sådan når du har en dårlig dag, afhænger det så også af det eller? 
 
S: Nej det synes jeg ikke…. 
 
I: Heller ikke hvis du er meget stresset? 
 
S: Nej, jeg synes aldrig, jeg har sådan… jo altså hvis jeg er sådan, hvis man er i super dårligt 
humør, så det ikke fordi jeg ikke har røget en cigaret, men så kan jeg godt finde på at ryge en 
cigaret, fordi man er sådan der: åh nu skal jeg lige koble af, eller et eller andet ikke… 
- men ellers sådan nej, så synes jeg ikke, det er påvirket af mit humør sådan, så… det er heller ikke 
sådan at skulle flyve en tur, det har heller aldrig været et problem at skulle flyve mere end et par 
timer, det har været fint nok. Det har ikke været sådan, at jeg har været nød til at købe 
nikotintyggegummi eller noget som helst.  
 
I: Så du er ikke så afhængig, at det bare er et must? 
 
S: Nej.. 
 
I: Du er heller ikke typen der sådan, det er det første du gør når du står op om morgenen? 
 
S: Overhovedet ikke… jeg kan faktisk slet ikke lide at ryge cigaretter om morgenen, jeg ved ikke, 
jeg synes bare det smager mærkeligt om morgenen, det er lidt ubehageligt,  jeg skal sådan 
lige…lige være efter middag i hvert fald. 
 
I: Så det er ikke sådan du noget, du har i din hverdag, som er sådan en… 
 
S: Sådan en fast ting? 
 
I: Sådan en fast vane, som at børste tænder, you know? 
 
S: Nej det synes jeg overhovedet ikke. Det har det været engang tror jeg, men det er det ikke 
længere. Altså sådan noget, hvor man bare glæder sig til at komme ud ad døren og ned til…altså 
sådan til toget for lige at ryge en cigaret, sådan er det overhovedet ikke mere.  Altså jeg synes 
bare… det er fint nok, jeg tror også bare det, det… jeg bor ligesom alene nu, og det har jeg gjort al 
den tid, jeg har gået i gymnasiet, og så kunne jeg bare ryge, når jeg ville agtigt. Så det har ikke 
været sådan, at der var faste tidspunkter, hvor jeg sådan skulle ryge, for nu skulle jeg hjem, og så 
skulle man nå at skjule det, for man havde ligesom kun det der tidsrum i skolen ikke også? Nu er er 
det sådan bare, hvis jeg lige får lyst til det, så sætter jeg mig lige over i vindueskarmen eller… 
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I: Sådan der frihed du lige pludselig har fået har faktisk ændret dine vaner? 
 
S: Ja vildt meget… vildt meget. 
 
I: Så altså du ryger mindre nu? 
 
S: Ja meget mindre nu, end hvad jeg gør i øhm…altså jeg tror, jeg havde tænkt mig at stoppe 
mellem niende og gymnasiet, og jeg tror også, jeg havde det okay sådan lige da jeg var færdig. 
Men så da man kom i gymnasiet så kom der sådan et boost, men så faldt det lidt ned igen, og nu er 
er det faldet endnu mere ned.  
 
I: Ja. Øhm da du gik i gymnasiet, var du så med i sådan mange udvalg og sådan noget? 
 
S: Nej, overhovedet ikke.  
 
I: Kan du huske dem som var det, ja altså…var det bare sådan kutymen at man røg sådan til fester 
og sådan noget? Nu siger du, der var en tredjedel, der gjorde det? 
 
S: Ja også fordi, sådan til fest, så er der jo også lige pludselig mange flere, der ryger. Altså sådan 
dem der ikke ryger i hverdagen, så ryger de lige pludselig også til fest, og så synes jeg at der var 
mange af de der gymnasiefester, hvor man kunne få det sådan lidt der: ”okay jeg var meget mere 
ude i rygerrummet end jeg var inde på danse gulvet” agtigt ikke… fordi det var ligesom de to 
alternativer, der var. Enten var du inde og danse, eller stå på dansegulvet og ikke danse, eller også 
stå ude i rygegården og øhm ryge cigaretter der og snakke med folk. Også tror jeg bare når man er 
fuld og snakker med folk, så kommer man bare til rigtigt hurtigt at tage den ene efter anden agtigt.  
 
I: Så igen det sociale har meget at sige om det? 
 
S: Ja det synes jeg. 
 
I: Okay det bliver et måske et lidt mærkeligt spørgsmål…. men for eksempel, ville du beskrive dig 
selv, som at være ryger? 
 
S: Ja! 
 
I: Så det er et prædikat, du sådan ville kunne sætte på dig selv? 
 
S: Ja…altså det ville ikke være sådan, at hvis folk kom hen og spurgte: Hvad er du. Så ville det 
ikke lige være, det jeg ville svare, men hvis folk spurgte: ”Er du ryger?” Så..ja 
 
I: Okay så du identificerer dig med dem, som ligesom er rygere?  
 
S: Ja 
 
I: Tror du ville have en følelse af, hvis du ikke røg, om du så ville være noget andet. Ved godt det 
kan være meget svært at svare på, men har du ligesom et tilhørsforhold i kraft af at du er ryger, som 
du ikke længere ville have, hvis du ikke gjorde det? 
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S: Altså jeg tror…. det eneste som ville være mærkeligt…. Jeg ved ikke om jeg ville, det er lidt 
svært at svare på. Men tror det eneste jeg har, det tror jeg måske er det der med…det er, og det er 
igen det eneste, men det sociale ville være sådan lidt mærkeligt…også fordi det også lidt igen…jeg 
bliver lige nød til at have spørgsmålet igen.  
 
I: Ej men jeg kan også omformulere. Du siger, at det der med at du ville komme til at mangle noget 
socialt, hvis du ikke gjorde det? 
 
S: Ja…altså hvis jeg aldrig var startet med at ryge, så ville jeg aldrig have haft de venner, som jeg 
har nu. Øhm, og det kan man også godt sådan…altså nogen gange har jeg oplevet, at ofte mine 
veninder er sådan, hvis man ikke lige vil tænde smøg, så være sådan der: ”jamen er du stoppet med 
at ryge?” Eller sådan: ”nej jeg har bare ikke lige lyst til en cigaret lige nu” agtigt. Så det…så mig 
selv ville jeg ikke føle, at der ville være noget, men nogen gange føler jeg måske med de der ting, 
så føler jeg det har været sådan en forpligtigelse, at man ligesom skulle tænde en cigaret eller et 
eller andet, andet…hvor man har være sådan lidt, men det sker ikke rigtigt lige nu agtigt…. Men 
jeg ved ikke rigtigt om jeg ville være noget andet som udover at være sundere agtigt… 
 
I: Nej, så der er ligesom det sociale tilhørsforhold, der er lidt en sådan…det er så stor en del af ens 
vennegruppe, så det ville være underligt, hvis man ikke gjorde det? 
 
S: Ja…ja, fordi jeg har heller ikke rigtig nogen i den vennegruppe som jeg primært ser, der er ikke 
nogen, der ikke ryger, altså…overhovedet, hvilket jeg nogen gange synes er lidt mærkeligt, men 
det er der slet ikke. Der er slet ikke nogen personer udover min familie der ikke ryger. 
 
I: Okay.  
 
S: Hvilket er super underligt… 
 
I: Ja det er faktisk ret mange når man lige tænker over det 
 
S: Ja, præcis. På min arbejdsplads jo, så er der folk, der ikke ryger… 
 
I: okay....Jeg tror faktisk ikke jeg har så meget mere at spørge om… 
 
S: Okay.  Super.  
 
I: Så jeg vil bare sige tak for at du ville deltage! 
 
   
Interview: M (3)  
 
I: Hvornår startede du med at ryge? 
 
M: Øhm, jeg startede for fire år siden i starten af niende klasse, og så stoppede jeg for halvandet år 
siden. Jeg var ryger i tre år. 
 
I: I tre år?  
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M: Ja.  
 
I: Og det var sådan fast? 
 
M: Ja det var en pakke om dagen cirka…så jeg røg ret meget 
 
I: Kan du huske sådan, hvorfor du startede? 
 
M: Øhm, det var jo…altså alle…alle røg på det tidspunkt, det var alle, der begyndte der i starten af 
niende – så var det bare naturlig,t at man prøvede det til fester, også blev det bare…. 
 
I: Så du startede lidt ud som festryger?  
 
M: Ja sådan…det blev meget hurtigt sådan i hverdagen også. Så begyndte det at blive i 
frikvartererne også efterskole 
 
I: Så du gik på efterskole?  
I: var der mange der røg på efterskolen?  
 
M: Nårh nej jeg mente efter skole…nej jeg gik direkte fra niende og i gymnasiet.  
 
I: Arh okay   
 
M: Men der var mange der røg både i niende og i gymnasiet… 
 
I: Okay så det var sådan noget… 
 
M:…Socialt  
 
I: I frikvarterene og sådan? 
 
M: Ja.  
 
I: Hvor mange, altså da du gik i gymnasiet…hvor mange tror du cirka i var der røg? 
 
M: Altså, vi var ikke så mange i min klasse. Der var vi kun fire tror jeg, der var meget få. Så 
stoppede alle dem der røg faktisk, så jeg var den eneste på det tidspunkt faktisk. Men i de andre 
klasser var der mange der røg. Der var det en tredjedel… 
I: En tredjedel på hele skolen? 
 
M: Ja, der var ret mange 
 
I: Så du havde ikke særlig mange venner på gymnasiet, der røg? 
 
M: Ikke i 1g i hvert fald. Der kom lidt i 3g efterhånden, men ikke i 1g faktisk. Men så snakkede jeg 
meget med dem fra de andre klasser der røg…øhm, men min klasse var lidt bagud, det tror jeg…så 
der var ikke så mange der røg.  
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I: Kan du huske sådan situationen, da du røg din første cigaret. Udover det var sådan alle gør det, så 
det skulle man prøve. Hvorfor havde du lyst til at gøre det? 
 
M: Øhm…jeg skal lige huske tilbage – jeg tror det var, fordi min veninde havde en pakke cigaretter, 
da hun begyndte at ryge…så spurgte hun bare, om jeg ikke havde lyst, og så…ja 
 
I: Så gjorde du det bare? 
 
M: Ja….Der var lidt et pres fordi alle gjorde det…. 
 
I: Så der er meget socialt i det?  
 
M: Ja.  
 
I: Kan du sådan beskrive, hvordan sådan en typisk ryger er, altså sådan persontype? 
 
M: Årh, en typisk ryger…det er et svært spørgsmål… 
 
I: Bare sådan hvad du kender, altså hvad du har af venner og sådan, er det en speciel type, de er? 
 
M: Nej…det ved jeg ikke helt, om man kan definerer det sådan…men det klassiske er vel bare det 
der med, at i starten var det for at være social, sådan for at komme i kontakt med andre, og så blev 
det lige pludselig bare en del af hverdagen…så man definerer sig lidt ud fra at være ryger. Så det 
bliver sådan, om man er ryger eller ikke-ryger. Men jeg ved ikke, om der en sådan en decideret 
type… 
 
I: Men så du har også sådan…da du for eksempel startede i gymnasiet, der røg du allerede… 
 
M: Ja  
 
I: Så du brugte det måske også lidt som en social ting…komme i kontakt med folk du ikke kendte? 
 
M: Helt sikkert…dem fra de andre klasser, det var en rigtig god måde at snakke med andre. Og til 
festerne hvis man lige manglede en cigaret, så kunne man sådan komme i kontakt med andre. Så det 
var sådan rigtig meget sådan en social faktor…i starten i hvert fald.  
I: Hvad var det så, der gjorde, du stoppede så, altså udover det selvfølgelig den mest sådan… 
 
M: Øh…det var fordi jeg fik konstateret kræft i 2g… 
 
I: Okay..? 
 
M: Og skulle igennem kemo og strålebehandling…så det blev helt naturligt… 
 
I: Ja selvfølgelig… 
 
M:...det var ikke den helt normale grund til at stoppe, men det var ligesom motivationen… 
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I: Så har du det også sådan, nu har du jo ligesom været igennem alt det, som alle unge ligesom 
skubber ud, det er jo det man ikke tænker på overhovedet. Så hvordan har du det, når du ser andre 
unge ryge? 
 
M: Altså det ved jeg ikke…min kæreste ryger, min far ryger, og alle mine venner ryger, så jeg har 
det egentlig…okay med det. Men…jeg tænker nok lidt mere over det nu, da jeg ligesom har været 
igennem det hele…men jeg ved da også fra mig selv at jeg stoppede først sådan halvvejs gennem 
forløbet, og jeg ved også, at hvis man ikke har sådan den rette motivation, så tænker man ikke over 
det… 
 
I: Nej..? 
 
M: Men jeg tænker da på det, på en anden måde, og jeg får det da også sådan lidt skidt hvis jeg ser 
nogen der ryger og tænker sådan lidt: Åh nej hvad nu hvis… 
 
I: Hvis det sker for dem? 
 
M: Ja lige præcis…så det ændrer lidt ens syn i hvert fald.  
 
I: Ja det kan jeg godt se. Meget.Nu  har du jo, altså netop det med at du selv har været igennem det, 
fordi man kan jo sige, der er utroligt mange unge der starter… 
 
M: Hmm… 
 
I: Hvorfor tror du de gør det, på trods af…kan du huske den følelse, som du selv havde da du 
startede?  Også fordi man ved jo, hvor farligt det er, men man gør det alligevel. 
 
M: Ja….jeg tror bare det fordi, det ligger så langt væk, man regner jo ikke med, at det er noget der 
vil ramme en med det samme….så  det er bare….det er så langt væk, at man ikke kan forholde sig 
til det, tror jeg…så skubber man det bare lidt ud, også når alle andre gør det, hvorfor skulle skal det 
være et problem. Så jeg tror ikke, det er som sådan, noget man tænker over, man bliver nok ved 
med at fortrænge det lidt…det gjorde jeg selv i hvert fald… 
 
I: Tror du også…nu sagde du selv, du beskrev dig selv som at være ryger, den gang du gjorde 
det…ligger der sådan en meget stor værdi i det man sådan får i form af ens identitet udad til, når 
man er ryger? 
 
M: Ja det synes jeg lidt, det blev til. Også fordi så var det lidt, så var man en der var lidt frisk og 
klar på lidt af hvert, en af dem som gav den gas til festerne eller tog ud på en torsdag eller sådan 
noget…det var også rygerne. Så på den måde…det blev meget hurtigt en definition på en.  
 
I: Så man er sådan måske mere udadvendt og åben som ryger? 
 
M: Altså det var der mange der var, altså nogen i hvert fald, som vil definere det ud fra, sådan 
havde jeg det også selv i starten af min gymnasietid, så stoppede jeg med at ryge og fandt ud af det 
slet ikke var sådan. Men jeg tror, man hurtigt definerer det ud fra, at hvis man ryger, så er man også 
med de sjove og seje…så der ligger nok en ekstra ting der.  
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I: Så det har ligesom en værdi, at man kan ligesom…ja at man er lidt mere ”sej”? 
 
M: Ja det tror jeg i hvert fald for mange yngre.  
 
I: Så tror du også at det sådan, hvis man for eksempel er…sådan lidt, går meget op i skolen eller 
sådan noget, er der så også mange, som ryger for ligesom at bruge det som et bevis overfor andre, at 
jeg er ikke så lige så boglig? 
 
M: Ja tror jeg sagtens, det kunne være, for ligesom at vise man er mere end sig selv. Også fordi man 
bliver hurtigt delt op i rygerene og ikke-rygerne til fester og arrangementer og sådan, så det kunne 
sagtens være en måde for nogen ligesom at sådan få brudt isen på og vise en anden side af sig selv.  
 
I: hmm… hvor kommer du oprindeligt fra? Sådan her fra København? 
 
M: Ja jeg boede lige her ved Nørreport, og det gjorde jeg lige til jeg flyttede hjemmefra.  
 
I: Så har altid været sådan er rygning var okay eller?  
 
M: Ja mine forældre har altid røget og ja, alle mine venner, som sagt, begyndte lige inden mig, så 
det har altid været en faktor, der har været.  
 
I: Ja. Tror du, der herinde i København er en forskel på rygerkultur, at det mere acceptabelt som 
ungt menneske, end når man kommer andre steder fra?  
 
M: Det ved jeg ikke. Nu har jeg også mange venner fra Espergærde og Helsingør, som alligevel er 
et stykke udenfor byen, og jeg synes, der var langt flere der røg der og tidligere end dem inde fra 
byen af. Så det virkede faktisk lidt omvendt, jo længere væk man kom fra byen, jo større var 
rygerkulturen og i en tidligere alder.  
 
I: Det er sjovt, man plejer altid at høre, det er den anden vej.  
M: Ja, det var i hvert fald hele den vennekreds, der ligesom fik min klasse til at ryge til at starte med 
så….de var også lidt tidligere ude med fester og sådan lidt forskelligt. 
 
I: Øhm…så begge dine forældre har røget? 
 
M: Ja.  
 
I: Har du nogen søskende? 
 
M: Ja en lillebror 
 
I: Ryger han eller? 
 
M: Nej han er tolv…han er sådan… men han kan ikke lide rygning, han siger han aldrig vil 
ryge…så…det håber jeg. 
 
I: Men tror du, det har haft en indflydelse, at dine forældre har, eller? 
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M: Det ved jeg faktisk ikke, for de har altid været meget hårde og sagt at de ikke ville acceptere, at 
jeg røg….Det kan godt være det bliver en lidt mere, altså en del af hverdagene sådan…jeg tror, det 
er mere en selv og ens omgangskreds, sådan ens vennegruppe, der har en indflydelse…men det kan 
sagtens være sådan ubevidst, når man bare at er vant til det, det kunne sagtens være.  
 
I: Har du nogensinde haft en oplevelse eller været i en situation, hvor det ikke var okay, eller det var 
sådan uacceptabelt at ryge, du følte dig udsat, fordi du var ryger? 
 
M: Jo. Altså jeg har da også nogen vennegrupper, hvor jeg så har været den eneste, der røg…også 
hvis man har været på for eksempel sommerhustur med dem, eller til fest med dem eller det og det 
andet, og man så lige pludselig er den eneste, der røg og den eneste der skulle gå ud for at ryge, 
eller de synes ikke, det var hyggeligt, at man røg, så kunne man godt føle, at man var lidt 
malplaceret der. Men det var aldrig sådan…jeg tror bare, det blev en stor del af, hvordan jeg 
slappede af, det blev bare sådan en del af mig, så jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det.  
 
I: Har du venner sådan fra andre gymnasier her i København eller?  
 
M: Det er mest Zahles, men jeg har også nogle venner andre steder fra.  
 
I: Var det også sådan samme…det var også bare helt kutymeagtigt at gøre? 
 
M: Ja, det virkede, som om det var samme rygerkultur, igen, sådan ja, at størstedelen røg og ellers 
var alle festrygere stort set.  
 
I: Hvad for en brand røg du, den gang du røg?  
 
M: Jeg røg Prince Light eller billige blå LM, men tror jeg ikke de laver dem mere faktisk.  
I: Nej det er lang tid siden, man har set dem.  
 
M: men det var også en favorit i hvert fald.  
 
I: Havde du det også sådan, altså nu har vi jo snakket lidt om det… der var jo billeder på allerede 
den gang…skræmte de dig nogen gange de billeder eller var det bare sådan ja ja? 
 
M: Ja, jeg tror, det var ligesom den der tanke hvor…det var noget, man ligesom fortrængte lidt, 
eller man kiggede ikke rigtigt på billederne, eller man vænnede sig lidt til dem, når man ser dem 
hver dag, så bliver det jo lidt sådan….så det gjorde faktisk ikke nogen forskel overhovedet.  
 
I: Hvad med sådan noget med…der er jo vildt mange piger der sådan på Instagram, altså jeg synes, 
det er tit bare sådan generelt, når man kører igennem sit feed, at der er rigtig mange piger, der går 
vildt meget op i deres sundhed men stadig ryger, og sådan ligger det ud på Instagram, hvorfor tror 
man gør det? 
 
M: Jeg tror igen, det er forbundet med det der, at der en vis status på en eller anden måde, der er i 
forbindelse med at ryge…så selvom man går op i sundhed og prøver at vise det udad til, så tror jeg 
bare, at den status som man bruger…den er sådan meget inkorporeret i vores generation i hvert 
fald…så jeg tror slet ikke, man ser på det som sådan en sundhedsskadelig faktor, selvom man 
egentlig burde det…altså sådan er det i hvert fald, jeg kan se det på min vennekreds, jeg har også 
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venner, som træner hver dag og spiser det rigtige mad og det ene med det andet, og de ryger 
også….det er lidt det der med, at når alle andre gør det, så er det virkelig svært at lægge fra sig… 
 
I: Kan du beskrive, altså hvad er det for en form for status? 
 
M: Men det er underligt, for det burde det jo ikke være. Men det er bare…jeg ved ikke…der bare et 
eller andet forbundet med det, tror jeg…jeg ved egentlig ikke, hvad det er, folk ser det som…jeg 
ved det faktisk ikke…jeg kan ikke…. 
 
I: Er man sådan mere cool eller….? 
 
M: Ja det er nok det, man er lidt mere cool og kender de rigtige typer og sådan noget… 
 
I: Så der er måske også lidt i det der med, at man er lidt ligeglad med det er farligt måske? 
 
M: Ja det kunne der sagtens.  
 
I: Sådan lidt en balance i det?  
 
M: Ja præcis, at man går i byen på en onsdag og en torsdag og tager nogle shots…det er nok også 
lidt den der med….se lidt hvem jeg er, og hvad jeg kan…helt sikkert.  
 
I: Tror du også, det har meget med, når man er sådan en lidt cool type, har det også noget med gøre 
med hvilken tøjstil, man går i? Er der nogen sammenhæng mellem det? 
M: Det kunne der sagtens være…jeg synes….øhm, jeg tror også lidt igen, det har noget at gøre 
med…altså hvis du er i København, så tror jeg sagtens, du kan se den bestemte type, der går i det 
bestemte tøj og har deres pakke Marlboro Gold i hånden, men hvis man kommer lidt ud for byen, så 
er det lige pludselig en anden stil og nogen andre typer, som så også ryger. Jeg tror det kommer lidt 
an…jeg tror også, det er sådan lidt geografisk, hvor man bor og sådan….men jo i København så 
hænger det nok lidt sammen.  
 
I: Der jo flere piger end drenge der begynder at ryge… 
 
M: Nå, det vidste jeg faktisk ikke. 
 
I: Hvorfor tror du, det er sådan piger, der gør det? 
 
M: Hmm…det kan være piger er mere påvirkelige på den måde sådan, har lidt sværere ved at være 
populære eller blive set på den rigtige måde…og går lidt mere op i deres image. Det tror jeg godt 
kunne på virke mange til ligesom begynde at ryge.  
 
I: Så der er et eller andet socialt der også sådan at passe ind med de andre?  
 
M: Ja helt sikkert… det tror jeg, at man ligesom ikke vil være den, der er udenfor og ikke er 
med…det kunne jeg sagtens forestille mig.  
 
I: Tror du der ligger et, hvis du skal se tilbage på din egen situation, ligger der sådan et ubevidst 
gruppepres? 
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M: Ja det gør der helt sikkert. Det er bare også…jeg tror aldrig, jeg var startet, hvis det ikke var 
fordi, at alle mine venner begyndte, og det ligesom blev en del af, at det var, ej, men en del af 
frikvarterene og festerne. Så det var hundrede procent ikke ubevidst men også bevidst pres i, at man 
ligesom skulle følge med og ikke være den, der var for langt væk og ikke kom med på, hvad der 
skete….klart et socialt pres. 
 
I: Hvad med dem, der ikke begyndte at, altså nu var I mange der gjorde det, var de sådan udenfor 
eller? 
 
M: Altså de var jo ikke sådan decideret udenfor, men kunne jo godt igen, det blev meget hurtigt 
opdelt, så til festerne var alle rygerene udenfor til en hel fest, og alle de andre var indenfor, eller 
hvis der var arrangementer, så blev det også hurtigt opdelt med, rygerne sad på den ene side og 
ikke-rygerne på den anden side…og det blev, det var faktisk sådan en lidt ubevidst opdeling, der 
skete.  
 
I: Følte du også, det var sådan, da du startede i gymnasiet, at så fandt rygerne også hurtigt sammen, 
for der kendte I jo ikke hinanden? 
 
M: Ej, men det var helt sikkert rygerne, der fandt sammen, og det var også derfor, jeg begyndte at 
snakke med nogen fra de andre klasser, fordi der var ikke nogen fra min egen klasse der rigtig røg, 
så var det bare naturligt, at jeg så blev lidt mere en del af nogen af de andre klasser frem for min 
egen klasse. Så det helt klart en faktor, som binder folk sammen.  
I: Var du med i sådan mange udvalg, sådan festudvalg? 
 
M: Nej ikke et eneste, faktisk… 
 
I: Jeg har fået at vide af mange, at det var bare sådan, at man røg der, var det også dit billede af det? 
Hvis man var medlem af de der grupper, så var det også bare sådan? 
 
M: Jeg ved det faktisk ikke…men jeg ved for eksempel R, hun var jo del af de fleste udvalg, hun 
hang ud med rigtig mange fra udvalgene, som også røg, jeg tror bare, det var noget, man gjorde 
med hinanden, det var ligesom bare en del af sådan den der udvalgsstemning.  
 
I: Så meget socialt igen? 
 
M: Jeg tror hundrede procent, rygning er bare sådan en social faktor, helt sikkert.   
 
I: Tror du, det havde været anerledes, hvis dem du havde været venner med ikke var dem der røg? 
 
M: Ja…det tror jeg. Men det var også fordi, som rygningen… så blev jeg ligesom blev knyttet til de 
typer, som måske festede lidt mere og hang med dem, som måske gjorde lidt mere ud af deres tøj 
sådan i folkeskolen og i starten af gymnasiet i hvert fald, så det påvirkede ligesom, tvang mig til at 
hænge ud med nogle andre typer, som så gjorde, jeg måske ikke lige fulgte lige så meget med i 
skolen til at starte med og lagde lidt mere energi i det der med at skulle deltage i arrangementer og 
sådan, og snakke med de rigtige typer, og ja deltage i alle festerne og sådan noget. Så jeg tror, hvis 
jeg havde, hvis jeg ikke havde, røget, havde jeg helt ikke…. 
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I: Så havde det været anerledes? 
 
M: Ja helt sikkert.  
 
I: Tror du også, der er mange piger, det er der jo nogen studier, der siger, at piger bruger det der 
med, at hvis man ryger, så er man ikke lige så sulten. Tror du, der er nogen piger der virkeligt 
bruger det sådan eller er det bare en skrøne? 
 
M: Det tror jeg ikke…jeg har aldrig hørt det… jeg tror lidt, det er en skrøne. Det er aldrig noget jeg 
selv har lagt mærke til i hvert fald, sådan…nu er jeg også en meget sulten person, så jeg spiser 
meget. Men jeg har aldrig kendt nogen, som har røget derfor, jeg tror mere, det er kaffe, hvis det 
skulle være…det ved jeg ikke…ikke ud fra egen erfaring.  
 
I: Hvordan har du det så nu, efter du har stoppet, nu har du jo virkelig en god grund til at gøre det. 
Men har du det også sådan, når du er sammen med  folk, der ryger, er det svært stadig på trods af 
man har været igennem, det man har? 
 
M: Jeg synes ikke, det er…altså jeg har aldrig sådan overvejet at begynde igen, men jeg synes det er 
svært, hvis jeg sidder til en eller anden fest eller til et arrangement, hvor at størstedelen bare ryger, 
og man sidder, som den eneste…og igen, det bliver bare lidt hurtigt sådan lidt insider ting, og jeg 
kan sagtens være sådan en del af fester og arrangementer og gå i byen og sådan noget, men det er 
bare…det er aldrig helt det samme, jeg mangler lige det der lille, ligesom at snakke med nye 
mennesker, det er lidt nemmere, hvis man lige falder i snak over en cigaret.  
 
I: Så hvad er det for en følelse? 
 
M: Det sådan det der med, jeg føler mig ikke udenfor, men jeg føler, at jeg ikke helt er på det 
samme stadie, som de andre, eller at de ligesom har et eller andet med hinanden, som jeg ikke er en 
del af. Det synes jeg stadig, er svært, det der med, at man er den eneste, der ikke sidder og ryger, det 
har jeg det lidt svært ved… 
 
I: Tror du også, det er sådan, der er jo bare så meget socialt i det. Er det også sådan et socialt 
bindeled, sådan til at snakke med andre typer, som man måske ikke ville komme i kontakt med 
normalt, nogen der er helt anerledes? 
 
M: Ja, både sådan i byen men også bare helt sådan tilfældige mennesker, første dag i skole, det er jo 
bare…det er sådan en måde at komme i kontakt med andre uden ligesom at have en grund til det 
eller en relation til dem, eller man kan bare snakke med helt andre typer, og så falder man i snak 
om, hvorfor man ryger, eller hvad man ryger, også går det ligesom derfra. Det er ligesom sådan, det 
ved jeg…det ligesom lidt en safety ting, hvor man, ej men hvis man lige kan falde i snak over nogle 
cigaretter, så er det lidt nemmere….det er underligt, men ja.  
 
I: Bruger du det også for eksempel, det gør du selvfølgelig ikke mere, men dengang, er det lettere at 
komme sådan i kontakt med for eksempel fyre, når man er i byen og sådan? 
 
M: Ja helt sikkert, sådan lige spørge om de ikke har en lighter eller nogle cigaretter…. 
 
I: Også falder man bare i snak? 
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M: Præcis, det er sådan en rigtig god øh… der det helt sikkert også en lille finte.  
 
I: Okay, så man er lidt udenfor gruppen, hvis man ikke ryger…sådan 
 
M: Ja, det jo ikke, fordi man er decideret holdt udenfor, men der er bare sådan en lidt ubevidst 
opdeling af folk, helt sikkert…så er der sikkert nogen, som er lidt mindre sådan påvirkelige at den 
der opdeling end andre, og ligesom kan stadig bryde igennem barrieren.  Og så tror jeg de møder 
andre, de føler lidt mere…helt sikkert…. 
 
I: Har du været sådan ude at rejse eller sådan noget, været i et andet land, hvor man ikke rigtigt 
måtte ryge, hvor rygepolitikken er anderledes? 
 
M: Øhm…jeg har ikke været så mange forskellige steder faktisk, så det har mest været sådan noget 
der Kreta og Mallorca og sådan noget, der er det jo endnu billigere. Øhm…jeg var i London her 
med min kæreste sidste sommer, og der røg jeg så ikke, men der røg han…øhm…og der er jeg ret 
sikker på, der var steder, hvor man ikke måtte ryge og smide sine cigaretter og sådan. Men jeg 
husker ikke nogen, hvor det som sådan…hvor man ikke måtte… 
 
I: Hvordan har du det med, at han ryger?  
 
M: Jeg har det virkelig nederen over det, jeg prøver virkelig at påvirke ham til at stoppe…øhm ja, 
men altså igen, hvis man ikke har en decideret motivation, så gør man det ikke. Og jeg tror…han vil 
da også gerne stoppe, men han kan bare ikke tage sig sammen. Det har jeg det ret nederen over, 
især nu hvor vi er flyttet sammen….Ja det er det samme med min far, ham kan jeg heller ikke få til 
at stoppe.  
 
I: Hvad med din mor, har hun? Altså generelt dine forældre hvordan blev de påvirket af din 
situation sådan? 
 
M: Øh…nu ser jeg ikke min mor mere…øh men, min far blev sådan…selvfølgelig kom det 
virkeligt som et chok for alle…det var lidt mere behandling, end vi lige havde regnet med, så det 
sådan…det kom som et chok for alle…Alligevel har det så ikke påvirket nogen nok til at stoppe 
med at ryge, hvilket det havde jeg faktisk lidt troet…øhm, men igen, det viser også bare hvor stor 
en afhængighed, eller hvor stor en del det er for dem på en eller anden måde. Men tror da det tog 
sådan hårdt på dem, det var bare ikke… 
 
I: Tror du sådan når folk er, det der med, måske også lidt fordi altså at man generelt blandt unge 
mennesker, at de ikke tror, de er ligeså afhængige, som de faktisk er. Tror du, der er sådan en 
generelt at folk siger: ej men jeg kan også stoppe i morgen. Og så kan man alligevel ikke? 
 
M: Ja, det er sådan noget jeg hører fra min kæreste hver dag: ”ej men jeg ville jo sagtens kunne, 
men nu er det lige weekenden, jeg ville sagtens kunne, men nu er jeg lige stresset, eller arh men jeg 
kan sagtens klare det i morgen”, og så har han lige røget syv i træk….så jeg tror helt klart, det er 
sådan en indbildning, at ej men jeg ville jo sagtens kunne, og jeg har kontrol over det, jeg vælger 
bare selv at gøre det. Hvor de egentlig ikke har så meget kontrol over det, som de går og tror.  
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I: Tror du også det måske har noget at gøre med det der, altså igen det sociale, som rent faktisk er 
det der gør at….altså et er, at man måske er afhængig, men det også er det sociale i det, man ikke 
vil lægge fra sig? 
 
M: ja det tror jeg fordi…altså nu endte jeg med at stoppe fra den ene dag til den anden, det er slet 
ikke…det er overhovedet ikke så svært at stoppe. Nu er det jo let nok for mig at sige, som er 
stoppet, men det faktisk slet ikke…og jeg røg alligevel en pakke om dagen. Jeg synes lige der gik 
en uge, hvor jeg tænkte lidt over det, og så tænkte jeg kun over det i sociale sammenhænge, øhm så 
jeg synes…det er jo slet ikke, fordi man har en trang eller noget, altså det er det sociale der gør at 
man….det var i hvert fald det, der gjorde, at jeg gik og savnede og overvejede at tage en, når jeg var 
sammen med nogen, der også røg. Men ellers var det slet ikke…jeg synes slet ikke det var så svært, 
og det tror jeg også hurtigt, man bilder sig selv ind, sådan: ej men det er også bare umuligt at stoppe 
med at ryge, og jeg er så afhængig og…det er virkelig, jeg kan slet ikke, lægge den fra mig, for så 
falder hele mit liv fra hinanden. Og det er bare slet ikke så svært, som man tror…overhovedet ikke 
nej, det er det virkelig ikke. Det er bare noget med at gøre det.  
 
I: Kan du sådan hvordan, den gang i niende klasse, var det svært at få fat i cigaretter eller? 
 
M: Nej, det var slet ikke. Nu gik jeg jo på Zahles også i niende, og lige overfor ligger der en kiosk, 
hvor man kan købe det. Så det var jo bare med at finde kioskerne, og så er cigaretter jo så nemt at 
købe…ja der var da nogen, der røg helt tilbage i sjette klasse, tror jeg, hvor de også kunne købe 
cigaretter.  
 
I: Tror du det ville gøre en forskel hvis man gjorde ligesom i USA, hvor man først skal være 21, før 
man kan købe cigaretter? 
 
M: Hmm altså…hvis man kan købe det i kioskerne, så gør det ikke noget. Jeg tror, hvis man skal få 
unge til at stoppe med at ryge, så skal man gøre noget ved kioskerne, for det var jo ikke i Netto eller 
andre supermarkeder, man købte…altså der er så nem adgang til det…så hvis man skulle gøre 
noget, var det helt klart kioskerne.  
 
I: Hvad med jeres sådan gymnasium,  havde de en rygepolitik? Altså måtte i ryge på skolens 
område eller skulle i udenfor? 
 
M: Altså det var sådan, at man skulle ud for skolens område, der var så ligesom ikke nogen der 
rigtigt overholdt det…nej…det var sådan noget med, man ikke måtte stå for tæt på trappen og sådan 
noget, men vi stod på trappen og røg, og så begyndte de at lave regler med at kunne blive sendt 
hjem og sådan noget, så begyndte folk at trække lidt væk, men altså…. 
 
I: Det havde ikke den store effekt? 
 
M: Nej slet ikke, på ingen måde…det gjorde næsten, at folk ville ryge lidt mere, fordi: ej så sagde 
skolen at man ikke måtte det, og så …så var det lidt sjovere ikke?  
 
I: Så der er et eller andet i det der med, at det er et forbud? 
 
M: Ja lidt sådan en trods måske…og måske også det der i starten med, at man gjorde det lidt i 
smug, det tror jeg også, gjorde det lidt spændende. 
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I: Så det var sådan lidt rebelsk at gøre? 
 
M: Ja…i ottende, niende der var det nok lidt det der med, at man var lidt rebelsk.. 
 
I: Så hvad tænker du for eksempel om regeringen, de vil lave, jeg kan ikke huske hvor langt ude i 
fremtiden der, men sådan i 2020 vil de have at vi alle sammen er røgfrie…tror du…? 
 
M: Good Luck!  
 
I: Det tror du ikke kommer til at ske? 
 
M: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror det ville hjælpe hvis man satte priserne sådan mega meget op, 
sådan 100kr per pakke, det tror jeg ville få folk til at skære ned, men jeg tror ikke, det ville få folk 
til at stoppe.  
 
I: Tror du stadig, der ville være en værdi i for unge mennesker at begynde at ryge? 
 
M: Ja det tror jeg helt sikkert….ja helt sikkert…Igen det er som om, det er blevet en del af vores 
gymnasium på en eller anden måde… 
 
I: Så der er sådan en eller anden, ja den sociale værdi i det? 
 
M: Den er for stor.  
 
I: Den er for stor?  
 
M: Ja, helt sikkert. Det tror jeg.  
 
I: Hvad tænker du egentlig om det, altså?  
 
M: Det er jo egentlig sygt…det er da vildt, at sådan en lille ting påvirker en så meget og ens 
relationer, det synes jeg faktisk er sådan skræmmende, hvor meget sådan….eller hvor lidt man 
egentlig har styr over sit liv, altså kontrol over det, uden man egentlig ved det på grund af nogle 
cigaretter.  
 
I: Tænker du også over, altså der er jo alligevel, sådan på danske film, nu er det ikke så meget 
udenlandske film, det lidt anderledes, men mange danske og franske film også, der ryger de jo hele 
tiden? 
 
M: Ja men det gør de.  
 
I: Tror du det har en effekt?  
 
M: Ja… 
 
I: Bliver man lidt udsat for det eller? 
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M: Hmm ja, det kunne det sagtens være…øhm, jeg ved ikke hvor meget igen, jeg tror ikke selv, 
man ligger mærke til, hvor meget man egentlig bliver påvirket af sådan, det man ser og hører, og 
hører i sange og film og sådan noget. Men det kunne sagtens, altså igen det der med at gøre det lidt 
mere normalt, at gøre det til en velkendt ting, og så tror jeg, det bliver igen lidt nemmere at 
starte…jeg tror ikke det en decideret faktor til at folk begynder, men jeg tror helt klart, det er noget, 
der gør, at det bliver lidt mere anerkendt…måske lidt mere normalt.  
 
I: Tror du måske også, der er sådan en, det har jeg hørt fra andre piger, jeg ved ikke, om det er 
rigtigt, men det der med i København, så er vi meget optaget, af vi gerne vil være sådan lidt franske 
i det, altså sådan pariser chic, tror du, det har en effekt?  
 
M: Nå…jo det kan godt være, det har jeg faktisk ikke helt tænkt over, men sagtens være en faktor 
for mange tror jeg.  
 
I: Sådan lidt noget der på mode? 
 
M: Ja lige præcis, også ligesom Sex and the City og sådan noget, der sidder de jo også hele tiden og 
ryger, det kunne sagtens være det bliver lidt den der: jeg vil være den der type, der har styr på 
fashion og ja, ens liv er bare sådan lidt, ja, Sex and the City agtigt…helt sikkert, det kunne sagtens 
være en påvirkning.  
 
