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Abstract
This study attempts to answer three questions regarding how health warnings that adorn Swedish
cigarette packages affects the consumer on a grammatical and a semiotic level. To investigate
this, the health warnings has been analysed in order to identify the grammatical and semiotic
components impact on the coniditons for the messages to influence the recipicent. By examining
two different designs of health warnings from the tobacco directive from 2014 and 2016, and to
take part in a focus groups opinions, this study revealed different factors that enable or limit the
consumer to perceive and embrace that which is conveyed in these specific health warnings.
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Genomförandet av fokusgruppen samt analysen av fokusgruppens uttalanden utfördes i enlighet
med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humaniora- och samhällsvetenskaplig
forskning (http://www.codex.vr.se/).
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1. Inledning
Idag beräknas det till att ca en miljon svenskar konsumerar cigaretter och att ca 45 ungdomar
börjar röka varje dag. Det innebär att ca 10 procent av Sveriges befolkning nyttjar tobak. I
Sverige arbetar man idag aktivt med att förebygga en ökad konsumtion av tobak bland
befolkningen. Strikta lagar om åldersgräns för köp, marknadsföring och hälsovarningar på
produkternas förpackningar ingår i detta arbete som ett sätt att begränsa och minska
konsumtionen. Arbetet att minska tobakskonsumtionen bygger på att vi idag vet vilka effekter på
hälsan som bruket av tobak kan ha. Forskning kring tobak visar t.ex. att rökning har hälsovådliga
påföljder så som cancer, KOL och astma. Detta är även risker som passiv rökning kan orsaka,
vilket ökar vikten i de regleringar som idag finns kring försäljning av tobaksprodukter.
Enligt EU:s tobaksdirektiv ska hälsovarningarna som förmedlas på tobaksprodukternas
förpackningar lämna information om de skadliga effekter som ett bruk av produkten kan orsaka
(FoHMFS 2014:9 och HSLF-FS 2016:77). Detta innebär att den som köper ett cigarettpaket,
eller tar en cigarett från ett paket, exponeras för en hälsovarning varje gång hen gör det aktiva
valet att röka. Det blir därför intressant att undersöka vilka förutsättningar för förståelse av orsak
och verkan som hälsovarningar på svenska cigarettförpackningar möjliggör. Då hälsovarningarna
är utformade med endast text eller med text i samspel med bild, ämnar jag i den här studien att
undersöka de grammatiska faktorerna och de semiotiska resurserna i hälsovarningarna samt
studera attityder hos konsumenten, för att utreda hur och om hälsovarningarnas grammatiska och
semiotiska utformning skapar förutsättningar för att konsumenten ska relatera till och påverkas
av hälsovarningarnas budskap.

2. Bakgrund
Den 19 maj 2014 trädde EU:s tobaksdirektiv (FoHMFS 2014:9) i kraft och började tillämpas i
EU-länderna. I skrivande stund av denna studie har nyligen ett nytt tobaksdirektiv trätt i kraft,
men då övergången till det nya tobaksdirektivet pågår fram till den 20 maj 2017 kommer de
regler som går under FoHMFS 2014:9 att fortsätta tillämpas fram till dess
(www.folkhalsomyndigheten.se). Med andra ord är det de hälsovarningar som varit aktuella
sedan 2014 som cirkulerar i konsumtionen av cigaretter fram till den 20 maj 2017. Då denna
studie har som utgångspunkt att konsumenten av den specifika tobaksvaran cigaretter har rökt
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eller röker i dagsläget, var utgångspunkten i studien till en början att endast fokusera på de
direktiv för hälsovarningar på tobaksprodukternas förpackningar som beslutades år 2014. Under
studiens gång uppdagades det att konsumenterna ansåg att de nya hälsovarningarna hade en
större påverkanskraft än de gamla, och det blev därmed intressant och relevant att undersöka
dessa också.
I både det nya och det gamla tobaksdirektivet ingår regler för tillverkning, presentation samt
försäljning av tobaksprodukter och gäller vanliga cigaretter och liknande tobaksvaror. I
direktiven ingår utöver flera andra regler att tobaksprodukternas förpackningar ska prydas av
hälsovarningar - vilka ska täcka minst 65 procent av förpackningarnas framsida och baksida och att all vilseledande reklam på förpackningarna är förbjudet (FoHMFS 2014:9 och HSLF-FS
2016:77). Försäljning av felaktig hälsovarning på förpackningarna anses lagbrytande och
försäljaren riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader (ibid).