I: Nu sagde du, at du havde en lillebror på tolv. Tror du, hans generation vil ryge mindre eller vil 
det være det samme? 
 
M: Det er ikke til at sige… altså jeg synes da, han har snakket om, at dem der går en klasse over 
ham, der er der mange, der ryger, eller to klasser eller sådan noget. Så det virker bare, som om det 
er det samme. 
 
I: Som om det er det, man gør? 
 
M: Ja, præcis…desværre, jeg håber da ikke, at han også bliver sådan, det går ikke.  
 
I: Tror du din venner, nu sagde du der var mange, der røg, tror du man stopper på et tidspunkt sådan 
bare helt normalt? Når man har børn eller sådan? 
 
M: Ja lige præcis, jeg tror det der med at få børn eller bliver gift, det ville være en stor grund til at 
mange stopper. Jeg tror…altså, jeg tror der mange, der fortsætter sådan igennem universitetet, i 
tyverne og sådan noget, men jeg kunne forestille mig, at det fortager sig sådan igennem trediverne 
ikke. Så begynder folk at stifte familier, og arbejdslivet kommer lidt sådan voldsommere ind, så tror 
jeg, det fortager sig helt normalt af sig selv.  
 
I: Hvorfor tror du, det er sådan? 
 
M: Måske fordi man bare er mindre påvirkelig overfor andre, og hvordan man ligesom skal fremstå 
med sit image og sådan noget. Jeg tror måske, man lærer af hvile lidt mere i sig selv, og så tror jeg 
bare, det bliver naturligt at lægge det på hylden.  
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I: Har du også en opfattelse af dem, der sådan ikke begyndte at ryge, var måske dem der hvilede 
mere i sig selv?  
 
M: Det var det jo måske, det kan man sagtens sige, eller i hvert ikke var så påvirkelige overfor det 
der gruppepres, øh turde sådan at sige…stille sig op imod…det var de jo egentlig, hvilket man 
overhovedet ikke indså den gang. Men helt sikkert, de havde måske lidt mere viljestyrke end os 
andre. 
 
I: Var det så også dem, der så heller ikke gik så meget til fest? 
 
M: Det var det i starten i hvert fald… det synes jeg ikke, man kunne se på gymnasiet overhovedet, 
at sådan de to ting hang sammen, men det var det helt sikkert i folkeskolen, at det var dem, som 
ligesom røg, der også drak og gik i byen og til fester og… 
 
I: Så dem der var lidt tidligt ude? 
 
M: Det var dem, der var lidt tidligt ude ja, og ligesom skulle vise hvad de kunne og…men det 
kunne man slet ikke se det samme på gymnasiet, synes jeg. Også dem, der ikke røg normalt, de blev 
måske lidt festrygere, eller også så var det ikke ligeså voldsomt.  
 
I: Synes du, der er mange, der bliver sådan festrygere? 
 
M: Jo…jeg synes jeg kunne se en del i hvert fald, der begyndte at ryge til festerne, altså oplevede 
det overhovedet ikke til hverdag, men igen det virker måske også lidt sjovere når der kommet nogle 
drinks indenbords…så virker det måske lidt sjovere at stå ude ved de andre og ryge.  
 
I: Så tror du også, man kan bruge det lidt sådan ligesom man bruger alkohol, der er jo ikke nogen af 
os, der drikker hver dag, men det er jo en form for rusmiddel? 
 
M: Ja ja…altså ja, det kunne sagtens være…jeg tror i hvert fald mest til festerne, kan man sige, altså 
der var jo mange, der røg til festerne og slet ikke til hverdag. Så jeg tror, de få som så ryger meget 
til hverdagene…men jeg tror også, det er forbundet med det der med mange mennesker og alkohol 
og så kommer cigaretterne også.  
 
I: Du sagde også det der med at, hvis de nu satte priserne op helt vildt meget, til 100kr pakken, så 
ville det få mange til at stoppe? 
 
M: Helt sikkert fordi det er unge, der virkelig ryger, og altså virkelig bliver påvirket til at ryge, og 
så er det jo også dem, der måske ikke har ligeså mange penge til det i forhold til de lidt ældre 
generationer, så det er jo helt klart en måde at påvirke folk…måske kun at gøre det til festerne, så 
køber man en pakke, når man skal til fest og så ikke til hverdagene…så jeg tror, det ville hjælpe i 
hvert fald i den rigtige retning, helt sikkert. Og så igen, gøre adgangen lidt sværere for dem, der er 
under 18.  
 
I: Har du nogensinde tænkt på, hvor fjollet det egentlig, er at man bruger så mange penge på det? 
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M: Ja. Men igen det er også bare det med det virkede ikke fjollet, for så var der jo en social faktor, 
og så blev de lige pludselig en del af ens hverdag og…men det er jo absurd mange penge, man har 
brugt på det.  
 
I: Så der var ligesom alligevel sådan en værdi i det sociale eller identiteten, som oversteg, at det var 
så dyrt? 
 
M: Helt sikkert, man tænkte aldrig over…de der 45kr, eller hvad det er nu er, 44kr, hver anden dag 
eller hver dag. Det var som det ligesom bare blev fortrængt sammen med det der sundhedsfaktor, så 
det tænkte man slet ikke over, at man brugte så mange penge på det, men man tænkte jo over det 
ellers men ikke med cigaretterne.  
 
I: Så ligesom med mad og sådan noget så var det bare, det skulle man bare have? 
 
M: Ja præcis, det blev bare sådan…ja man tænkte slet ikke over de her penge, fordi man skulle jo 
have dem, der var ikke noget at diskuterer som sådan.  
 
I: Okay…. 
I: Jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget mere at spørge om 
 
M: Okay men det har været spændende.  
 
I: Jeg er så glad for at du kunne være med.  
 
Interview: V (4)  
 
I: Øhm..hvor gammel er det, du er?  
 
V: Jeg er sytten.  
 
I: Sytten. Og du går i gymnasiet… 
 
V: ….I gymnasiet… 
 
I: I…tredje…? 
 
V: I 1g. 
 
I: I 1g, okay. Jeg skulle lige sådan finde ud af, jeg vidste ikke, hvor gamle I var.  
 
V: Nej men det jo også forskelligt, der er nogen der har været på efterskole og sådan.  
 
I: Okay…. Okay men det er jo bare perfekt, så er du jo lige i…målgruppen.  
 
V: Ja.. 
 
I: Ryger du fast eller det kun til fester? 
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V: Det er faktisk svært at sige sådan helt, fordi jeg ryger også i hverdagene. Men det er ikke sådan, 
at jeg går hjem og tænker: ”jeg bliver nødt til at ryge nu”. Der er nogle dage, hvor jeg sagtens kan 
lade være med at ryge, og så er der nogle dage hvor jeg har lyst til at ryge hele tiden.  
 
I: Ja okay.. 
 
V: Så jeg ved ikke, om det er sådan fast…men det er det vel egentlig når man går rundt med sin 
egen pakke cigaretter.  
 
I: Men det er sådan meget blandet? 
 
V: Ja det er det lidt.  
 
I: Okay…Så du ville definere, en der ryger sådan, som en der…en der har sin egne cigaretter, køber 
sine egne cigaretter? 
 
V: Ja men det gør jeg egentlig også, men det er mere det her med: nogen dage kan jeg godt sige til 
mig selv, at nu skal jeg ikke ryge, og så kan jeg også sagtens ikke ryge…. 
 
I: …lade være med det… 
I: Okay..øhm ja… Okay, kan du huske din allerførste cigaret? Hvornår begyndte du at ryge? 
 
V: Altså min første cigaret, det var en nytårs aften, hvor jeg var…jeg ved det ikke… jeg tror jeg var 
13 eller 14, deromkring. Hvor at jeg var sammen med nogen af min families gode venner, og der 
var alle sammen sådan lidt ældre, end jeg var på det tidspunkt.  Og så….ja det var nok også lidt 
sådan der, første gang jeg drak, lidt en lille smule. Så det var ikke noget jeg selv havde valgt…jo 
altså…men jeg vidste ikke, hvad det indebar på en eller anden måde. Det var der, det var første 
gang. Og så stod jeg sammen med dem, og så var det sådan: vil du ikke have en? Og så var jeg 
sådan: jo det ville jeg egentlig godt fordi …jeg havde set min far ryge og jeg ved ikke…Men der 
gik der langt tid, før jeg røg sådan efter det… sådan ligesom første jeg prøvede det.  
 
I: Ja. Så der var ligesom nogen, der var ældre, som ligesom introducerede dig til det?  
 
V: Ja på en eller anden måde ikke?  
 
I: Kan du huske sådan…var det sådan…hvorfor? Var der sådan et pres i det, eller var det bare fordi: 
ej det virker sgu egentlig meget cool? 
 
V: Altså jeg ved det ikke, for det var egentlig mine venner, så det var ikke, fordi jeg følte mig 
presset til det. Men jeg tror bare, jeg tænkte, det så spændende ud, på en eller anden måde ikke? 
Øhm, og så det der med…min mormor og morfar havde for langt tid siden, eller for noget tid siden, 
røget rigtig meget, også i deres hjem…og min far røg jo også, og min onkel…nej mine fætres mor 
røg også…så det var egentlig noget jeg godt kendte til, som jeg aldrig sådan selv havde taget et 
aktivt valg omkring. Og så tror jeg ligesom, første gang jeg tænkte sådan: nå nu vil jeg prøve det… 
det er der mange der gør, er det virkelig så sjovt? Ikke?   
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I: Så det var ligesom sådan en ting…ja sådan det skulle prøves af, fordi det virkede sjovt? 
 
V: Ja…det var ikke rigtigt et pres sådan på den måde, der var ikke nogen, der stod og sagde: så nu 
tager du lige et sug. Men det var heller ikke at det sådan… de tilbød mig det, du ved…så det kan 
godt være, jeg ikke selv havde spurgt om det, hvis det at jeg ikke var blevet tilbudt det.  
 
I: Okay… 
 
V: Sådan en blanding på en eller anden måde ikke… 
 
I: Ja. Så der var i hvert fald noget socialt i det? Relationer… 
 
V: Helt sikkert det var der.  
 
I: Har du det også sådan…at altså…er der mange af dine venner, der ryger sådan generelt? 
 
V: Altså igen sådan ja og nej, for det kommer jo an på, hvem man er sammen med. Men jeg 
kommer lidt fra et sportsunivers, og det er ikke så mange, der ligesom ryger der. Og der er det jo 
sådan lidt: ej…nej ryger hun…eller et eller andet ikke. Men jeg vil også sige, der er da mange af 
mine venner, der gør, især til fester ikke…nogen mere end andre… der er ikke sådan nogen af mine 
venner, der på den måde ryger fast, sådan bundet til en pakke og ryger fire milliarder om dagen og 
sådan noget…så.  
 
I: Okay…øhm hvor mange sådan altså, på jeres gymnasium tror du sådan cirka der ryger? Eller er 
det bare sådan generelt ret blandet, at….? 
 
V: Generelt er det ret blandet, også selvfølgelig også hvor man kommer fra ikke? Men vores 
gymnasium vil jeg sige vi var…vi er 700 i alt ca., og jeg vil sige, der var nok i hvert fald 400, som 
har røget, eller prøvet det, eller som ryger fast i frikvarterene og sådan…plus minus, i hvert fald, 
nok mest minus…. 
 
I: Men sådan cirka der?  
 
V: Ja sådan cirka. 
 
I: Ja okay, det er også ret mange sådan alligevel 
 
V: Ja det måske også sådan lidt meget, 300 nok… 
 
I: Ja men det jeg plejer at høre er også en tredjedel, så det passer måske meget godt?  
 
V: Ja.  
 
I: Øhm..hvad var det, jeg ville  spørge om…Jo du sagde…du har gået på efterskole eller? 
 
V: Ja.  
 
I: Hvordan var det sådan med rygning?  
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V: Der måtte man ikke ryge.  
 
I: Der måtte man ikke ryge? 
 
V: Nej, det var jo meget forbudt….øhm og jeg gik også på en sportsefterskole igen, så det var jo 
meget, endnu mere forbudt. Det var jo sådan, hvis man blev fanget i at ryge, så blev man 
næsten…adgangsbillet væk derfra ikke? Men altså der var alligevel flere, der gjorde det…og 
det…det var ikke så udbredt, som det sådan nu, hvor det er sådan, man godt må ikke? Men der var 
stadig folk som der ligesom lavede sådan en gruppe, hvor de sådan gik ture, hvor de røg og…bare i 
meget mindre omfang, for man havde ikke mulighed for hele tiden at gå og forsvinde…og alting 
kom til at lugte af røg. Så ikke ligeså meget men folk røg stadig…. 
 
I: Men de gjorde det stadig? 
 
V: Ja… 
 
I: Hvorfor tror du? Altså når der har været sådan et forbud?  
 
V: Altså en blanding…for både det der med at man ikke må gøre det, så det sådan lidt sejt lige og 
gå ud og….men så også fordi der er nogen, der har været afhængig, før de kom på efterskole, og så 
er der måske dem, som godt vil med ud og prøve det… og sådan… jeg tror ikke, der er så mange, 
som vælger at gøre det alene for at være helt ærlig. 
 
I: Nej så det er sådan en social ting, det er noget man gør med sine venner? 
 
V: Ja i hvert fald lige de steder…også fordi det er jo ikke fedt at blive taget med det alene, så skulle 
man stå og tage stilling til det alene, og det er jo ikke så sjovt.  
 
I: Nej. Hvad med jeres gymnasium, har de sådan et forbud mod det, eller er det sådan man skal 
stille sig et bestemt sted hen? 
 
V: Øhm man skal stå et bestemt sted. Du må ikke ryge hvor som helst du vil, på skolens grund. Men 
de er stadig…der er tit nogen der står, hvor de ikke må stå, og så er de sådan…det er ikke, fordi de 
hver gang får at vide: forsvind herfra! Så er det bare: gå lige derover sådan stille og roligt…de siger 
ikke så meget til det…de opfordrer det jo ikke, men de siger ikke, at man ikke må. De siger bare: 
hvis man gør, og det gør man selvfølgelig ikke, så er det derover. Sådan i den stil ikke? 
 
I: Hvornår begyndte du så, altså du siger, du ryger ikke fast sådan på den måde, du ryger nogen 
gange mere end andre gange. Men hvornår begyndte du at sådan ryge i hverdagen?  
 
V: Øhm.. altså…det startede med…altså i niende klasse der røg jeg sådan lidt til fester, og det var 
slet ikke noget, jeg sådan rent faktisk kunne lide, det var bare en gang imellem, så var det bare rart 
lige at sådan prøve det lidt og hygge sig lidt med det. Øhm…så på efterskolen der begyndte jeg 
sådan en gang imellem, og du ved, gå sammen de der venner og måske og en gang imellem tage en 
selv, fordi der var så meget, man skulle tænkte på hele tiden. Især fordi den periode af mit liv, jeg 
var igennem lige der, det var sådan…det jeg lige havde forventet, det ikke skete…også var det 
ligesom på en måde lidt rart, at ligesom kunne slappe lidt af og ja… 
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I: Okay, så det var måde… ligesom hvis man havde en stresset periode, så kunne man lige…? 
 
V: Ja det synes jeg meget. Og det startede fast, synes jeg, da jeg kom fra efterskole…især på 
Roskilde Festivalen, der var det ligesom lidt svært at undgå ikke? Så…ja…efter sommerferien hvor 
det startede sådan meget ikke.  
 
I: Har du også, det jeg ved ikke… så du startede i gymnasiet derefter? 
 
V: Ja.  
 
I: Var det sådan, det ved jeg ikke…tror du der var mange der begyndte at ryge lige i den periode, 
måske fordi det var nemmere at komme i kontakt med andre? 
 
V: Det tror jeg helt sikkert, fordi det var jo nemt lige at sige…man kunne jo ikke finde ud af, hvor 
man lige skulle gøre af sig selv, når man går ind i en klasse, så man lidt sådan: nåh hvor skal man 
lige gå hen. Så er det nemmere og lige sige: nå men skal vi ikke gå ud og ryge, for så har man lige 
noget at tage sig til, så ender man ikke med at sidde sådan lidt rastløs og sådan…lidt ikke rigtig 
kunne…. 
 
I: Ensom? 
 
V: Ja præcis. Så det tror jeg, der var mange der gjorde. Og det har jeg også hørt fra folk, at de 
ligesom var: jamen de startede med at ryge, da de startede i gymnasiet ikke? Det var lidt svært at 
undgå. Så ja…helt sikkert.  
 
I: Hvor er det, du går i gymnasiet henne?  
 
V: På Aurehøj Gymnasium…ved ikke om du kender det?  
 
I: Jo det gør jeg.  Det bare ikke lige sådan at finde ud af, hvor folk hører til.  
I: Øhm…kender du sådan, altså andre folk fra andre gymnasier og sådan rundt omkring? 
 
V: Øhm ja…sådan fra efterskole og folkeskolevenner, så ja det gør jeg. Man kender jo altid sådan 
lidt til de andre fra de andre gymnasier i omegnen…. 
 
I: Det var mere, om du vidste om altså samme tendens der, at folk ryger lige så meget? Eller er der 
forskel fra gymnasium til gymnasium? 
 
V: Selvfølgelig er der en forskel, det vil jeg helt sikkert sige. Men altså, der hvor jeg kommer fra, 
det ligger jo i Hellerup eller i Gentofte Kommune ikke, og der ved jeg i hvert fald, at det er meget 
udpræget, det der med at…man på en eller anden måde er sej, hvis man ryger ikke? Øhm…så jeg 
ved at der mange der på en eller anden måde bare gør det, for lidt at gøre det…øhm… så jeg vil i 
hvert fald sige, at dem jeg kender fra Gamle Hellerup og fra Ordrup og fra Øregård, dem jeg kender 
på de forskellige gymnasier, de ryger også. Så jeg tror ikke, lige i Gentofte kommune, at det gør den 
store forskel, hvor man går.  
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I: Hvorfor tror du det er sådan sejt at gøre?  
 
V: Ja det er et godt spørgsmål øhm, jeg ved det ikke helt…det vel fordi det er noget man ikke må på 
en eller anden måde... det der med du må det ikke fordi du er under 18, du må ikke købe det, så det 
er lidt spændende at købe det, og det noget man ser de voksne gør, og det er noget de gjorde i 
film…så ja jeg ved det ikke, jeg tror det er en blanding af alt muligt, som ligesom på en eller anden 
måde påvirkede det.  
 
I: Ja, så du tror der meget med, når man ser det i film og tv-serier og sådan noget, det har også en 
indflydelse på at man synes det er mere sejt?  
 
V: Ja det tror jeg…også fordi tit i film, der er det de seje typer, der gør det…dem som man synes er 
sådan lidt mystiske og spændende, eller man er sådan lidt…wow…sådan i Grease også du ved…. 
 
I: De har sådan lidt en dragene effekt?  
 
V: Ja det sådan lidt, det der med, jeg tror nogen gange at ting bliver ret kedelige og normale, sådan 
især når man går i skole, og man ikke har tid til så meget andet end lige at lave lektier og lige skulle 
det ene og det andet. Så jeg tror på en eller anden måde, det også har noget med det at gøre, man 
leder efter noget, som man kan se sig selv i, eller noget som man synes er sjovt eller spændende 
eller fangende ikke? Sådan har jeg selv haft det, den måde…jeg har ledt efter et sted, hvor man har 
føler lidt, man passer ind, eller noget man ligesom brænder for…ikke fordi man brænder for at ryge, 
men… måske brænder man mere for det miljø, de mennesker der står der, dem der ikke sådan rigtig 
ved hvad de skal gøre af sig selv og sådan ender med at stå der og få noget ud af det ikke….ved det 
ikke helt…. 
 
I: Så der ligesom sådan en ekstra, sådan… ved ikke hvad man kan sige…men måske sådan en 
ekstra identitet i det at ryge?  
 
V: Ja fuldstændig. Det tror jeg… 
 
I: Så bliver man lidt mere mystisk? 
 
V: Ja… 
 
I: Okay jeg kan prøve at vise dig de her billeder. Det ved jeg ikke, har du også sådan generelt lagt 
mærke til at sådan på Instagram, hvor mange billeder der er af rygning?  
 
V: Ja det er der. Og især, du ved…dem der har mange følgere ikke…de ligger jo ret ofte et billede 
ud, hvor de lige ryger en cigaret.  
 
I: Øh…hvad med for eksempel sådan et? Bare sig sådan hvad du tænker, når du ser det? (Billede 6) 
 
V: Det første jeg tænker, jeg når ser det, det er det der…det lignede et klistermærke, men så 
opdagede, jeg det var en pakke cigaretter ikke. Øhm…og så er det sådan lidt underligt sted, at have 
placeret dem, synes jeg.  
 
I: Ja. Meget.  
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V: Øhm…jeg tænker mere, det der er et billede som…ej  ved slet ikke hvad jeg tænker om det 
faktisk.  
 
I: Du må sige hvad som helst, også hvis du ikke har noget at sige om det, så kan vi bare gå videre til 
det næste.  
 
V: Øhm nej, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige.  
 
I: Nej. Men ville det være sådan et, hvor du tit ville støde på det på Instagram eller?  
 
V: Altså på Instagram? Nej ikke sådan lige den der version af det. Måske sådan lidt mere, det er 
sådan lige mere flash af dyre ting på billedet. Det sådan typisk et billede af en hånd hernede med 
nogle smykker på eller et ur eller….altså sådan…. 
 
I: Så der ligesom med…en sammenhæng mellem… ja fashion og det at ryge?  
 
V: Ja det vil jeg mene, der var ikke?  
 
I: Hvorfor tror du, der er det?  
 
V: Det ved ikke…det er igen det med at…det er det seje, man ser noget, der ser godt ud… altså det 
ser måske lidt sejt ud og sådan og ryge ikke, eller man ser lidt voksen ud, eller….jeg ved ikke hvad 
det er, men jeg tror, det noget med at man kan se…ej sådan vil jeg også være, altså… det sådan lidt 
den man kører i.  
 
I: Så man ser sådan lidt op til det?  
 
V: Ja.. 
 
I: Hvad med drenge der ryger? Sådan tænker du over det, hvis du nu for eksempel så sådan en type 
som ham her på Instagram, som røg? (Billede 4) 
 
V: Hmm…altså lige præcis sådan en type, der ville jeg ikke synes det var sejt eller sådan 
tiltrækkende eller sådan noget. Men det tror jeg også har noget at gøre med min holdning til rygning 
er sådan lidt anderleder, end hvad måske det generelle er, ikke at jeg…jeg gør også meget af det 
andet, men det er lidt noget andet på en eller anden måde. Men jeg føler, han gør det for at se sej ud, 
hvis det giver mening…det sådan noget, det virker ikke, som det ham selv der på en måde har valgt 
det…det virker også med solbrillerne som det er noget han…: jeg ser lidt cool og sej ud og på med 
solbrillerne…. 
 
I: Så han prøver ligesom for hårdt?  
 
V: Ja det ved jeg ikke… og det også bare den type…det slet ikke noget jeg lige ville…. 
 
I: Men hvad tænker du… sådan det der med, at han prøver for hårdt. Har du sådan tænkt over det? 
Ser du nogen, der ryger for eksempel, hvor du tænker, der…. 
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V: Ja altså det synes jeg ret ofte….øhm det synes jeg ret ofte, man ser især inde i byen. Ser det der 
med, folk der ser ud til at være fjorten år gamle der står og….(Laver indhalerende lyd)… og prøver 
at holder det sådan lidt inde, og sådan står med deres telefon og sådan råber…kender du ikke, har 
du ikke set de der, der har sådan en virkelig heftig telefonsamtale mens de går på gaden og har 
sådan lidt underlige sko på og en taske der slingre på siden, og sådan: ”hvad tror du lige jeg er, og 
hvad laver I lige og sådan”…altså sådan noget, eller: ”skat hør nu lige efter”. Folk der på en eller 
anden måde laver… 
 
I: Så hvis det er den type, der ryger, så er det ikke sejt?  
 
V: Nej det synes jeg ikke.  
 
I: Hvorfor egentlig? Altså fordi, det er jo det samme man gør.  
 
V: Jeg ved det ikke helt. Det jo lidt svært at sige, men det kommer jo an på, hvad man selv synes er 
sejt, og hvor man selv kommer fra, hvad man kan lide ikke. Fordi hvis jeg synes at rygning er sejt, 
så synes jeg det fordi at…at det ligesom sådan, det siger noget om personen…altså det ikke så 
meget det der, med at man gør det, fordi andre gør det, men så er det fordi, man måske har et eller 
andet …på en eller anden måde, et dybere behov for det. Altså det der med måske, man har brug for 
en pause… eller man måske ikke tænker så meget over, at man ryger, at man lidt bare gør det uden 
at føle sig tvunget til at gøre det, men at det lidt bare noget man gør af natur ligesom at tisse…altså 
nu ved jeg godt, det ikke lige er så godt, men…. Eller nok sådan de der rockstjerner, det synes jeg 
er sejt, når de ryger og sådan noget. Men jeg synes ikke, det generelt er fordi jeg står og tænker, når 
der en, der står og ryger, så tænker jeg ikke, det er sejt, og sådan vil jeg se ud…det tænker jeg ikke 
så meget over.  
 
I: Nej…Tror du der er forskel på, hvor man sådan kommer fra? Om ja…på de typer måske som 
ryger måske? Nu beskriver du jo lidt den ene form for type. Er der en forskel? Nu sagde du i 
Gentofte er det også en lidt bestemt type, der gør det?  
 
V: Det synes jeg. Det er nok…hvis vi nu tager piger ikke? Så er det nok de piger, som på en eller 
anden måde oftest er sådan, ikke i yderkredsen, men sådan…du kender dem, som bare på forhånd er 
dem, som er det seje, som alle folk bare godt kan lide og gerne vil være som…eller det der på en 
eller anden måde form for forbillede eller image eller et eller andet ikke. Og så er der de piger, som 
sådan ligger mellem det…altså for det rigtigt godt, altså de stræber efter at være sådan, og så vil de 
ikke ned til bunden eller sådan dem, der egentligt bare lever et normalt liv ikke? Så jeg tror, det nok 
lidt dem prøver lidt på at skabe sådan sit eget image.  
 
I: Okay…så er det fordi dem, som er sådan de seje, de ryger? Eller så man gør også det selv for 
ligesom tilhøre den gruppe? Eller er det mere fordi, så har man noget ekstra at komme med?  
 
V: Øh…det er nok mere for at kunne genkende sig selv som den gruppe, vil jeg tro. Jeg tror ikke 
det så meget det der med… jeg tror man føler sig lidt sej, hvis man står og sådan…. 
 
I: Okay, så hvis de ikke røg, dem man sådan synes er de populære… 
 
V: Så tror jeg slet ikke, der ville være lige så mange der røg, det tror jeg virkelig ikke. Jeg føler i 
hvert fald, at de har meget med det at gøre, ofte. Faktisk ikke så meget i min vennekreds synes jeg, 
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men det måske også derfor, jeg kan lide at være sammen med dem, fordi man ligesom genkender 
sådan… 
 
I: Tror du også at, nu sagde du, at det var dem som var lidt mere populære, tror du også at dem der 
begynder at ryge, er dem som måske er lidt mere udadvendte allerede på forhånd? 
 
V: Ja det kunne man godt se…altså man hører…dem som måske ikke er så fornuftige på det punkt, 
fordi der er jo mange i min klasse der sådan: ”ej, man skal ikke ryge for det er rigtigt usundt”, og 
det er det også…men det er bare ofte hvor man slet ikke tænker over det, hvor man er bare: ”det jo 
ligegyldigt, det kan jeg tænke på når jeg bliver gammel” og sådan noget ikke….det lidt svært at 
sige, det er så generelt…. 
 
 
I: øhm jeg skulle spørge om et eller andet med hensyn til gymnasiet, men det har jeg glemt. Nå det 
kommer nok igen. Hvad for et brand ryger du så? Har du sådan et foretrukkent?  
 
V: Ja, det har jeg nok…altså Blå Kings, det synes jeg ligesom altid er godt. Men jeg har været lidt 
forskelligt igennem…så har man startet med at ryge Marlboro Gold eller Prince Light, sådan nogen 
af dem. Så man gået over til at se nå men hvad ryger folk, når man er i byen, og så har man prøvet 
nogen af deres, og sådan hvad kan man lide og ikke lide, hvad synes man kradser og hvad synes 
man ikke kradser. Så røg jeg også på et tidspunkt sådan Mistral, ved ikke om du kender det? De 
tynde lange….dem røg jeg også på et tidspunkt. Og så har jeg røget noget hjemmerul, fordi så 
skulle man prøve lidt det, og så har man ikke tid til det…ja det var for besværligt, og så blev det Blå 
Kings. Så det er sådan lidt forskelligt. 
 
I: Men hvad er det sådan, der gør, at man foretrækker et brand frem for andet? Er det netop smagen 
i det, der gør det eller?  
 
V: Jeg tror også det er en blanding. Altså det er smagen, fordi hvis du ryger noget som du synes 
kradser helt vildt meget, eller man synes bare giver en helt vildt dårlig smag i munden…ikke 
fordi…det gør de fleste cigaretter, men som sådan… 
 
I: Der er nogen der er bedre end andre?  
 
V: Ja præcis! Så jeg tror både, det er smagen…men jeg tror også, det er, hvor man kommer fra 
sådan lidt…altså det man godt kan lide, fordi at…der er mange fra mit område der ryger Prince 
Light eller Marlboro Gold, som ligesom er…det er det, som er lidt finere, ikke fordi det som sådan 
er fint…men det lidt sådan, det er lidt de gode piger, så ryger man lidt en Prince Light smøg sådan, 
står med en hvide fashion pakke og lægger den på bordet til Instagram billeder ikke…hvor jeg selv 
køber jeg Blå Kings blød pakke, som bare ligger som sådan en slatten… et eller andet…øhm men 
for mig er det fordi at….for det første kan jeg bedre lide dem, de er lidt billigere, og så er det nok 
også det her med, at det er ligesom man ligesom vant til, og det gør ens venner også og sådan… 
 
I: Så et, der det der med hvad man bliver introduceret til og to, altså nu nævnte du sjovt nok selv 
Marlboro Gold, jeg har selv skrevet det ned med stort her…fordi det er der jo virkelig mange piger, 
der ryger…altså er det virkeligt, fordi pakken den ser ud, som den gør? Altså jeg røg det også selv, 
der er ikke nogen judgement der.  
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V: Det tror jeg virkeligt, det er, helt ærligt. For det første så er det her med pakken, for det andet så 
er det der her med, det er det første man hører alle folk…det er det, som man ser ens veninder ryge, 
det er det man ser sin omgangskreds ryge, det er det, man ser folk… altså det er det man lægger 
mærke til, at de ryger…så det tror…jeg tror lidt, det er det med: nå men det gør de andre også…så 
man starter lidt uden, når man ikke ved, hvad noget er… så er det nemt at gøre, hvad andre har 
gjort, nå men den ser sådan ud, og de siger Marlboro Gold, og så går man ind i og prøver at sige: 
”kan jeg godt bede om en Marlboro Gold”, fordi man ikke hvad noget som helst andet er. Det kan 
jeg i hvert fald huske, det der med man skulle købe sin første pakke cigaretter, og man stod inde i 
den der butik, og man vidste ikke, hvad noget var, man havde ikke styr på det. Så fordi man havde 
set nogle venner, eller man havde set sin far, så prøvede man at sige: kan jeg bede om den der 
pakke. Jo også…jo mere man har røget, jo mere lægger  man måske…prøver man noget nyt.  
 
I: Okay, så vi har snakket lidt om, hvad det var for nogle typer…nå jo så du nævnte noget om, fordi 
du nævnte det igen, det der med så ligger man det ud sammen med en masse andre ting. Altså er der 
virkelig så meget fashion i, at man ligefrem går hen og vælger pakken ud fra det eller?  
 
V: I min…i mit område er det sådan, der er to svar på det på en eller anden måde. Fordi der du ved 
Hellerup, og så er der dem, som prøver at gøre det absolut modsatte, bare sådan at lave et modsvar 
til det…så det er måske ikke noget, man selv føler for, men så er det fordi man ligesom er…du 
ved…genbrugens Gucci…så går man ud og køber genbrugstøj, sådan Fila og Adidas jakker og de 
der bombers og sko, du ved…det der med, hvor det egentligt som sådan ikke er, du ved, genbrug i 
sådan genbrugsforstand, men det er det lidt…det er genbrugens Gucci, det er sådan, det jeg kalder 
det… 
 
I: Ja okay, men er et meget godt udtryk faktisk.  
 
V: Øhm.. og så er det lidt ligesom dem som gør for ligesom rent faktisk er være at sej, hvor 
dem…man ligger måske et billede ud, hvor man ser lidt dum ud, eller man sidder sammen med 
nogen…man sidder på en bar med en øl, du ved, der hvor det lidt mere rustik…øhm hvad hedder 
det….ved det ikke rigtigt, sådan lidt undergrund…sådan lidt rock…ja måske sådan lidt 
undergrund…hvor det andet (Hellerup pigerne) det er sådan meget high fashion…jeg ser sjældent 
billeder, som er midt imellem. Altså jeg ser sjældent billeder hvor det er en, der bare går udenfor 
med en cigaret i hånden…sådan det ikke er så ofte, man ser det, eller man ligger ikke mærke til det 
på samme måde i hvert fald.  
 
I: Okay, så der ligesom to typer, hvis man kan sige det sådan. Altså en der er meget high fashion 
orienteret, og så en anden, som måske alligevel er det, men helst gerne vil trække i den anden ende?  
 
V: Ja for det er jo det med…når du tager et billede af at være på café…det gør jeg ikke så meget, 
jeg ville mere tage et billede af personen…men det der med, der er jo tit folk, der tager billeder at 
sådan kaffekopper…så det er jo sådan, du kunne jo godt fjerne din pakke cigaretter fra bordet, men 
det er ofte sådan, at den bliver lagt sådan rimelig bevidst, og vinklen…altså det er virkelig man går 
op i, altså den skal ligge og man skal lægge mærke til den uden at den skal være det første man 
ser…og sådan…der er meget taktik i det, det er der virkelig.  
 
I: Okay, hvorfor, tror….hvorfor er det så vigtigt, at den cigaret pakke skal med?  
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V: Ja for at vise, at man er med på moden, tror jeg….altså det jo svært. På den måde ville jeg tro, 
det var for at bevise eller for at vise overfor andre: se hvad jeg gør, det gør andre også, som også er 
seje…det sådan, det er lidt for at vise sin egen type tror jeg, skabe sit eget image.  
 
I: Hvad med sådan, altså forældre og sådan noget?  
 
V: Det er sjovt, jeg havde lige fornemmelse af du skulle til at spørge om det. 
 
I: Jeg tænker bare, det er jo rimeligt åbenlyst hvis man ligger det op sin Instagram. Altså er der ikke 
nogen der får problemer der, eller er det sådan… 
 
V: Jo, det vil jeg helt sikkert sige, der var, især på Facebook. Men det er ikke så tit man ligger et 
billede på af folk, der ryger, på Facebook.  
 
I: Så Instagram er lidt mere hemmeligt på en eller anden måde?  
 
V: Ja også fordi, du kan godt blokere dine forældre for din Instagram, men de tror, at de følger dig, 
altså sådan…. Mine forældre har ikke rigtigt Instagram, min far har, men han bruger det ikke rigtigt 
sådan…altså han lavede det, fordi han syntes det var sjovt og så glemte han alt om det. Men min 
mormor og morfar har Instagram, af en eller anden underlig grund. Men…så jeg vil sige, jeg lægger 
ikke rigtigt billeder op, hvor jeg planlægger at folk de skal sidde og ryge, det er mere ofte jeg tager 
et billede, hvor jeg synes, nu har vi det sjovt, eller der var…man så en sjov til eller et eller andet 
ikke… og så  er det lidt tilfældigt om der er en cigaret på billedet, eller om der ikke er. Øhm men så 
er det ikke fordi, så det ikke særligt ofte…jeg kan ikke lide at lægge de billeder op, fordi jeg synes 
at folk….på en eller anden måde det…forkert, for jeg vil ikke skabe…nu ved jeg også, min bror 
følger mig, min lillebror, og jeg vil ikke skabe den her ting  med at det er noget man lidt skal gøre 
for at være sej, eller for ikke at være sej eller noget. Jeg vil godt have folk selv tager en beslutning 
til det. Det var også, det jeg selv gjorde ligesom, det der med: hvorfor er det egentlig jeg ryger og i 
hvilket omfang? Jeg har lidt min egne principper, og så er jeg ikke… så er jeg ligeglad hvad andre 
synes…jeg ved godt hvorfor jeg selv har valgt det, og jo det er nok også, fordi man blev 
introduceret til, det er sejt og sådan noget, men det har nok også noget med nogle andre ting at gøre, 
på en eller anden måde…det hjælper bare, på en eller anden måde medicin.  
 
I: Så du er meget bevidst om hvilket udtryk, du sådan til dine mindre søskende…. 
 
V: Jo især til mine søskende, og jeg ved også sådan…jeg har været håndboldtræner for nogle, der er 
yngre end mig og generelt være meget sports agtigt og har meget med små børn at gøre. Så jeg går 
meget op i at det ikke er noget…også sådan det ikke skal fremstå at jeg ryger som sådan, fordi jeg 
kan godt lide at ryge, men det er ikke noget... mine klassekammerater ved det godt, og mine venner 
ved det godt, og det er ikke fordi, jeg skjuler det eller noget, men mine forældre, der vælger jeg at 
skjule det… 
 
I: De skal ikke se det? 
 
V: Nej de skal ikke se det. Det er jo også tit, ens forældre kommer op på værelset og siger: altså her 
lugter lidt af røg, og man er sådan: ”jeg var på en bar, hvor man måtte ryge… øh…” 
 
I: Så kommer lige med sådan en dårlig undskyldning?  
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V: Ja…det synes jeg. De er jo ikke glade for, at man ryger…men de kan jo ikke rigtig gøre så 
meget ved det.  
 
I: Så der er nogle situationer, hvor der ville du simpelthen ikke ryge?  
 
V: Ja. Især hvis man er på ferie med familien. Det gjorde jeg så den her sommer, fordi min fætter, 
som er fire dage yngre end mig, så vi er meget tætte, og vi var i sommerhus i Frankrig, hvor lige 
pludselig mødtes med nogle andre, som vi fandt, som også boede der… der røg vi jo så, men det var 
ikke, fordi man sådan gik ud for at ryge, det var mere, hvis man var sammen med nogen andre, og 
så var det lige hyggeligt at tage en øl og en cigaret. Mens ellers så er det…det kan jeg ikke lide. Jeg 
hader og komme hjem…og heller ikke, hvis jeg ved, jeg skal hjem om en time, så kan jeg ikke lide 
at ryge, fordi jeg hader og komme hjem og lugte af røg, for det vil jeg slet ikke sådan… ja…. 
 
I: Vise..?  
 
V: Ja præcis! 
 
I: Har du oplevet nogle situationer, ikke sådan som har noget med familien at gøre, men hvor du har 
følt…for eksempel være i udlandet, hvor man ikke må ryge nogen steder eller…hvor du virkelig har 
følt at der har folk set ned på en fordi man har røget?  
 
(Hendes telefon ringer – pause)  
 
V: Altså ja….hvor det er man lidt har….for eksempel til jobsamtaler, så det ikke fordi jeg lige tager 
en cigaret, før jeg skal ind til jobsamtale. Eller hvis jeg skal have prøve, så kan jeg heller ikke lide 
det, fordi man nogen gange bliver en lille smule…nogen gange er det rart, og nogen gange så gør 
det det hele værre… 
 
I: At blive sådan nikotin skæv?  
 
V: Ja præcis, det er også meget forskelligt hvordan det ligesom fungerer. Men jo når jeg skal hjem, 
hvis jeg skal noget med familien…eller hvis jeg går sammen med nogle venner, hvor jeg kan 
mærke, du ved…jeg har jo meget forskellige venner, hvis jeg går sammen med nogen, hvor jeg kan 
mærke at det bare…det ikke rigtig noget de sådan kan lide, så kan jeg heller ikke lide at gøre det. 
For de første fordi jeg vil ikke have, at de sådan ændrer deres syn på mig som sådan, og jeg vil 
heller ikke have, at de ligesom vil have en opfattelse af: nå men…et eller andet… 
 
I: Så det er ligesom… 
 
V: Det handler også om sociale sammenhænge. Det gør det.  
 
I: Ja så der et eller andet med, at rygerimaget passer bare heller ikke ind i alle situationer?  
 
V: Jo helt sikkert, det gør det ikke. Det kommer an på hvor man lige kommer fra og kommer og 
sådan noget.  
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I: Ja så meget socialt igen. Vi snakkede lidt sådan  om piger tidligere…det ved jeg ikke om du kan 
svarer på…Er det sådan, at folk generelt går meget op i skole og sådan?  
 
V: I min klasse gør de. Jeg går i en biologi klasse med matematik og psykologi, og så har de fleste i 
den klasse bioteknologi, som er jo meget naturvidenskabeligt fag. Og generelt på mit gymnasium, 
så er det sådan, at hvis folk gør noget, lige meget om de spiller rigtig meget klassisk musik, fordi vi 
har musik linjen, om de synger i kor, om de er med i nørd-udvalget, om de spiller skak, eller om de 
er vildt gode til fodbold. Det er lige meget, hvad du gør, men hvis du selv synes, det er fedt, synes 
andre, det du gør er fedt, for det meste ikke. Øhm… derfor er der mange i min klasse, eller det er 
nok ikke lige derfor…men der er mange i min klasse, som går meget op i skolen, og sådan ligesom 
er meget det der med, at man er bare dygtig og får 12-taller og alt muligt ikke. Men jeg vil også sige 
det kommer an på hvilken klasse, altså vores klasse er der måske tre, der ryger sådan i 
frikvarterene…tre fire stykker, nogen gange fem, men det er meget sjældent. Så er der lidt flere der 
ryger til fester. Men folk er generelt, over halvdelen ryger slet ikke og har ikke rørt en cigaret som 
sådan. Men så hvis du tager en samfundsfaglig klasse, så vil jeg sige at halvdelen røg nok i 
frikvarterene.  
 
I: Så er der et link mellem hvor meget man går op i skolen og den slags ting, og om man ryger eller 
ej?  
 
V: Ja det tror jeg. Men jeg tror også, det er personligt…det er en personlig holdning, på en eller 
anden måde, hvordan man har det med at ryge. Øhm…men jeg tror også, mange gør det lidt, fordi 
det gør andre, og det er en social ting og sådan noget. Jeg tror også, der er nogen, der har en 
personlig holdning med det, og derfor er der også nogen, som går op i skolen, og som ryger ofte 
men ikke hele tiden og som….ja…men det er nok sjældent. Ofte så fordi at…kan man godt 
sammensætte det.  
 
I: Så der ligesom, hvis du er lidt mere seriøs omkring dit liv, så ryger du heller ikke, i hvert fald 
ikke så meget?  
 
V: Præcis!  
 
I: Okay. Hvad så med sådan piger, nu snakkede vi jo om Instagram før, der er jo virkelig mange 
piger, det jo generelt, der går virkelig meget op i deres sundhed. Og nu siger du selv du er meget 
sporty… 
 
V: Hva….(griner)  
 
I: Går mere op i sport i hvert fald end andre og sådan noget….Hvorfor ryger man alligevel, for man 
ved jo farligt, det er?  
 
V: Igen så tror jeg også det er personlige oversager, til hvorfor man ryger. For mit vedkommende, 
der var det lidt det her med at, jeg havde en egentlig planlagt, hvordan det hele skulle være. Jeg 
havde planlagt, at jeg skulle på efterskole, og jeg havde været inde og ude af landsholdet inden for 
håndbold, og jeg sådan meget seriøs omkring det, men så samtidig kunne jeg også godt lide at 
hænge ud sammen med mine venner ikke? Så jeg var sådan lidt hvad skal jeg vælge agtigt. Så jeg 
tænkte, jeg ville vælge en efterskole, hvor jeg havde mulighed for at udvikle mit håndbold, og så 
finde ud af, om det egentlig var noget, jeg havde lyst til. Og så sker der det, det havde jeg set rigtig 
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meget frem til, at lige før jeg skal derhen, så ødelægger jeg noget i mit knæ…jeg vrider om i knæet, 
som sprænger korsbåndet om min lyske, og skal opereres. Og det var jo i sommerferien, jeg blev 
opereret, og man siger, at fra operationsdato til man spiller håndbold, der skal der gå et år, så det var 
hele mit efterskoleår…så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre lige der…så der endte det nok 
lidt med, at når man ikke vidste, hvad man skulle gøre af sig selv, og jeg kunne ikke….hele mit liv 
har sport været det der sted, hvor man kan komme ud og få alt ud, det der frirum ikke? Og når jeg 
lige pludselig ikke havde det der frirum længere, så blev jeg så rastløs, og jeg kunne ikke rigtig sove 
om natten, og jeg kunne ikke sådan finde ud af: nå men hvad skal jeg tage mig til, og min krop 
den…det er tit det der med, når man sidder rigtig meget og ryster med sit ben, eller sin hånd, hvad 
man nu gør…piller ved alt muligt, sådan lidt ADHD ting ikke…energiting. Og så hjalp det mig bare 
det her i en årgang eller et tidspunkt…at lige ryge, fordi det fik en til lige sådan at slappe af, og man 
behøvede ikke at tænke ligeså meget. Før var det meget kaotisk, så ligesom det med at ryge, det var 
ligesom en pause ikke…sådan så begyndte jeg at spille musik, så begyndte jeg at skrive digte, så jeg 
prøvede mig ligesom frem, hvad skal jeg nu lave…jeg havde teaterlinjen og sådan, men det har bare 
hele tiden holdt fast det der med at ryge…for når man lige pludselig står…og det var så rart, at man 
lige kunne tage en cigaret, og så slukke det hele på en eller anden måde.  
 
I: Så det er simpelthen bare en pause, hvor der ikke foregår noget som helt andet overhovedet?  
 
V: Præcis. Altså jo man kunne godt stå og snakke med folk. Men det er også derfor…jeg ryger for 
det meste sammen med folk, men jeg kan også godt finde på at gå ud selv, hvor jeg går ud og så 
siger jeg: at okay, jeg har bare haft en dårlig dag…eller jeg har haft en god dag, eller jeg har bare 
rigtig meget at tænke, eller er stresset, eller man skal vælge…nu skal jeg så opereres igen fordi jeg 
sprang det hele igen, så nu skal jeg så tænke over nye ting, og skal jeg vælge noget fra en 
donor…og så døde min farfar….og så ødelagde man sin computer… Jeg tror bare, det er det der 
med, når du har så meget at tænke på, så har du svært ved at holde fri fra det, så for mig har det lidt 
været sådan en pause, når jeg ikke har kunnet bruge min sport på samme måde. Det har det været 
sådan for mig. Jeg ved også fra nogle piger, hvis de har slået op deres kæreste….som min rigtig 
gode veninde, hun skal også herover faktisk tror jeg, hun kender også (Ka) …det er rart at snakke 
ud om, så er det nemt at stå og ryge samtidig, for så har man en grund til at stå udenfor og snakke… 
 
I: Så der er ligesom to aspekter i det: det der med, det er det sociale i det, men også det med, at 
måske grunden til man så  begynder at ryge alene, er meget individuelt, alt efter hvad der sker i ens 
liv?  
 
V: Ja tror det har meget at gøre med, hvor man ligesom er i livet, for der er nogen, der har det der 
med: at det er jo spændende og sjovt første gang, de gør det, og så finde ud af, det er rart når det gør 
det. Eller også finder du af, det kunne jeg ikke lide, eller deres mor er lige død, eller man….har en 
sygdom eller et eller andet…Jeg tror det er meget forskelligt hvorfor. Jeg tror også, der er mange, 
som måske finder ud af at det også måske kan sådan hjælpe lidt, eller man…jeg ved det….man 
føler lidt, man gør modstand eller oprør mod noget, som det egentlig ikke rigtig hjælper på.  
 
I: Okay. Du ryger jo ikke sådan fast, fast på den måde. Men er der noget, der ville kunne få dig til at 
stoppe sådan fuldstændig, sådan aldrig nogensinde mere?  
 
V: Ja. For jeg har planlagt at jeg skal stoppe fast, eller stoppe helt, fordi jeg skal opereres igen, så 
det er lige nu den…øhm…og jeg har, jeg skal opereres den 27 februar, og jeg ved, at en måned op 
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til, der er det rigtig dumt at ryge og drikke og noget som helst, og det gør det virkelig svært, for det 
har jeg bare levet at de sidste mange uger…eller sådan år…eller ikke år… 
 
I: …den sidste periode… 
 
V: …det er så rart og tage ud og hygge sig og have det sjovt ikke? Så jeg ved den… at den 28 
januar, der ved jeg, at der siger jeg farvel og tak… for at jeg ved, jeg skal til min vens 18 års 
fødselsdag der, og så efter det, så er det….. 
 
I: Så det bare slut…. 
 
V: Så er det slut…i hvert fald op til operationen og i hvert fald et stykke tid efter. Og så vil jeg så se 
hvordan man har det med det der. Så er det måske en god ide…at så behøver man jo ikke at starte 
på samme grund som man har været før…så det jo egentlig også… 
 
I: Har du det også sådan, tror du det bliver svært at gøre eller? 
 
V: Ja det tror jeg. Helt sikkert.  
 
I: Hvorfor? Tror du det er fordi, du sådan virkelig er afhængig af det alligevel, eller er det fordi, det 
sådan blevet en vane, man gør med sine venner?  
 
V: Øhm…også igen det der, begge dele. For jeg er blevet afhængig på et vis…til en vis grad, for nu 
ryger man alligevel sådan en gang i frikvarteret og en gang i det næste frikvarter, og den ene dag 
lidt mere og den anden dag lidt mindre og til fester endnu mere. Så det er en vane, det der med man 
går ud og gør, og man ikke lige ved, hvad man ellers skulle lave, og det er rart, og det sjovt, og det 
er hyggeligt at snakke med nye mennesker. Men jeg tror også, det er fordi, at man er afhængig, altså 
jeg kan godt mærke nogen gange, sådan især om aftenen, der kan jeg sidde på mit værelse og 
tænke: ej hvor kunne jeg have lyst til at ryge nu, eller hvad skal man sige. Så jeg får tit den følelse 
af, at det har jeg lyst til. Men jeg føler, at det er også godt noget, jeg kan styre, hvis det er noget, jeg 
virkelig vil. Men det bliver hårdt at stoppe, for det bliver også lidt en kold tyrker, for nu har jeg 
besluttet mig for, at nu har jeg det så sjovt, som jeg vil gøre hvad jeg har lyst til, og så lige så 
snart…så bliver det, alt færdigt.  
 
I: Så der er ligesom en stærk motivation for det der, kan man sige?  
 
V: Ja helt sikkert.  
 
I: Okay. Øhm…Jo hvad med sådan her på den seneste, er der jo kommet sådan nogle virkelig… 
 
V:… billeder på… 
 
I: …billeder som er ekstra klamme. Tænker du sådan over dem, eller er du sådan?  
 
V: Oftest nej, det er jo ikke noget, man lægger mærke til, især ikke hvis du bare lige rækker hånden 
ned i lommen og tager en op, og så det jo også fordi man plejer jo at holde sine pakker sådan lidt 
skjulte for det første, i klassen og derhjemme ikke? Men når man så sidder og lægger dem på bordet 
foran sig, hvis man er på bar, eller hvis man ser dem ligge rundt omkring, alt så noget. Så kan man 
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godt rynke lidt på næsen, og nogen af dem griner man lidt af, for så er det sådan nogen med en 
nøgen mand, der ligger sådan foldet sammen i en seng, hvor man er sådan lidt, jeg ved egentlig 
ikke, hvad jeg skal sige til det, man synes det er sådan lidt underligt, tror jeg. Også det er sådan: det 
værste af det værste, det er svært at forestille sig, sådan at ryge også lige pludselig er din hals bare 
et åbent sår, eller hul i din hals, det er lidt svært at forestille sig ikke? 
 
I: Så man skubber det lidt ud? 
 
V: Ej men det gør man, for hvis du skulle tage stilling til det, så ville det altså være så meget 
sværere. For eksempel der er en baby og en mor…eller de der sådan hænder der skilles, uh…dem 
kan jeg ikke lide, der for jeg det sådan helt åh nej… 
 
I: Hvorfor? Fordi de er sådan lidt mere følelsesladet?  
 
V: Helt sikkert, fordi…det er det med, man glemmer lidt, at rygning, det går jo ikke kun ud over dig 
selv, det går jo ud over dem, du er sammen med, din familie, eller din kommende familie eller 
sådan. Også fordi man har jo hørt om folk, der dør af lungekræft og sådan…altså ja. Helt  sikkert 
fordi der er mere følelser i dem, og måske fordi der er noget, man kan relaterer til. Man kan jo ikke 
relatere til en gammel mand, der sidder med helt gule tænder, eller en eller anden der har hul i sin 
hals, eller….altså det er jo svært at relaterer til. Så hvis de skulle gøre noget for, at få unge til at lade 
være med at ryge ved billeder, så skulle man helt sikkert lave nogle billeder, man kunne relatere til.  
 
I: Okay, så noget…ja netop, familie, venner…at det kunne gå ud over sociale relationer?  
 
V: Ja de der hænder som skilles, hvis man bare kommer til at tænke over…sådan tanken hvis nu ens 
lillebror skulle…sådan, åh nej…eller sådan ens…og det er også, for jeg frygter egentlig ikke mig 
selv, når jeg ryger, det er ikke tit, jeg ikke bange for, der sker mig selv noget, jeg er bange for, der 
sker andre noget. Så det er mere det med når andre, jeg hader at give til andre folk, fordi jeg føler, 
jeg medvirker til, at det er rigtig dårligt for dem. Selvfølgelig er det forskelligt, hvem det det, for 
eksempel ens venner, der ved man jo godt at det har de sagt ja til og sådan noget…men jeg kan ikke 
lide det med…eller sådan ja… 
 
I: Du sagde selv du var sådan, tretten, fjorten år da du startede. Hvordan har du det, når du ser 
nogen de er sådan der, som ryger?  
 
V: Jamen jeg kryber tæer og får kuldegysninger. Altså jeg startede jo ikke med at ryge der, det var 
jo bare første, jeg ligesom…Faktisk gennem min opvækst havde jeg faktisk lavet sådan tegneserier, 
hvor jeg tegnede tegninger af folk der røg, og så skrev jeg  sådan, lige når man havde lært at skrive, 
sådan til min mormor og morfar især…så skrev jeg sådan: man skulle ikke ryge…og så havde jeg 
været inde og prøve og kigge på nogle bøger og sådan du ved…og prøvet at lave nogle tegninger og 
lave mine egne former for kampagner, for at få dem til at holde op med at ryge.  Øhm…og det gik 
jeg meget op i, også med min moster. Og så holdt de også op, ikke min moster, men min mormor 
og morfar har ikke røget i syv år nu, og det er de glade for ikke. Så det er ligesom… 
 
I: Ved de så, at du ryger nu? 
 
V: Altså min far ved godt, at jeg ryger. Min mor ved nok halvt, hun har ikke sagt så meget til det, 
men hun ved det nok godt, hvis hun skulle virkelig tænke sig om. Min mormor og morfar…min 
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onkel ved det, for han er sådan selv i tyverne, så han er ikke så gammel heller, og min fætter ved det 
også godt. Men min bror ved det ikke, og min anden bror ved det heller ikke. Så det er lidt 
forskelligt, og jeg tror egentlig godt, at måske ved man det godt, men man siger ikke så 
meget…tænker ikke så meget over.  
 
I: Hvor gammel er dine brødre? 
 
V: Otte og tolv. Så det hænger også sammen med det ikke. 
 
I: Hvad så med den ældste, hvis du lige pludselig om et år kom til at tage ham i at ryge?  
 
V: Ej…jeg ville flippe fuldstændig ud altså. Men jeg ved også, at han har tit, godt for sjov, men jeg 
ved ikke hvordan man skal tage det. Så har han spurgt, fordi vi ved alle sammen godt, at min fætter 
ryger, det ved vi alle sammen i familien…også hans mor og mormor og morfar…alle ved det. Øhm, 
da har han engang spurgt: ”kan du…må jeg ikke lige få et sug?” Og så havde min fætter været 
sådan: ”Jo”, og så havde han været sådan: ”nej det vil jeg ikke.” Altså sådan for sjov havde han sagt 
jo. Men det jo også ligesom for at om, hvad er det med det, han vil. For han er også begyndt at 
snakke om, at han ved at jeg går til fester og at min fætter og vi går ud og laver ting sammen, så 
synes han jo også automatisk, at det er lidt sejt…og jeg tænker tit: er den fyr kun tolv? Han virker 
så moden, hvad det angår. Man glemmer jo lidt ligesom, selv at man var i det.  
 
I: Så han ser ligesom lidt op til jer, tror du? Ligesom du selv gjorde, synes måske det er lidt sejt?  
 
V: Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke. Men det gør han jo nok, og specielt så hurtigt som de 
sociale medier er vokset ikke? Så det tror jeg nok han gør på et eller andet tidspunkt.  
 
I: Apropos sociale medier, for vi snakkede jo om de der billeder før. Og vi snakkede om, hvordan 
det var man sådan meget målrettet…bevidst placerede cigaretterne viden siden af. Hvad gør man i 
den situation, har du været ude for det? 
 
V: Altså…med at placerer den? 
 
I: Ja altså, når det er du har en med virkelig klamt billede på…så lægger man den stadig eller 
vælger cigaretpakken fra på billedet på det tidspunkt?  
 
V: Altså nej når man er tolv? 
 
I: Nej altså sådan på Instagram, hvis du tager et billede af din kop kaffe… 
 
V: Nårh, hvis den bare sådan tilfældigvis ligger på bordet? Eller sådan at du rent faktisk ikke havde 
lagt mærke til, at den lå der?  
 
I: Nej det der med, at vi snakkede om, at der var kommet klamme billeder på, sådan med hul i 
halsen… 
 
V: Nårh… 
 
I: Er der…altså hvad gør man i den situation, når man nu skal tage det Instagrambillede? 
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V: Altså på Blå Kings der er de jo på begge sider. Jeg ved ikke om de er på begge sider på Prince, 
der tror jeg bare de er på den ene side, og så tror jeg, der et logo på, hvor der står rygning kan 
dræbe, og hvis du vender om, så er der nok et billede. Men jeg tror helt sikkert, du vender det, der 
hvor billedet ikke er på. Det vil jeg helt sikkert…de gange hvor jeg har været ude for at folk er: ”du 
må ikke drikke din drink endnu, jeg skal lige”…”nå okay”. Så man går meget op i at … 
 
I: Så du tror også, at man bevidst ville vælge det fra hvis der var billeder på begge sider, så ville 
man ikke fotografere det?  
 
V: Nej. Eller også ville man måske tage nogen ud af pakken, sådan at man….finde en anden form 
for taktik. Tror det handler meget om hvordan man lige…ja…hvad man vil med det.  
 
I: Okay. Lige til slut her. Hvad tror…er der noget, du tror vil kunne få unge til at stoppe den her 
tendens? Eller er det bare, vil det fortsætte sådan her? Nu snakkede vi lige om din lillebror, hvor du 
var måske…men du ved det ikke helt.  
 
V: Puha den er svær. Det er nok det der med, at når man er ung, så tror jeg på en eller anden måde, 
det hører til, lige meget…jeg tror det er rigtigt svært at få væk. Men der har jo været, i…jeg ved 
ikke om det var…jeg tror rygning er på vej op igen, men antallet af folk der ryger, det var gået 
rigtig meget ned i 2010, der hvor man måske var blevet opmærksom på at det var ret usundt. Men 
nu tror jeg igen, det er på vej op, og jeg ved ikke, hvordan man kan får det ned, for jeg tror 
lidt….lige meget hvad man ville sige, om man gjorde det lovligt eller ulovligt, så tror jeg, at folk de 
ville synes, det ville være spændende, hvis det var ulovligt, og lovligt så vil mange flere have 
adgang til og sådan….jeg ved det ikke helt.  
 
I: Så det er også ret nemt at få adgang til det? Altså nu er du jo under 18, så i princippet må du jo 
ikke. Har du nogensinde problemer med at købe cigaretter?  
 
V: Næ, det er meget sjældent. Altså det er det virkelig, altså fordi…altså jo nok hvis man går i 
Netto i Gentofte, så er det nok begrænset med mindre du lige kender en. Så det ikke altid man bliver 
spurgt om det, men det er oftere i supermarkedet man bliver spurgt, end hvis du går ned i en kiosk 
midt i København, altså der spørger de jo aldrig. Sjældent ikke. Altså man kan jo købe det som 
fjortenårig nærmest, uden at der er nogen der siger noget til det.   
 
I: Hvad hvis de, sådan bare rent hypotetisk satte priserne sådan helt vildt meget op, sådan 80-100kr 
pakken? 
 
V: Jo så tror jeg der ville nogle ændringer…altså ved jeg også ville ske for mig selv, man har jo 
ikke råd til det. Især ikke hvis man er lige ved at flytte hjemme fra, eller…ja, man ikke har et 
arbejde, eller man går meget til fester ikke.  
 
I: Så det ville få en til at stoppe? 
 
V: Det ville få mig til i hvert fald at skære meget ned på det. Så jo priser vil helt sikkert gøre en 
forskel. Altså man kan jo sige…man kunne sætte det op til 100kr, sådan 80kr så tror jeg stadig der 
ville være mange færre der røg.  
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I: Så det ville miste noget af sin værdi, det der med at ryge, fordi lige pludselig var prisen for høj?  
 
V: Ja i hvert fald i det normale. Det ville nok stadig være der i overklassen på en eller anden måde, 
du ved, nu har man jo råd til det, og så kunne man jo lige så godt ryge ikke… så jeg tror stadig det 
ville eksistere. Men jeg tror også det ville gøre en forskel, det tror jeg.  
 
I: Okay, så ja socialt har det meget med at gøre, vil du sige, både og? Og så det der med at 
man…det er er også meget individuelt, for hvordan man… 
 
V: Ja… 
 
I: Jeg tror faktisk ikke jeg har mere at spørge om. Så jeg vil bare sige tak. 

 

Interview: Kr (5)  
 
I: Først og fremmest, hvor gammel er det du er?  
 
K: 18 
 
I: 18, okay. Og du går også i gymnasiet?  
 
K: Ja.  
 
I: På hvilken årgang? 
 
K: Første 
 
I: 1g også. Så har du også været på efterskole eller?  
 
K: Ja  
 
I: Det kunne jeg næsten regne ud, når jeg snakkede med…  
 
K: V… 
 
I: Ja i går. Øhm, det er fint. Går I i samme klasse eller?  
 
K: Nej, men vi har begge været på efterskole sammen, så det på den måde vi kender hinanden fra.  
 
I: På den måde. Så hvilket gymnasium går du på?  
 
K: Rysensteen. 
 
I: Okay. Fedt nok, så har jeg lidt forskellige gymnasier, det er meget godt.  
Øhm ja…ryger du til fest, fast ryger…hvad ville du beskrive dig selv som?  
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K: Nok fest, jeg ryger ikke hver dag, jeg prøver at undgå det i hverdagene…fordi så synes, så jeg 
bange for det tager overhånd. Så jeg ryger sådan til fester.  
 
I: Men det hænder..? 
 
K: Ja det hænder af og til, det skete i går.  
 
I: Ja sådan er det jo.  
 
K: Men det er ikke hver dag, og det er heller ikke altid jeg. Men jeg køber altid til weekenderne, 
hvis jeg ikke har.  
 
I: Okay, så du er sådan typen, der køber dine egne pakker og sådan?  
K: Ja.  
 
I: Kan du huske første gang du sådan startede med? Allerførste gang du røg en cigaret?  
 
K: Ja…det var i hvert fald i niende, og jeg røg ikke en hel, for det kunne jeg slet ikke. Der gik ret 
lang tid før jeg faktisk sådan kunne finde ud af det.  Kan huske i starten jeg lignede sådan en stor 
idiot, mine venner synes det var meget sjovt, fordi de var ældre end mig. Men jeg kunne godt 
se…jeg kunne godt mærke, hvorfor folk gjorde det, for det var meget rart på en eller anden måde. 
Men på en eller måde smagte det bare virkelig dårligt og var sådan ret ubehageligt. Så det var først 
sådan i slutningen af, niende af jeg sådan begyndte at kunne finde ud af det. Men sådan i starten af 
niende jeg prøvede første gang. Og så forsøgte jeg altid sådan lidt….Men i starten var jeg også den 
der sådan: nej I skal da ikke begynde og ryge og sådan…. 
 
I: Også kom det bare sådan lidt hen ad vejen?  
 
K: Ja.  
 
I: Hvornår blev det så mere sådan fast?  
 
K: Hmm… Det var…det var sådan da jeg begyndte på efterskole tror jeg…at jeg sådan begyndte at 
dyrke det lidt mere, og sådan købe mine egne pakker også. Det var vel…det er snart et år, lidt over 
et år siden…så det var sådan i november, oktober agtigt.  
 
I: Hvorfor tror du, det er sådan, at man på efterskole, det kan jeg også huske fra mig selv og mine 
venner, det var bare der, man begyndte at ryge?  
 
K: Det ved jeg ikke…jeg tror det er lidt det der med, at folk er meget…eller for det første tror jeg 
det fordi folk er meget forskellige, også hvis der så er en, der gør, som så måske bor i Jylland, som 
ligesom er i sådan et kvarter eller gruppe der, som gør det, men det gør man ikke selv, så på den 
måde kan det ligesom smitte af. Ellers tror jeg også det fordi, det er forbudt, så er der lidt ligesom 
noget farligt over det.  
 
I: Så det var…når ja I gik på samme efterskole. Så det var også forbudt, det var ikke noget man 
måtte?  
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K: Nej det måtte man ikke, så kom man i sådan noget… 
 
I: Men sådan er det jo også, når man er hjemme tænker jeg, det jo ikke fordi ens forældre synes det 
er fedt, at man ryger. Så der er jo også et forbud? 
 
K: Nej det er rigtigt. Ja men det er bare lidt nemmere at slippe uden om, tror jeg. Ligesom det 
kommer også an på, hvad for nogle forældre man har. Altså min far…han er lungelæge…så det er 
sådan, det er lidt ironisk. Men altså, jeg… i starten var jeg også sådan, ej men far skal ikke vide det, 
men blev jeg sådan lidt: jeg ved ikke, om han ved det, men jeg er sådan set også lidt ligeglad. Nu er 
jeg jo så også lige blevet atten, så det betyder jo ikke så meget, men jeg har været meget sådan, 
gemt pakken og været ude og lufte mit tøj og sådan. Ligesom mange af mine venner stadig gør. 
Men det begyndte efterhånden at løbe sådan lidt ud i sandet, for sådan i starten, så lugtede jeg sådan 
lidt af røg, uden jeg egentlig selv røg. Og så troede min far, jeg røg, så han var sådan: du skal ikke 
ryge…der hvor man prøvede at være sådan: det gør jeg altså heller ikke. Også når han ligesom 
havde accepteret det og så alligevel ikke troede på mig, så kunne man jo ligeså godt. Men jeg ved 
ikke helt, hvorfor det var på efterskole. Det jo rigtigt nok. Jeg tror også, det er det der, så begynder 
man at feste lidt mere måske.  
 
I: Så der er måske noget, det der med at man er ude, væk fra sine forældre?  
 
K: Ja, der hvor man skal prøve ting. Prøve nyt. Prøve nogen grænser.  
 
I: Tror du generelt det er sådan, at det er…ja netop det med man skal prøve nogle grænser af. Det 
der med at alt er nyt, du er helt alene, der er ikke nogen andre. Så det er sådan en nem måde at få 
sådan social kontakt på, hvis man…?  
 
K: Ja på en eller anden måde tror jeg... Jeg ved ikke hvor meget det kan skabe en social kontakt på 
efterskole, men generelt sådan i…sociale sammenhænge…. 
 
I: Hvad så med da du startede i gymnasiet, der var det jo lidt det samme, der var heller ikke sådan 
nogen...?  
 
K: Ja der var det…der er det rigtigt nok, for der er jo altid nogen der ryger. Og så kan man altid lige 
gå med. Men der var også rigtig mange, der røg på mit gymnasium. Jeg er lige skiftet nemlig til 
Rysensteen. Hvor det var også meget sådan med, at så kunne jeg gå med, hvor jeg ikke selv røg, 
fordi…det var også sådan at hvis de ville ud og ryge sådan i den første pause, så var man sådan 
lidt…sådan kl kvart i ti, det synes jeg er lidt tideligt at begynde, det synes jeg ikke er lige…sådan… 
 
I: Nej… Hvad var det for et gymnasium?  
 
K: Lyngby.  
 
I: Okay.  
 
K: Og nu…altså nu har ikke engang gået i klassen i to uger. Jeg har ikke helt…der nogen der ryger, 
men jeg ved ikke helt hvem, for det er også sådan noget alle går alligevel ud i pauserne, et eller 
andet sted, så ved ikke helt hvem der går ud og ryger. For på Lyngby var det meget sådan, vi går ud 
og ryger, og så blev resten.  
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I: Hvordan havde du det så med, når du gik med dem ud, der røg uden selv at ryge? Følte du dig 
sådan…?  
 
K: Altså man står jo bare sådan lidt og snakker med. Men det er da sådan lidt… det ville måske 
føles sådan lidt federe hvis man var med. Men synes også det var fint, hvis jeg ikke havde lyst. Det 
var ikke fordi folk så skævt til det som sådan.  
 
I: Så der var ikke noget pres over, at det følte man lidt man skulle gøre?  
 
K: Nej det synes jeg ikke. Men…eller det kan da godt være, der var, men det mærkede jeg ikke. Det 
er har også meget at gøre med hvor følsom man er, for der da nogen, der ville gøre det, fordi de 
ikke selv synes, det ville være fedt…uden de nødvendigvis blev presset til det, men fordi de selv 
synes, det ville være sådan lidt kikset, eller hvad man skal sige. Det er jeg sådan lidt ligeglad med.  
 
I: Hvor mange tror du cirka…ja okay nu havde du ikke helt tal på det. Men sådan cirka, hvor mange 
tror du der ryger? Bare på dit gymnasium eller vennekreds?  
 
K: Min vennekreds…det er også hvor mange venner man har.  
 
I: Ja, men bare sådan cirka.  
 
K: Arg, det ved jeg ikke… Altså i hvert fald ti. Altså sådan nogen som… måske otte som er faste 
rygere, også mere end ti som er sådan festrygere, for det har jeg sådan slet ikke tal på. Det er 
virkelig mange…øhm… Årh det er mange som ryger til fester.  
 
I: Hvorfor tror du egentlig, det er sådan, at man… ja præcis der er jo så mange der ryger til fester. 
Hvorfor tror, du det er sådan?  
 
K: Altså jeg gør det selv fordi det er hyggeligt, og så rammer det heller ikke ligeså hårdt. For hvis 
jeg sidder sådan bare derhjemme og ryger, så kan jeg ikke ryge en hel nogen gange, for så bliver jeg 
sådan helt….bvrad, ikke mere.  
 
I: Så fordi man er fuld i forvejen, så bliver man ikke rigtigt nikotinskæv?  
 
K: Det er sådan, man kan ikke rigtigt mærke det på samme måde. Så er det bare sådan hyggeligt, 
synes jeg. Sådan det der med man kan sidde med lidt…og sådan… 
 
I: Okay. Så det sådan en social ting, at så sidder man… og går lidt ud og snakker?  
 
K: Ja også er det sådan sjovt, for det er meget rart, men man kan ikke rigtigt mærke det på samme 
måde, men det føles alligevel anerledes.  
 
I: Så du gør det også fordi det føles rart? Det er ikke kun fordi det er sådan et eller andet…?  
 
K: Nej, jeg ville ikke gøre det, hvis det var ubehageligt tror jeg. Hvis det virkelig sådan var… For 
eksempel, sådan noget cigar, der har jeg en ven der ryger. Altså ikke sådan hele tiden men en gang 
imellem. Og det synes jeg er…ej jeg får det så dårligt, det synes jeg virkelig er ubehageligt, det har 
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jeg bare givet op på. Prøvet det sådan en gang, jeg gav det lige to skud faktisk, to gange, også var 
jeg bare sådan: ej… Så det er, når andre ryger cigar til nytårsaften, der bliver jeg: Bvadr…. 
 
I: Så det er ikke lige…?  
 
K: Ej. Det synes jeg ikke.  
 
I: Okay. Øhm… Hvor kommer du egentlig fra rigtigt?  
 
K: Ordrup.  
 
I: Ordrup. Okay.  
 
K: Sammen med Elisabeth (storesøster). 
 
I: Okay jeg var ikke helt sikker på, hvor I kom fra.  
 
I: Synes du der en forskel, nu gik du på Lyngby gymnasium før ikke? Men er der en forskel på 
hvordan man sådan…altså de typer, hvis man kan sige, som ryger i Ordrup eller Lyngby,  eller 
deromkring, end dem der gør det herinde i Købehavn for eksempel?  
 
K: Hmm…ja….sådan ja. Altså det er i hvert fald de samme typer, som ikke ryger. Kan man sige. 
Det er dem som er sådan lidt mere introverte og stille nok, oftest. Men hvor i Ordrup var det meget 
sådan de populære, sådan de seje, eller hvad man skal sige. Hvor i byen synes jeg det er lidt de… 
der er det bare sådan lidt mere chill, der er det bare sådan alle agtigt. Der ikke en bestemt type som 
sådan. Synes jeg… Men det sådan. Det er mest sådan dem der mere sådan out-going.  
 
I: Okay, så dem som er sådan lidt mere…ja åbne og…?  
 
K: Ja også tror jeg også, så ligger der helt klart også noget socialt i det.  
 
I: Tror du også, der ligger noget i, ja altså socialt. Men tror du også, det er dem som er lidt hurtigere 
ude med fester og…sådan den slags ting?  
 
K: Ja dem som er lidt mere… 
 
I: Lidt mere åbne. Okay. Hvorfor tror du egentlig, det er blevet, sådan, ja en populær ting at gøre? 
Man kan sige, det er jo ikke en fed ting at gøre.  
 
K: Nej.  
 
I: Det synes man jo heller ikke, når man gør det selv.  
 
K: Nej, for man ved jo at det er dumt.  
 
I: Så hvorfor er det blevet poplært på den måde? Altså, som er de seje, der gør det. Det lyder så 
stereotypt men.  
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K: Ja. Men… Der ligger måske sådan lidt status i det. Eller sådan hvis du gør det, så viser du også, 
at du tør gøre nogen ting, for du ved jo godt, det er farligt. Og det er sådan… men samtidig får du 
også noget ud af det, altså det føles jo godt. Det jo ligesom, hvis man sådan tager hårde stoffer, så er 
det jo også sådan…der ligger jo også noget sådan lidt sejt i det, noget status…sådan jeg tør at tage 
det her, man ved jo der er en masse der dør af det og sådan noget, men samtidig føles det også godt. 
Så jeg tror lidt det en kombination af det. Og så sådan, at man måske…føler sig lidt ældre sådan, 
altså.  
 
I: Så meget det der. Du sagde, også at det var nogle ældre venner, der sådan introducerede dig til 
det. Så der er et eller, man ser op til nogen eller? 
 
K: Ja det tror jeg godt. I hvert fald sådan på mit…eller som jeg var på det tidspunkt. Så var det også 
sådan nogen jeg så sådan lidt op til, de var også sådan…de gik i sådan noget, 2- 3g, og jeg gik 
sådan i niende, og var sådan: arhhh…. Det var bare lidt vildt. Det var ikke, fordi jeg følte mig 
presset til det eller noget overhovedet. Altså det var sådan på mit eget initiativ, at jeg ville prøve 
det. Og så var jeg jo virkelig dårlig til det, så det sådan lidt sjovt og sådan. Og så prøvede man lidt 
igen, for så jeg der jo nogen som ligesom sådan lidt grinte af en. Eller grinte med en. Så det var 
sådan kærligt ment. Men det sådan, det vil man jo også gerne… 
 
I: Ja…Ej der var et eller andet, men nu røg det igen. (Pause)  
I: Nå jo, altså sådan. Hvordan blev du…kom du i kontakt med dem, som var sådan lidt ældre og gik 
sådan i 3g? Også sådan da du stadig gik i niende.  
 
K: Øhm, men jeg lavede noget teater…øhm som var sådan… det var inde på Republik teatret, en 
forestilling som var kun unge mennesker. Og vi var…jeg var sådan den næstyngste…jeg var faktisk 
den yngste, og så fik jeg så en veninde med, som så blev den yngste. Øhm… og vi var sådan fra 
femten år til…hvad var de ældste…tror det var sådan nitten, blev i hvert fald nitten. Og så var vi jo 
bare samlet, og så var det sådan…altså jeg havde jo heller aldrig drukket på det tidspunkt, og vi 
startede sådan i oktober i niende, og så begyndte vores prøver sådan ligesom efterhånden i 
november, december…så begyndte vi sådan: nå men skal vi ikke lige gå ud og drikke nogle øl. For 
det var sådan, det var jo bare det, de gjorde, for de gik jo i gymnasiet sådan. Så det var jo bare det, 
man gjorde. Og så tog jeg ligesom med og lærte ligesom en hel masse på den måde.  
 
I: Så der er også en sammenhæng mellem alkohol og sådan…? 
 
K: Ja det vil jeg sige.  
 
I: Det kommer lidt sådan med hinanden, hånd i hånd?  
 
K: Ja det tror jeg. Også fordi det fleste er jo festrygere i hvert fald. Så sådan, så skal det jo alligevel 
lidt… 
 
I: Sådan lidt til på en måde.  
Okay. Du sagde din far han var lungelæge?  
 
K: Ja.  
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I: Har du nogensinde, nu køber du jo dine egne pakker. De der billeder som er på pakkerne, altså 
tænker du over dem? Er det sådan du kigger ned hver gang og tænker sådan: puha?  
 
K: Øhm..ja…men jeg tænker også sådan, at det er meget overdrevet sådan. Det er meget ekstremt. 
Jeg tænker sådan: okay hvor mange sker det der for i virkeligheden, sådan nogle fakta vil jeg 
faktisk gerne lige have. Altså jeg kan godt se, at det sådan godt kan ske. Men så bliver jeg også 
sådan lidt, så kan der jo ske så meget. Jeg kan også blive ramt af en bus, hvis jeg går på gaden.  
 
I: Så det er sådan lidt, måske en forsvarsmekanisme? At bruge? 
 