Information och varningar kring bruk av tobak förekommer allt mer i olika miljöer. Planscher,
broschyrer och föreläsningar finns för att informera unga och vuxna om de skadliga effekter som
tobaken har. Dessa visas och nyttjas oftast dock inom begränsade miljöer så som skolor, sjukhus,
ungdomsmottagningar och liknande. De texter som pryder tobaksförpackningarna är däremot
synliga och tillgängliga för alla som brukar tobaksprodukter. Om en konsument av cigaretter
konsumerar i snitt ett paket cigaretter om dagen, innebär det att konsumenten ser någon av dessa
varningstexter ca 20 gånger per dag. På en vecka har konsumenten sett dessa varningstexter ca
140 gånger, och på ett år har hen sett dem ungefär 7240 gånger. Dessa texter är således de mest
förekommande varningar för gemene konsument av tobak eller för den individ som befinner sig i
sällskap av tobakskonsumenter.

3. Forskningsanknytning
Hur texters grammatiska utformning påverkar mottagarens förutsättningar för att förstå och
relatera till det som förmedlas i texten är något som undersökts av flera språkvetare. Några av
dessa är Marian Sellgren (Holmberg et.al. 2011), Agnes Edling (2006) och Yvonne Hallesson
(Holmberg et.al. 2011). Likt dem undersöker jag hur den grammatiska strukturen i en text
påverkar våra möjligheter att förstå och relatera till det som förtäljs i en text.
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Då hälsovarningarna som undersöks i denna studie är mycket korta samt att majoriteten av dem
innehåller en grammatisk metafor vill jag undersöka abstraktionsgraden i dem på flera nivåer.
Abstraktion är en bidragande faktor till hur vi uppfattar texter och till vilken grad vi tar till oss
budskap i texter, och blir därför en väsentlig del i en analys av texters grammatiska konstruktion
där målet är att läsare ska påverkas på ett eller annat sätt. Agnes Edling talar i sin avhandling
Abstraction and authority in textbooks (2006) om den grammatiska komponenten referenter som
en bidragande faktor till hur abstraktionsgraden i en text ser ut. Edling förklarar att referenter kan
delas in i tre olika kategorier - specifika, generella och abstrakta - vilka ökar eller minskar
abstraktionsgraden i en text. Den första kategorin - specifika referenter - består av specifika och
konkreta objekt, personer, platser och tidpunkter, ex: jag, katt, Stockholm. I den andra kategorin generella referenter - ingår grupper och generaliseringar av annars specifika och konkreta
referenter, ex: människor, katterna. I den tredje kategorin - abstrakta referenter - ingår begrepp,
abstrakta företeelser och handlingar. Gränserna mellan dessa kan i vissa fall förefalla otydliga,
t.ex. i fallet av att en annars specifik referent i sin pluralform kategoriseras in under generella
referenter. Edling menar dock att pluralformen är ett steg mot en generalisering, vilket ofta är ett
första steg till abstraktion (Edling 2006:71). Katt (singular) är alltså en specifik katt - en specifik
referent. Katter (plural) å andra sidan är en generalisering - en generell referent. Att undersöka
hälsovarningarnas referenter bidrar därmed till att vi kan få en bredare bild av hur hög eller låg
abstraktionsgraden är i hälsovarningarna och således till viss del även hur förutsättningarna ser ut
för att en mottagare ska ta till sig budskapen i texterna.
Likt Edling undersöker Sellgren abstraktionsgrader i texter i sin artikel Vem hotar haven och
regnskogen (Holmberg et.al. 2011) men fokuserar istället på att undersöka processer, aktörer och
omständigheter i läromedelstexter i grundskoleämnet geografi. Genom att analysera dessa
grammatiska komponenter upptäcker Sellgren att texterna har en avsaknad av mänskliga aktörer
och samtidigt realiseras med främst materiella processer. Utifrån denna upptäckt ställer sig
Sellgren i sin diskussion frågorna “Hur förstår eleven texter där materiella processer dominerar
men orsakas av icke-mänskliga aktörer?” och ”Vilken uppfattning får eleven om vari hoten mot
havet och regnskogen består?” (ibid). Dessa frågor är intressanta då jag likt Sellgren tillämpar en
ideationell analys i liknande syfte för att undersöka hälsovarningarnas grammatiska resurser.