K: Ja det vil jeg sige. For jeg kan også godt gøre sådan helt vildt meget grin med dem. Altså jeg 
synes nogen af dem er sådan lidt…sådan lidt komiske på en eller anden måde. Der er sådan en med 
sådan et barn, hvor det er sådan en forældre, der puster røg lige i hovedet på barnet, som bare er 
sådan: Altså det er der jo ikke nogen der gør, sådan…det synes jeg bare er lidt sjovt, sådan hvorfor 
har de valgt det billede? Men jeg synes da også de er ulækre. Jeg tror bare ikke jeg tænker så meget 
over det. Tit så er jeg bare sådan: ja ja.  
 
I: Men det er ikke sådan, at du bevidst prøver at undgå dem. Altså det har jeg veninder, som er 
skiftet mærke da det skete, for så var der nogen af mærkerne, der stadig ikke havde dem. Det har du 
aldrig gjort sådan?  
 
K: Nej. Det er sådan en del af det. Jeg synes heller ikke, de skal fjernes, hvis det hjælper for nogen, 
og der nogen som sådan…er afskrækket, så synes jeg helt klart, det er det værd. Men det hjælper 
ikke på mig.  
 
I: Nej. Der er heller ikke nogen af dem, hvor du tænker sådan i mere eller mindre grad, nogen der 
har større effekt end andre billeder?  
 
K: Ja... det synes jeg der er. Altså dem der, der er virkelig ulækre… 
 
I: Sådan med operationer og sådan noget?  
 
K: Ja. De der tænder og sådan noget. Det synes jeg er ret klamt. Der er også en med sådan en fod… 
Ej men den er lidt uhyggelig…. 
 
I: Ja okay, så dem der er klamme, de har en større virkning end dem hvor… 
 
K: Ja den hvor det er sådan et foster i akse, den har ikke så stor en virkning. Men det er jo 
også…altså skal jeg jo ikke have børn lige nu.  
 
I: Nej, så der noget med, det også er for langt ude i fremtiden, til at man sådan lige gider at tænke på 
det?  
 
K: Ja, men også fordi mange af de der, det er jo, hvis du ryger i hele dit liv, det jo ikke sådan hvis 
du ryger i sådan fem år eller noget. Fire, tre år, dine ungdoms år. Tænker jeg. Men man ved jo ikke.  
 
I: Næ det tror jeg de fleste tænker jo.  
Øhm…hvad for et mærke ryger du?  
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K: Blå Kings.  
 
I: Og det har du bare altid gjort, eller det er det, du foretrækker?  
 
K: Øh ja… jeg kan også godt lide Marlboro Gold og Mistral, det synes jeg bare er sjovt.  
 
I: Hvorfor er det sjovere end andre?  
 
K: Fordi det er sådan de der helt tynde. Det er sjovt.  
 
I: Så er der noget over, at de er sådan tynde?  
 
K: Ja men de der sådan helt tynder ludersmøger, som bare er…det er bare sjovt. De er sådan lidt 
mærkelige, synes jeg, for de er ikke sådan stærke og det er meget sådan…elegante.  
 
I: Så der er et eller andet sådan over, ja, fordi de ser ud som de gør?  
 
K: Ja.  
 
I: Har du det også sådan med Marlboro Gold og Blå Kings, altså…er der noget, fordi pakningen er 
som den er. For eksempel Marlboro Gold, altså jeg har skrevet det her med kæmpe stort ikke, det er 
jo det, som langt det fleste piger ryger.  
 
K: Ja hvis de ikke ryger Benson and Hedges.  
 
I: Ja præcis de der. Så er der et eller andet, hvorfor gør man det? Altså jeg gør det også selv.  
 
K: Ja altså, det er guld. Lidt eksklusivt.  
 
I: Ja så du tror, der er et eller andet over pakningen?  
 
K: Ja. Og så synes jeg de smager godt. Jeg kan ikke lide almindelige…rød Marlboro. Og jeg kan 
slet ikke lide Prince. Jeg synes, der er mange piger, der ryger Prince Light…ej jeg hader Prince. Det 
kradser sådan helt…. 
 
I: Men ja det er igen den hvide pakke. Tror du, det er sådan, det ved jeg ikke, over den der pakning 
som gør det? Eller?  
 
K: Ja… altså jeg kender dem kun fordi jeg har en veninde der ryger dem, og så begyndte jeg at ryge 
dem. Ellers jeg ryger faktisk sådan langt mere Blå Kings, og det ved jeg heller ikke, hvorfor jeg gør. 
Det tror jeg også var min veninde, og så smagte jeg dem, og de var ikke for stærke, de var meget 
sådan stille og rolige. Men jeg er ikke, generelt er jeg ikke så kræsen, det er bare Prince jeg ikke 
kan. Alt andet det sådan meget…  
 
I: Så det er også sådan meget hvad man bliver introduceret til? Af sine venner og sådan noget, også 
kender man det sådan lidt?  
 
K: Ja det tror jeg.  
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I: Er der en usikkerhed i at skulle, altså kan du huske første gang du købte dine egne cigaretter, du 
skulle op og sige det?  
 
K: Ja. For det er mærkeligt, fordi…jeg tror det…jeg tror det for nyligt, jeg tror først det er efter jeg 
blev atten, at jeg købte mine egne pakker. Fordi eller har jeg altid været sådan: ”du gør det!” Også 
sådan, fordi vi hvis skulle have noget, man skal skulle være atten for, også selvom det er mig, der 
nogen gange ser ældst ud, så var jeg bare sådan til mine venner…så har jeg bare givet dem lorten, 
så hvis vi bliver afvist, så er det jer. Men…ej jeg har købt pakker, det må jeg have gjort. Så har det 
været sådan noget. Jeg har været nervøs i hvert fald, og sådan stået… også hvordan ser man ældre 
ud, eller hvordan undgår man at se mindre usikker ud på det man vil have…så det ligesom at finde 
den der balance, tror jeg det handler om. På at være afslappet, sige det, som om du har sagt det 
tusind gange før.  
 
I: Men det har aldrig været sådan et problem for dig,? Nu kan du jo så ikke huske det sådan helt 
præcis.  
 
K: Nej jeg har aldrig sådan ikke fået lov til at købe en pakke. Og jeg har heller aldrig ikke fået lov 
til at købe alkohol. Eller blevet smidt… altså jo er blevet spurgt om ID nogen steder. Men der er det 
aldrig mig der er blevet spurgt først.  
 
I: Så det har ikke været noget problem.  
 
K: Nej jeg tror bare det har været min egne nerver som sådan har været: arg…fordi jeg bare synes 
det ville være mega pinligt at sådan…det ved jeg ikke, jeg har glemt det…(Griner)  
 
I: Okay, så der er sådan en eller anden usikkerhed i det, hvis man ikke er sådan helt… 
 
K: Men det er også sådan bare, det er virkelig ikke særlig svært.  
 
I: Nej?  
 
K: Det kræver ligesom ikke så meget. Om ikke andet, hvis du ikke kan i et supermarked, så kan du 
altid gå ned i en kiosk.  
 
I: Ja så det er bare…man ved hvor man skal gå hen?  
 
K: Ja.  
 
I: Har du lagt mærke til. Har du Instagram?  
 
K: Ja.  
 
I: Har du lagt mærke til, ja netop, der er så mange der, det er jo tit man ser et billede af nogen der 
ryger. Har du lagt mærke til det? Eller lægger du mærke til det? Eller er det sådan noget… 
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K: Det ved jeg ikke helt…jeg synes i hvert fald ikke der er så mange af mine venner, der lægger et 
billede ud af, hvor de sådan ryger. Med mindre det er de der fra Hellerup…Der er det meget sådan 
nogle boomerangs, hvor de lige ryger…Altså jeg har selv et billede, hvor jeg ryger, i hvert fald et.  
 
I: Nu siger du dem fra Hellerup, hvad er det for nogle piger? Sådan kan du beskrive, hvem det er? 
Altså hvad er det sådan, de gør?  
 
K: Det sådan nogen jeg har gået i folkeskole med, som er sådan meget…som går på Øregård nu. Og 
sådan bruger mange penge, og ryger netop sådan Benson and Hedges clicksmøg. Som jeg ikke kan 
fordrage, for jeg hader clicksmøger. Det er det værste, det er simpelthen så ulækkert..menthol smag. 
Men de er i hvert fald…så de bare meget overfladiske, sådan lidt…snakker ikke til mig længere, 
hvis jeg møder dem på gaden, så ville det også være sådan lidt akavet, fordi der er mange der 
sådan…nu bor jeg jo ikke længere derude…men der er mange af mine andre folkeskolevenner, som 
jeg snakker med, hvor de er sådan, når de møder dem, så er der bare ikke nogen, der siger hej, fordi 
de er bare sådan: ”jeg kender dig ikke” agtigt. Hvilket også er lidt mærkeligt når man har gået i 
folkeskole i ti år sammen, og der er gået hvad to år nu? 
 
I: Så det er også sådan…måske lidt high fashion -  snobbet type, der gør det sådan? 
 
K: Ja det synes jeg. De der sådan lidt fint.  
 
I: Så det er simpelthen, der er et eller andet fint over at ryge?  
 
K: Ja  
 
I: Hvad tænker du om det, det er jo egentlig…? 
 
K: Nej det jo egentlig ikke særlig fint at ryge…Det er vel noget fint….det ved jeg ikke helt. Også 
fordi der ligger det der i det. At man kan det og sådan.  
 
I: Så man er lidt rebelsk i det?  
 
K: Og man er lidt voksen i det. Der er jo mange piger som er sådan yngre end mig, hvor det bare er 
sådan… 
 
I: Så det er sådan, man udstråler, ja man er voksen, man har styr på det hele agtigt?  
 
K: Ja det vil jeg tro, sådan det der ungdomsoprør.  
 
I: Okay. Jeg kan prøve at vise dig de her billeder. Det var bare fordi vi snakkeder om Instragram. 
Hende her for eksempel. (Billede 2) Hvad tænker du sådan om hende som person…hvem er hun?  
 
K: Hun er en rigtig Instagramer.  
 
I: Hvad er en rigtig Instagramer? 
 
K: Ja men det er sådan en, der tager billeder af sin mad og sådan. Går rigtig meget om i det. Hele 
det der medie…hun ligner også sådan en der har rigtig mange følgere.  
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I: Så hun er sådan rigtig image søgende?  
 
K: Ja det vil jeg tro. Også med den hat… og det der sorte hår, sorte trøje. Og så ser hun bare 
sådan…ja ligeglad-agtig ud.  
 
I: Så hun har også det der igen…hun har sådan den attitude af, det er så lidt: who cares?  
 
K: Ja måske sådan lidt. Kender du dem?  
 
I: Øh..nogen af dem er nogen, jeg følger sådan.  
 
K: Okay men du kender dem ikke personligt? Sådan så man ikke siger noget forkert.  
 
I: Nårh nej. Det er sådan… jeg har bevidst valgt dem så det var nogen I ikke ville kunne kende, og 
så noget. Så mange af dem er fra udlandet.  
Hvad så med drenge. Ham her har jeg vist rigtig mange gange, og der kommer altid mange sjove 
ting op. Hvad synes du om ham? (Billede 4) 
 
K: Han ser sådan lidt smart i en fart agtig ud. Sådan lidt: ”…nøøø…hvad så babe, agtigt”.  
 
I: Hvad hvis du så ham på gaden, hvad ville du så tænke?  
 
K: Gå lige uden om agtigt. Ved ikke om jeg ville sige hej.  
 
I: Så han er sådan lidt, han ryger for at være smart?  
 
K: Ja, eller tror bare han ryger for at ryge. Han ligner bare typen, der sådan: det gør jeg da bare, det 
er da meget fint. Og så sådan: så flækker jeg lige en pakke… 
 
I: Så han er sådan lidt…han er ovenpå?  
 
K: Ja.  
 
I: Øhm…hvad med hende her? Der har vi den jo den berømte Marlboro Gold pakke. (Billede 7) 
 
K: Hun ser sådan lidt mere chill ud, synes jeg. Der også sådan lidt alligevel: jeg tager lige det her 
billede så du sådan kan se min pakke og min cigaret.  
 
I: Ja. Tror du der er mange der gør det? Altså sådan bevidst sådan, simpelthen vælger at tage et 
billede, hvor man sådan kan se, jeg ryger. Altså at det er ikke bare tilfældigt, at man gør det.  
 
K: Jo nogen gange tror jeg det er tilfældigt, men nogen gange tror jeg helt klart heller ikke det er 
tilfældigt. Altså hvis jeg ryger, og der er nogen, der er sådan: jeg tager lige et billede af dig. Så kan 
jeg godt…enten får jeg den væk, eller også er jeg sådan: uhhh… også bare for at være sådan lidt 
sjov, sådan der. Men der er jo nogen, der mener det sådan lidt. Altså når jeg gør det, så er det jo lidt 
for sjov. Men der er jo nogen, der gør det…sådan altså hvis jeg poser sådan her, så er jeg 
mega…cool. 
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I: Hvad tænker du sådan om dem, som gør det? Altså hvis du nå så nogen som sad eller sådan med 
boomerang på Instagram… 
 
K: Ja men præcis… 
 
I: Hvad er det så du tænker?  
 
K: Jeg tænker bare, det er da sådan lidt spild af tid. Eller jeg tænker sådan lidt, hvor mange gange 
skulle du selv godkende den inden den blev lagt ud? Det er sådan, der er bare tænkt så meget over 
det, jeg får sådan stress af det. For hvis nu der havde været…jeg synes lidt de der, så ser alt helt 
perfekt ud, og alt ser så lækkert ud, eller sådan, og de er sådan virkelig pæne…og det er bare sådan 
lidt: der må være et eller andet, det er for perfekt. Så det irriterer mig lidt.  
 
I: Men tror du også der er mange sådan yngre piger, der sådan ser op til de piger, for det er jo sådan 
nogen, som har rigtig mange følgere… 
 
K: Ja det tror jeg… 
 
I: Så de ligesom ser op til dem?  
 
K: Ja. Men det tror jeg. Det kommer måske også an på…det tror jeg måske også meget er 
sådan…ikke lige har fundet hvem de selv er. Sådan hvem de selv vil være… også fordi at der er 
nogen der synes at det her er fedt, så er der mange, der synes det her er fedt. Og hvis mange synes 
det er fedt, så tænker man også sådan lidt selv…så synes mange også en selv er lidt fed. Så der tror 
jeg er mange yngre, altså der jo helt vildt mange yngre som går op i det der sådan noget 
materialistisk halløj.  
 
I: Så der er også ligesom en sammenhæng mellem, ja ens tøj og om man ryger?  
 
K: Ja…men det er lidt svært…fordi i mit hoved lige er der kun sådan to typer. Sådan de smarte 
piger, og så er der de lidt mere chill piger, som er sådan mig og Victoria og en der hedder Katrine. 
Mange af mine venner de er jo bare sådan stille og rolige typer… 
 
I: Som måske ikke går så meget op i at…? 
 
K: Nej men hvor det ikke er sådan….det er ikke det samme. Det er også svært at sige for man 
sidder jo også bare og snakker om nogen, det kan jo godt være de… 
 
I: De tænker noget andet, men det er jo lige meget. Men bare sådan…så du siger der ligesom er to 
typer. Enten er man sådan lidt mere… 
K: Man er sådan lidt: bare fordi jeg synes det ville være hyggeligt, eller også er det også sådan lidt 
mere for image. Men det kan jo også godt være at dem der gør det for image, faktisk også synes det 
er hyggeligt.  
 
I: Men det virker ikke sådan udadtil?  
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K: Nej. Ikke hvis de skal flashe det på den måde, for så er det bare hvordan man ser ud. Altså der 
må jo være en eller anden grund til du gerne vil falshe det. Tænker jeg. Ligesom hvis man sådan på 
Snapchat en fredag aften tager sådan et billede af sin øl eller et eller andet, for at sådan: nu drikker 
jeg. Altså det er der jo også en grund til, at man gerne vil vise folk…tænker jeg.  
 
I: Så ja. Men har du egentlig tænkt over, nu siger du to typer. Det virker ikke som om du sådan ville 
snakke med de andre Helleruppiger der. Men er det så ikke så sjovt, at man så alligevel begge to har 
den der…jamen, at man ryger?  
 
K: Det tilfælles.  
 
I: Ja. At det er okay, at det er acceptabelt at gøre?  
 
K: Det er ligesom det der samler… 
 
I: Er det virkelig så stort et samlingspunkt at ryge?  
 
K: Altså jeg tror i hvert fald, hvis jeg stod et sted, og der så stod nogle piger, som jeg ikke lige 
umiddelbart ville snakke med, men jeg stod…okay, der var også lige en kontekst til, vi skulle til 
møde eller sådan. Så… og vi så stod udenfor og røg, så ville jeg jo også gå over til dem og 
smalltalke lidt. Så på den måde tror jeg helt klart, det ville kunne samle nogen, også sådan til en 
fest, tror jeg også helt klart det giver anledning til at lære dem at kende. Hvis man ligesom kunne 
have det at være sammen om. Altså det ville også virke meget mindre sært, end hvis man bare går 
hen og sådan: hej, hvad laver I?  
 
I: Så det sådan en, det er en god måde at komme i kontakt med folk på?  
 
K: Ja.  
 
I: Hvad med sådan fyre og sådan noget. Er det også lettere at komme i kontakt med fyre, hvis man 
ryger?  
 
K: Jeg ved ikke, hvis man selv…altså jo… Ja for så kan man jo spørge om en smøg. Og tit så 
tilbyder de også en smøg, hvilket jeg synes kan være meget hyggeligt. Ikke fordi jeg gider være den 
pige, jeg prøver lidt at undgå at være den der: ”ej giver du ikke en øl, ej hvor er du sød.” Eller 
sådan. Så er jeg også bare sådan: så giver jeg næsten. Det skal ikke være sådan…fordi det synes jeg 
ikke så meget. Jeg synes det er helt vildt hyggeligt, og jeg synes også det er fedt at få gratis ting, 
men… 
 
I: Men så er det også noget med at man skal ikke være et sell-out i forhold til det?  
K: Hvabehar?  
 
I: Altså man skal ikke sælge ud af sig selv i forhold til det. For en drink eller en cigaret? 
 
K: Nej præcis. Men altså jeg tager kun imod cigaretter, hvis jeg ikke selv har nogen. Fordi så har 
jeg det også sådan, jeg vil ikke nasse på dine, for jeg ved hvordan det er…eller sådan. Kan godt 
være de ikke har flere. Og hvis jeg sidder med en der ryger, så kan jeg da godt finde på at spørge: 
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må jeg få en. Også fremmede, som jeg ikke kender, kan jeg godt spørge, må jeg ikke købe en af 
dig? Fordi jeg vil gerne betale, sådan 2kr.  
 
I: Så der er altid sådan et eller andet med kontakt der?  
 
K: Ja. Men det kan ligesom gå to veje ikke? For hvis man så tager kontakt og er sådan: ”hey må jeg 
ikke lige købe en smøg”, og de ikke lige er med på den, så bliver det også lidt akavet. Så bliver det 
sådan lidt: nej du må godt gå.  
 
I: Er du sådan, du vil kunne komme til at ryge til fest. Eller du sådan nogen gange lidt bange for det 
kan komme til at være sådan mere fast?  
 
K: Nej, det kan jeg godt blive lidt bange for nogen dage. Men der er jeg også bare sådan: tag det 
med ro. Men det er også fordi jeg røg rigtig meget i sommerferien. Også efter sommerferien var det 
sådan, okay ikke ryge i hverdagene. For det var også meget i starten af gymnasiet, der var der sådan 
utroligt meget fart på hele tiden…og sådan…man skulle ud meget på hverdage. Der var det også, så 
røg man bare meget. Men… 
 
I: Så du røg  mere i sommerferien, fordi du gik mere ud?  
 
K: Ja fordi jeg gik mere ud. Især på Roskilde. Der havde jeg bare ikke nogen stemme. Det var bare 
sådan en pakke om dagen, og det forstår jeg bare ikke hvordan kunne ske, fordi normalt ryger jeg 
altså ikke så meget. Okay, det er løgn…eller ej, jeg giver også meget væk, vil jeg sige til mit 
forsvar. Men altså jeg kunne godt blive bange for det, men jeg tror bare ikke rigtigt at det kommer 
til at ske. Også fordi jeg har det sådan, at jeg skal virkelig ikke bruge så mange penge på det. Fordi 
man bare ved, hvor dyrt det er, altså at ryge fast.  
 
I: Så der er også en begrænsning sådan i forhold til, hvor dyrt det er?  
 
K: Ja.  
 
I: Det gør meget for dig.  
 
K: Ja det gør i hvert fald, at jeg ikke gider at betale for det. Også sådan…hvis man først kommer 
skridtet videre fra festryger, så ved jeg ikke rigtig, men så tror jeg ikke rigtigt, man kan gå tilbage 
igen. Og være sådan... hvis man så først bliver sådan fast ryger, kan man så godt trappe, og så bare 
blive festryger. Eller vil det ligesom være for hårdt.  
 
I: Så der er noget, det der med, ja et prisen, det er en god motivation for ikke at gå videre. Men 
også, du tænker alligevel over, at det godt kan være farligt i sidste ende? Altså blive afhængig af 
det.  
 
K: Ja så vil jeg bare hellere nyde det som det er. Og sådan, så nyder jeg det bare i weekenderne. 
Altså hvis jeg ryger i hverdagene, så er det sådan to eller tre højest. Fordi jeg også bliver sådan 
lidt…ør i hovedet. Tit om eftermiddagen så er jeg bare træt efter en lang dag, og så ikke lige så 
veloplagt.  
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I: Tænker du sådan, nu det sådan man har snakket meget om det på seneste, sådan i 2020 eller 2025, 
så skal vi alle sammen være røgfri. Hvad tænker du om det, tror det er en realistisk plan?  
 
K: Øhm nej. Med mindre… næ det ville jo ikke engang virke hvis man bare fjernede det 
fuldstændig, sådan afskaffede det. Det tror jeg ikke engang ville hjælpe. Så ville folk jo bare få det 
på en anden måde. Så ville det jo være ligesom snus, det jo også ulovligt.  
 
I: Så der ville bare komme et sort marked?  
 
K: Ja helt sikkert. Også fordi folk ved, det kan man jo se med hash og sådan, det er jo også ulovligt, 
men det er jo ikke mega svært at skaffe.  
 
I: Hvad tror du, er det virkelig, fordi man er så afhængig af de cigaretter, at folk virkelig, hvis du 
bare tænker på  unge mennesker, ikke sådan op i alderen, men bare på den alder. Altså det ville jo 
være ulovligt at købe noget på det sorte marked ikke. Er det fordi man virkelig er afhængig, eller er 
der noget andet i den cigaret som gør, at man er villig til at gå det ekstra skridt.  
 
K: Altså jeg tror helt klart, der er nogen, der er afhængige. Jeg tror også, det ville blive sådan lidt, 
bare for at være trodsig og være sådan, det er er ulovligt. Også bare fordi det ville være mega 
provokerende sådan: nå nu er det bandlyst.  
 
I: Så det der ville være sådan lidt spænding i lige pludselig ikke at kunne få lov?  
 
K: Ja. Også sådan lidt, man bliver sådan lidt rebelsk. Også hvis det var sådan en regering man ikke 
kunne lide, altså sådan så er det bare sådan: nå! 
 
I: Der er noget modstand igen?  
 
K: Ja. Jeg tror også fordi….det ville jo også være super mærkeligt. Det ville være mærkeligt at være 
til en fest, hvor der ikke var nogen der røg, tror jeg.  
 
I: Ja. Så du synes det er mere mærkeligt at folk ikke ryger til en fest end bare ikke i hverdagen?  
 
K: Altså at folk ikke ryger i hverdagen?  
 
I: Ja altså hvis du skulle sætte de to situationer op mod hinanden, så ville det være mere mærkeligt 
for dig, hvis du var til en fest, og der ikke var nogen der røg overhovedet, end for eksempel i 
hverdagen, hvor det bare er sådan, der er ikke nogen der ryger?  
 
K: ej men helt klart til fester. Det ville være super mærkeligt, også fordi der altid er super mange 
der ryger. Altså med mindre man var i sådan noget anti-røg selskab. Men der er jo altid en, tænker 
jeg. Også sådan noget med, hvis man ikke må ryge til en fest, så går man jo ud, det er der jo også 
noget hyggeligt, sådan lige at få en pause. Fra larm.. 
 
I: Du sagde før at da du gik i gymnasiet i Lyngby, at så gik du også med ud og ryge, selvom du ikke 
røg. Hvorfor? Var det fordi du var venner med dem der røg eller?  
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K: Ja, det kom lidt an på, det skiftede lidt hvem jeg gik med. Oftest var det bare fordi jeg var venner 
med dem der røg, og så var de bare sådan: nå men vil du ikke lige med ud i pausen, eller vil I ikke 
lige med ud, og så var jeg bare sådan jo jo. Ellers har det bare været sådan, for så skiftede jeg 
nemlig klasse, og så var det meget sådan, så skulle jeg jo ligesom bruge nogen at snakke med… og 
så gik jeg bare med ud, fordi så kunne jeg snakke lidt med dem.  
 
I: hvorfor? Altså lige dem…kunne du ikke snakke med de andre eller hvorfor?  
 
K: Ej men…i min nye klasse der var det meget sådan…okay det måske også lidt ondt at sige… de 
seje, eller hvad man skal sige, de røg ligesom. Og så ville man gerne….det var også fordi de andre 
var ikke så nice. Det var ligesom de ”seje” typer, der havde sådan mest personlighed….og så gik 
jeg bare med. Altså jeg gik ikke med sådan særlig mange gange, synes jeg…måske var jeg lidt, og 
så stod man lidt og snakkede med dem, også lidt med nogen de også kendte og på den måde…var 
det ligesom…sende et signal om at man gerne ville lære dem at kende.  
 
I: Så man kan få flere venner ude i rygergruppen?  
 
K: Ej det måske også lidt firkantet.  
 
I: Ej men det må gerne være firkantet… 
 
K: Ja. Det kan man måske. Det er i hvert fald også en nemmere måde at få kontakt til en eller anden 
man gerne vil snakke med.  
 
I: Tror du også det måske er sådan, at dem der ryger automatisk også er dem der mere åbne på 
forhånd?  
 
K: Ja.  
 
I: Sådan lidt mere festaber-agtige?  
 
K: ja det tror jeg.  
 
I: Så der er noget med det der med, at rygergruppen har det altid sjovere?  
K: Ja…ja.. 
 
I: Både og?  
 
K: Ja…det...alle mine nice venner, ej ikke fordi  jeg har unice venner… eller alle de sjove 
mennesker jeg kender, de ryger i hvert fald.  
 
I: Tror du det har en sammenhæng mellem, ja du sagde, at det er måske også dem, der er mere åbne 
på forhånd, der begynder at ryge. Har det…altså, tror du det har en sammenhæng mellem hvorfor 
man begynder, eller er det bare der…der sker en form for udveksling? Eller det kan måske være lidt 
svært at svare på.  
 
K: Altså jeg tænker der må da være en sammenhæng på en eller anden måde, der et mønster i mit 
hoved, synes jeg. Man kan se…der må være et eller andet, men det må jo være sådan med at….at 
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dem der ryger…de…eller dem der er mere åbne, de har flere venner, de bliver måske inviteret til 
flere fester, så begynder de at ryge, og så får flere venner og får ældre venner.  
 
I: Så det er det der med, det starter generelt bare til fest?  
 
K: Ja det tror jeg.  
 
I: Jo tidligere man er ude til fest…jo mere… 
 
K: Jeg tænker ikke…altså hvordan skulle det ellers….bare sætte mig ned og gå i gang eller… det 
ved jeg ikke. Det er der jo ikke nogen der gør, men ikke sådan generelt.  
 
I: Tror du også det har meget med at gøre, hvad man sådan ser i film og tv-serier og sådan noget. 
Hvis folk de ryger. At man sådan ubevidst kommer til at synes det er sådan lidt sejt?  
 
K: Nu er der jo ikke så mange der ryger i film længere… 
 
I: Men sådan for eksempel i ældre film er der jo….det ved jeg ikke. Det kan også være du sådan slet 
har lagt mærke til det. Så er det jo fint.  
 
K: Jeg tror ikke…jeg har tænkt over det. Men også fordi jeg ved, at hvis de ryger i en film, sådan 
når en karakter ryger i en film, så er der altid en grund. Og så er det sådan en del af karakteren. Det 
aldrig bare fordi de ryger for at ryge.  
 
I: Hvad er det så for en karakter sådan?  
 
K: Tit den som er sådan lidt presset, har en konflikt som de skal have løst. Som er sådan lidt 
stresset, synes jeg. Så det meget sådan…afslappende.  
 
I: Så har du det også sådan med dig selv, altså nu ryger du jo kun til fest. Men hvis du virkelig er 
stresset, er du så også typen der sådan: ej nu…? 
 
K: Ja det kan jeg godt være, også bare sådan for at få et pusterum, fordi man bliver jo afslappet af 
det. Også for så er man sådan: nu går jeg lige ud. Sådan i stedet for bare at stå udenfor…og sådan… 
 
I: Så man kan sige…det der med, i stedet for bare at gå ud. Er det så også fordi, så føler man sig 
faktisk mindre dum, når man står der?  
 
K: Ja det tror jeg også…altså jeg kan jo også godt gå ud og sådan lige trække noget luft, men hvis 
jeg er sådan presset over noget, så kan være ligesom sådan en hjælp.  
 
I: Så det er ikke det samme, når du ikke har cigaretten, og bare går ud sådan?  
 
K: Nej…det synes jeg ikke…ej det er selvfølgelig heller ikke hver gang…. 
 
I: Nej, nej… 
 
K: Men jeg kan godt have lysten til det.  
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I: Så det er sådan, tror du, stressbestem eller humørs bestemt nogen gange, hvor meget man ryger. 
Sådan helt objektivt?  
 
K: Ja…. 
 
(længere pause)  
 
I: Et sidste spørgsmål, nu sagde du, at prisen betyder rigtig meget for dig. Tror du sådan generelt, at 
hvis man satte prisen, sådan for eksempel i Frankrig der koster en pakke jo sådan 80kr. Hvis man 
gjorde det herhjemme i Danmark, tror du det ville have en effekt på unge, ville der være færre der 
røg?  
 
K: Ja det tror jeg… Hvis det koster 80kr. Jeg synes 40kr er dyrt. Jeg har også rigtig mange venner 
der ruller selv, fordi det er billigere. Det kan jeg til gengæld så overhovedet ikke finde ud af. Så 
ville jeg nok bare droppe det, tror jeg, eller nasse mig til det…Men så ville alle også blive sådan 
meget: hey… Men det tror jeg, det tror jeg helt sikkert.  
 
I: Så det ville have en ret stor effekt?  
 
K: Ja især blandt unge, fordi vi har jo ikke sådan super mange, penge synes jeg. Det ville også bare 
være sådan en, hvis man kan spare der, så tror jeg det ville være det, man gjorde.  
 
I: Bor du stadig hjemme hos dine forældre?  
 
K: Ja.  
 
I: Okay. Ja. Jeg har faktisk ikke mere at spørge om. Så jeg vil bare sige tak! 
 
Interview: C (6)  
 
I: Okay, hvor gammel er det du er?  
 
C: Jeg er 18.  
 
I: Og går også i 1g?  
 
C: 3g 
 
I: 3g. Okay. På hvilket gymnasium?  
 
C: Christianshavn.  
 
I: Uha, ej det er godt. Jeg har hørt mange rygter om jer.  
 
C: Okay?  
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I: Hvor mange ryger der på Christianshavn? Jeg har hørt virkelig mange voldsomme tal.  
 
C: Øhm mange…over halvdelen tror jeg.  
 
I: Okay, det er også mange.  
I: Kan du huske sådan, hvornår begyndte du at ryge, hvor gammel var du?  
 
C: Øh…lige da jeg var fyldt 16, i starten af 1g.  
 
I: Okay. Kan du huske sådan situationen? Hvordan det startede?  
 
C: Jeg tror bare det var fordi, at jeg var startet på gymnasiet, og jeg kendte ikke så mange der var 
der. Så det var egentlig mest for det sociale egentlig. Øhm…ja, det var nok derfor.  
 
I: Var det sådan…var det bare sådan fordi du gik med andre ud der røg, eller til fest?  
 
C: Øhm…det var til vores…ja hvis jeg skal sådan sige, den cigaret der ligesom startede mit sådan 
faste…det var til vores, vi har sådan nogle søjlemiddage. Det var til vores søjlemiddag i 1g, hvor 
jeg gik ud med dem der røg. Og så…. 
 
I: Også startede det bare derfra?  
 
C: Ja.  
 
I: Har du så røget lige siden? Eller?  
 
C: Ja.  
 
I: Sådan hver dag fast?  
C: Ja. Nogenlunde ikke. Altså jeg kan godt tage pauser, men det sådan ikke mere end et par dage.  
 
I: Kan du huske…ja nu siger du det var fordi, du ikke rigtig kendte nogen, så du gik med nogen ud, 
så der har været noget socialt sådan. Men kan du huske sådan hvorfor, hvad var det der var så 
tiltalende ved den cigaret der?  
 
C: Øhm altså…jeg ved ikke…. Det var ikke fordi jeg ikke røg i forvejen, men jeg havde kun været 
festryger, og jeg tror heller ikke rigtigt jeg havde lært at inhalere før gymnasiet. Så ja…ja, jeg ved 
det ikke…det var nok bare for at få nogle venner egentlig. Det er sådan helt vildt sørgeligt, men 
sådan er det lidt.  
 
I: Så det var sådan en nem måde at komme i kontakt med andre på?  
 
C: Ja.  
 
I: Ja det er jo meget klassisk, kan man sige. Så er der sådan, nu siger du I, over halvdelen ryger. Så 
er der også mange af dine venner, der ryger generelt?  
 
C: Ja. Altså den gruppe jeg er i, i min klasse, vi ryger alle sammen.  
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I: Er det sådan, at man bliver delt op i rygerne og ikke-rygerne?  
 
C: Ja. Det er det lidt.  
 
(Pause, kaffen kommer)  
 
I: Hvorfor tror du det sker, at det bare sådan at det bliver delt op?  
 
C: Jeg tror. Altså det handler rigtig meget om, at når jeg går ud i frikvarteret, så møder jeg en hel 
masse mennesker, og det gør de andre fra min klasse, som ikke ryger, ikke. Eller sådan. Så det er 
nok mest der, den ligger egentlig. Også alle de venner jeg har fra de andre klasser, det er fordi jeg 
ryger ikke? Så det er sådan en god måde at socialisere på. Ja….Men det er jo ikke fordi, jeg ikke 
kan snakke med dem, der ikke ryger, men det er bare meget, meget nem måde at komme i kontakt 
med folk på.  
 
I: Synes du også der er forskal på de typer som sådan ryger, og dem der ikke ryger?  
 
C: Øhm…i min klasse er der nok lidt. Det er lidt svært at beskrive…men ja…Det er ikke fordi jeg 
kan sige, at vi er mere fremme i skoene eller noget, men…jeg ved det ikke.  
 
I: Men er folk der ryger sådan måske mere åbne eller? 
 
C: Ja det kan godt være vi er det. Ja. Altså den, sådan min klasse vi er helt klart også dem som 
sådan kender flest på hele skolen. Øhm.. og har flest venner fra de andre klasser. Men det ved jeg 
ikke er, om fordi vi ryger eller sådan… 
 
I: Nej, så det også sådan lidt hønen eller ægget?  
 
C: Ja. Præcis.  
 
I: Hvordan har du det sådan med fest? Var du også typen, der måske var sådan lidt, ikke tidligere 
ude, men sådan begyndte at gå til fest tidligere, end nogen andre gjorde?  
 
C: Ja det var jeg.  
 
I: Så det hænger ligesom sammen?  
 
C: Ja.  
 
I: Hvad for et brand ryger du?  
 
C: Jeg ryger Marlboro. Rød.  
 
I: Rød? Det er ellers sådan, hvorfor lige rød? Alle ryger Gold.  
 
C: Ja. Jeg har også skiftet lidt. Jeg startede med at ryge Blå Kings, og så røg jeg Prince Light på et 
tidspunkt, og nu ryger jeg Marlboro, fordi at det er dem, jeg bedst kan lide. Og jeg synes. Jeg ved 



	   157	  

det ikke, Gold…jeg synes bare ikke at de er… de er bare ikke helt stærke nok, eller sådan…de er 
egentlig lidt for fesne til mig.  
 
I: Er det sådan smagen, der gør, at du skiftede?  
 
C: Øh…ja… Det var det, men også fordi at min veninde røg de røde. Og så prøvede jeg dem, og så 
kunne jeg godt lide dem.  
 
I: Ville du betegne dig selv at være…har du den der, er du afhængig, eller har du også den der 
sådan klassiske, ej men jeg kunne godt stoppe i morgen?  
 
C: Ja det er et svært spørgsmål. Jeg synes selv jeg er afhængig af det nu….ja.  
 
I: Hvad tror du selv, hvis du skulle tænke over det, hvad er det så, der gør den afhængighed? Er det 
fordi, at du har brug for cigaretten, eller er det bare fordi det så stor en del af en ens hverdag, at man 
går ud med sine venner også sådan. At det i virkeligheden er det der er svært at slippe?  
 
C: Altså jeg tror det startede helt vildt meget med det sociale, og så blev det også lidt del af ens 
image og sådan. Hvor slemt det end lyder… Men altså jeg ryger også, når jeg er alene ikke, så… 
Det handler ikke kun om at være sammen med mennesker nu. Også fordi jeg kan også godt lide at 
ryge. Ja , jeg ved det ikke… 
 
I: Du sagde at det blev sådan en del af dit image, altså hvordan vil du betegne…altså det er jo ikke 
fordi folk går op og spørger, men vil du betegne dig selv som at være ryger?  
 
C: Ja…. 
 
I: Så hvis nogen gik op og spurgte, så ville du sige ja?  
 
C: Ja.  
 
I: Så hvad er definitionen på en ryger for dig?  
 
C: øhm…en der ryger hver dag. Jeg ved ikke om grænsen går, når man begynder at ryge alene også. 
Det ved jeg  faktisk ikke. Fordi at hvis man ryger fem cigaretter om dagen, men man kun ryger, 
hvis man er sammen med nogen, så synes jeg stadig at man er ryger. Eller sådan…ja det ved jeg 
ikke.  
 
I: Men tænker du sådan, altså kommer du her fra København af?  
 
C: Ja.  
 
I: Så er det et lidt svært spørgsmål måske. Men har du lagt mærke til, er der forskel på dem der 
ryger herinde, de unge der ryger herinde, i forhold til hvis man kommer lidt ud for København?  
 
C: Tænker du sådan lidt Nordsjælland agtige typer?  
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I: Ja, eller og måske den anden vej, hvis du kender nogen, har nogle. Bare hvad du sådan har 
oplevet?  
 
C: Øhm… Altså på mennesker der ryger tænker du?  
 
I: Ja hvad er det for nogle typer? Altså er der andre sådan…ja typer måske, der gør det end herinde?  
 
C: Hmm… altså det er et lidt svært spørgsmål…altså ud over de venner jeg har herinde… altså 
udenfor København har nok flest venner fra Nordsjælland, som går på de Nordsjællandske 
gymnasier. Og der er det nok mest tøserne, der ryger click smøger agtigt. Sådan pelsdamerne agtigt. 
Hvor herinde er det mere en blanding, tror jeg.  
 
I: Så herinde er det mere alle typer, der gør det?  
 
C: Ja det tror jeg. Men det også svært, når man går på Christianshavn ikke, for der så mange der gør 
det. Det er nærmest, alle der gør det.  
 
I: Hvorfor tror du det er blevet sådan?  
 
C: Altså på Christianshavn?  
 
I: Ja at det er jo det samme, Zahles er det også, dem jeg har snakket med var det en tredje del. Det 
Frie er det også en tredjedel. 
C: Ja. Jeg tror måske Christianshavn er meget, hvor irriterende det end er at lige indrømme det, men 
det er at det ligger lige op ad Staden ikke. Og bliver set som det her rygergymnasium…. 
 
I: Så du tror, det har en sammenhæng, måske også det der med, at det også er lidt mere frit eller?  
 
C: Måske, måske. Vi er bare sådan lidt mere friere end. Men altså det Frie er jo også meget sådan, 
så det ved jeg ikke, om man kan, om det en god pointe.  
Jeg vidste ikke, at der var så mange, der røg på Zahles faktisk.  
 
I: Det har jeg fået at vide, altså det kan jo godt være de ikke har sådan…det skulle være en 
tredjedel.  
 
C: Okay.  
 
I: Altså generelt tror jeg det er sådan i København. Det er bare sådan cirka en tredjedel af de unge, 
der ryger. Men hvorfor…hvad tror du, det er, som virkeligt er så tiltalende ved det. Hvad er det der 
gør, at man har lyst til at sætte sit eget helbred på spil?  
 
C. Altså jeg tror faktisk, det handler om noget så kikset, at det ser fedt ud.  
 
I: Så det er sådan lidt sejt?  
 
C: Ja på en måde ikke. Altså det, det….det tror jeg også det handler om for mig. Det bliver set som 
en sej ting på Christianshavn.  
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I: Hvad er det sådan. Altså hvad er en sej ting? Er det for man er mere voksen eller?  
 
C: Øhm… Jeg synes…altså for mig, hvis det klæder folk at ryge, så synes jeg det kan være enormt 
sexet også. Altså sådan…det tror jeg virkelig, det tror jeg er der den ligger faktisk. Ja.  
 
I: Hvordan klæder det en at ryge?  
 
C: Øh ja…det er også svært at svare på, sådan der…. Jeg ved ikke…jeg synes at dem fra min 
gruppe, dem fra min klasse, at det klæder dem alle sammen at ryge. Men for eksempel min kæreste 
når han ryger, det synes jeg måske er noget af det mest u-sexede jeg nogensinde har set. Men han 
ryger heller ikke særlig meget.  
 
I: Så det er måske, fordi det ikke føles så naturligt for ham?  
 
C: Ja. Måske. Altså du ved, for dem i min gruppe, dem fra min klasse, der er det som om at 
cigaretten er det, der mangler i hånden ikke.  
 
I: Så det er ligesom en forlængelse?  
 
C: Ligesom der lige er noget der går i hak… 
 
I: Tror du det har en sammenhæng med sådan ens tøj, stil, måde at se ud på. Altså at den der cigaret 
er sådan accessory?  
 
C: Ja…muligvis… 
 
I: Eller er det noget personlighed der gør det?  
 
C: Det er et godt spørgsmål. Det er nogle svære spørgsmål, synes jeg.  
 
I: Ja. Det er fordi jeg skal sådan lidt over i…ja nok mere det der sådan ligger bag. Jeg tror, altså det 
hele startede ud med, jeg ved ikke om du har set den Instagram reklame. Men der var…det var 
kræftens bekæmpelse der prøvede at lave sådan en modkampagne mod rygning på Instagram, at 
unge mennesker skulle vælge en slikkepind frem for cigaretten. Og jeg synes bare det var rigtig, 
rigtig sjov, for, for mig at se, som selv røg på det tidspunkt fast og sådan, altså ja…det har bare ikke 
samme effekt, altså en slikkepind har ikke samme værdi for mig som en cigaret har. Så det var 
egentlig det…det er sådan mit udgangspunkt for det hele.  
 
C: Ja.  
 
I: Så ja, jeg tror det er derfor det kommer til at blive sådan lidt svært at svare på.  
I: Men ja sådan…har du lagt mærke til sådan på Instagram, er det sådan tit at du ser noget med 
cigaretter?  
 
C: Ja. Det kan folk rigtig godt lide at tage billeder af.  
 
I: Hvorfor tror du?  
 



	   160	  

C: Fordi…det for tillagt den her seje sådan… 
 
I: Så igen den der sådan….se mig?  
 
C: Ja præcis.  
 
I: Er det også sådan meget planlagt, at man sådan..? 
 
C: Ja det er helt sindssygt.  
 
I: Øhm nu sagde du, at du røg Marlboro, det har også fået de der klamme billeder. For jeg havde 
nemlig en af mine andre respondenter, hun sagde det med, når man sidder og drikker kaffe, og så 
planlægger man rigtigt, hvordan den der cigaretpakke skal lægges ikke. Og jeg spurgte hende, hvad 
gør man så, når der er billede på? Hvad ville du gøre i den situation?  
 
C: Ja jeg plejer ikke at tage billeder… 
 
I: Har du nogle veninder der gør det?  
 
C: Ja det har jeg. Jeg tror, de faktisk er stoppet lidt med det, efter de har fået de der ulækre billeder. 
Eller også sørger man lige for, at der er noget, der lige skygger for den… 
 
I: Ligger lighteren lige…?  
 
C: Ja præcis. Men generelt har jeg ikke så mange venner der er sådan mega… 
 
I: Men så der er alligevel noget ved de der billeder, at det vil man ikke vise. Er du også sådan en, 
tænker du over de billeder?  
 
C: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså. Det gør jeg ikke, for det sådan et ret aktivt valg fra min side 
af, at ryge. Så… 
 
I: Så du er meget bevidst om at det kan ske?  
 
C: Ja, og jeg har ikke tænkt mig at ryge resten af mit liv, så det… 
 
I: Hvad ville kunne få dig til at stoppe?  
 
C: Øhm… altså man…man fortæller jo altid sig selv den løgn med at stoppe når man kommer ud af 
gymnasiet ikke? Det tror jeg simpelthen ikke på. Men altså hvis man nu starter et helt nyt sted, 
starter på Uni eller et eller andet, og man ligesom ikke har den der…det der image og de der venner, 
som ryger sådan fra starten af, så tror jeg det er nemmere i hvert fald. I hvert fald og sådan skære 
lidt ned og så stoppe til sidst.  
 
I: Så hvis der ikke er ligeså mange, der ryger på universitetet, så er det også lettere?  
 
C: Ja det tror jeg. 
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I: Der er ikke sådan det der sociale bindeled…  
 
C: Ja….Der er mange af mine venner der svarer, at de vil stoppe når de bliver gravide. Det er jo 
sådan den ultimative… 
 
I: Tror du også, det er lettere for piger at stoppe af samme årsag?  
 
C: Ja helt klart.  
 
I: Det ved jeg ikke…nu snakkede vi sådan lidt om sundhed og Instagram. Har du tænkt over…altså, 
nu ved jeg ikke om du kan svare på det. Men der er jo virkelig mange piger, der går virkelig meget 
op i deres sundhed, nu snakkede vi lige om Hellerup typerne, de er blandt andet sådan nogen der 
gør det. Altså træner mega meget og spiser sundt, og så alligevel ryger de. Hvorfor tror du, man gør 
det?  
 
C: Øh…jeg tror ligesom det er sådan med…at retfærdiggøre det overfor sig selv. At finde den der 
balance, at sådan: hvis jeg løber en tur, så må jeg godt ryge nogle cigaretter. Det gør jeg ikke, altså 
jeg laver ingenting, og det kan jeg få super dårlig samvittighed over ikke. Øhm..men så siger jeg til 
mig selv, at det er fordi, jeg har travlt, kommer med alt muligt… 
 
I: Så det er ligesom tror du… det er ligesom sådan en kontrast, man bliver nød til at stille op, hvis 
man generelt går så meget op i sit udseende, at så er man nød til….at der er noget der trækker i den 
anden ende?  
 
C: Ja. Det tror jeg helt klart. Også hvis jeg ikke havde så højt et stofskifte som jeg har, så ville jeg 
nok også træne.  
 
I: Har du nogen søskende?  
 
C: Ja det har jeg.  
 
I: Ældre eller yngre?  
 
C: Tre yngre.  
 
I: Hvordan har du det med det. Altså hvor gamle er de? 
 
C: Det er…altså min ældste lille søster er femten, og min næste lillesøster er seks, og min lillebror 
er ni. Men det er min fars to yngste, også min… 
 
I: Men hvordan har du så med din ældste lillesøster der, snakker hun om rygning?  
 
C: Vi snakker ikke så meget om det. Det er ikke så lang tid siden, at jeg fortalte hende at jeg sådan 
rent faktisk ryger til hverdag. Men mine forældre ved det ikke, hvilket er helt vildt….rigtigt…hvad 
det hedder. Øhm min søster hun…jeg kan godt mærke, at når jeg tænder en cigaret, når jeg er 
sammen med hende, så bliver hun sådan lidt akavet, så bliver hun sådan lidt: uha det her er forkert.  
 
I: Så du kan godt mærke på hende, at hun synes ikke om det?  
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C: Ja sagtens.  
 
I: Så du har ikke den der: Uha hvad hvis hun nu også begynder, eller?  
 
C: Ikke endnu, hun virker stadig meget sådan den der: ej nej, nej det skal jeg ikke…og hun er 
også…hun er ikke så meget fest og farver, hun er lidt mere artig, end jeg var. Men ja….men altså 
jeg sørger også for at lade være med at ryge, for det meste når jeg er sammen med hende så.  
 
I: Så ligesom ikke føre det videre ned ad?  
 
C: Ja. Men jeg ville også synes at det var fair nok, hvis hun starter på gymnasiet også begynder, 
ligesom jeg gjorde ikke. Så kan jeg jo ikke rigtigt.  
 
I: Så det er ligesom, det må hun selv tage et aktivt valg om?  
 
C: Ja. Altså jeg vil selvfølgelig fraråde hende det, men så meget andet kan jeg heller ikke gøre.  
 
I: Hvad med dine forældre, nu sagde du, de ikke vidste, at du ryger. Har de røget selv?  
 
C: Ja.  
 
I: Okay.  
 
C: Men altså så stoppet ikke.  
 
I: Er du sådan…ja det ved jeg ikke…er du sådan hundrede procent sikker på de ikke ved det, eller 
er det sådan måske, men de siger ikke noget?  
 
C: Altså jeg har en…en rigtig, snoopy pap mor, som har været i min jakke og fandt nogle cigaretter, 
da jeg gik i 1g, tror jeg, eller sådan noget. Også i…altså det ved i hvert fald, altså begge, både min 
far og mor, ved at jeg ryger, når jeg er til fest. Men jeg ret sikker på at min mor hun ikke ved noget, 
hvilket er sådan yderst mærkeligt, for det er hende, jeg bor mest hos. Og altså, jeg lugter jo hver 
gang, jeg kommer hjem. Så ja, det er vildt, at jeg har kunnet holde den, det siger mine venner også, 
at det er ret sindssygt.  
 
I: Ja det lyder ret vildt.  
 
C: Ja og nogen gange ville jeg ønske, at de sådan vidste det, så jeg ikke behøvede at sådan.. 
 
I: Skjule det?  
 
C: Ja præcis, det er som, der er sådan en hel del af mig, som de ikke ved noget om. Og altså… 
 
I: Har du oplevet sådan situationer, netop det der med, altså nu siger du, du ville ønske du ikke 
skulle skjule det, men hvor du har følt, at det var forkert, det du gør. Altså ikke hvor man blev set 
ned på, men man følte sig i hvert fald sådan anderledes, fordi man var den der røg?  
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C: Øhm…lidt. Men altså, der har jeg mere tænkt over, sådan hvor dårligt det egentlig er for mig 
ikke? Og ikke så meget på mine forældre, for de har selv, været der, så det sådan…det… 
 
I: Så du har ikke været sådan i udlandet for eksempel, hvor det var sådan der røg man bare ikke på 
gaden, hvor man følte at her…. 
 
C: Altså når jeg har været i udlandet med dem?  
 
I: Nej altså bare sådan en situation hvor man ikke måtte ryge. Eller man måtte måske godt, men 
man følte sig, set lidt ned på, fordi det ikke var normalen.  
 
C: Nej, det tror jeg faktisk ikke jeg har. Nej.  
 
I: Okay. Det skal være jeg skal vise dig de her billeder. Og det er bare sådan en lille sjov test, eller 
jeg ved ikke, hvor sjovt det er. Det er bare sådan bare billeder, jeg har taget fra Instagram, 
og…øhm… ja bare sådan sige, hvad du tænker om den person sådan?  
I: For eksempel hende her, hvad er hun for en type?  
 
(Billede 7) 
C: Øhm…det sådan nogle rigtig tumblerbilleder, det her. Udadvendt. Øh.. har nok en sådan en god 
omgangskreds, og lidt sådan, sej med de seje, eller sådan. Ligesom man nogen gange selv har det, 
når man er ude og ryge i frikvarteret ikke?  
 
I: Hvad så med ham her?  
 
C: Ja. Det ved jeg sgu ikke…altså jeg tænker på, hvordan han ville se ud uden cigaretten ikke.  
 
I: Så du synes faktisk, cigaretten er virkelig malplaceret her?  
 
C: Tja, den er i hvert fald ikke nødvendig.  
 
I: Så det virker unaturligt?  
 
C: Ja. Meget, meget opsat ikke. Eller sådan… 
 
I: Så hvis du nu så ham tilfældigvis, gik forbi ham på gaden, ville du så tænke ej…han ryger ikke 
rigtigt, det er bare for at være sej, eller?  
 
C: Øh… det ved jeg sgu ikke…. Det er i hvert fald et meget bevidst valg, at denne der cigaret skal 
være på billedet. Men ja.  
 
I: Hvorfor tror du, han sådan bevidst har valgt: Okay det der billede skal bare på Instagram?  
 
C: Fordi, at det sådan cool ikke, sådan. Og det er rimeligt normalt at sætte sådan nogle billeder på 
Instagram.  
 
I: Så hvad ville du tænke, hvis vi nu forestillede os, at cigaretten ikke var der, hvis du så det på 
Instagram, hvad ville du så tænke?  
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C: Klassik.  
 
I: Ville det have samme effekt?  
 
C: …. Det ved jeg sgu ikke, så ville det jo nok bare være endnu et selfi ikke, altså det er jo også nu. 
Men… 
 
I: Så det er ikke fordi cigaretten gør noget, for det selfi?  
 
C: Det ved jeg ikke, altså det kan godt være at jeg synes det er en lille smugle mere sexet.  
 
I: Hvorfor?  
 
C: På grund af cigaretten.  
 
I: Men altså han er…?  
 
C: Altså han også pæn og se på, det slet ikke det… 
 
I: Nej, nej…men det sådan fordi han bliver mere sej, eller sådan hård i det?  
 
C: Ja det kan godt være…jeg ved det ikke.  
 
I: Hvad med sådan en som ham her i stedet for? Han ligner jo overhovedet ikke.  
 
C: Ja, men det er det samme. Det er, som om at cigaretten den sådan giver det her billede mening 
nærmest ikke? For hvis det bare var, ham der kiggede ud over byen, så ville det være sådan lidt 
spurgt.  
 
I: Så det ville ikke have samme effekt?  
 
C: Nej det synes jeg ikke.  
 
I: Hvad er det sådan for en mening det giver, hvis du kan svare på det?  
 
C: Ja, men det er måske denne her rå, cool… ja…det er nok det. Undskyld…det sådan lidt svært.  
 
I: Nej, nej, det skal du overhovedet ikke… 
I: Hvad så med hende her?  
 
C: Øh… Ja det er lidt adnerledes ikke? For hun er sådan lidt mere cute. Der synes jeg nærmest 
billedet ville have set bedre uden, uden cigaretten.  
 
I: Så den er sådan… 
 
C: Den er lidt forkert.  
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I: Er det, fordi hun virker meget ung eller?  
 
C: Nææ, det synes jeg egentlig ikke, bare fordi, sådan opsætningen for mig ikke lige sådan… 
 
I: Så det passer bare ikke sammen?  
 
C: Nej det synes jeg ikke rigtigt.  
 
I: Har du det også sådan måske…med folk der sådan ryger, uden egentlig rigtig at gøre det, for at 
give det sådan en ekstra…. 
 
C: Altså folk der ikke inhalere tænker du?  
 
I: Ja blandt andet, eller også bare folk, der sådan…ja det er jo ofte folk der ikke inhalere, fordi de 
ikke kan finde ud af det rigtig. Hvad tænker du om dem?  
 
C: Ja. Jeg synes det er forfærdeligt. Og det er jo forfærdeligt, at jeg synes det er forfærdeligt, for jeg 
har jo selv været der ikke. Øhm…men altså… 
 
I: Hvorfor er det er forfærdeligt?  
 
C: Øhm du ved, jeg havde en veninde, eller jeg har en veninde, som røg hele 1g tror jeg, uden at 
inhalere en eneste gang, og hun anede det ikke selv. Og jeg kunne ikke få mig selv til at sige det til 
hende, for hun er min så gode veninde, eller sådan…men jeg tænkte bare, cigaretter var spildt på 
hende, fordi jeg synes… i hvert fald når man bliver ved, at så er det den forkerte grund til at blive 
ved, fordi hvorfor så bruge penge på det? Så er det jo kun, så er det jo kun for image, og kun for 
udseende lige pludselig, og slet ikke fordi man har brug for den der nicotin. Hun var også meget 
overrasket over at hun havde så let ved at stoppe… 
 
I: Så der er noget i det med, at hvis du kun ryger, som form af, ja forlængelse af dit image..?  
 
C: Ja så synes jeg sgu den bliver lidt tyndt ikke.  
 
I: Så den falder til jorden der?  
 
C: Hmm.  
 
I: Hvorfor? Er det fordi man ikke får den rigtige effekt ud af det eller?  
 
C: Uha det ved jeg ikke… 
 
I: Eller er det bare fordi det virker åndsvagt?  
 
C: Jeg synes bare…hun… jeg synes bare det er super åndsvagt, især hvis man ikke erkender det. 
Altså jeg mødte også en pige sidste år, da jeg var til gymnasiefest, som godt vidste, hun ikke 
inhalerede, men som gjorde, fordi hun synes det så fedt ud ikke? Også var sådan: okay det er fedt at 
du indrømmer det i det mindste ikke? Øhm, så det kan jeg godt respektere til en vis grad, ja. Men 
jeg kan bedre anerkende det, hvis man er afhængig af det nicotin.  
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I: Så det der med at hvis man respektere sin egen last, har du mere respekt for dem?  
 
C: Ja.  
 
I: Hvad så med sådan folk der siger, ej men jeg kan godt styre det?  
 
C: Altså hvis mine gode veninder kom op til at mig og sagde, at de godt kunne styre det, dem som 
har røget i tre, fire år. Så ville jeg sige bullshit. Det kan I ikke, eller sådan.  Men jeg har også en 
veninde som bare…lige pludselig så stopper hun bare i en måned, og så kan hun starte igen… så på 
den måde kan hun, det har jeg mega stor respekt for, at man kan det, så stoler jeg virkelig på dem 
som sådan siger, at de godt kan. Øhm…men ehh, ja… 
 
I: Har du det også sådan, nu har man jo snakket rigtig meget om på det seneste i medierne og sådan, 
at man skulle sådan i 2020, 2025, så skulle vi alle sammen være røgfri. Hvad tænker du?  
 
C: Jeg tænker ikke, at det kommer til at ske. Fordi jeg tror at altså… jeg ved ikke altså, sådan i 
forhold til hvor lidt man må i Danmark, så det er den der ene ting, som man bare føler, at man har 
ret til, når man er ryger ikke? Og jeg tror slet ikke, det ville fungere, hvis det blev forbudt for 
eksempel, det ville gå helt galt.  
 
I: Hvad tror du, der ville ske? 
 
C: Jamen jeg tror bare, at der ville være fucking meget ulovligt handel og smugling.  
 
I: Så der ville bare blive skabt et sort marked?  
 
C: Ja det er jo ligesom hash.. 
 
I: Men virker det ikke sådan lidt voldsomt på dig, at man som ungt menneske, rent faktisk er villig 
til at gå så langt som at gøre noget ulovligt, for at få lov til at ryge?  
 
C: Jo. Jo.  
 
I: Har det virkelig så stor en effekt på en?  
 
C: Ja det tror jeg bare, det har på en eller anden måde. Jeg ved det… altså inden jeg fyldte 18, der 
fandt jeg jo også alle mulige måder at finde cigaretter på alligevel ikke?  
 
I: Så det  har aldrig været svært for dig heller at købe noget?  
 
C: Nej ikke rigtigt. Øhm, der findes altid en eller anden kiosk.  
 
I: Hvor de ikke spørger om ID?  
 
C: Ja præcis. 
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I: Tror du i fremtiden, at der ville være ligeså mange unge der ryger eller mindre, vil det falde på et 
tidspunkt?  
 
C: Det er et godt spørgsmål.  
 
I: Hvis du tænker på dine mindre søskende og deres holdning til det?  
 
C: Ja. Muligvis, jeg tror der kommer til at gå noget tid, før at man kan se sådan en drastisk ændring 
i sådan unges ryger vaner. Men øh… men ja, det tror jeg da. Også fordi vi bliver mere og mere 
bevidste om, hvor dårligt det er for os ikke.  
 
I: Men det er vi ikke bevidste om på samme måde nu eller?  
 
C: Jo, jo selvfølgelig er vi det. Men altså…fra tobakken blev, ikke opfundet, men fundet, til nu har 
vi lært sindssygt meget, og det kommer vi jo også til. Men det er rigtigt, vi ved jo godt nu, hvor 
mange lungesygdomme, det er forbundet med. Så ja…men jeg ved det ikke.. 
 
I: Men tanken har aldrig slået dig, at det kunne godt ske?  
 
C: Det tror jeg ikke rigtigt, det er noget, jeg har tænkt over.  
 
I: Det ligger bare for langt ude i fremtiden eller?  
 
C: Ja. Og det er ikke, jeg tror ikke, det er noget der kommer til at ske på CG for eksempel. Så  
skulle det være sådan noget med rygeforbud og sådan. Sådan nogle ting.  
 
I: Er det sådan, hvordan er det egentlig på jeres gymnasium sådan, altså der er ikke rygeforbud, men 
skal man gå sådan et bestemt sted hen?  
 
C: Øhm ja, de prøver så godt som overhovedet muligt at få os ned i den gade som hedder 
Bådsmandsstræde, som ligger op af Staden, ikke på Prinsessegade for der går alle mulige igennem 
ikke, og vi bliver tit smidt væk, hvis vi står i Prinsessegade. Men øh…ja, det er lidt det. Men vores 
gymnasium er også, vores skema er sådan lidt nærmest bygget til rygere ikke, for vi har sådan et 
modul i timen, og så har vi et kvarters pause. Det er jo lige til en cigaret, så… 
 
I: Så der ligger også meget i det der, når der lige er tid så..?  
 
C: Ja.  
 
I: Er du også sådan en, der ryger sådan humørsbestemt, hvis du er sådan mere stresset eller ked af 
det…eller sådan noget?  
 
C: Øhm… jeg tror måske, hvis jeg er lidt presset, så kan jeg godt finde på at ryge lidt mere. Der jeg 
skrev SRP, der var det altid tid det der fik mig til at falde sådan lidt ned.  
 
I: Så det er sådan, det er sådan en god pause?  
 
C: Ja. Helt klart.  
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I: Lidt i forlængelse af det der før, med at de ville forbyde og sådan…øh hvad hvis de satte priserne 
op på pakkerne?  
 
C: Ja det er jo det.  
 
I: 80-100kr?  
 
C: Så ville jeg nok stoppe.  
 
I: Så ville du stoppe?  
 
C: Ja  
 
I: Det ville være motivationen?  
 
C: Ja det ville det.  
 
I: Hvorfor? Er det fordi det ville blive for dyrt, i forhold til hvad du får ud af det?  
 
C: Ja. Det ville det, helt klart. Altså jeg synes jo det er dyrt nu, som det er. Øhm så det ville det nok. 
Og så ville jeg nok stoppe med at trappe gevaldigt ned også stoppe helt. Fordi allerede nu, er det en 
mega økonomisk byrde. Så.. 
 
I: Hvor meget ryger du sådan cirka?  
 
C: Jeg ryger… en hverdag, der ryger jeg fem til syv cigaretter.  
 
I: Så du er ikke sådan, en hel pakke om dagen?  
 
C: Nej, det kan jeg gøre hvis jeg er i byen. Snildt faktisk.  
 
I: Så lige så snart der kommer alkohol ind, så?  
 
C: Ja præcis, sådan er det jo for de fleste, tror jeg.  
 
I: Okay, du tænker allerede nu, det er dyrt. Men hvorfor er det virkelig, er prisen bare ikke høj nok, 
set i forhold til? Eller hvad er det der gør, at du ikke? 
 
C: Nej, jeg tror ikke…det handler bare om at den ikke er helt høj nok, faktisk ikke, at den er sådan 
lige på grænsen ikke.  
 
I: Hvad er det så, er det sociale i det der har så stor en værdi i forhold til, eller er det nikotinen?  
 
C: Jeg tror det er en god blanding. Jeg tror, lige det sekund jeg begyndte at ryge alene der handlede 
det også rigtig meget om nikotinen ikke. Øhm…men ja.  
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I: Okay, spændende nok. Jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget mere at spørge om. Så jeg vil sige 
tak, fordi du gerne ville deltage.  
 
C: Det var så lidt.  
 
Interview: Ka (7)  
 
I: Hvor gammel er det du er?  
 
K: Jeg er 17.  
 
I: Du er 17 også. Okay, cool. Øhm… og går i 1g også så?  
 
K: Ja.  
 
I: Også på…hvilket gymnasium?  
 
K: Aurehøj, jeg går i klasse med hende, der var her…. 
 
I: V?  
 
K: Ja.  
 
I: Okay. Ryger du fast eller det bare sådan fest ryger, eller hvordan vil du beskrive det?  
 
K: Altså jeg ville ikke beskrive mig som fast ryger, mere sådan…ja ved sådan, når jeg har lyst 
agtigt, jeg synes godt, at jeg kan styre, om jeg skal ud og have en smøg eller ej. Men altså jeg er nok 
også mere en fest ryger. Så det er sådan…ja.  
 
I: Men det hænder i hverdagene, at du også ryger?  
 
K: Ja det kan godt ske, men jeg prøver at holde mig fra det, fordi jeg virkelig ikke kan lide lugten af 
det, så….  
 
I: Okay…?  
 
K: Ja, det synes jeg…det er rigtigt generende for mig.  
 
I: På dig selv eller sådan?  
 
K: Nej, men altså generelt ikke, at andre lugter af det. Men jeg kan ikke lide når man selv kommer 
ind i klassen, og man så stinker af det og sådan noget. Det er sådan…ja. Det er nok også meget 
derfor jeg ikke gør det så meget, det er på grund af lugten.  
 
I: Interessant! Så du lægger simpelthen, du kan sådan lægge mærke til det på dig selv sådan?  
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K: Ja helt vildt, mine fingre stinker og mit tøj,…ej jeg kan slet ikke, også smagen man får. Så på 
den måde, så kan ikke så godt lide at ryge altså, men det er meget hyggeligt ikke?  
 
I: Hvorfor gør du det så alligevel?  
 
K: Ja fordi…altså… Ja jeg ved det ikke, det er hyggeligt at stå med de andre ligesom. Måske et 
fællesskab på en eller anden måde ikke. Hvor at det…hvor man står der…ja det ved jeg ikke, det er 
meget hyggeligt. Også tror jeg også…det ved jeg ikke, det er jo rart, eller hvad man sådan, det er jo 
noget man gør, fordi man har lyst. Ligesom slik ikke?  
 
I: Så det er ligesom at du får den der afslappende følelse i kroppen, men så også to, der er meget 
social i det?  
 
K: Ja. Rigtigt meget.  
 
I: Fordi det er noget man gør med sine venner?  
 
K: Ja.  
 
I: Øhm, kan du huske sådan den første cigaret du sådan røg, nogensinde? Sådan der ligesom 
startede det?  
 
K: Nej.  
 
I: Nej.  
 
K: Ej det kan jeg ikke, det er langt tid siden. Det kan jeg overhovedet ikke.  
 
I: Men altså hvornår ville du sige du startede? 
 
K: Altså ikke…altså jeg har først begyndt at ryge sådan mere fast her efter jeg kom hjem fra 
efterskolen… her på Aurehøj. Men jeg tror, jeg prøvede det første gang i sådan ottende eller sådan 
noget.  
 
I: Så det startede i gymnasiet sådan mere alvorligt?  
 
K: Ja. Men det er jo også fordi, der går man mere til fester ikke? Og så bliver det ligesom mere en 
vane, hvor man bare gør det. Fordi at min omgangskreds, eller dem jeg er sådan sammen med, det 
gør det også, så det er sådan meget…ja det giver god mening eller…ikke fordi jeg føler mig presset 
til det, men sådan.  
 
I: Nej. Mødte du også, nu sagde du din omgangskreds. Var det så nogen du mødte i gymnasiet, eller 
var det nogen du kendte på forhånd?  
 
K: Altså V, hende der var her, vi har været rigtig gode venner i et par år nu. Øh, men ellers så har 
resten været nogen, jeg har mødt der.  
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I: Så det måske også dem, der startede på gymnasiet, det var også en lidt nemmere måde at komme i 
kontakt med folk på måske? 
 
K: Det synes jeg ikke. Altså det var ikke derfor, jeg gjorde det. Altså, for jeg føler ikke i vores 
klasse at der er…altså der er også folk, der slet ikke ryger, og det er ikke fordi man føler sig tvunget 
til det, eller sådan: ”du skal ryge for at være sammen med os”. Og det tror jeg heller aldrig jeg har 
følt. Det har bare været noget man har gjort, for så stod vi, og så fik man det tilbudt, og så var man 
sådan…ja.  
 
I: Så det har ikke været, fordi der har været et pres, men heller ikke fordi det har været et socialt 
bindeled?  
 
K: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke på den måde, at jeg været presset til det, eller følt at jeg 
skulle gøre det. Det også derfor jeg sådan…jeg bliver ofte spurgt om, sådan: ”hey, skal du ikke lige 
med ud?”, hvor jeg så siger at, ej det gider jeg sådan set ikke, fordi at det gider jeg ikke.  
 
I: …det gider du ikke… 
 
K: Ja fordi jeg ikke gider at lugte af det. Så…det føler jeg ikke.  
 
I: Nej.  
Men altså hvor mange er der sådan cirka i jeres klasse, er der mange der ryger eller sådan?  
 
K: Altså der sådan tre, der sådan ryger fast eller sådan…altså øhm… og så er der også mange der 
sådan en gang i mellem…altså sådan ligesom mig, så er der i hvert fald en anden, der også gør det 
sådan hver dag, men sådan når man lige føler for det. Og så er der rigtig mange der er festrygere, 
eller ikke rigtig mange sådan… Altså vi går jo på bio-tek, så der er sådan, de der rigtige good girls, 
som aldrig kunne finde på det, og der sådan cirka halvdelen. Og så resten, det er sådan lidt 
forskelligt, det er sådan lidt fast og sådan lidt ikke fast.. 
 
I: Men der er ikke sådan en opdeling af folk sådan, som er rygere og ikke-rygere?  
 
K: Overhovedet ikke. Altså det er slet ikke derfor man…altså ofte, jeg har i hvert fald sådan lidt 
opdaget, at ofte så dem, der ligesom gør de ting, sådan ryger og drikker og sådan noget. De finder 
ligesom sammen fordi, det har man ligesom… altså det er jo ikke kun det, man snakker om…og så 
har man ligesom dem der ikke gør det. Jeg har i hvert ligesom svært ved, altså vi kan sagtens 
snakke sammen, men der er bare…jeg tror bare, vi er forskellige steder på en eller anden, fordi jeg 
er sådan mere, skal ud og alt sådan noget ikke? Hvor de er mere sådan…ja det ved ikke… Ikke at 
jeg har sådan noget imod at det gør det, men man er bare forskellige steder.  
 
I: Så det er måske sådan lidt…ja nu sagde du the good girls, de er sådan lidt mere seriøse?  
 
K: Ja jeg tror bare, de sådan tænker lidt mere over, det der med at det er farligt og sådan…og så har 
de vel bare ikke lyst. Hvor jeg er sådan er lidt mere sådan…altså så farligt…altså jeg ved godt, at 
det er farligt, det er jeg helt med på, det jo skide dumt og alt sådan noget. Men altså…ja.  
 
I: Men du tænker ikke så meget over det?  
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K: Nej igen, det er ikke det, der med at det er farligt og alt sådan noget. Det er mest bare det der 
med at det lugter, det synes jeg er vildt irriterende.  
 
I: Det er sjovt du nævner, for det tænkte jeg faktisk rigtig tideligt på i mit speciale. Altså nu 
snakkede vi netop om alt det med at det er farligt, al anti-kampagne kører jo altid på at du kan få 
kræft og sådan. Og ja det…man ligger jo ikke rigtigt mærke til det. Tror du det ville have en større 
effekt, hvis man lavede anti-kampagner, som netop gik på: du lugter, eller du får dårlig hud af det, 
eller sådan, at man kørte det ud i den dur. Ville det have en større effekt, tror du?  
 
K: Nej. Jeg tror ikke det ville…jeg tror stadig folk ville være sådan: Ja… 
 
I: Så det er bare din personlige?  
 
K: Ja det er bare sådan jeg har det. Det er sådan noget jeg har lagt mærke til og sådan, det er bare 
ikke så rart, det der med…Altså det er også, man kan bare fornemme, at når man kommer ind til 
folk, så kan man bare mærke at…så er det sådan noget: ”Åh du har været ude”, og ”puha”… Og så 
får man lidt den der: ja det har jeg måske nok agtigt. Men altså jeg tror ikke…jeg tror ikke, det ville 
gøre den større forskel, at man sagde, du lugter, for jeg bare sådan folk ville være: ja det ved jeg. 
Igen ligesom man kan få lungekræft, så ved man det jo godt. Så…men altså.  
 
I: Men så du føler dig alligevel ikke udsat, det er måske et meget hårdt ord at bruge. Men det er bare 
ikke særligt fedt at få at vide sådan: puha.  
 
K: Ej altså, ikke igen fordi det generer mig, for i  virkeligheden så er det jo dumt. Og det er okay at 
folk er sådan: ”nøøhh”, agtigt ikke. Altså det kan man godt klare. Men man tænker da sådan 
lige…det er er måske rigtig nok, det er måske dumt eller… 
 
I: Så det sådan noget, der får dig sådan til at tænke på dig selv?  
 
K: Ja helt klart. Også bare fordi jeg synes der er blevet sat, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er 
blevet ældre, men der er bare sat, altså på de sociale medier, man ser også bare tit sådan noget med 
lunger, og der er bare altså…det påvirker da en, også fordi jeg er sådan meget motion, altså jeg kan 
godt lide at dyrke motion. Og jeg tænker da over, at det påvirker lungerne… 
 
I: Nu nævnte du selv, at du går rigtig meget op i motion, det der jo rigtig mange piger der generelt 
gør. Hvorfor tror du, man stadig ryger selv om? Altså har du en ide om hvorfor du selv gør det, eller 
hvorfor andre gør det? For det hænger jo ikke rigtigt sammen.  
 
K: Nej, overhovedet ikke, det er total modsætning. Jeg ved det faktisk ikke, for hver gang jeg tager 
op og træner, så tænker jeg altid: ”du skal stoppe” eller ”lad nu være”. Men så tror jeg bare at når 
man ikke gør det, så tænker man ikke ligeså meget over det. Altså når man står der, og så tænker 
man: ”Ej altså en smøg fra eller til, det er jo ikke”. Men altså, man kan bare på en eller anden måde, 
jeg tror bare det er, fordi man glemmer den der, at det rent faktisk påvirker en så meget, som det 
rent faktisk gør. Altså fordi…der også en dreng fra min klasse, han går virkelig meget op i fitness, 
og virkelig sådan der kører programmer hele tiden, og han ryger også sådan fast. Så det er ret 
mærkelig, det der med, så det ligesom bare noget man gør, tror jeg.  
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I: Hvorfor tror du det er sådan? Hvad er det ved den cigaret der har så står en effekt? At den er så 
tiltalende? 
 
K: Altså man kan jo sige, at sådan helt teoretisk, så det jo alle de der endorfiner man får ikke…altså 
det jo der. Men igen, det der sociale i det. Det der med og sådan, altså især til fester, så er det bare 
skide hyggeligt og møde en ny over en…altså det gør bare et eller andet socialt ved en. Altså det 
ved jeg, det kan jeg ikke rigtig forklare. Men så er det sådan noget: ”hey, må jeg låne en lighter” og 
sådan… det starter bare et eller andet. Det tror jeg bare i hvert fald er det…og så, ja…så er det bare 
meget hyggeligt.  
 
I: Er du også sådan, ja at det gør en måske mere, det har jeg sådan selv personligt, da jeg røg. At 
være sådan, man bliver automatisk mere udadvendt, fordi netop det der med: ”ej har du ikke lige en 
lighter”, så kommer man bare i kontakt sådan med folk helt naturligt eller?  
 
K: Jo altså…jeg ved ikke om man bliver mere udadvendt. Jeg tror bare det giver et oplæg til faktisk 
at snakke med folk på en eller anden måde. Hvor det ikke er sådan mærkeligt og gå hen til 
fremmede. Altså hvis man gik hen til folk og spurgte sådan, hvad klokken var, så tror jeg det ville 
være…øh… 
 
I: Det ville være akavet?  
 
K: Ja, eller sådan: hvorfor kigger du ikke, der er ure over alt. Men sådan er det en lighter, så er man 
sådan: ”hey, helt sikkert” agtigt… 
 
I: Der altid en der lige mangler en lighter eller?  
 
K: Ja lige præcis.  
 
I: Okay. Så der er sådan en god conversation starter?  
 
K: Ja. Især, primært til fester. Så er det også altid sådan: ”hey skal vi ikke lige gå ud og tage en 
smøg” agtigt, og altså, der er meget sådan… 
 
I: Nu sagde du, det startede sådan nogenlunde i ottende klasse, du kunne ikke helt huske sådan. Kan 
du huske sådan, hvor fik du den, altså ikke information fra, men sådan…hvordan lærte du at ryge, 
det er jo ikke noget man bare lige gør? 
 
K: Nej, nej. Altså jeg havde en kæreste der gjorde det. Og så…ja så var det vel sådan set det.  
 
I: Så det var igennem ham?  
 
K: Ja. Også begyndte V, hun begyndte så også, at gøre det ikke…også på det tidspunkt så begyndte 
vi også…så tror jeg også bare, at så gjorde vi også det sammen, og så ja… Også tror jeg bare det 
startede.  
 
I: Så kom det bare.  
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K: Men det har aldrig været sådan, at jeg har følt at jeg har været afhængig. Og det har heller aldrig 
været, altså da vi gik på efterskole, altså der røg jeg…altså jeg vil næsten sige sådan slet ikke, men 
det er nok ikke rigtigt, men sådan to, tre gange i løbet af sådan det der år. Hvor…så jeg har aldrig 
været derude, hvor jeg har været sådan: ”åh jeg er afhængig”, altså vågne op og være sådan: jeg 
skal have en smøg nu agtigt. Det føler jeg ikke.  
 
I: Så du er også sådan, du kan godt gå i flere dage uden at ryge?  
 
K: Ja sagtens. Altså jeg kan godt være sådan: åh jeg kunne godt en smøg, men så er jeg sådan: lad 
nu være, kom videre agtigt.  
 
I: Er det sværere for dig agtigt, når du er sammen med nogen, og sige: ”nej ikke i dag”, end når du 
er alene for eksempel?  
 