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Vidare är Yvonne Hallessons artikel Abstraktion i DN-ledare - En analys av processtyper,
förstadeltagare och nominal (Holmberg et.al. 2011) relevant då hon i sin artikel inleder med att
ställa frågan: “Vilka krav ställer en ledarartikel i en av våra största dagstidningar på sin läsare?”.
Hallesson menar liksom Edling (2006) att graden av abstraktion har betydelse för hur lätt eller
svår en text är att relatera till och förstå. Hallesson går även in på processtyper och deras
betydelse, och menar liksom Sellgren att det är här vi får det förklarat för oss eller inte förklarat
för oss vem eller vad som är orsaken till att något sker samt vem som drabbas beroende på om
saker förtingligas eller inte.
Då denna studie även avser att undersöka hur konsumenten uppfattar och värderar de texter som
analyseras blir ytterligare två studier relevanta. Astrid Skoglund (2014) och Anthony Giddens
(1999) talar om konsumentens egenmakt och vad det innebär. Skoglunds studie Kommunikativa
strategier i texter om tobaksavvänjning (2014) berör hur myndigheternas upplysninguppdrag
samspelar med cigarettkonsumentens makt och förmåga att ta egna beslut. I en näranalys av
texter i broschyrer och planscher, vilka riktas mot specifikt rökare, upptäcker Skoglund bl.a. att
konsumenten av cigarettprodukten förväntas kunna sluta röka på egen hand med hjälp av korta
motiverande texter, samt användandet av successionsargument. Dessa används som en möjlighet
att peka ut bra respektive dåliga handlingar samt konsekvenser av handlingar på ett normerande
sätt (Skoglund 2014). Likt Skoglund tar sociologen Giddens upp tankar om valfrihet och livsstil i
sin studie Modernitet och självidentitet (1999). Egenmakten som Skoglund talar om menar
Giddens kan kopplas till vårt identitetsskapande genom vad vi väljer att konsumera och vad vi
väljer att inte konsumera. Giddens menar t.ex. att valet att röka inte handlar om vår egna hälsa,
utan snarare om hur vi vill identifiera oss i våra egna och andras ögon.

4. Syfte & frågeställningar
Hälsovarningarna på svenska cigarettförpackningar består av texter och bilder vars mål och syfte
är att påverka eventuella konsumenter i sin handling att bruka en produkt som utsätter
konsumenten samt människor i konsumentens omgivning för fara, och de används idag aktivt för
just detta syfte. Därför syftar denna studie till att undersöka hur de grammatiska och semiotiska
resurserna i hälsovarningarna, som idag förekommer på svenska cigarettprodukters
förpackningar, skapar förutsättningar för att påverka eventuell konsument i sitt val att röka.
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Studien är kvalitativ och syftar även till att undersöka korrelationen mellan hur texternas
grammatiska och semiotiska resurser breddar för relation till konsumenten och konsumentens
attityd gentemot hälsovarningarna.
Frågeställningar:
● Vilka relationer till konsumenten möjliggörs genom hälsovarningarnas grammatiska
utformning?
● Hur uppfattas och värderas hälsovarningarna på tobaksprodukternas förpackningar av
konsumenten?
● Vilka relationer till konsumenten möjliggörs när semiotiska resurser tillkommer i
hälsovarningarna?

5. Teorianknytning
Denna studie grundar sig dels på Michael Hallidays SFG (system-funktionell grammatik) utifrån
Per Holmberg et.al. (2011), J.R Martin och P.R.R Whites (2005) teori för hur attityder uttrycks i
samtal och text, samt Bo Bergströms (2009) bildteori. I detta avsnitt kommer jag redogöra för
nämnda forskares definitioner och avgränsningar inom dessa teorier, samt mina egna avväganden
i användandet av dessa. I detta avsnitt kommer även en teori kring fokusgrupper som kvalitativ
datainsamlingsmetod att presenteras. Vidare ska tilläggas att studien har ett holistiskt perspektiv.
Med detta menas att det inte går att beskriva en företeelse utan att se till den kontext företeelsen
sker inom. Med andra ord kommer vardera analys bidra till att besvara samtliga frågor som ställs
i denna studie, och på så sätt ge ett djupare svar på studiens tre frågeställningar.