K: Næ. Det synes jeg ikke. Altså jeg er meget sådan, jeg vil ikke gøre det alene. Det er sådan meget, 
jeg føler lidt at gør man det alene, så er det ligesom noget man sådan…skal gøre, eller sådan. Men 
jeg føler ikke, at jeg ikke kan sige nej. Det synes jeg ikke at man skal føle når det er sådan noget, 
for så er det jo sådan noget gruppepres, og så er det jo slet ikke rart.  
 
I: Så du ligger heller ikke under for den der, som nogen piger siger, at sådan jamen så sidder man 
der, og så har man måske ikke lige lyst til en cigaret den dag, og så er der altid nogle veninder der 
siger: ”ej er du stoppet? Nå.” og sådan. Det har du ikke været ude for eller sådan?  
 
K: Næ. Ikke…dem jeg er sammen med, de er vildt gode…altså de laver lidt sjov, når jeg har været 
ude og sådan der: ”arh har du røget”. Men altså…så er man sådan: ” nah ja”, så er det bare sådan 
det. Men ikke noget sådan. Altså….også sådan når man siger nej, så kan de godt være sådan: ”åh 
kom nu”, men det er jo ikke sådan: gør det! Så er det jo bare kom nu, sådan for sjovt ikke.  
 
I: Har du sådan et fortrukken mærke du ryger?  
 
K: Øhm..altså jeg ryger meget Blå Kings. Det er nok sådan det primært, men det er også, fordi mig 
og V vi deler ret tit smøger, så køber vi det. Altså men ryger…altså jeg er meget mod Prince, dem, 
de synes jeg ikke er gode.  
 
I: Fordi de kradser for meget?  
 
K: Ja. Det er lidt krads. Men ellers så ryger jeg lidt, hvad der er, eller på en eller anden måde.  
 
I: Det er rigtig nok, jeg synes også selv de er krads. Men det får jeg også tit at vide fra andre folk. 
Men der er jo alligevel rigtig mange piger, der ryger sådan for eksempel Prince Light.  
 
K: Men det kan jeg godt. Det synes jeg er okay.  
 
I: Så det er de røde Prince, du ikke kan lide?  
 
K: Ja dem synes jeg er for meget.  
 
I: Så de andre de er fine nok?  



	   175	  

 
K: Ja, ja. Det synes jeg faktisk minder meget om Blå Kings. Hvis jeg sådan, det er meget det 
samme, så dem har jeg heller ikke noget imod.  
 
I: Men har du tænkt over om pakningen også har en effekt?  
 
K: Altså  det med de viser alle de der billeder?  
 
I: Ja også det, det kan vi godt. Men også sådan selve pakken, sådan den måde pakken ser ud. Om 
man vælger brand efter det?  
 
K: Næ det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er bare blevet sådan…eller det ved jeg ikke.  
 
I: Så det er noget, nu sagde du at dine veninder røg Blå Kings, så kommer man bare automatisk til 
at gøre det?  
 
K: Ja. Og så er de bare meget gode, og de er ikke dyre. Det tror jeg ikke…og så kan man jo også 
købe dem over alt, altså det er jo ikke svært at få fat en pakke Blå Kings. Jeg tror bare det sådan lidt 
det.  
 
I: Hvad så med de billeder der er? Nu nævnte du dem selv. Nu sagde du, at du tænker generelt ikke 
over hvor farligt det rent faktisk kan være. Men tænker du over dem?  
 
K: Jeg tror, men det er sådan generelt ikke at ryge for meget, altså den er hele tiden i mit…altså 
fordi…men jeg tror ikke… Fordi jeg ved også et eller andet sted inderst inde, at de billeder de viser 
og det de…det er sådan noget for mennesker, der har røget i rigtig mange år ikke. Så jeg synes ikke 
det er sådan, det kommer ikke så tæt på, fordi jeg egentlig godt ved at det er et sted, jeg i hvert fald 
ikke er lige nu. Og så…ja det  ved jeg ikke. Jeg tror bare man kigger lidt den anden vej og 
sådan…ja lægger dem ned i lommen og så videre ikke.  
 
I: Du er heller ikke typen, der sådan køber et cigaretcase, for at undgå billederne?  
 
K: Nej.  
 
I: Det er bare sådan lidt lige meget?  
 
K: Ja. Men jeg…en af mine veninder, hun ville ikke have den, hvor der er står, at man kunne blive 
steril. Den nægtede hun på en eller anden måde at købe, for det kunne hun ikke rigtig have det der 
med at… 
 
I: …at hun ikke kunne få børn, muligvis?  
 
K: Ja.  
 
I: Tror du der er mange piger, der har det sådan, netop med…at blive gravid, få børn og så ryge, at 
der er noget der generelt?  
 
K: Altså jeg har aldrig hørt nogen, altså ud over hende, så har jeg aldrig hørt nogen snakke om det.  



	   176	  

 
I: Men heller ikke denne der, tit er det jo sådan med piger, at den ultimative motivation til at stoppe, 
det er, hvis man bliver gravid ikke?  
 
K: Jo, jo.  
 
I: Men det er ikke sådan, udover det, har du ikke?  
 
K: Altså men jeg tænker da også selv, hvis jeg ser folk med en baby, der står og ryger, altså tænker 
jeg da også: altså come on, du må da lige tage hensyn til dit barn. Så sådan… 
 
I: Hvad tænker du om de typer, der gør det?  
 
K: Jeg tænker at det sådan lidt uansvarligt og sådan meget latterligt, at man har så skide meget 
behov for den der cigaret, at man ikke kan passe på sit eget barn. At det skal gå ud over barnet, at 
man har brug for den der…det synes jeg…altså så skal man bare ikke have børn, hvis man ikke kan 
ofre det, for ligesom…men det er jo ligesom…nu er er jeg jo heller ikke så afhængig at…så jeg ved 
jo selvfølgelig heller sådan, hvordan det er. Men jeg synes det er sådan lidt… 
 
I:…uansvarligt overfor. Har du det også sådan med nogle billeder, som spiller virkelig meget på 
følelserne frem for de bare er klamme, har de en større effekt på dig eller? 
 
K: Ej det synes jeg. Det der med at det kommer sådan tæt på. Altså for eksempel det der med børn 
ikke…det kan man jo, nu er det jo ikke fordi jeg skal have børn i morgen vel, men det kan man jo 
ligesom på en eller anden måde relaterer til, for man vil jo gerne i hvert fald have muligheden ikke. 
Men det der når, de bare ligger en lunge op, der er sort, så tænker man sådan lidt: okay det er klamt 
men altså. Det er jo lidt ligesom en gyserfilm, det er lidt mere skræmmende, end noget af det som 
bare er sådan en splatter, der er man jo også sådan lidt: ja okay.  
 
I: Nu nævnte du lige sådan folk der står og er uansvarlige sådan…jeg ved ikke, om man kan sige 
det er en bestemt type. Men synes du der er forskel på de typer som ryger og ikke-ryger? Er der 
sådan nogen, hvor du tænker sådan: typisk ryger, eller det bare generelt alle?  
 
K: Øh…det ved jeg ikke. Altså nogen gange kan det godt overraske en, at der er nogen der ryger, 
hvor det er sådan: What? Ryger du?  
 
I: Hvad er det så ved dem, som overrasker? 
 
K: Ja, det ved jeg ikke…det er svært at sige. Men måske bare sådan deres personlighed eller sådan 
den måde, de er, ellers sådan. Det kan bare…det kan godt overraske. Det kan bare godt… Nu har 
jeg sådan…en veninde, hun var også sådan i niende klasse, hun var også sådan en som lavede alle 
lektier, fik tolv og havde ikke drukket før slut i niende, du ved. Hun er også bare sådan nærmest 
blevet fast ryger nu, hvor man er sådan what? Hvor kom det lige fra?  
 
I: Hvorfor tror du man gør det? Altså sådan, når man virker så meget, man har så meget styr på sit 
liv og så alligevel?  
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K: …Det sociale. Det andre gør det, og så ender det bare med, at man på et eller andet tidspunkt 
selv gør det. Om man bare prøver det, eller man begynder at købe sit eget. Men altså jeg tror…hvis 
ens venner gør det, så ender det også bare selv med, nå det skal prøves.  
 
I: Tror du også der er mange, der gør det, ikke for sådan…jo måske, for sådan at blive ”populær”, 
eller sådan høre til de populære, eller sådan have en større vennegruppe. Sådan ud ad til give et 
indtryk af at være populær?  
 
K: Altså…det tror jeg…sådan er det måske i de mindre klasser. Hvor at man sådan: det er de seje 
der ryger agtigt. Men jeg tror ikke at det er noget, der er sådan i vores…altså sådan når man bliver 
lidt ældre. I hvert fald ikke der hvor jeg er, for der er det sådan meget, det er sådan set ligegyldigt, 
om man ryger eller ej. Så det tror jeg bare er sådan noget, man tænker når man er lille.  
 
I: Så det der med at se op til folk, ja det er noget…det er måske det der tricker det, men det er ikke 
det afgørende når man først..? 
 
K: Nej, når man så ligesom kommer i gang, eller hvad man sådan…så bliver det bare en del af det, 
tror jeg. En del af dem man er sammen med.  
 
I: Øhm…nu snakkede vi lidt om typer, så det kan være, jeg skal vise dig… Det er fordi, har du lagt 
mærker til på Instagram, der jo rigtig mange billeder af alle mulige der ryger, hele tiden 
konstant…ej måske ikke konstant, men det er tit man støder på det. Så jeg har lige sådan test agtigt, 
og det er bare sådan billeder. Bare sådan beskriv ja hvad tænker du om den person, hvad som helts 
der kommer ind? 
 
(Billede 8) 
K: Jeg tænker, altså det er et meget sjovt billede. Og det er heller ikke, det virker heller ikke så 
opstillet. Altså…ja. Det er sådan et billede, jeg synes, er okay, det er sådan meget grineren, altså 
sådan nogle billeder har jeg også selv taget. Hvor det bare…altså det kunne jo sagtens have været et 
billede uden en cigaret i hånden, det bare lige sket, at den også var i hånden agtigt.  
 
I: Så det er meget tilfældigt, at den sådan lige?  
 
K: Ja tænker ikke at…altså tænker jeg.  
 
I: Hvad tænker du om hende? Hvem er hun? 
 
K: Hun er sådan den der lidt sære, sjove type, som sådan…det ved jeg ikke…hun sådan, ja…det 
ved jeg sgu ikke…hun er, hun har sådan rimelig mange venner, hvor man tænker sådan: wow. Ja og 
så er hun vel begyndt at ryge, fordi hun sådan…en af hendes venner røg.  
 
I: Så hun er sådan en, hun har det sjovt, og hun har en fest?  
 
K: Ja, og hun gør bare lidt sådan, hvad der falder hende ind.  
 
I: Hvad så med ham her? (Billede 9)  
 
K: Ja…altså…det er sådan lidt, det er jo lidt opstillet på en eller anden måde.  
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I: Så det virker ikke naturligt?  
 
K: Nej, men der også fordi, man ved lidt, at det sådan en filmstjerne, hvis man sådan kan sige det. 
Altså det er ham der fra det der Zac and Cody ikke? 
 
I: Jo.  
 
K: Så virker det bare sådan lidt, se hvor sej jeg er blevet.  
 
I: Men tænker du sådan over, når det er, altså nu valgte jeg netop, fordi det er en kendt person, så 
når de kommer de der billeder, tror du det har en effekt? Altså sådan ubevidst? Når det er kendte 
mennesker der ryger, sådan åbenlyst?  
 
K: For nogen har det måske. Altså jeg tror lige med… altså nok, det jeg føler lige når jeg ser det er 
sådan: ”wow” han er blevet voksen nu, hvor man tænker sådan: ”hold da op” agtigt, for nu har man 
ligesom været vant til at se dem rende rundt på den der båd. Men det får da også…jeg tror det da for 
nogen, måske yngre, for dem til at tænke, at det er sejt at ryge, fordi han gør det, og så kan jeg også 
gøre det, fordi han gør det.  
 
I: Så der er muligvis nogen der ser op til de her personer, som muligvis…ja.. 
 
K:…ja man har jo meget ansvar, når man er kendt. Fordi man har jo mange, altså ligesom igen det 
der med Justin Bieber ikke… altså sådan cut for Bieber, altså jeg mener…de kan jo få folk til alt 
nærmest, så man skal lige tænke sig om, når man er kendt, hvad man lægger ud, og for hvad der 
sker. Helt sikkert.  
 
I: Hvad så med ham her? (Billede 4)  
 
K: Ja, han er jo bare…han skal jo bare vise frem. Med sin, altså jeg går lidt ud fra at det er Ray Ban 
solbriller og…lækkert hår og flirter ansigt, cigaret i munden, han er sej. Han skal vise frem.  
 
I: Tror du der en sammenhæng mellem, ja tøj, stil og så det at man ryger?  
 
K: Nej.  
 
I: Så det er bare… 
 
K: Altså jeg tror meget, at det er det, de andre ryger. Det der med altså generelt, det har bare rigtigt 
meget med, hvad ens venner gør, så jeg tror ikke, det er fordi, at han har lækkert, at så ryger han. 
Jeg tror bare, man ryger lidt sådan… 
I: Fordi det gør de andre også?  
 
K: Ja eller det der er billigst, eller det der lige er eller… ja… 
 
I: Nu sagde du, det der er billigst. Hvad mener du med det? Sådan frem for andre rusmidler eller?  
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K: Nej, altså man kan jo godt få dyre cigaretter, så skal man få sådan nogen der er lyserøde ikke? 
Hvor jeg sådan, det er meget sejt, men det er sgu også åndsvagt at skulle betale så mange penge, når 
man alligevel skal ryge dem. Altså, så er det jo ikke lige altid, man har sådan penge til det så.  
 
I: Okay. Hvad så med hende her? (Billede 10) 
 
K: Det synes jeg igen er det der med, at det virker ikke opstillet. Så det virker ikke som om at de har 
brugt, for det er jo ikke fordi hun ser voldsomt godt ud på det der billede vel… 
 
I: Nej, hun ser måske lidt fuld ud… 
 
K: Ja præcis. Så det er sådan, det er et meget sjovt billede, hvor man sådan ja: ha ha se hvor 
fed…altså det sådan nogle billeder jeg synes er fine nok, hvor det sådan er…ja så er man jo, det er 
jo ikke. Jeg synes det er fint nok, når det er sådan der sjove billeder, og det bare sådan er lidt 
tilfældigt at den der cigaret var der, eller måske er det ikke, men sådan… 
 
I: Så når de virker naturligt, så gør det ikke meget? 
 
K: Nej det synes jeg, for så er det sådan, for at jeg skal vise mig frem, fordi jeg har min cigaret i 
hånden. For så er det der, jeg er sådan lidt: men hvorfor er det så egentlig du ryger? Er det fordi du 
skal vise dig frem eller er det fordi, at det bare noget, du gør. Og der virker det bare lidt, som noget 
hun gør.  
 
I: Hvad tænker du om dem, som ja netop ryger, fordi det er en del af et vist form for image? 
 
K: Jeg synes, det er dumt, fordi det er jo ikke godt at ryge, og det er åndsvagt at gøre hvis det er 
man ikke har lyst…altså det er jo bare…det synes jeg bare er dumt, fordi…. 
 
I: …det giver ikke nogen mening?  
 
K: Næ, så find dig dog nogen, som du kan være sammen med uden at ryge. Altså du behøver jo 
ikke, så er det måske bare ikke dem, du skal være sammen med når de ryger.  
 
I: Så det virker måske også lidt unaturligt, fordi man ja, måske ikke helt høre til den gruppe, så 
stræber man efter det, og så virker det ikke rigtigt? 
 
K: Ja. Og så skal man jo ikke…ja. 
 
I: Hvad med sådan dine forældre, ryger de eller har de røget?  
K: De har, da jeg var helt lille. Sådan seks år. Der røg min far pibe, og så min mor hun røg en 
cigaret… eller nogle cigaretter om fredagen eller sådan noget. Og så har min storebror også røget. 
Så altså det har været lidt i familien, men altså jeg ryger ikke på grund af mine forældre.  
 
I: Kan du huske, hvad du tænkte om din storebror? Hvor meget ældre er han?  
 
K: Han er fire et halvt ældre.  
 
I: Okay. Kan du huske hvad du tænkte sådan om ham, da du fandt ud af, at han røg?  



	   180	  

 
K: Jeg tror ikke, jeg havde så meget imod det. Eller…ja, det var jo dumt ikke. Men jeg tror ikke det 
var, fordi jeg tænkte: hold kæft en idiot. Altså han har jo styr på det…eller det ved jeg ikke. Jeg tror 
ikke, jeg tænkte så meget over det.  
 
I: Men det var heller ikke sådan, du så op til at ham og tænkte, ej han er godt nok sej? 
 
K: Nej det synes jeg ikke, overhovedet ikke. Det var bare… Men det var jo også fordi, han gjorde 
det…han gjorde det sådan diskret eller sådan, så jeg har ikke noget begreb om, hvor meget han 
gjorde det og sådan noget. Så jeg tror bare virkelig ikke, det var noget jeg tænkte over han gjorde.  
 
I: Har du nogen mindre søskende?  
 
K: Nej.  
 
I: Men tænker du over sådan…det ved ikke…når du går på gaden og ser sådan små børn eller sådan 
noget. Tænker du selv over, at ej jeg skal ikke lige vise dem, at jeg ryger?  
 
K: Altså om jeg tænker over, at jeg ikke skal ryge foran dem? 
 
I: Ja foran nogen der er mindre?  
 
K: Næ…det synes jeg ikke. Det vel…altså…ældre mennesker går jo heller ikke og tænker over, at 
de ikke skal ryge foran mig, eller sådan. Det tror jeg ikke jeg tænker over nej. Jeg skal bare ikke 
ryge dem op i hovedet vel? Men altså det er jo…de ved jo godt cigaretter findes, og der vel 
forhåbentligt nogen mennesker der siger til at cigaret ikke er godt, så det tror jeg ikke, jeg tænker så 
meget over.  
 
I: Så du føler ikke ligesom et ansvar?  
 
K: Altså nej. Det er i hvert fald ikke noget jeg tænker over. Igen så længe man ikke står og ryger 
dem lige op i ansigtet, så tænker jeg at det…så er der jo også meget andet de holder øje med end om 
man lige har…. 
 
I: Okay. Hvad med sådan noget, nu sagde du at det startede meget da I gik i gymnasiet, for der gik I 
til fester og sådan, var du også tidligere ude med fest, eller var det bare sådan helt normalt ligesom 
alle andre?  
 
K: Nej jeg tror det var meget normalt. Det var…øh…meget slutningen af niende tror jeg. Hvor der 
var sådan noget…ja folk begyndte ligesom at holde de der privatfester, og man blev ligesom 16, og 
det begyndte ligesom at blive lidt spændende med det der alkohol. Og mine forældre har altid været 
sådan: du skal ikke drikke, før du bliver 16, og den har jeg også…altså sådan, stort set… 
 
I: Sådan overholdt?  
 
K: Ja. Så det begyndte vel omkring, at jeg blev 16, hvor ligesom alle andre også begyndte… og så 
stoppede det ligesom også på efterskolen, for der måtte man ikke alt det der. Og så er ligesom 
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begyndt, sådan der rigtigt her i gymnasiet, hvor man…først Roskilde også er det ligesom bare….ja 
festet videre derfra.  
 
I: Nu nævnte du selv Roskilde, var du også sådan typen, der bare ryger jeg ved ikke hvor mange 
cigaretter i løbet af sådan en uge der?  
 
K: Ja altså, det er ikke fordi jeg tænker: jeg skal kun ryge fem i dag. Det er sådan ryger igen, hvis 
jeg har lyst, når jeg har lyst, eller hvis der lige bliver tilbudt. Så det ikke…jo det gør jeg, altså det er 
lidt en stor pærevælling, men altså det gjorde jeg nok. Men ikke igen, det var ikke fordi at jeg 
sådan: Åh nu skal jeg have en smøg! Fordi jeg arbejdede der, så det var ikke fordi at i de seks, otte 
timer jeg var der, at jeg var sådan: jeg skal ud og have en smøg. Altså…så det var bare sådan igen 
lidt hyggeligt og stå med andre og ryge.  
 
I: Så ja, det har lidt noget med alkohol at gøre, men meget fordi der er en social sammenhæng i det?  
 
K: Ja det har rigtigt meget med alkohol at gøre. Altså jeg synes det er meget sværere…altså ikke 
styre det, men sådan…jeg tænker bare meget mindre over det, når jeg er fuld. Altså så sker det 
ligesom bare. Og når jeg er…ikke er fuld, så tænker man sådan hele tiden….så.  
 
I: Ja. Hvad er det så du tænker over når du så ikke er fuld? Er det dumt eller?  
 
K: Nej, det er igen det der med lugten tror jeg. Ja altså jeg kan ikke rigtigt forklare det… det er også 
noget der først… det er også lettere at ryge, når man er fuld, altså det kradser ikke ligeså meget og 
sådan, man kan holde til mere. Så tror jeg også, altså når jeg er ædru, altså jeg kan godt ryge en 
cigaret, men så skal der også lige gå, før jeg kan gøre det igen. Hvornår jeg er fuld så… 
 
I: Så går der ikke særlig langt tid før du igen..?  
 
K: Nej.  
 
I: Har du sådan, nej det er måske lidt svært, når du ikke… Har du prøvet at være i en situation, hvor 
du…altså  følte dig akavet, fordi du ikke røg… eller sådan? Følte dig utilpas fordi du røg, fordi du 
var den der røg?  
 
K: Øhm nej. For jeg kan ligesom godt gennemskue situationerne. Og igen så har jeg ikke det der 
behov for at…så hvis jeg ikke føler, at tidspunktet ikke er rigtigt, så gør jeg det heller ikke. Så 
det…det synes jeg ret hurtigt man fornemmer, om situationen er der til det. Så altså det er ikke 
noget, jeg har oplevet, hvor jeg tænkte: Årh, det er nederen det her. Men ja man fornemmer ligesom 
selskabet, og så går man ud efter det.  
 
I: Hvad ville kunne få dig til at stoppe fuldstændig? Aldrig nogensinde ryge en cigaret igen?  
 
K: …Altså… det med at få børn ikke, altså det er jo…men jeg kan ikke lige… Hvis det var noget 
jeg sådan skulle, altså hvis jeg fik at vide sådan: hvis du ikke stopper med at ryge, så dør du, så sker 
der et eller andet. Så ville jeg godt kunne være sådan: det skal jeg nok lade være med. Men jeg tror 
lige nu, så er det ikke overhovedet nogen prioritet. Jo lidt faktisk hende V, hun skal jo opereres lige 
om lidt, og der tror jeg da også helt klart, at jeg da sådan skærer ned på det ikke. For når hun ikke 
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gør det, så har jeg altså heller ikke… ikke fordi hun gør det, at jeg gør det, men vi er bare meget 
sammen, så hvis hun ikke gør, så er det ikke så oplagt, at jeg gør det, og så… 
 
I: Så fordi hele den her situation, hvor i er sociale over den her cigaret, den bliver cuttet ud, så tror 
du også automatisk, det kommer til at ske ligeså langsomt?  
 
K: Ja. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at stoppe. For igen til fester og sådan noget…. 
 
I: Så sker det bare... 
 
K: ..nej. Og jeg føler mig jo heller ikke presset til at fordi hun ikke ryger, så skal jeg heller ikke 
ryge. Og det ved også, sådan har hun det heller ikke. Men jeg tror at det falder sådan måske lidt ud 
fordi sådan… 
 
I: Fordi man har bare ikke den der sådan sociale ting?  
 
K: Nej jeg kunne aldrig finde på at ryge ved siden af hende, hvis hun ikke…eller med andre. Det 
føler jeg er lidt malplaceret. Så det gør jeg ikke.  
 
I: Nu sagde du før, at i delte cigaretter. Sådan købte pakker sammen og sådan noget. Hvordan har 
du det med priser på cigaretter nu, synes du det er dyrt eller lavt?  
 
K: Altså i forhold til hvad det er, så synes jeg, at det er billigt. Altså det er jo dyrt i den forstand, at 
det koster jo ingenting at lave de der cigaretter, så i forhold til det. Men jeg ved også i forhold til at 
man har snakket om at prisen skulle hæves til 100kr, altså så er det jo billigt.  
 
I: Hvad hvis de gjorde det, altså hævede prisen til 100kr, tror du det ville have en effekt?  
 
K: Helt klart. Det synes jeg er rigtigt mange penge at give, for sådan 20 cigaretter. Så vigtigt er det 
heller ikke. Altså tror jeg i hvert fald at…man vil slet ikke købe ligeså meget. Det ville jo også være 
sådan…altså så ville det jo også være meget sværere at få at andre og sådan, for man ville jo blive 
mere sådan dyrebare overfor sådan sin pakke, end man er nu. Så det tror jeg helt klart ville sætte en 
begrænsning for, hvor meget man røg. Eller i hvert fald for hvor meget jeg røg.  
 
I: Så fordi at, ja…det har bare ikke nok værdi længere, altså i forhold til prisen?  
 
K: Nej. Så er der meget andet man kan bruge sine penge på. Altså det kan jeg jo ikke udtale mig 
om, men altså sådan…hvis det lige, så tror jeg…det er mange penge at bruge.  
 
I: Du tror heller ikke at det ville blive sådan at så købte man det kun til fest ligesom alkohol?  
 
K: Jo, det kunne godt være…sådan…. 
 
I: Så der er alligevel en social værdi i det?  
 
K: Ja…det ved jeg ikke….det ville være noget, hvor jeg ville være sådan: jeg skal bare have min 
pakke smøger. Sådan: ej nu har jeg endelig fået en pakke. Men det kan da godt være man lige sådan 
tænkte: ahh, i dag kunne jeg da godt lige købe en… 
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I: …ja en pakke og sådan?  
 
K: Ja. Det ved jeg ikke…men det er også svært at udtale sig om, når det ikke sådan er en realitet.  
 
I: Tror du var noget der kunne… altså, tror du, det i fremtiden vil være noget, der ville ændre sig? 
Der var færre der begynder at ryge, unge mennesker, eller vil det være det samme, som det er nu?  
 
K: øhm ja… jeg tror…jeg tror ikke det ville blive mindre, fordi…altså…jeg synes i hvert fald, eller 
det ved jeg jo selvfølgelig ikke om overhovedet er rigtigt, men at folk begynder at ryge tidligere og 
tidligere, og sådan mere og mere. Altså jeg ved ikke om det vil vende, men lige nu tror jeg ikke, det 
er sådan at folk…altså så skulle der virkelig komme et eller andet op, hvor man bare var sådan: 
okay, nu bliver jeg nød til at stoppe.  
 
I: Hvorfor tror du der er, altså nu siger du, at du synes, der er flere der bliver yngre og yngre, når de 
begynder at ryge. Hvorfor tror du, de gør det? For der er jo mere og mere fokus på hvor farligt det 
er.  
 
K: Det er vel…lidt en blanding af forældre, altså fordi…jeg har i hvert fald også fået en oplevelse, 
af at forældre bliver mere og mere sådan…altså ikke, men du ved at barnet må lidt mere, altså man 
har ikke ligeså faste rammer. Og så har jeg også det der med at…altså der er mange, eller ikke 
mange, men der er nogen der står og ryger med deres forældre, og hvis ens forældre også ryger, så 
kan det også være noget. Og så står man og ens venner ryger, og så er man lidt sej…altså ja… 
 
I: Så igen den sociale relation, den gør bare rigtig meget?  
 
K: Ja. Men øhm… jeg ved sgu ikke, hvorfor de begynder at ryge.  
 
I: Så du tænker heller ikke, at det for eksempel, nu kan man sige altså sådan vores generation 
måske, eller dem som sådan er yngre. Altså det var jo rimeligt normalt, i hvert fald, nu er jeg 
selvfølgelig ældre end dig ikke? Der var det endnu mere normalt, men det er jo først sådan her 
omkring, 2006…hvor der kom virkelig meget fokus på det. Det er jo også først nu, hvor vi har fået 
de der cigaretpakker, hvor der virkelig klamme billeder på ikke. Så det er først noget der er sket nu. 
Tror du det har en effekt, fordi…det ja…fordi vi måske var mere vant til, at det var det, der skete i 
omgivelserne? Sådan at det gjorde man bare?  
 
K: Altså næ. Jeg føler ikke at det…altså det er virkelig ikke noget jeg sådan lægger mærke til. 
Altså… igen så er det der med, at man kigger ikke lige på pakken, eller der kommer en video op på 
facebook, så kører man ligesom bare videre, lidt ignorerer det fordi at…altså man ved det jo godt… 
altså udmærket godt, hvad det gør ved en, så det er jo ikke så rart at blive mindet om hele tiden. Så 
jeg tror bare, det er i hvert fald noget, jeg gør…jeg gider ikke rigtig kigge på det, fordi det giver 
bare mig dårlig samvittighed, og det synes jeg er irriterende, og det ikke fordi jeg ikke kan styre 
det…det er jo bare noget, jeg gør, fordi jeg gør det. Så det er sådan… 
 
I: Så du har også den der med, at det er et aktivt valg jeg har taget, og det skal jeg nok selv stå ved? 
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K: Ja. Men jeg synes heller ikke de skal stoppe med det, for det giver jo helt klart, at man sådan 
tænker over det. For var der ikke noget om det, så ville man jo bare gøre det. Men…det er da sådan 
lidt…. 
 
I: Det kan også blive for meget måske? Tænker du det, at det kan have den modsatte effekt, fordi 
der er så meget fokus på det, og så bliver det lidt en trods? 
 
K: Øhm…nej…eller det ved jeg ikke, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det tror jeg ikke…ikke 
noget jeg har sådan…det kan da godt være man tænker: de skal fandme ikke….ej jeg ved det ikke, 
det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg har lagt mærke til i hvert fald.  
 
I: Okay, skal lige se om jeg har et sidste spørgsmål.  
Jo nu sagde du lige før, det der med at der var flere der blev yngre og yngre, synes du. Hvordan har 
du det, altså hvad tænker du når du, ser sådan noget sådan i 13-14 års alderen?  
 
K: Altså jeg så…jeg var faktisk på vej ned til stationen her den anden dag, og så så jeg også nogen, 
de var altså ikke mere end 13 eller sådan noget, hvor jeg også bare tænkte: hvorfor? Det er jo 
ikke… det giver jo slet ikke mening, at sådan nogen går rundt med en cigaret i hånden altså. Så kan 
det godt være, at jeg er dobbeltmoralsk, fordi jeg gør det, men jeg synes i hvert fald, at…man må 
godt lige vente nogle år, altså det virker bare sådan…fuldstændig malplaceret synes jeg, at sådan 
nogle 13-14 årige skal rende rundt med en cigaret i hånden. Det får jo også…ja det synes jeg bare, 
det jo bare dumt.  
 
I: Så det er sådan, ja, det der med, at de er for unge eller sådan? 
 
K: Ja.  
 
I: Hvorfor er det mere acceptabelt, når man sådan er 16-17 år?  
 
K: Fordi jeg tror, du har en bedre…altså du er mere moden, og du har bedre viden sådan omkring 
hvad det gør, og hvad det er. Altså du ved lidt mere hvad konsekvenserne er og sådan. Altså det gør 
du… jo altså når du er 13, så ved du jo godt, at det er usundt, men jeg tror ikke, at du tænker ligeså 
meget over, hvad konsekvenserne er, og altså hvad det egentlig kan gøre.  
 
I: Så det er igen det der med, jamen det… er noget man skal gøre, fordi det er et aktivt valg man har 
taget, og man tager konsekvensen af det, mere end det er noget, der skal være for ens eget image 
skyld? Det virker åndsvagt at gøre det af den grund?  
 
K: Det synes jeg, for der er jo altså rimelig alvorlige konsekvenser. Så hvis det bare…hvis det er 
noget man faktisk ikke har lyst til, så det jo også bare for åndsvagt at gøre.  
 
I: Så den værdi man for ud af det, den er simpelthen bare…i forhold til konsekvensen af det…det 
giver ikke nogen mening?  
 
K: Nej overhovedet ikke. Og slet ikke, altså jeg oplever jo, at altså i min…altså man behøver jo slet 
ikke at ryge, altså det handler jo bare om at finde de rigtige mennesker at være sammen med, så er 
det jo ikke noget, der overhovedet er et krav at gøre. Så man skal ligesom bare ud over den, hvor 
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man ligesom føler, at ej jeg skal være sej. Så må man bare være sådan, ja okay, så er det måske bare 
ikke ligesom ham eller hende, jeg skal være sammen med.  
 
I: Men tror du også, når man er så ung og begynder at ryge, at det ligesom kan være et udtryk for at 
man har…man er usikker på sin egen, ja at man netop ikke lige ved hvem man skal gå hen til?  
 
K: Nej. Jeg tror det er dem, man er sammen med der gør det. Altså det… 
 
I: Så man søger ikke bevidst…. 
 
K: Nej det tror jeg ikke. For hvis du ikke…ligesom kan være sammen med dem der gør det, så gør 
du det heller…fordi du skal jo også have fat i de der….så jeg tror ikke det ligesom….det har meget 
at gøre med, at hvis dine venner gør det, så gør du det. Men jeg tror ikke det har…ja jeg har i hvert 
fald ikke oplevet, hvor der er nogen der har følt sig udenfor, og så har de gjort af den grund.  
 
I: Lige et sidste spørgsmål. Du er 17 år, så rent faktisk er det jo ulovligt for dig at købe cigaretter. 
Har du svært ved det, eller er det bare sådan, du kan sgu altid gå et eller andet sted hen?  
 
K: Altså jeg kan faktisk ikke…jeg kan ikke så godt lide at gøre, fordi der hele tiden er det der med 
at blive afvist og sådan. Så jeg har…jeg tror kun jeg har købt mine egne cigaretpakker to 
gange…men der har det ikke…man godt lidt steder hen hvor man ved at der kan jeg godt få fat i. 
Og så gør man det. Men eller så…ja, så får jeg lidt andre til at købe til mig tror jeg, sådan fordi…ja.  
 
I: Så det denne der afvisning, er det fordi, det er pinligt eller sådan? 
 
K: Ja lidt. Det er lidt fordi er sådan irriterende, og man gider det ikke og…ja man er sådan lidt, ja 
kan du ikke bare gøre det…eller sådan. Men ja V hun har sådan et, hvad hedder det, falsk ID på sin 
mobil, så hun har lidt lettere ved at få fat i det, og så gør hun det bare. Men jeg betaler selvfølgelig 
for det og sådan, det er ikke fordi jeg sådan: hehe gør du det lige agtigt.  
 
I: Bare sådan nasser… 
 
K: Nej, nej, det… 
 
I: Øhm, jeg tror faktisk ikke jeg har så meget mere at spørge om. Så jeg vil bare sige tak fordi du 
ville deltage.  
 
K: Jamen selv tak.  
 
Interview: J (8)  
 
I: Først og fremmest, hvor gammel er du?  
 
J: Jeg er 19.  
 
I: Okay, og gik i 3g?  
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J: Ja.  
 
I: Super. Hvornår…kan du huske sådan hvornår du røg din første cigaret?  
 
J: Det tror jeg…det var vel da jeg gik i niende klasse tror jeg. Hvor gammel var jeg der, jeg tror jeg 
var omkring, næsten 16 år. 16 år, deromkring.  
 
I: Kan du huske sådan situationen?  
 
J: Ja det var…det kan jeg faktisk rigtig tydeligt huske. Det var sammen med en lille gruppe venner, 
hvor nogle af drengene var begyndt at ryge eller røg fast. Også stod vi der og fik lidt at drikke, og så 
var de sådan der: kom nu. Så var det lidt: okay det kan jeg godt prøve. Og så tog jeg bare et sug, og 
så var det egentlig bare det. Og så tror jeg først det var nogle måneder efter og jeg begyndte på 
efterskole, at jeg begyndte, altså prøvede igen…altså røg en hel cigaret. Og så ja…så var det også 
bare generelt til fester på det tidspunkt.  
 
I: Okay, så du gik også på efterskole?  
 
J: Det gjorde jeg.  
 
I: Var det sådan, man måtte ryge på efterskolen?  
 
J: Nej. Det måtte man jo ikke. Men der var jo ret mange, der gjorde det alligevel, hvor…fordi det er 
ved sådan en skov, så man kunne godt gå derud, uden at der var nogen, der fandt ud af det. Men 
altså, der var det jo ikke sådan fast, for der var det jo lidt risikabelt…men det var mere bare en gang 
imellem, når der var nogen andre. Så var det, når jeg var hjemme i weekenderne når der var fester 
og sådan.  
 
I: Okay. Øhm…kan du huske den første gang, hvad var det du sådan tænkte: ej det skal jeg bare 
prøve. Hvorfor?  
 
J: Altså, jeg kan ikke huske det så tydeligt…men hvis jeg skal finde min tankegang, så var det jo 
nok fordi det var lidt sejt, og drengene gjorde… og stod omme bag containerne. Så ville man jo 
bare ligesom prøve, prøve lidt at være en del af…så var man jo også lidt stor…for det var jo de 
personer fra de ældre klasser, der gjorde det, tror jeg. Øhm…så tror jeg også bare, det var lidt 
spændende.  
 
I: Så man var lidt voksen? 
 
J: Ja det var man nemlig.  
 
I: Så du ryger…du ryger ikke fast, du ryger kun til fest? 
 
J: Ja, og så…en gang imellem i hverdagen, hvis der nu lige er en der tilbyder, men ikke konsekvent 
nej.  
 
I: Det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men hvorfor ikke i hverdagene?  
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J: Altså…umiddelbart er de,t fordi jeg ved, at mine forældre har rigtig meget imod det. Og jeg ved 
hvor skuffede og sure, de vil blive, øhm…selvom jeg tænker, de har vel kunnet lugte det et par 
gange, men det er ikke noget….og det, jeg tænkte faktisk over det her den anden dag, og det er 
udelukkende på grund af det, selvom jeg også godt ved, at det er farligt og dumt at blive afhængig, 
så det….det udelukkende på grund af jeg ikke vil skuffe mine forældre.  
 
I: Så, du følger ligesom deres forbud eller hvad man sige. Der ligger meget i det? 
 
J: Ja det gør jeg.  
 
I: Så det er ikke sådan du tænker, det kunne være farligt eller på længere sigt?  
 
J: Nej, det gør jeg faktisk ikke…jeg har tænkt over det, som om man har en eller anden tanke gang, 
det gælder ikke mig, eller først om lang tid. Så det tænker jeg egentlig ikke… 
 
I: Hvorfor så ryge til fest? Eller hvad man kan sige, når nu du ikke ryger i hverdagen?  
 
J: Altså for det første, så synes jeg det er rart, fordi smag…altså jeg synes det er dejligt. Det er jo 
også bare rigtig hyggeligt, fordi man står i en gruppe, som man…altså du kan jo godt stå sammen 
med dem når du ikke ryger, men det er bare lidt noget andet og med sådan en cigaret og stå og tale, 
det er bare ret hyggeligt, at du står sammen. Ja, og en god måde at komme i snak med folk… eller 
sådan.  
 
I: Så er det fordi der simpelthen mangler noget, når man står derude med dem der ryger og man så 
ikke selv gør det? 
 
J: Ja på en eller måde er det jo. Det føles bare ikke som det samme, det føles bare som du står 
bare…i stedet for man står sammen ikke?  
 
I: Ja, så der er meget socialt i det?  
 
J: Meget. Synes jeg. 
 
I: Var det måske også det, der gjorde, at du startede?  
 