5.1. SFG - System-funktionell grammatik
Den system-funktionella grammatiken är en språkmodell som utgår från att språket har en
betydelse och fyller en funktion i sin kontext. Inom SFG menar man att språket som text och tal
inte endast speglar sitt sammanhang, utan också skapar den. Man talar om att språket kan delas
upp i olika skikt och metafunktioner, vilka tillsammans bygger upp mening och betydelse i det
som skrivs eller sägs. Dessa används för att förklara och beskriva de kommunikativa resurser
som vi människor använder oss av när vi talar eller skriver med varandra. I den här studien utgår
jag från Per Holmbergs (et.al. 2011) beskrivning av SFG i sin bok Funktionell textanalys, vilken
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grundar sig på den tredje upplagan av Michael Hallidays och Christian Mathiessens Introduction
to functional grammar (2004).
I den här studien kommer jag fokusera på två av de tre metafunktionerna som omnämns inom
SFG. Metafunktionerna behandlar det som enligt Per Holmberg (et.al. 2011:10) menar är de
övergripande och allmänna funktionerna i det som yttras inom en kontext. Dessa syftar till att
skapa relationer mellan avsändare och mottagare samt att beskriva vår uppfattning om det som
kommuniceras mellan oss, samt hur uppfattningen påverkas av våra erfarenheter av omvärlden.
Dessa tre metafunktioner är den ideationella metafunktion, den interpersonella metafunktionen
och den textuella metafunktionen. I denna studie kommer jag analysera de två förstnämnda i
syfte att undersöka hur hälsovarningarna på en grammatisk nivå skapar förutsättningar för att
mottagaren av hälsovarningarna ska ta till sig det som förmedlas i dem. För att få en förståelse
för vilka betydelser och inverkan metafunktionerna har på dessa förutsättningar, redogörs dessa
två metafunktioner som är relevanta för den här studien under följande två rubriker.
5.1.1. Den interpersonella metafunktionen
Ordet interpersonell betyder “mellanmänsklig”, vilket kan förklaras som interaktion mellan
människor. Detta är den interpersonella metafunktions syfte i språket - att skapa förutsättningar
för interaktion på en språklig nivå (Holmberg et.al. 2011:97). Inom SFG talar man om fyra
kongruenta språkhandlingar i den interpersonella metafunktionen: påståenden, uppmaningar,
frågor och erbjudanden (Holmberg et.al. 2011:99).
Språkvetare inom SFG menar alltså att språket realiserar sig i någon av dessa när vi skriver eller
talar. Språket kan dock realisera sig i inkongruenta språkhandlingsformer, dvs. att en
språkhandling realiseras i en sammanvävning med en annan språkhandling. Oftast beror denna
inkongruenta form på hur budskapet i den uttryckta meningen ska tolkas av mottagaren
(Holmberg et.al. 2011:99). Med andra ord menar Holmberg att det går att kalibrera en mening på
en interpersonell nivå för ett visst interaktivt syfte.
5.1.2. Den ideationella metafunktionen
Den ideationella metafunktionen bygger på att en viss formation av ord i en mening får en
specifik typ av betydelse (Holmberg et.al. 2011:21). När dessa betydelser samlas och sätts i
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kontext till varandra bygger de i sin tur en viss typ av text som skapar en uppfattning hos
mottagaren, vilken bygger på våra erfarenheter av liknande meningsbyggande texter vi stött på
tidigare.
Transitivitetssystemet och ergativitetssystemet är två system som nämns inom den ideationella
metafunktionen. Dessa utgår från att satser bygger på en av fyra olika processtyper med en
specifik processkärna; en materiell, mental, verbal eller relationell processkärna (Holmberg et.al
2011: 22-23). Utifrån processtypen kan man sedan konkretisera vilken vinkel och vilket
perspektiv som skapas i texten, samt härleda satsens innehåll till vilken innebörd satsen får
(ibid). Det händer även att processer förtingligas. Detta innebär att företeelser eller händelser
byggs om grammatiskt och uttrycks som ett ting, t.ex. att “jag lagade mat” istället uttrycks
“matlagningen”. En sådan ombyggnad av en processbetydelse kallas för en grammatisk metafor.
Dessa möjliggör att mer information kan uttryckas i en mindre omfattande text. De kan också
göra att en eller flera aktörer blir osynliga samt att en process kan uttryckas som en deltagare i en
sats (Holmberg et.al. 2011:31). Till exempel:
Jag lagade mat. Det var lyckat.
Matlagningen var lyckad.

I både de nya och de gamla hälsovarningarna upptäcker vi en grammatisk metafor, och eftersom
texterna är korta och självstående blir det relevant att se hur den grammatiska metaforen
påverkar förutsättningarna för att konsumenten ska relatera till budskapet i hälsovarningarna.