J: Ja, jo…det er vel også lidt det, der tiltrak en på en eller anden måde. Ja det der med at man falder 
i snak med folk, det er lidt nemmere, og det vel på en eller anden, snakke glider lidt nemmere, når 
man står og ryger.  
I: Er du også typen der sådan til fest, det er bare nemmere at komme i kontakt med folk, man ikke 
kender, fordi man ryger?   
 
J: Helt klart. Ja fordi, det er jo noget, når du ikke har noget tilfældes med folk, så står du der og 
ryger og så har du…så du sådan: nå men vi ryger begge to… 
 
I: Okay. Så…nu sagde du dine forældre, de var meget imod det. Har de røget selv nogensinde?  
 
J: Øhm nej…ikke sådan at jeg ved af. Altså min far han var sådan fodboldspiller og han har aldrig 
røget, det er jeg hundrede procent sikker på. Min mor det kan godt være, da hun var ung lidt, men 
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øh…den måde de omtaler det på…at det er…så meget, sundhedsskadeligt fokuserer de meget på, så 
nej det har de ikke.  
 
I: Har du nogen søskende? 
 
J: Ja jeg har en storesøster.  
 
I: Og, har hun røget? Ved du det?  
 
J: Ja det har hun. Da hun gik i gymnasiet i hvert fald, i sådan halvandet år eller sådan noget…og så 
også til fester i en årrække. Et halvt år til hverdag. Men ikke mere.  
 
I: Men var der sådan noget der? Hvor meget ældre er hun?  
 
J: Halvandet år.  
 
I: Halvandet år, så der er ikke så meget…så du måske, kan du huske om du så sådan lidt op til 
hende når hun røg?  
 
J: Jeg tror faktisk ikke det var så meget hende. Nej det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde.  
 
I: Så det mere noget med ens venner at gøre? At man gerne vil tilhøre den gruppe der? 
 
J: Helt klart, det gjorde det. Men jeg tror, at det at hun røg, det gjorde at det…ikke mere okay, men 
sådan: okay hun…så kan jeg også, det er bare en fase, man skal igennem. Altså men ja… 
 
I: Så man havde ligesom en god undskyldning…. 
 
J: Ja… (ler)  
 
I: Hvad var det så ved de venner, hvorfor ville man så gerne tilhøre den gruppe som gjorde det?  
 
J: Altså…jeg ved det ikke. Jeg tror ikke så meget for mit vedkommende, det var den gruppe 
som…altså at man godt ville tilhøre det. Men du kommer på en eller anden måde ind i et lidt 
andet… jeg ved det ikke… altså fællesskab. Hvis man tænker på for eksempel gymnasiet, hvis du 
går ned og ryger eller også på efterskole og sådan noget…altså du taler bare med lidt flere 
mennesker, for når du står dernede så…du lære bare nogle flere mennesker at kende, og det noget, 
du ikke gør, hvis du ikke ryger, eller det kan du selvfølgelig godt. Men det er bare nemmere, øhm… 
så det er jo det. Det er ret rart.  
 
I: Jeg ved ikke om du kan beskrive det. Nårh jo. Er der sådan en, altså i hverdagen måske mest, for 
altså til fester er der jo rigtig mange, der også bare sådan ryger til fest. Men kan du sådan se i 
hverdagen, er der sådan en opdeling mellem dem, der ryger og dem, der ikke gør?  
 
I: Jo helt klart, altså fordi…altså dem der ryger, det er jo flere gange om dagen, så de er jo bare 
generelt lidt…altså ikke tættere, men de er jo sådan en gruppe, sådan: nå men vil du ikke lige med 
ned og ryge eller sådan, og har måske sådan lidt mere internt, for de taler jo bare oftere sammen. 
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Det er jo noget andet hvis du sidder oppe i klassen, så har du i hvert fald de der breaks hvor du…de 
i hvert fald er sammen. Så helt klart.  
 
I: Så det er ikke sådan I andre går med ned?  
 
J: Nej det er meget sjældent i hvert fald.  
 
I: Hvor mange vil du skyde på, på Zahles, der sådan ryger fast?  
 
J: Jeg tror det er meget…altså jeg ved det ikke…en tredjedel, måske. Det er jo også fordi, det ret 
nemt at komme ned. Du går bare ned, så er du der. Jeg gik på et andet gymnasium før, og der skulle 
du langt væk for…bare det er meget nemt lige at komme til det.  
 
I: Så der var ikke ligeså mange der røg på dit gamle gymnasium?  
 
J: Altså det var ret større, men altså…der var i hvert fald en i min klasse der dengang røg. Og her er 
det jo…jeg ved det ikke…seks, syv stykker eller sådan noget.  
 
I: Det er også ret mange. Hvor mange er i en sådan en klasse? 
 
J: I en klasse? Der er vi 24 tror jeg. 23.  
 
I: Ja det er sådan ca….og til fest er det bare… 
 
J: Der er det i hvert fald mindretallet, der ikke ryger.  
 
I: Nu ryger du jo ikke selv, så det kan være, du har lidt bedre til at svare på det. Men synes du, dem 
der ryger…er de en bestemt type, eller er det bare noget alle gør? 
 
J: Altså…jeg ved ikke om det er bestemt type, men jeg ved det de ikke er, de er jo sådan…man er jo 
ikke sådan forsigtig i det, eller sådan siger ikke så meget. Altså det er jo ikke de typer…det ved jeg 
ikke helt, om man sådan kan sammenkode det, men sådan de mere udadvendte. Mere sådan 
ja…udadvendte, virker sådan måske lidt, ved det ikke…jeg vil ikke sige sjovere, men de er bare 
sådan lidt mere…i forhold til dem jeg kender i hvert fald.  
 
I: Ja så måske ikke sådan sjovere, men mere festagtige eller sådan? 
J: Ja, ja mere sådan løsrevet på en eller anden måde.  
 
I: Tror du det…det er måske sådan lidt hønen eller ægget, men det har jeg snakket med nogen af de 
andre om. Det der med sådan…er det, fordi man er mere udadvendt på forhånd, eller er det faktisk 
cigaretten, der gør, at man bliver mere udadvendt? 
 
J: Ja men det er det…det har jeg faktisk også tænkt på, fordi at når man sådan ryger, så er det jo 
bare sådan en kort, hvad er det sådan to minutter…det er det jo nemmere lige at få en hurtigt 
samtale, og så er det hurtigt op igen. Så…jeg tror det er både og, for dem der ryger…ej det ved jeg 
faktisk ikke, det er faktisk ret svært.  
 
I: Ja så det sådan, det ved man egentlig ikke, det er hønen eller ægget?  
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J: Ja det må det være.  
 
I: Øhm… Hvad for et brand ryger du, eller har du sådan et foretrukkent brand?  
 
J: Prince.  
 
I: Light eller Rød?  
 
J: Light.  
 
I: Hvorfor?  
 
J: Det er egentlig…det var lige, da jeg var startet med at ryge, så tror jeg det var det mine veninder 
røg, og så har den egentlig bare holdt fast, tror jeg. Det er bare naturligt at gå ind og bede lige om 
det.  
 
I: Så det er bare venner igen? 
 
J: Ja  
 
I: Nu er der jo rigtige mange der ryger sådan… piger, der sådan ryger Marlboro Gold og Prince 
Light. Tror du pakken har en effekt, altså fordi den ser ud som den gør eller?  
 
J: øhm…det ved jeg ikke, det er jo hvidt og sådan. Det kan da godt…altså det er jo lidt pænere end 
en rød pakke eller…det er jo lidt mere, jeg ved ikke feminint…jeg ved det ikke, hvad det er. Det er 
jo pænere at have i hånden i princippet.  
 
I: Men du har heller ikke lagt mærke til sådan for eksempel på Instagram, piger der ligger billeder 
op og sådan…. 
 
J: Det jo rigtig nok… 
 
I: Det er altid Marlboro eller sådan… 
 
J: Det har jeg faktisk slet ikke tænkt på, men det er det jo. Det ser jo flot ud på et billede.  
 
I: Men tror du…tror du virkelig, det er derfor. Eller er det bare det med, at det hører man ens venner 
købe så? 
 
J: Altså jeg har ikke tænkt over det, så jeg ved ikke, om det er så bevidst. Men det er jo…det kan da 
jo…det kan da faktisk godt være. Ja. Jo.  
 
(Mindre pause) 
 
I: Så du sagde, at det var sådan nogle mere udadvendte typer. Nu snakkede vi jo lige om Instagram 
eller jeg nævnte det. Øhm…det hele startede jo ud med, at der var sådan en modkampagne på 
Instagram, med man skulle vælge slikkepinden frem for cigaretten.  
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J: Ja den har jeg set, det har vi også på skolen.  
 
I: …det var sådan lidt fjollet, eller det synes jeg i hvert fald. For det er jo ikke det samme. Og så det 
bare sådan ja…det kan være jeg lige skal vise dig de her billeder. Det er bare sådan billeder, jeg har 
taget fra Instagram af folk, og bare sig hvad du sådan tænker om den person som er på billedet.  
For eksempel hende her (Billede 8)  
 
J: Øhm altså…umiddelbart så synes jeg, det ser jo ret cool ud det billede. Og hun fremstår, ja sådan 
sej på den måde hun sådan står på og ja med cigaretten…ja det er jo… 
 
I: Synes du cigaretten har en effekt, hvis hun ikke havde den, ville det have været anderledes?  
 
J: Altså jeg synes, det ville et ret sejt billede lige gyldigt hvad. Men jo jeg synes…det giver da helt 
klart en effekt, lidt mere ligegyldighed på en eller anden måde.  
 
I: Så hun er sådan en lidt cool type? 
 
J: Ja sådan laid back på en eller anden måde.  
 
I: Tænker du også sådan, at hun er en, der ryger fast, eller er det bare opstillet? 
 
J: Altså umiddelbart ville jeg tænke at jo det gjorde hun.  
 
I: Så der var bare nogen der havde taget billedet og så…? 
 
J: Ja… (griner)  
 
I: Ja okay, hvad så med hende her? (Billede 10)  
 
J; Altså…det ser måske lidt mere klodset ud, ikke lige så sejt. Altså sådan, det ligner i hvert fald er i 
byen, så det kunne godt være, hun er lidt mere bare: nu tager jeg lige en.  
 
I: Men er hun sådan samme type som hende ovenover?  
 
J: Nej jeg vil sige, hende den anden…sådan i forhold, nu ved jeg ikke om de er taget i Danmark, 
sådan lidt mere Københavnertype, hvor hun…jeg ved det ikke, hun ser i hvert fald lidt mere fin ud i 
det. Øhm…så jeg ville ikke sige, det var samme type.  
 
I: Men tror du der er en forskel på dem, nu siger du selv Københavnertyper…er der en forskel på 
dem der ryger herinde i forhold til…nu ved jeg ikke hvor du kommer fra? 
 
J: Jeg kommer fra Hørsholm.  
 
I: Okay, er der en forskel på dem, som sådan ryger i Hørsholm i forhold til herinde?  
 
J: Øhm…Ja altså, jeg synes herinde…jeg ved ikke om det…men der er det måske lidt mere 
afslappet at ryge, lidt mere sådan de ”seje” typer, der gør det. Hvor jeg synes, der hvor jeg kommer 
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fra, der har det ikke…ikke fordi jeg synes, det har prestige herinde, men det har det ikke på den 
samme måde, og i hvert fald den omgangskreds jeg havde den gang, det var jo lidt mere i, måske 
når man var til fester og sådan noget, men det var ikke…altså jeg følte ikke på samme måde, det 
gav den samme…øhm…ja hvad kan man sige, ikke identitet…men det gav ikke det samme, hvis 
man røg…hvis det var derfor, man røg, eller de….man opfattede dem ikke på samme måde, som 
dem der ryger herinde i byen, for eksempel den stil og sådan.  
 
I: Hvordan var det man opfattede dem derude, altså kan du sådan beskrive det? 
 
J: Ja… 
 
I: Altså jeg dømmer dig ikke, jeg har også et forhold til dem…jeg kommer selv fra Korsør, og jeg 
har også et klart billede af dem, der ryger i Korsør, i forhold til dem der ryger herinde.  
 
J: Altså hvis jeg…skal tænke på dem der røg derude, der var det mere…lidt mere dullede typer på 
en eller anden måde. Hvor det måske var sejere ikke at ryge, for så passede man på sin krop, og var 
sådan lidt: uha, jeg vil gerne se godt ud. Hvor dem, der røg måske var sådan lidt mere, ja de 
der…sådan nogle typer, lidt mere dullede.  
 
I: Nu nævnte du det selv, det der med, der er jo virkelig piger…altså netop også på Instagram, som 
jo går så meget op i sundhed og træning, og så alligevel ryger de. 
 
J: Ja.  
 
I: Hvorfor tror du man gør det?  
 
J: Altså jeg tror fordi…altså jeg tænker også, nu sådan i forhold til mig selv, så tror jeg også det der 
med træning, det sådan lidt mere…i hvert fald i min alder, sådan udadtil. Sådan jeg behøver ikke at 
være sund indvendig. Måske er det bare…man behøver at ligne…eller sådan man skal se godt ud, 
og så er du sådan: lige nu der er jeg kun 19 år, der kan jeg tage mere sundt til den tid. Hvor rygning 
det er ligesom lidt adskilt, hvor ja… 
 
I: Så det er lidt igen, det der med, at ja…sundhedsfaren i det, den ligger bare lidt for langt ude i 
fremtiden?  
 
J: Ja det gør den nemlig. Man tænker ikke det har konsekvenser, sådan nu her, og så kan man jo 
altid stoppe til den tid.  
 
I: Men hvis det sådan er udadtil. Hvad tænker du så, når sådan nogle piger, så også lægger deres 
cigaretter op Instagram, når de samtidig også lægger billeder op, hvor de er åh så trænede? 
 
J: Fordi jeg tror, i hvert fald på Instagram, der skal du jo mere bare se godt ud, hvor det at ryge 
måske giver sådan en bestemt…ikke prestige, men det giver lidt udadtil. Og sundhed giver jo også 
noget udadtil, men der er jo ikke nogen, der tænker på, hvad for nogle sygdomme de har, eller selv 
kan få. Det skal mere bare se godt ud.  
 
I: Så igen det handler bare om… 
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J: Ja egentlig handler det jo ikke om at det er usundt…og det at man træner handler måske heller 
ikke i samme grad om, at du skal være sund og undgå alle følgesygdomme, altså… 
 
I: Så der er sådan…at kreere en form for image på en eller anden måde?  
 
J: Ja.  
 
I: Nu sagde du før Københavnertyperne…altså det var mere normalt og sådan ryge herinde. Hvorfor 
tror du det er det?  
 
J: Øhm…Jeg tænker det lidt, på en eller anden måde, er en anden måde at være sammen på herinde, 
end da jeg gik i gymnasiet, der hvor jeg er vokset op. Fordi du har ikke de samme muligheder for, 
for eksempel at sætte dig på en cafe eller bare gå rundt i byen, eller sætte dig på en bænk eller et 
fedt område. Så det lidt nemmere at ryge herinde og sidde og hygge sig omkring det. Hvor hvis man 
skal være sammen i Hørsholm eller bare sådan ikke i storbyen, der er bare ikke de samme 
muligheder for at sidde udenfor. Så er det måske også bare lidt besværligt så skal du ud hver gang, 
når du skal ryge. Så det måske lidt nemmere måske herinde på en eller anden måde.  
 
I: Ja okay. Det giver meget god mening. Så det her med at man har bare…øh ja, et naturligt sted, 
hvor man lige kan sætte sig og drikke en kaffe…? 
 
J: Ja så kan du jo…så kan det være en del af det sociale, du ligesom har kørende. 
 
I: Hvad så med drenge. Ham her. Hvad vil du tænke, hvad tænker du om ham? (Billede 4)   
 
J: Jeg synes ikke på samme måde, det ser ligeså sejt ud, som når piger ryger. Jeg ved ikke hvorfor.  
 
I: Nej. Så du er ikke den der type der har sådan…der er noget sexet over at ryge?  
 
J: Øhm…nej…altså sådan til dels, fordi at… det er jo ret hyggeligt og altså…det lidt svært fordi 
altså, det udstråler jo også på en eller anden måde, hvis man skal ned og ryge…i stedet for…på en 
eller anden måde, jeg ved det ikke. Men i hvert fald i forhold til det der billede så synes jeg 
ikke…det ser måske lidt mere kikset ud på en eller anden måde.  
 
I: Ja hvorfor er det han ser mere kikset ud? Altså du er ikke den første der siger det, det er derfor jeg 
viser dig ham, det er hver gang, det kommer… 
 
J: Jeg ved det ikke, jeg synes, det ser bare lidt malplaceret ud, at han har den cigaret i mundvigen, 
og så det der ansigtsudtryk og sådan.  
 
I: Så det er noget man gør…altså ja det første billede, der så det naturligt, hun kunne godt være en 
der ryger. Men her er den måske for malplaceret sådan?  
 
J: Nej det ser ikke helt naturligt ud måske.  
 
I: Han prøver at virke sej?  
 
J: Ja. 
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I: Og det failer bare.  
 
J: Ja for det virker lidt som noget han prøver på, uden egentligt og… 
 
I: Hvordan har du det egentligt med de…altså ikke typer…men ja folk der ryger fordi…for at se sej 
ud? Tænker du over det?  
 
J: Ja for det tænker jeg nemlig også over selv. Fordi at til fest…så ved jeg ikke, så er der måske 
nogen typer, der gør det, og det vil jeg virkelig, virkelig ikke udstråle, for det synes jeg 
nemlig…kan jeg virkeligt ikke lide, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare er virkelig kikset. Øhm…ja 
det synes jeg ikke er fedt, det synes jeg heller ikke ser fedt ud.  
 
I: Men synes du ikke også, det er lidt mærkeligt, det der med: at man ryger jo fordi det lidt, det var i 
hvert fald sådan det startede, fordi det var lidt sejt og man så cool ud. Men alligevel man vil ikke 
se…eller i hvert fald ikke virke, som om det er derfor man gør det?  
 
J: Nej det er jo egentlig rigtig. Det lidt sådan…. 
 
I: Hvordan finder man den balance?  
 
J: ja jeg ved det ikke…bare når man sådan, når man når til en vis alder, så er det bare som om, det 
er noget, man godt kan prøve af når man sådan er mindre, så er det fint nok. Det er bare, når man er 
sådan en hvis alder, så det bare…lidt kikset at prøve ting af mere, for så det sådan… 
 
I: Så det er måske, fordi man er mere selvbevidst, eller man er mere ansvarlig i forhold til sig selv?  
 
J: Ja at man er blevet det ældre.  
 
I: Ja, så det virker åndsvagt at sætte sit helbred på spil, hvis det bare er for at…se sej ud?  
 
J: Ja.  
 
I: Hvad så med sådan en som ham her, er det, det samme igen eller er det bare sådan? (Billede 5) 
 
J: Nej det synes jeg faktisk overhovedet ikke. Øhm…det er lidt ligesom, det der første billede du 
viste, det ser sådan…ja også det ser jo sådan naturligt ud, det ser sådan sejt ud. Øhm…selv det 
faktisk er lidt af det samme ansigtsudtryk. Men det ser også bare mere naturligt ud, det tror jeg også 
i forhold, til at han ser lidt ældre ud, hvor ham den anden, han kunne godt ligne…ved jeg ikke, en 
der er et par år yngre end mig eller på min alder sådan. Så det virker bare naturligt og lidt mere bare 
en del af ham. Ja.  
 
I: Hvordan har du med sådan… altså har med vilje valgt nogle billeder af nogen, hvor I ikke lige 
vidste, hvem de var. Øhm, hvordan har du med, sådan…ja nogen gange er det jo man ser, at folk 
der er kendte ligger noget hvor de ryger op på. Hvad tænker du? Er det sådan okay eller?  
 
J: Ja synes egentlig det er fint. Både det med at de er jo også individuelle personer, selvom det 
påvirker måske en del. Øhm men det synes jeg egentlig er helt fint.  
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I: Hvad sådan med, har du tænkt over det, altså i forhold til film…jeg ved ikke hvor meget, men der 
ryger de jo alligevel også forholdsvis tit, ikke så meget i amerikanske film, men i hvert fald i danske 
film, der gør de. Tror du, det har en ubevidst påvirkning af unge mennesker?  
 
J: Ja altså på en eller anden måde, der er det jo med til at gøre det lidt mere normalt, og lidt mere 
altså acceptabelt…det er det selvfølgelig også. Men det gør det jo også bare en del af mange folk, så 
det har vel nok en eller anden indvirkning på folk…øh, ved at man bare, man bliver hele tiden 
disponeret for det, hvor jeg tænker, at hvis man overhovedet ikke så det, så…ville det måske ikke 
være ligeså meget noget folk tænkte på eller overvejede.  
 
I: Øhm…Nu sagde du at du røg Prince Light. Det jo sådan noget…et års tid siden… de fik de der, 
knap så lækre billeder på. Tænker du over de billeder der?  
 
J: Altså jeg synes, når jeg ser dem, måske er det også, fordi det ligger lidt langt væk fra en, men det 
virker bare meget…ja så lidt for meget, sådan…ikke at overreagere men du ved… nu kan ikke lige 
finde ord. Men mere end hvad der egentlig… 
 
I: Så det er fordi det måske portrætterer noget, der kunne ske, hvis du havde røget fast i 16 år?  
 
J: Ja det henvender sig ikke så meget til mig, for så er det jo også sådan til ældre mennesker, eller 
folk der er gravide eller sådan. Så selvom hvis jeg røg i morgen, så vil det jo ikke ske for mig, så det 
er måske sådan lidt ligegyldigt.  
 
I: Hvad ville du gøre sådan i stedet for, ja sådan til unge. Hvis du skulle henvende dig til unge, altså 
hvad ville du så?  
 
J: Altså jeg kan sige med sikkerhed, at så ville jeg tænke lidt mere over det, for så var det jo det jo 
nogle tanker, der blev sat i gang, som faktisk henvendte dig…og som faktisk har relevans i dit liv.  
 
I: Men hvad ville sådan være en god, hvad ville være et godt billede at sådan sætte på. Har du sådan 
en ide om det, noget som ville skræmme. Eller ikke skræmme, men bare noget der kunne få en til at 
holde sig fra?  
 
J: Det er lidt svært, for lige nu tænker jeg, der jo ikke nogen konsekvenser sådan lige nu og her. Jeg 
ved det ikke, men måske man skulle fokusere lidt mere…nu er det jo ikke fordi det hele er sådan 
overfladisk i sådan min generation. Men måske lidt mere, også på sådan nogle ting, i hvert fald også 
til unge tror jeg. Det er der jo ikke nogen der…eller det ved jeg ikke…jeg tænker i hvert fald ikke 
så meget over de sygdomme, jeg tænker mere sådan de ting som er lige nu..øhm… det synes jeg er 
svært.  
 
I: Ja, men det kunne også bare være, du havde en ide. Men hvad med sådan noget, det havde jeg en 
pige, hun kunne simpelthen ikke klare lugten af det, hun røg alligevel, men hun kunne ikke klare 
lugten. Så ville det være en ide at sætte på, ja sådan: Du kommer til at lugte. Det gør man jo.  
 
J: Ja det er jo rigtig nok, fordi… 
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I: Tror du det ville have en større effekt, at man fik grim hud eller sådan noget? For det er jo 
alligevel sådan om ti år? 
 
J: Ja det tror jeg også, helt klart. Jeg måske også sådan noget…altså jeg har…selve lugten har jeg 
ikke noget imod, men det der med du lugter, og folk kan også godt lugte det, det…det er jo noget 
negativt ved det, også det med huden som du siger.  
 
I: Så noget der ligger tættere på, så det er ikke noget der ligger langt ude i fremtiden? 
 
J: Ja nemlig. Ja helt klart.  
 
I: Tror du der noget der sådan, altså nu har man jo snakket så meget om på det seneste, at nu skal vi 
alle sammen være røgfrie i 2020, 2025 jeg kan ikke huske årstallet. Hvordan…hvad tænker du for 
det første, tror du det kommer til at ske?  
 
J: Altså jeg… nej det tror jeg ikke, i hvert fald de folk der har prøvet at ryge, det er jo ikke noget 
man bare lige stopper med, eller sådan…hvis man er ligesom mig for eksempel og festryger, så er 
det jo ikke det største…udgør jo ikke det største at mit budget, så det er jo ikke noget jeg vil stoppe 
med. Altså jeg…øhm…så det tror jeg ikke som sådan. Men jeg tænker måske de nye generationer, 
hvis det så bliver sat op eller sådan noget, eller lige som alle de mennesker som er her nu, så tror jeg 
ikke, det ville gøre noget overhovedet.  
 
I: Så heller ikke, ja nu sagde du, hvis man satte prisen op. Hvad hvis man så satte den op til 80-
100kr per pakke, som man for eksempel har i Frankrig ikke?  
 
J: Øhm jeg tror... ja hvis man satte, så ville der nok være nogen der blev skåret fra. Men jeg tror 
ikke, det ville være så stort et tal der faldt. Hvis folk først er afhængige, så tror jeg folk er villige til 
at… 
 
I: Så du tror simpelthen, ja at det er nikotinafhængighed, der gør det, at der er så stor værdi i det? 
Du ville ikke selv, hvis nu vi sagde, at cigaretter kostede 100kr pakken, ville du så stadig selv købe? 
Jeg ved ikke om du selv køber dine egne pakker til fest?  
 
J: Jo, jo, det tror jeg at jeg ville. Øhm fordi det er jo…en nydelse på eller anden måde i dit liv. Og i 
hvert fald for mig ville det jo ikke gøre….der er jo så mange andre, som er afhængige. Ja så jeg tror 
ikke jeg ville lade være med at købe det.  
 
I: Så det er måske også lidt en form for…ikke rusmiddel, men ligesom man køber alkohol til fest, så 
kan man også købe cigaretter?  
 
J: Det er jo…ja noget man kan nyde, og ikke en del nødvendigvis…så kan man, altså ja…jeg føler 
det er blevet en del af det her med at drikke, så skal man også ryge.  
 
I: Er der nogen situationer, ja sådan en fest eller sådan, hvor du ikke ville tage en cigaret?  
 
J: Øhm… det, nej det tror jeg ikke.  
 
I: Så det er bare så stor en del af det at feste, det er lige at gå ud og ryge?  
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J: Ja det er er det. Altså sådan hvis…altså nu har jeg en af mine venner, der bor i en lejlighed hvor 
det er rigtig besværligt når….han holder faktisk tit fest, så er det sådan, det er rigtig besværligt at 
ryge, der gør jeg det for eksempel ikke. Ellers hvis det er til at komme til, så gør jeg det.  
 
I: Ja altså igen, hvorfor? Er det fordi man så bare havner udenfor, og så er det der festen er?  
 
J: Altså jeg tror…både det, for det sker jo nogen gange. Men så er det også en blanding af det både 
er hyggeligt og øh…altså jeg føler faktisk at man går glip af noget nogen gange, hvis man ikke 
ryger, fordi altså næsten alle folk ryger jo, og der sker bare…så står man og taler og har det sjovt 
derude, og hvis du ikke ryger, så når alle ligesom pludselig bare går ud, så er du bare ikke en del af 
det. Øhm…men også fordi jeg tror... det er bare forbundet med alkohol, så jeg føler ligeså snart jeg 
drikker, så har jeg så meget lyst til at ryge. Så jeg tror… 
 
I: Det hænger bare sammen?  
 
J: Ja det gør det.  
 
I: Hvorfor tror du, det er, at festen rykker derud hvor rygerene er? Sådan har jeg det også selv, men 
hvad er det der sker?  
 
J: Ja det er ret irriterende.  
 
I: Er det fordi det rent faktisk er de sjovere mennesker der rent faktisk gør det?  
 
J: Øhm…jeg tror måske, både det…fordi der er ret mange flere, der ryger til fester, så jeg ved 
ikke…jeg kender i hvert fald flere der har det sådan, for deres forældre må de for eksempel ikke 
ryge, så har de ligesom en undskyldning: jeg har været til fest og alle de andre røg, det er derfor har 
lugtet så meget. Så jeg tror både, der er bare så mange flere der ryger, så der er bare flere, der går ud 
og ryger, øhm…og når det så bare er flertallet der gør det, så er det bare nemmere og gå med ikke. 
Øhm men jo, du kan da også have ret i, det der med…folk er bare meget mere udadvendte, dem der 
ryger, føler jeg i hvert fald. Så det kan da godt være at, ja det er bare de lidt sjove mennesker, der 
står der.  
 
I: Er der noget, der ville kunne få dig til at stoppe? Sådan for good, aldrig nogensinde, heller ikke til 
fest.  
 
J: Øhm…altså jeg tror hvis…tit…en af mine veninder hendes forældre ryger, og jeg tror…hvis 
hendes far eller mor, der skete et eller andet, fordi de havde røget…jeg tror, ja på lidt nært hold fik 
det der konsekvenserne, og følte…så tror jeg sagtens, jeg ville kunne stoppe, men det ligger bare så 
langt fra mig. Øhm…at det er, som om det sker ikke.  
 
I: Så der er ikke noget reel motivation sådan lige nu til at? 
 
J: Nej det er der nemlig ikke, desværre.  
 
I: Tror du så du ville kunne komme til at ryge fast på et tidspunkt, eller er det sådan: nej det kan du 
godt kontrollere?  
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J: Det tror jeg godt jeg ville kunne faktisk, for jeg skal…jeg tror, om et års tid skal jeg flytte 
sammen med en af mine veninder, der ryger nemlig, og det tror jeg sagtens, jeg ville kunne komme 
til, det der med…ja der er jo ikke ligesom mors og fars regler mere…altså det tror jeg helt klart.  
 
I: Så fordi hun ryger, ja så?  
 
J: Ja det tror jeg.  
 
I: Så tror du det er fordi der er noget socialt, at så kommer man bare automatisk bare til at sidde der 
og?  
 
J: Altså jeg tror, det er jo helt klart noget socialt, det er jo ret hyggeligt, men også bare det der med 
at…altså jeg har prøvet det så mange gange, og jeg synes det er rart og kan godt lide smagen og 
sådan noget, så tror jeg også bare det, det er noget jeg gerne vil.  
 
I: Så lige nu er fars og mors forbud det har for stor en effekt, men det ville det selvfølgelig ikke 
have når, du først flyttede?  
 
J: Nej.  
 
I: Spændende nok.  
 
(Mindre pause)  
 
I: Har du prøvet sådan at være ude og rejse, eller sådan et sted hvor man slet ikke måtte ryge, hvor 
man virkelig var typen, der blev sådan set lidt ned på, hvis man røg, eller bare en situation, hvor der 
var nogen der sådan?  
 
J: Altså…når jeg er ude og rejse med mine forældre, der har jeg jo ikke røget i hvert fald. Så… men 
øhm når jeg har….jo for eksempel når jeg har været sammen med de af mine veninder der ikke 
ryger, og man er ude på en cafe, og jeg har haft lyst til at ryge, der er det jo ikke. Jeg føler lidt, det 
er en dårlig ting, når andre ikke gør det. Ja i nogen situationer i hvert fald.  
 
I: Hvad er det du sådan tænker, når du synes, det er en dårlig ting?  
 
J: Altså det er jo ikke…som også, det er jo nok noget socialt, for det er jo det hyggeligt ikke sidde 
og ryge, og så føler man bare man skal skynde sig, og de andre er imod det eller i hvert ikke synes, 
det er godt. Så det er lidt i situationer, hvor andre ikke gør, så føler man sig lidt, det er ikke så godt.  
 
I: Har du det også sådan når folk er sådan: åh du lugter, har du været ude og ryge? Nu er det 
selvfølgelig ikke så meget, fordi du kun ryger til fest, men…har du været ude for det og sådan?  
 
J: Altså jeg har jo nogen gange før i skolen og sådan, ja…men jeg ved ikke, jeg får sådan lidt. Jeg 
ved jo godt, at det ikke er en god ting, så jeg tror også så tænker man lidt ekstra over det. Ikke fordi 
man får dårlig samvittighed, men man bliver sådan lidt…bare lidt uncomfortable, fordi man ved det 
jo godt, og det er jo ikke…det lugter jo ikke godt, hvis man ikke selv har været ude og ryge, så 
lugter det jo ikke godt.  
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I: Så det er det der med…ja det farlige kommer måske for tæt på alligevel, eller man bliver mindet 
om den dårlige ting, som man normalt ligger… 
 
J: Ja det gør man helt klart.  
 
I: Har du en kæreste?  
 
J: Nej.  
 
I: Har du haft en kæreste, der røg på et tidspunkt, eller modsat, en der var meget imod det?  
 
J: Nej det har jeg ikke. Ikke en hvor der nogen af os, der ikke har røget nej.  
 
I: Okay, det her bliver et meget abstrakt spørgsmål. Øhm…nu er det selvfølgelig, ja det er svært, 
når du ikke ryger. Men hvis du bare forestiller dig til fest, og de mennesker du er sammen der. Den 
person du ligesom er, til sådan en fest, hvor man ligesom ryger ikke, hvis du ikke røg. Tror du, du 
ville have…selvfølgelig ville du ikke have været noget andet, men ja, alligevel, ville du det?  
 
J: Altså lidt både og, for det er jo ikke fordi at jeg sådan er en anden person overhovedet. Men 
altså…men ens udstråling, man udstråler jo lidt noget andet, altså både sådan ubevidst når du står 
med en cigaret… altså ja, på en måde gør man vel.  
 
I: Hvad er det du synes man udstråler sådan hvis du kan sætte ord på det?  
 
J: Altså… det er ret svært, men…ikke som sådan at man er sej i den forstand, men at…altså jeg 
føler måske bare, at det udstråler lidt mere cool på en eller anden måde. Øhm ja en lille smule i 
hvert fald, det synes jeg.  
 
I: Så det er det der med, at så er man en del af de ”cool”.  
 
J: (Griner) Ja.  
 
I: Øhm, nu sagde du også, ja du begyndte at ryge, fordi det gjorde dem som…du hang sammen med 
nogen som ligesom røg og sådan noget. Tror du det ville have været anerledes hvis du havde venner 
med dem som ikke gjorde det? Var du så begyndt?  
 
J: Det tror jeg ikke. Hvor jeg tror, hvis jeg skiftede venner nu, så tror jeg stadig jeg ville gøre det. 
Hvor på det tidspunkt, så tror jeg ikke…så tror jeg ikke, jeg ville gøre nej.  
 
J: Så hvad er det…ja er det bare det sociale igen, eller hvad der sådan?  
 
I: Jeg tror også bare, det er det med, at du bliver jo lidt fristet til at gøre, for så er det jo lidt 
nemmere, når du kan få en cigaret af andre. Og når du så først har sådan fået smag for det, eller er 
begyndt at gøre det, så det jo bare blevet en del af sådan der… 
 
I: Så det var også, de lærte dig ligesom også at gøre det? For det er jo ikke bare noget man sådan 
gør: nå man jeg tager lige en cigaret og så inhalerer du bare første gang… 



	   200	  

 
J: Jo helt klart… 
 
I: Ja det har meget med det…okay.  
Nu snakkede vi om, ja at rygerne er mere udadvendte, vil du også sige sådan, når du nu ikke ryger 
til hverdag, er du så også den mere udadvendte type?  
 
J: Jeg vil sige den mere udadvendte type ja.  
 
I: Så det har klart et link der måske, at det bare..?  
 
J: Ja det tror jeg.  
 
I: Skal lige se, om jeg har et sidste spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har, jeg synes vi er 
kommet rundt omkring det meste, jeg sådan havde. Så jeg vil bare gerne sige tak, fordi du ville 
deltage.  
 
J: Ja men selvfølgelig, og tak for kaffe.  
 
I: Nårh, men det var da så lidt…. 
 
Interview: A (9)  
 
I: Hvor gammel er det du er så? 
 
A: Jeg er 17.  
 
I: 17. Og 3g, på Zahles?  
 
A: Yes.  
 
I: Godt. Kan du huske din første cigaret nogensinde? Den aller første gang du prøvede?  
 
A: Ja. Det kan jeg godt. Det var sådan… skal jeg fortælle dig om det?  
 
I: Ja. Meget gerne.  
 
A: Jeg tror vi var sådan, ej vi var virkelig små. Det var mig og min veninde… jeg ved ikke, jeg tror 
jeg har været ti år gammel eller sådan noget… 
 
I: Okay…. 
 
A: Og så….øh, fandt vi en pakke cigaretter, sådan der, et eller andet, hendes fars eller…og så havde 
vi taget den, og så cyklede vi ud et sted hvor ingen kunne se os, og så prøvede vi at ryge.  
 
I: Kan du huske hvordan, nu var du jo meget ung kan man sige. Kan du huske hvordan det, altså 
hvad tænkte du, sådan da du havde prøvet det?  
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A: Det føltes sådan helt kriminelt agtigt, tror jeg bare… jeg ved det ikke… 
 
I: Men det var ikke sådan du tænkte at det var behageligt eller sådan?  
 
A: Nej, det tror jeg ikke.  
 
I: Så det var heller ikke sådan I inhalerede første gang?  
 
A: Nej sikkert ikke.  
 
I: Okay…hvornår begyndte du, du ryger fast nu ikke?  
 
A: Ja.  
 
I: Hvornår begyndte du så at gøre det?  
 
A: Øh…da jeg var 14…. 
 
I: Ja ja, det er jo ikke… 
 
A: Sådan i niende klasse.  
 
I: Okay. Kan du huske sådan hvorfor? Altså sådan udover når man er ti år gammel, så er det jo bare 
for sjov ikke. Men kan du huske hvorfor du prøvede?  
 
A: Det var bare sådan…nårh da jeg var lille?  
 
I: Nej, ikke hvorfor du prøvede, men da du begyndte at ryge fast? 
 
A: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg gik til mange fester, og sådan mine venner var ældre end mig, 
og de røg, og så startede man bare med at festryge, fik nogle smøger af nogle… et eller andet, nogle 
drenge…eller jeg ved det ikke, og så begyndte det bare at blive sådan der noget man gjorde.  
 
I: Nu nævnte du selv drengene, er der…var der noget?  
 
A: Ej det det ved ikke…det kan godt være sådan…. 
 
I: Altså du er ikke den første, der nævner dem.  
 
A: Nej, nej… det tror jeg måske, du ved…flere drenge…eller når man sådan er mindre, så tror jeg 
der er flere drenge, der sådan ryger ikke? Og så er det måske bare sådan sejt lige og stå og ryge en 
smøg med dem, eller et eller andet.  
 
I: Tror du, der er… hvis du skulle skyde på den dine venner, er der flere piger en drenge der nu 
sådan i din alder, eller?  
 
A: Flere drenge.  
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I: Flere drenge?  
 
A: Ja.  
 
I: Også sådan, hvor mange ryger på jeres gymnasium tror du?  
 
A: Uh…jeg tror det er sådan en…det må være…måske sådan 50-60 ud af 300.  
 
I: Ja okay… 
 
A: Der er måske sådan seks fra hver klasse.  
 
I: Så det er ikke så voldsomt sådan, ligesom CG har man hørt det er over halvdelen.  
 
A: Ja, ja. Nej det er det ikke.  
 
I: Okay.  
 
A: Overhovedet ikke. Altså der er mange der ryger sådan til fester, men ude i frikvarterene, det er 
ikke…der er måske seks fra hver klasse der går ud.  
 
I: Ja. Men fester der er bare?  
 
A: Ja.  
 
I: Okay så du røg før du startede i gymnasiet? 
 
A: Ja.  
 
I: Synes du også det var lettere, da du startede i gymnasiet, det der med at når du så røg… jeg ved 
ikke, hvilken folkeskole har du gået på?  
 
A: Øh, sådan en Lilleskole.  
 
I: Okay. Så du kommer ude fra København af?  
 
A: Ja.  
 