5.2. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod
Enligt Hylander (1998; rev. 2001) finns det flera definitioner för vad en fokusgrupp är. Det
gemensamma för dessa är att fokusgrupperna syftar till att samla in kvalitativa data kring
attityder och åsikter, att fokusgrupperna består av människor som har något gemensamt och att
intressenterna diskuterar ett förbestämt ämne med ett specifikt fokus. En fördel med att använda
sig av fokusgrupper som insamlingsmetod av material som beskriver attityder är att deltagarna
kan känna sig mer bekväma i ett tillåtande gruppklimat, samt även ofta inspireras till att våga tala
när en annan deltagare gör sin röst hörd. Deltagarna kan med hjälp av varandra även erinra sig
sådant som de annars kanske inte hade kommit att tänka på, och på så sätt ge forskaren en stor
variation av åsikter och synpunkter (Hylander 1998; rev 2001). I och med detta skapas det ett
djup i vad fokusgruppen framhåller, och blir därför ett framgångsrikt sätt att samla in kvalitativa
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data kring attityder - och är därmed lämplig som materialinsamlingsmetod för att besvara den här
studiens andra fråga, då fokusgruppen kan ge transparenta åsikter kring attityder, åsikter och
uppfattningar av hälsovarningar.
5.3. Attityder
För att kunna analysera och kartlägga de yttranden som sägs i en fokusgrupp krävs det att vi kan
se vilka yttranden som uttrycker negativa eller positiva attityder. J.R. Martin och P.R.R. White
beskriver i sin bok The Language of evaluation (2005) hur vi utifrån specifika ord eller yttranden
kan kartlägga och evaluera känslor och attityder genom att utgå från att yttranden som beskriver
hur vi känner eller tycker angående något ingår i ett spektrum av tre olika fält - affect, judgement
och appreciation. Fälten går ofta hand i hand med varandra och i vissa fall beskrivs de med hjälp
av samma yttranden. Principen i dem är ävrn densamma: ett yttrande är värderande på ett
negativt eller ett positivt sätt, och tillsammans skapar yttrandena en övergripande bild av vilken
attityd som förmedlas i en text eller i ett muntligt uttalande. I min undersökning av attityder hos
en fokusgrupp kommer jag att inbegripa samtliga tre fält i Martin och Whites attiydspektra under
begreppet attityd.
5.4. Bilder
Bo Bergström (2009) beskriver i sin bok Effektiv visuell kommunikation bilder som helheter
vilka består av olika komponenter. Dessa komponenter beskrivs övergripande av Bergström som;
vem avsändaren till bilden är, vem mottagaren av bilden är, bildens syfte, vad som skildras i
bilden, hur bildens inre kontext är uppbyggd samt användandet av retoriska grepp. Samspelet
mellan dessa bidrar till att ett budskap förmedlas från avsändaren till mottagaren, vilket
Bergström (ibid) menar sker genom en process när mottagaren tittar på den specifika bilden.
Genom att bryta isär dessa komponenter kan denna process mellan avsändaren och mottagaren
synliggöras, vilket bidrar till en förståelse kring hur bildens konstruktion, utifrån nämnda
komponenter, skapar förutsättningar för att mottagaren ska förstå och påverkas av bildens
budskap. I denna studie kommer jag att skilja på bild och retoriska grepp genom att benämna
dem som semiotiska och textliga resurser. Med semiotiska resurser avser jag de grafiska
elementen - dvs. det som skildras i bilderna, färger etc. - och dess konstruktion. Med textliga
resurser avser jag de grammatiska komponenterna i texterna.
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6. Material & metod
6.1. Materialbeskrivning
Materialet som analyseras består av 16 hälsovarningar i text, ett inspelat fokusgruppssamtal samt
14 hälsovarningar med text och bild. Dessa är samtliga hälsovarningar som förekommer på
svenska cigarettpaket i skrivande stund av den här studien.
Deltagarna i fokusgruppen är konsumenter av cigaretter och består av både kvinnor och män.
Urvalet av fokusgruppsdeltagarna specificerades utifrån den ålder då det enligt svensk lag är
tillåtet att köpa tobaksprodukter och upp till en ålder som vanligtvis ofta fortfarande räknas in
som “unga vuxna”. Att inte inrikta sig på ett specifikt kön motiveras av att det inte är en
avgörande faktor, då studien syftar till att kartlägga generella attityder hos tobakskonsumenter vilket är en könsneutral grupp.