I: Øhm, så du kendte heller ikke rigtig nogen, da du startede på Zahles? 
 
A: Øh, jo jeg kendte et par stykker, men ikke sådan… 
 
I: Men ikke sådan… 
 
A: Nej.  
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I: Havde du også sådan, når man så var ryger, så var det måske lidt lettere at få…ikke venner, men 
altså sådan… 
 
A: Nej men jeg, altså de piger jeg begyndte at snakke med til at starte med, de røg, og så var de jo 
bare sådan med, hvor vi røg ud… og så synes jeg også, især at snakke med folk fra andre klasser. 
Det bliver lidt lettere når man bare står og ryger en smøg.  
 
I: Ja.  
 
A: Altså de folk jeg snakker med, som går i andre klasser og årgange, det er alle sammen fordi… 
 
I: …det er fordi de ryger?  
 
A: Ja.  
 
I: Så der er meget socialt der?  
 
A: Ja.  
I: Det er sådan en social kontakt ting?  
 
A: Ja præcis. 
 
I: Øhm, okay… Tror du også, det er derfor, der er så mange som ryger til fest?  
 
A: Ja, ja. Helt sikkert. Også fordi, altså det er næsten tit at festen, hvis man nu lige er udenfor, at 
festen er udenfor. Fordi ligesom, alle står der, og man gider ikke bare og stå der og kigge. Så tror 
jeg bare… 
 
I: Hvorfor tror du det er sådan, ja netop at festen er ude ved rygerene? Sådan ja, hvad er det, der er 
så sjovt ved dem? 
 
A: Jamen jeg ved det ikke. Måske, jeg tror, det bare lettere og snakke derude og… 
 
I: Ja for der selvfølgelig ikke så meget musik og sådan noget… 
 
A: …Og hvis man ikke har lyst til at danse og sådan noget, så det måske bare lettere, hvor der er 
stille…hvor folk ligesom står og snakker sammen.  
 
(Afbrydes kort af  kaffen)  
 
I: Øhm okay. Har du det også sådan, hvad kan man sige. At der er en opdeling af… sådan rygere og 
ikke-rygere? Altså ikke fordi man ikke snakker sammen, men det meget hurtigt bliver sådan at man 
grupperer sig alt efter, om man ryger eller ej?  
 
A: Hmm…det synes jeg. Altså nej, for det ikke fordi jeg kigger anderledes på folk der ikke ryger. 
Overhovedet… jeg tror bare…det bare lige når man, især når man går i skole, det jo ikke særlig 
lang tid man har til lige at snakke sammen, fordi man jo hele tiden har time. Og når man så går ud i 
frikvartererne, og folk står derude, så er det jo bare dem, man snakker med.  
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I: Så det er der det med, man kommer bare til at… netop man ikke har særlig meget tid, så bliver 
det bare internt, også kommer man bare til at hænge ud med dem der?  
 
A: Ja præcis.  
 
I: Okay. Øhm…hvor kommer du rigtigt fra?  
 
A: Køge.  
 
I: Køge. Okay.  
 
A: Ja og så flyttede jeg der i niende.  
 
I: Synes du der er en forskel på, hvem der ryger i Køge, og hvem der ryger herinde i København?  
 
A: Uh… 
 
I: Sådan hvad det er for nogle typer, der gør det, eller om det bare er det samme?  
 
A: Øhm nej… altså jeg ved ikke… Nej jeg synes lidt det er det samme altså… Jeg synes der er 
mange, i Køge er det måske lidt mere nogen der sådan… du ved, er lidt mere hårde i det. Hvor 
herinde, så det måske sådan lidt mere, også et fashionstatement - agtigt. Hvert fald nogen steder.  
 
I: Tror der er sådan et… 
 
A: Ikke fashion, men du ved godt hvad jeg mener.  
 
I: Ja… Men tror du der et link, mellem det at ryge og sådan stil eller tøj. Er det en del af det også, 
eller er det bare noget alle gør?  
 
A: Jeg tror der er lidt.  
 
I: Ja. Hvordan?  
 
A: Jeg ved det ikke. Jeg synes bare… det er jo også sådan lidt, man har jo tit den samme stil, som 
dem man går sammen med. Og så er det jo…altså man går jo tit sammen, du ved…altså alle mine 
veninder ryger. Men det er jo også fordi vi bare, det er jo ikke, fordi vi har presset hinanden, men… 
 
I: Nej men det sker bare automatisk, når én gør det, så gør alle det også? 
 
A: Ja... 
 
I: Ja men det kender jeg jo udmærket godt fra mig selv.  
Okay, jeg skal lige se. Har du lagt mærke til, ja nu snakkede vi lidt om det sådan med stil og 
fashion, har du lagt mærke til der er sådan rigtig mange piger, der på Instagram… 
 
A: Ja… 
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I: Lægger billeder… 
 
A: Ja du ved især sådan piger, der er på café eller lige skal have et billede til Instagram, så kunne 
der også godt lige være en pakke smøger, eller sidde med en smøg i hånden eller sådan noget. Det 
er også lidt, tror jeg…. 
 
I: Gør du det selv?  
 
A: Nej…jeg ved ikke, jeg synes ikke jeg er så pæn med en smøg i munden. Altså sådan… 
 
I: Hvorfor tror du de gør det?  
 
A: Jeg ved det ikke… jeg tror måske også bare det er sådan… en eller anden beskæftigelse, eller 
hvad sådan…altså… 
 
I: Så det er ikke noget sådan at vise: ej se, jeg ryger lige?  
 
A: Nej…det synes ikke…altså for jeg synes ikke det sejt at ryge. Men tror bare det sådan en vane. 
Sådan…okay det er lidt noget andet, men så for eksempel min veninde, som sådan der, har sådan en 
kvart million følgere på instagram, nogle gange laver hun sådan nogle videoer, hvor hun sådan 
måske lidt musik, du ved ikke. Også er hun tit sådan: ej jeg ryger lige en smøg, fordi så ligner det 
jeg laver…så virker det lidt mere…jeg ved ikke om det fordi hun synes det er cool eller sådan… 
 
I: Men det giver hende noget ekstra på en eller anden måde, at det ikke sådan er bare en video, hvor 
hun render rundt…?  
 
A: Ja.  
 
I: Okay, har du det også…nej, for det første, du sagde at du ikke synes det var sejt at ryge?  
 
A: Nej. Men jeg tror… 
 
I: Hvorfor gøre det alligevel så? 
 
A: Altså nu er jeg afhængig af det. 
 
I: Ja, så du ville beskrive dig selv som afhængig på den måde?  
 
A: Ja for jeg ryger sådan cirka en pakke om dagen, en halv agtigt. Men jo…jeg tror også bare, hvis 
nu man står ved et busstoppested, og der ikke sådan er andre mennesker, så tror jeg bare nogle 
gange…at det bare er sådan, så det bare lidt afslappende og lige…bare tage en smøg. Så man ikke 
bare står.  
 
I: Så det er også en god måde lige at dræbe noget tid på?  
 
A: Ja præcis.  
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I: Har du sådan når du står på et busstoppested, har du været ude for en situation, netop det der med 
at der står andre mennesker, og du sådan den eneste der ryger?  
 
A: Ja det kan jeg også godt være… især hvis der står gamle damer.  
 
I: Hvordan har du det med det? Føler du dig sådan udsat eller?  
 
A: Nej jeg er egentlig ikke…jeg går ikke så meget op i det. Men du ved, nogen gange kan man da 
godt få sådan nogle blikke eller hvis folk siger: ”eeddd, stil dig lige et andet sted. Eller et eller 
andet. Og så gør man det selvfølgelig, for det er jo også irriterende for dem at få røg i hovedet. Men 
nej… sådan min familie og sådan, jeg ryger ikke foran dem, for jeg… 
 
I: Men ved de godt du ryger?  
 
A: Ja, ja, Jeg kan bare ikke lide og sådan… 
 
I: Nej men det kan jeg heller ikke selv personligt. Øhm, hvad var det andet jeg skulle spørge om… 
 
A: Og heller ikke sådan veninders forældre. Tit, du ved… man gider heller ikke give det forkerte 
indtryk, men hvis det bare er folk på gaden, så er jeg ligeglad.  
 
I: Hvad er det for et indtryk, du synes der sådan forkert ved at ryge?  
 
A: Det ved jeg ikke… for eksempel, hvis det nu er en venindes forældre, jeg tror ret forældre de kan 
være sådan med og ryge:…”og hvis det så også ryger så gør nok også alt muligt andet” og ”så får 
hun min datter til at ryge”… 
 
I: Så man sådan lidt ”the bad girl”, når man er den der ryger?  
 
A: Ja… 
 
I: Tror du også, det har være lidt… måske ikke så meget nu, når man kan sige du er 17 år. Men 
sådan da man var yngre, det var måske lidt derfor man begyndte, fordi man var sådan lidt rebelsk?  
 
A: Ja præcis, det tror jeg helt sikkert. Sådan bare i det hele taget gøre sådan nogle ting man ikke 
burde, det tror jeg man sådan syntes var fedt.  
 
I: Kan du huske….det ved jeg ikke om du kan, men sådan ja… hvis du så nogen der røg, da du var 
sådan yngre, hvad du så tænkte om dem?  
 
A: Øhm…jeg synes måske, at da jeg var yngre, så følte jeg lidt, at dem der røg, de var sådan…de 
virkede ret trashy agtige, altså sådan… Men jeg…jeg føler også lidt, at der er flere…der er begyndt 
at ryge, eller jeg ved ikke, om der er flere, men jeg synes bare, der er flere, der sådan…også det der 
med at sådan lidt, Insta-piger og sådan, du ved. Det virker bare som om… 
 
I: …der er flere der er begyndt at ryge på det seneste?  
 
A: Ja, det kan godt være der ikke er det, hvis man kigger på tallene, men sådan… 
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I: Men det er måske mere, sådan derude…fordi man oplever det mere, også via Instagram?  
 
A: Ja.  
 
I: Nu sagde du sådan en rigtig Insta-pige, hvad er det? 
 
A: …nej men du ved… 
 
I: jo, bare sådan ja… 
 
A: Bare sådan en pige, du ved, der ligger mange billeder ud af….går meget op i hvordan man viser 
sig selv.  
 
I: Nu sagde du selv, du havde en veninde, som gjorde. Har du tænkt over, med cigaretpakken, efter 
at de har…det er jo tit man ser sådan et billede, hvor de sådan: ej jeg drikker kaffe og sidder på 
kaffe, og så skal man også lige meget… altså der er jo nogen, der meget bevidst placerer 
cigaretpakken ikke…. 
 
A: Ja, ja… 
 
I: Har du tænkt over, hvad man gør, med de der billeder der er på, fordi er jo ikke særlig fede at få 
med? 
 
A: Altså nu er de jo blevet værre… 
 
I: Ja præcis, er man holdt op med at gøre det efter det? Eller gør man det alligevel, også det der 
billede, nårh ja…?  
 
A: Jeg tror…okay der er nogen af dem, de der, der ret slemme. Men hvis det bare er sådan, et 
askebæger med en baby eller sådan…så det måske lige meget.  
 
I: ….så det lige meget. Men når de er decideret klamme, så vil man ikke have… 
 
A: De der fødder, der er sådan….ja så ville jeg nok ikke lige ligge et billede ud, hvis man kunne se 
det.  
 
I: Hvordan har du det generelt med de billeder, efter at de er blevet klamme? 
 
A: Altså jeg synes at de er forfærdelige. Men jeg siger altid til de der mennesker, om jeg kan få en 
anden.  
 
I: Få et andet billede?  
 
A: Ja.  
 
I: Okay. Men du er ikke sådan…du har ikke købt et case eller sådan noget?  
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A: Altså i starten, for der var der sådan…altså jeg ryger Benson and Hedges Click ikke.  
 
I: Ja.  
 
A: Så var der sådan et lille papir i, hvor der stod at de havde fået nye pakker eller sådan noget. Så 
kunne jeg sætte den indimellem det der plastic, så jeg ikke kunne se billedet. Så det gjorde jeg. Men 
nu prøver jeg bare at lade være med at kigge på det.  
 
I: Okay, har du altid røget Benson and Hedges?  
 
A: Nej. Jeg startede med at ryge Prince Light, også Marlboro Click. Og så blev jeg syg en dag, og 
så synes jeg det var rarere i halsen, det der mentol, og så har jeg bare vænnet mig til det.  
 
I: Okay, så det er fordi det er en click mentolsmag, det var derfor du skiftede til det?  
 
A: Ja, og så synes jeg den der pakke var ret sej, fordi den gik sådan til siden. 
 
I: Har pakken en betydning, tror du?  
 
A: Jeg tror… jeg tror det var på grund af pakken, jeg købte dem i stedet for et eller andet Prince 
Click eller sådan noget. Men de er så også lidt mildere i det der mintsmag.  
 
I: Men du har ikke sådan…for eksempel, jeg ryger selv Marlboro Gold, det er der jo sygt mange 
piger der gør, også Prince Light. Tror du den der hvide pakke, rent faktisk har en effekt i det?  
 
A: Ja helt sikkert! Altså… 
 
I: Hvorfor?  
 
A: Det ved jeg ikke… især Marlboro Gold, det er sådan, det er som om det er det stilede eller et 
eller andet. Ved det ikke.  
 
I: Men hvorfor er det blevet det stilede, tror du, er det fordi alle bare ryger det eller er det sådan?  
 
A: Jeg ved det ikke…jeg synes, men jeg ved det ikke. Jeg tror måske det har sådan old school 
format.  
 
I: Så der sådan lidt… 
 
A: Altså der lidt nogle forskellige…hvad siger man sådan, forskellige…jeg synes bare sådan godt 
man nogen gange kan placere folk på hvad… 
 
I: Alt efter hvad de ryger?  
 
A: Ja, hvis du forstår hvad jeg mener?  
 
I: Okay, så en typisk person der røg Marlboro Gold. Hvad ville du sige, det var?  
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A: Det er sådan der… det er i hvert fald en pige der sådan…meget pæn og sådan, du ved. 
 
I: Okay, hvad så med det brand du selv ryger? Hvad er en typisk click-smøg-pige?  
 
A: Altså jeg ved ikke… altså sådan i det hele taget kan jeg slet ikke lide at ryge click smøger, men 
jeg ryger, det er det, jeg bedst kan lide… 
 
I: Nej, men det er der jo mange, der gør, kan man sige…. 
 
A: Men click smøger, det er sådan lidt poppet, tror jeg.  
 
I: Ja.  
 
A: Der er i hvert fald mange der sådan: ej ryger du click smøger, og sådan der.  
 
I: Okay, så man er…ja…nu siger du poppet, man er sådan lidt…?  
 
A: Ja jeg ved ikke hvad folk kalder det prol, eller sådan… 
 
I: Okay, det er sjovt, for jeg har hørt…. 
 
A: Eller det sådan lidt….ikke prol, det er bare lidt sådan…clubber-pige, eller et eller andet.  
 
I: Okay, det jeg plejer at høre, det er sådan Nordsjælland pigernes foretrukne mærke, men jeg ved 
det jo selvfølgelig ikke, jeg har ikke snakket med dem.  
 
A: Nej, det kan godt være… 
 
I: Men jeg ved det ikke. Men…så du siger, der er sådan ja…alt efter….hvad med sådan en der ryger 
Blå Kings for eksempel? Det er der også mange der gør.  
 
A: Ja det er sådan en, du ved…jeg synes bare det er sådan en typisk STX…en lille smule flippet 
måske…. 
 
I: Så måske en lidt mere…. 
 
A: …i hvert fald mere end Marlboro Gold…ja det synes jeg.  
 
I: Har du sådan venner fra andre gymnasier her i København?  
 
A: Ja.  
 
I: Hvorfra?  
 
A: Øregård og Rysensteen… og, årh nu kan jeg ikke…Ørestad, hvad er der flere for nogle. Gammel 
Hellerup, Ordrup.  
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I: Synes det samme, altså dem du kender, er det samme tendens. Er der ligeså mange der ryger på 
deres gymnasium?  
 
A: Ja, jeg tror næsten, der er flere på de andre.  
 
I: Ja.  
 
A: Men nu synes jeg også på vores gymnasium, går der mange sådan lidt nørdede typer, lidt du ved 
sådan,  som bare sidder sådan indenfor. De går i hvert fald ikke ud og ryger.  
 
I: Har det…ja jeg skulle lige til at spørge, har det også en sammenhæng, at  det lidt nørdede typer, 
det er dem der ikke ryger, synes du det?  
 
A: Ja. Det synes jeg i hvert fald. Men nu ved jeg heller ikke hvad man skal definere som nørdet, 
men… 
 
I: nej men… Så det er måske folk, der er lidt mere seriøse, ikke nørdede, men seriøse?  
 
A: Ja…eller bare dem, som skiller sig lidt ud og sådan.  
 
I: Og ryger de så til fest eller er det bare? 
 
A: Nej, det tror jeg ikke.  
 
I: Okay, nu har vi snakket lidt om typer og sådan noget. Øhm… 
 
A: …ellers så er det sådan en rigtig stor eller sjov ting, hvis der er nogen af dem der ryger, og så 
skal folk have et billede af dem, eller et eller andet.  
 
(Griner) 
 
I: Okay…Det kan være jeg skal prøve at vise dig de her billeder. Og det er sådan, faktisk nu når du 
selv har nævnt det, hvad for et brand man ryger. Så hvis du, ja hvad for et brand du tænker personen 
ryger, og så bare eller…ja sig hvad er hun for en person. (Billede 8) Eller hvad tænker du bare 
sådan umiddelbart om hende?  
 
A: Øh…Jeg tænker hun er sådan lidt Nørrebro pige. Øh…jeg ved det ikke, men hun ryger Marlboro 
Click eller…Blå Kings eller sådan noget, Camel….jeg ved det ikke. Hun ryger i hvert fald ikke 
Benson, det tror jeg ikke.  
 
I: Så hun er sådan lidt… ja nu sagde du Blå Kings pigerne før, hun er sådan lidt… 
 
A: Ja sådan lidt cool og sådan… 
 
I: Hvad så med hende her? (Billede 10) 
 
A: Hun kunne godt ryge Benson… 
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I: Så hun er sådan lidt mere…ja… party girl?  
 
A: Ja…det synes jeg. (fniser)  
 
I: Okay, hvad så med… 
 
A: Men hun kunne godt være…eller jeg tænker sådan lidt, med det der hår. Jeg kan ikke helt se 
det… 
 
I: Ej men det er også bare et jeg har taget, tror hun kommer fra Frankrig eller sådan noget. Jeg har 
sådan valgt med vilje, så I ikke ville vide, hvem det var… 
 
A: Ja det kan jeg godt forstå… 
 
I: Det ville være lidt mærkeligt at sidde der, nå men det er min veninde… 
Hvad så med ham her?  
 
A: Hvad han ryger?  
 
I: Ja…eller bare også sådan, hvad tænker du, når du ser det der billede?  
 
A: Jeg ved det ikke, jeg tænker sådan lidt, han spiller lidt lækkert.  
 
(Griner)  
 
A: …med en cigaret i hånden. Det er lidt som om det der billede er til damerne sådan.  
 
I: Så det er meget bevidst, på det der billede?  
 
A: Ja det synes jeg.  
 
I: Hvad tænker du om det, når det er sådan?  
 
A: Jeg ved det ikke…jeg tror bare, han prøver at virke sådan lidt cool.  
 
I: Han prøver sådan…. Men virker det for ham? Eller tænker du sådan: Ej for fanden…helt ærligt.  
 
A: Ja jeg tænker nok: ej for…jeg synes, jeg ved det ikke…jeg synes det er sådan lidt at overdo 
det… 
 
I: Ja så han prøver for hårdt?  
 
A: Ja.  
 
I: Har du sådan oplevet, sådan nogle typer hvor du tænker, du ryger bare for at være sej?  
 
A: Ja, ja.  
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I: Hvad tænker du om dem?  
 
A: Ja det sådan, for eksempel folk der ikke inhalere, hvor jeg er sådan lidt: hvorfor ryger du? Men 
det er sikkert bare for…jeg tror også bare gerne, de vil være en del af det.  
 
I: Så det er igen det der sociale i at, man tilhører den gruppe?  
 
A: Ja.  
 
I: Hvorfor tror du, man gerne vil det?  
 
A: Det ved jeg ikke…hvis det er de personer, man har lyst til at være sammen med, men man 
egentlig ikke selv har lyst til at ryge, så vil man måske godt bare virke som om... hvis man måske 
bare ikke har nok, det ved jeg ikke… viljestyrke eller hvad man siger, til bare at være sådan: jeg 
ryger ikke.  
 
I: Men har du det også sådan, hvis der er nogen der står ude og ryger sammen med jer, som ikke gør 
det, så er det jo heller ikke…tænker du: ej det er mærkeligt?  
 
A: Nej… det  gør jeg ikke.  
 
I: Så det er ikke sådan: den skal være der?  
 
A: Jo, jeg kan godt se, hvorfor har du egentlig lyst til… 
 
I:…stå herude? 
 
A: Ja. Men det jo ikke sådan jeg tænker: nåh hun vil bare være, eller han vil bare lige snakke lidt 
med os.  
 
I: Så der er det ikke sådan man tænker det er da underligt, hvorfor har hun ikke en cigaret… 
Hvad er der ellers for et billede, jo hende her? (Billede 2) 
 
A: Det er sådan rigtig fashion, den er jo ikke engang tændt, er den?  
 
I: Nej.  
 
A: nej… 
 
I: (Griner) det er den ikke. Tror du også, der er nogen piger, nu snakkede vi om Instagram, altså tror 
du også der er nogen piger, der bare lægger en cigaretpakke op uden at ryge?  
 
A: Ja…jeg tror… altså de har nok prøvet at ryge, men jeg ser tit, der er piger der tager en smøg i 
munden for sådan…eller når de så endelig ryger, så skal de have et billede af det.  
 
I: Hvad tænker du om det? Er det ikke sådan… 
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A: Jo…det ved jeg ikke. Jeg synes ikke det sådan et særligt godt accessory, eller hvad man siger. 
Men… det er jo også bare for at virke…for at iscenesætte sig selv, på en bestemt måde. 
 
I: Ja. Så det er lidt det samme som ham før?  
 
A: Ja.  
 
I: Det er sådan lidt, for overfladisk måske. Eller sådan?  
 
A: Ja, det ved jeg ikke. Det kan også godt være, hun bare vil se sådan lidt ”bad” ud.  
 
I: Ja. Så du sådan, ja igen det der med det rebelske at gøre?  
 
A: Ja.  
 
I: Hvad så med ham her? Er det så ligesom ham før?  
 
A: Nej, for der virker billedet ikke lige så bevidst. Sådan, så jeg synes egentlig ikke.  
 
I: Så det virker bare som nogen har taget det… 
 
A: …ja og det ligner bare han sidder og ryger en smøg og drikker en øl sådan. Hygger sig. Det 
synes jeg egentlig ser meget naturligt ud. Altså, jeg føler lidt, han kunne ligeså godt lade være med 
at have en smøg i munden.  
 
I: Det ville have været det samme?  
 
A: Ja.  
 
I: Så cigaretten…så har du det også sådan med de her billeder. Altså har cigaretten en effekt? 
Måske ikke lige med ham her, men hvis du bare tænkte på, hvis den ikke var der.  
 
A: Ja, ja…. Jeg ved ikke hvilken effekt det har, men et eller andet med at virke sådan lidt… det er 
sådan lidt cool, eller et eller andet. Eller…ej….det sådan lidt svært at forklare…men sådan, det 
virker måske sådan lidt: ”I don’t give a fuck” agtigt. Og det er jo lidt, det er som om, det er lidt på 
mode at være sådan lidt… 
 
I: Ja. Hvorfor tror du, det er sådan lidt mode at være sådan…jeg er fuldstændig enig, at der er sådan 
en: who cares attitude, som sådan man gerne lidt vil have. Men hvorfor tror du det?  
 
A: Jeg tror, det er fordi, der er så mange ting, som vi ligesom skal, og meningen vi skal gøre og 
sådan. Og så tror jeg bare det sådan lidt oprør.  
 
I: Ja, så man har brug for sådan noget, der trækker i den anden ende?  
 
A: Ja….Og det ret let at ryge en smøg altså…. 
 
I: Ja, så det er en ret let måde at gøre oprør på også? 
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A: Ja. Også sådan noget, det tror jeg der er mange unge, når de begynder at ryge, det er også oprør 
mod deres forældre, eller et eller andet, fordi de har hørt det der med det er farligt hele tiden, hvor at 
forældrene selv ryger, hvor man tænker sådan lidt… 
 
I: Havde du det også sådan selv, det var lidt et oprør? 
 
A: Ja….ja…men det var ikke sådan det hele. Jeg tror bare det kom med det oprør jeg lavede, eller 
hvad man skal sige.  
 
I: Ja, så det var sådan en del af det? 
 
A: Ja, ja.  
 
I: Hvad med sådan, har du lagt mærke til, netop også med Instagram, men også det der med man 
skal så meget. Altså piger der går virkelig, virkelig meget op i deres sundhed, og træner mega 
meget og sådan noget. Og så alligevel ryger de. 
 
A: Ja, ja…. 
 
I: Hvorfor tror du de gør det?  
 
A: Det jo lidt det samme, som alle de der modeller der er begyndt og sådan…lægge billede af de 
spiser burger og sådan…har du, det har du…?  
 
I: Jo, jo… 
 
A: Jeg tror lidt det er det samme, med at være sådan lidt…prøver at virke afslappet, eller prøver at 
virke sådan, jeg gør hvad jeg vil. Men egentlig er det alligevel helt vildt kontrolleret. Du ved godt 
hvad jeg mener ikke?  
 
I: Ja det gør jeg. Så det er sådan mere bare sådan for at give et billede udadtil, at jeg er i 
virkeligheden ikke så sund?  
 
A: Ja, ja.  
 
I: Ja. Men tror du i virkeligheden også måske træning, lidt er det samme i virkeligheden…? 
 
A: Ja det tror jeg også… 
 
I: At man bare, man er lidt ligeglad med om man er sund indvendig?  
 
A: Ja jeg tror også det er for at vise sådan… 
 
I: …give et image af at være cool?  
 



	   215	  

A: Ja. Det er jo også det der med at… der næsten er nogen, hvor det næsten er vigtigere at tage et 
billeder af hvor de træner, end rent faktisk at gøre det. Altså det kan man jo også sige med cigaretter 
på en eller anden måde…. 
 
I: At man næsten tager et billede af uden og… 
 
A: Nej altså… 
 
I: …ja men det er der måske noget om… 
Okay. Bor du sammen med dine forældre?  
 
A: Ja.  
 
I: Så ryger du når du er hjemme, eller det kun i skoletiden?  
 
A: Øhm, når de sover gør jeg. Og så….så…jeg er ikke så meget hjemme altså, jeg er tit ude indtil 
om aftenen ikke. Men jo, men så nogen gange, så går jeg en tur, men det er også bare fordi jeg 
synes det er hyggeligt. Det er ikke fordi jeg sætter mig ud på terrassen foran dem og ryger.  
 
I: Nej, som sagt du kunne ikke lide og… 
 
A: Nej, nej… 
 
I: Ja. Hvad var det nu jeg ville spørge om…. Så du er også, du ser dig selv som at være så afhængig, 
at det… det føles som en nødvendighed at gøre?  
 
A: Ja, altså men jeg…for eksempel nu, sådan en søndag eller et eller andet, og jeg bare ligger 
derhjemme og har tømmermænd, så kan jeg godt lade være med at ryge en hel dag, fordi jeg ikke 
gider og gå ud, eller sådan. Så der er det jo egentlig ikke en nødvendighed.  
 
I: Hvad ville kunne få dig til at stoppe med at ryge?  
 
A: Jeg tror, hvis nu for eksempel, når jeg har sabbatår eller et eller andet ikke. Så vil jeg gerne 
arbejde for at spare penge til at rejse ikke. Og hvis jeg bare sådan, går på arbejde, tager hjem, går på 
arbejde, tager hjem, så tror jeg ikke, jeg ville have ligeså stor trang til det…fordi altså også når jeg 
er på arbejde i otte timer, der ryger jeg heller ikke. Så jeg tror lidt det er det med at ryge sammen, 
også når man sidder på café og sådan noget. Så hvis, du ved, jeg havde et sådan et lidt mere stramt 
program, tror jeg, jeg ville lettere kunne stoppe, og så…. Altså lige nu ser jeg bare ikke nogen 
grund til at stoppe med det…bortset fra det er usundt og sådan noget. Men jeg ved det ikke…. Eller 
så sådan noget med, hvis jeg blev gravid eller sådan…altså…. 
 
I: Men det er ikke lige så oplagt? 
 
A: Nej… eller hvis nu jeg begyndte at kunne mærke det på, når jeg træner…altså sådan…. 
 
I: Ja, du kunne mærke det havde en effekt på din krop, som du ikke brød dig om… 
Øhm nu sagde du, du røg ikke når du arbejde. Hvad arbejder du som? 
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A: Jeg arbejder hos en frisør.  
 
I: Okay. Hvorfor ikke ryge på arbejdet. Er det bare fordi du har så travlt eller?  
 
A: Jeg ved det ikke helt, jeg går ikke rigtig udenfor, også plus det er en meget fin frisør ikke… 
 
I: hmm…så man vil ikke lige…?  
 
A: Nej så jeg gider ikke lugte af røg og sådan.  
 
I: Så det er igen det der, så er det ikke så fedt at ryge?  
 
A: Nej, præcis.  
 
I: Ja. Så du vil også sige. Du sagde sådan før, det er lettere når man ikke har sine venner og sådan 
noget. Så det er sådan meget….ryger du mere når du er sammen med dine venner, end når du er 
alene?  
 
A: Ja.  
 
I: Så det er igen det der sociale i det, så sidder man lige… 
 
A: ja… 
 
I: Nu kom du fra Køge. Synes du der er flere der ryger herinde i København, end der var, hvad du 
sådan kan huske?  
 
A: Nu er jeg jo også blevet ældre, så der er flere der er begyndt at ryge. Men…jeg tror det er lidt det 
samme.  
 
I: Så der er ikke noget sådan…. 
 
A: Ja, i forhold til unge, så tror det er samme, jeg ved ikke med voksne. Men ja nu snakker jeg jo 
også stadig med mange af dem og sådan, og de fleste af dem ryger, men altså. Jeg tror måske, der er 
der flere der sådan… ryger fast, eller sådan. Hvor her er det nok….der er mange der bare gør…altså 
der er mange der bare gør det en gang om ugen, eller sådan lige… 
 
I: Så der er flere sådan, ”social smokers” her eller…end faste rygere?  
 
A: Ja.  
 
I: Hvorfor tror du, det er sådan en mere social ting herinde?  
 
A: Hmm…. Det ved jeg egentlig ikke. Måske er det bare…. Jeg føler måske også lidt herinde, okay 
nu er det bare mig selv, men du har måske lidt mere travlt med at snakke med nogle flere 
mennesker, fordi der hele tiden er nye mennesker ikke. Hvor at hvis du bor i en by, hvor du aldrig 
møder nye mennesker, det er altid de samme, så har man måske ikke behov for…eller så har man 
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bare den samme gruppe, og enten så ryger man, eller så ryger man ikke. Altså… hvor her vil du 
gerne mingle med alle mulige forskellige, på forskellige gymnasier…. 
 
I: Så det er det der igen, det er så let at komme i kontakt hvis man ryger?  
 
A: Ja, ja.  
 
I: Hvorfor? Er det fordi…ja hvorfor er det så let at komme i kontakt med hvis du sådan…?  
 
A: Jeg tror også bare, det sådan det med, at det er en icebreaker lidt, det der med: kan jeg lige låne 
en lighter, eller må jeg få en smøg… 
 
I: Så der er den der med, vi har i det mindste det til fældes?  
 
A: Ja.  
 
I: Har du nogen søskende?  
 
A: Ja jeg har to store brødre.  
 
I: Okay, har de røget?  
 
A: Øh, den største har, men ikke sådan, altså jeg ved bare at han ryger. Men den midterste gør ikke. 
Men det er ikke fordi vi sådan ryger sammen. Altså jo vi har… 
 
I: Men du vil ikke sige der har været sådan en effekt der?  
 
A: nej overhovedet ikke.  
 
I: Så det har mere været venner og sådan?  
 
A: Ja.  
 
I: Du må bare sige til når… 
 
A: Ja jeg skriver bare lige til min veninde.  
 
(Længere pause)  
 
I: Har dine forældre egentlig røget selv, ved du det?  
 
A: Ja min far har røget, jeg tror han stoppede… i hvert fald lige siden jeg blev født, og så tror jeg 
han stoppede da jeg var seks eller sådan noget. Og der havde han røget i ret lang tid sådan.  
 
I: Hvordan havde dine forældre med rygning, var de meget sådan: ej..?  
 
A: Nårh lige da jeg begyndte?  
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I: Øh, ja. 
 
A: Altså det var først i gymnasiet, at de sådan rigtigt fandt ud af det, og fandt sådan…smøger og 
sådan noget. Og det var mest min far der blev sur, fordi han blev sådan…han havde selv haft vildt 
svært ved at stoppe, og han har taget de p…hvad hedder de…nikotinplastre, og alt muligt. Så tror 
jeg bare, han var sådan lidt frustreret over, at hvis det skulle ske for mig sådan. Men jeg tror jeg 
ikke…jeg ved det ikke… de… jeg tror han nu ikke, jeg tror ikke, de tror jeg er afhængig af det, så 
jeg tror egentlig ikke, at det sådan gør dem sådan vildt meget. Men jeg tror bare, de synes at det er 
ærgerligt.  
 
I: Hvordan har du det sådan i forhold til det, er det sådan noget du tænker over? Eller det bare 
sådan: det er mig eget valg?  
 
A: Ja jeg synes det er mit eget valgt…men jo, jeg kan da også godt  forstå de synes det er ærgerligt 
at deres datter ryger, både fordi det er usundt og man vil jo det bedste for sit barn og sådan.  
 
I: Men det er ikke sådan at du har dårlig samvittighed over det? 
 
A: Nej.  
 
I: Nu sagde du, at du begyndte at ryge i sociale sammenhænge, fordi det gjorde dine venner også 
sådan… 
 
A: Ja.  
 
I: Tror du det ville have været anderledes, hvis du ikke havde haft de venner, du havde den gang?  
 
A: Ja, ja, helt sikkert.  
 
I: Så var du ikke begyndt? 
 
A: Nej, det tror jeg ikke. ….Eller det ved jeg ikke, altså nu har jeg jo, altså…der er jo også en grund 
til at man bliver venner med dem som, fordi man måske selv sådan…måske har jeg bare altid været 
sådan, at jeg godt ville sådan… du ved, gå over nogle grænser… 
 
I: Ja sådan måske lidt mere…ikke sådan grænseoverskridende, men sådan out-going, sådan lidt 
mere partyagtig, eller hvad man kan sige?  
 
A: Ja lige præcis.  
 
I: Ja okay.  
 
A: Men jo, hvis jeg havde haft sådan en masse veninder, hvor at det ikke var sådan noget man 
gjorde, og det var lidt mere pæne attitude, et eller andet…. 
 
I: Så havde du nok heller ikke… 
 
A: Nej.  
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I: Tror du det vil blive ved med at være sådan her, at der er så mange der begynder at ryge?  
 
A: Øhm… 
 
I: Sådan i din aldersgruppe?  
 
A: ikke sådan… i hvert fald i rimelig mange år, men jeg tror ikke altid. Jeg tror det begynder at 
blive sådan lidt mere unormalt… 
 
I: Hvorfor? 
 
A: Bare fordi vi får så meget viden om, at det er usundt, og du må ikke gøre… altså der er jo flere 
og flere stedet, du ikke må gøre det. Altså… man bliver jo mere og mere kriminel, hvis man tænder 
en smøg på en station, så… jeg tror bare sådan… 
 
I: Hvordan har du det egentlig med, altså det snakker man jo rigtig meget om, det der med på et 
eller andet tidspunkt skal vi alle sammen være røgfrie, det er ligesom en vision. Hvad tænker du om 
det, tror du det er muligt?  
 
A: Nej, jeg tror ikke det er for muligt, for så tror jeg bare det bliver lidt mere ligesom stoffer. Og så 
tror jeg bare folk…. 
 
I: Så det bliver bare noget man gør alligevel, selvom det er ulovligt?  
 
A: Ja.  
 
I: Hvad hvis de så satte prisen op, sådan til 100kr per pakke, eller sådan noget?  
 
A: Så tror jeg der ville være mindre der begyndte at ryge, eller færre.  
 
I: Men der ville stadig…ville du selv gøre det? 
 
A: Jeg tror jeg ville ryge mindre. Så ville jeg måske…altså nu ryger jeg cirka fem pakker om ugen, 
så ville jeg måske ryge to eller sådan…årh det ved ikke, men 100kr det er bare sådan… 
 
I: Det er mange penge… 
 
A: Ja.  
 
I: Tænker du over at det er mange penge nu også?  
 
A: Ja ja, helt sikkert. Også du altså 40kr sådan, okay nu er kaffe og alt sådan noget der også dyrt, 
men sådan nogen gange kan du ligesom gå i Zara og finde en bluse til 120kr og det er ligesom to 
pakker smøger, eller tre pakker smøger agtig, hvor man er sådan lidt, og det er bare en eller en pind 
du står og suger af altså.  
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I: Men har…ja altså det er alligevel fordi den har så stor en værdi den pind, at man alligevel er 
villig til at… 
 
A: …gøre det 
 
I: Eller tænker du slet ikke over det. At det bare er sådan en nødvendighed at gøre det?  
 
A: Ja det er ikke fordi jeg synes det er sådan….hvis nu jeg kun, hvis nu det er sidst uge og jeg kun 
har 200kr tilbage eller sådan noget, og så er jeg sådan: hvis jeg køber en pakke smøget nu, så har 
jeg ikke råd til at købe frokost resten af ugen. Så køber jeg en pakke smøger alligevel.  
 
I: Så hellere bare skippe frokosten?  
 
A: Ja. Eller så finder jeg ud af et eller andet, andet. Det er ikke fordi jeg tænker sådan langt med det. 
Men nogen gange hvis man regner sammen hvor mange penge man bruger, hvor jeg er sådan…så 
bliver man lidt ærgerlig over det. Også fordi det er sådan, det er jo ikke fordi man har så mange 
penge sådan… 
 
I: Nej. Det har man jo ikke.  
Nu nævnte du bare det, med man vil hellere ryge end at spise frokost. Tror du også sådan, det er der 
jo nogen der siger, at der er mange piger der ryger, fordi at man så igen ikke er lige så sulten, eller 
er det bare en skrøne?  
 
A: Øh….ja, jo jeg tror, der er nogen, der sådan: Ej så ryger bare en smøg, eller et eller andet i stedet 
for. Det kan jeg da også godt selv nogen gange, hvis jeg ikke har smøger, så har jeg lyst til et eller 
andet, andet, men….jeg ved ikke om det er en skrøne. Jeg tror bare det er det der med at sådan… 
 
I: …lave noget.  
 
A: …tage sig et eller andet til.  
 
I: Er du også sådan en der ryger hvis du er meget stresset?  
 
A: Ja hvis jeg er ked af det eller stresset, så kan jeg sådan ryge ti smøger i træk. 
 
I: Så det er meget humørsbestemt?  
 
A: Ja.  
 
(Mindre pause)  
 
I: Skal lige se om jeg har et sidste spørgsmål. Nej det tror jeg faktisk ikke jeg har, jeg synes vi har 
snakket om det hele. Så jeg vil bare sige tak.  
 
A: Det var så lidt.  
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