Hälsovarningarna är hämtade från Folkhälsomyndighetens webbsida. Hälsovarningarna med
endast textliga resurser är exakt citerade och utvalda eftersom att dem fortfarande är i omlopp ute
i butiker och hos konsumenter - samt att det är dessa hälsovarningar som använts på
cigarettförpackningarna de senaste åren och att det är dessa hälsovarningar som
tobakskonsumenterna har exponerats för under samma tidsspann. Hälsovarningarna som har en
semiotisk uppbyggnad valdes att analyseras då det under fokusgruppssamtalet uppdagades att
dessa hälsovarningar ansågs ha högre påverkanskraft än de som bestod av endast text. Därav
ställdes studiens tredje frågeställning. Materialet som analyseras för att besvara den tredje frågan
är alltså de hälsovarningar som kom med det nya tobaksdirektivet, och består av 14 bilder i
kombination med text. Dessa hälsovarningar är hämtade från sidan tobaksfakta.se (hämtade
2016-12-03), vilka hämtade dem från EU:s tobaksdirektiv HSLF-FS 2016:77. Nedan visas
samtliga hälsovarningar som analyseras i den här studien:
Rökning dödar.
Rökning dödar - Sluta nu
Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
Rökning orsakar mun- och halscancer
Rökning skadar lungorna
Rökning orsakar hjärtinfarkt
Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
Rökning ger förträngningar i blodkärlen
Rökning ökar risken för blindhet
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Rökning skadar tänderna och tandköttet
Rökning kan döda ditt ofödda barn
Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
Barn till rökare röker oftare själva
Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
Rökning minskar fruktsamheten
Rökning ökar risken för impotens
(Hämtade ur tobaksdirektivet FoHMFS 2014:9)
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(Hämtade från tobaksfakta.se 2016-12-03)

I analysen av detta material undersöks endast hälsovarningarna. Övriga inslag på
cigarettförpackningarna kommer därmed inte att analyseras med anledning av att de inte syftar
till att påverka konsumenten till att sluta röka eller till att minska sin konsumtion av cigaretter.
6.2. Hälsovarningarna från tobaksdirektiv FoHMFS 2014:9
För att besvara den första frågan som studien syftar till att utreda har jag valt att utgå från bl.a.
SFG’s analysmetod för den interpersonella och den ideationella grammatiken. Detta för att rama
in hur förutsättningarna för en relation mellan konsument och hälsovarning ser ut, samt för att
rama in hur förutsättningarna för ett kunskapsutbyte mellan konsument och hälsovarning ser ut
på en grammatisk nivå i texterna. Dessa två analyser belyser således de grammatiska faktorer
som påverkar hur en konsument av cigaretter relaterar till hälsovarningarna utifrån de
språkhandlingar och processer som varningarna realiseras i, samt vilka aktörer som påverkar och
påverkas i texterna. För att få en mer djupgående analys kring detta kompletteras den
interpersonella och ideationella analysen med en referentanalys utifrån Edling (2006). Genom att
analysera referenterna i hälsovarningarna ramas de aktörer som finns, och som inte finns, in,
samt objekt och företeelser som förekommer i hälsovarningarna, och därmed kartläggs en
abstraktionsgrad i hälsovarningarna på ett djupare plan. Detta blir relevant då hälsovarningarna
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har i syfte att påverka den som läser dem, vilket abstraktionsgraden kan motverka eller skapa
förutsättningar för. I min referentanalys utgår jag likt Edling utifrån att det finns abstrakta,
generella och specifika referenter. De tre olika typerna av referenter behandlar som tidigare
nämnt specifika och konkreta objekt, personer, platser och tidpunkter (specifika referenter);
grupper och generaliseringar av annars specifika och konkreta referenter samt konkreta
företeelser (generella referenter); begrepp, abstrakta företeelser och handlingar (abstrakta
referenter). I analysen inkluderas samtliga begrepp som beskriver ett av nämnda fenomen.
Eftersom två av hälsovarningarna från detta direktiv skiljer sig från de övriga genom att de består
av två satser kommer en analys av logisk betydelserelation utifrån SFG tillämpas på dessa. Detta
eftersom att en mening uppbyggd av två satser skapar ytterligare en dimension i betydelsen av
det som meningen berättar för mottagaren, och kan på så sätt påverka konsumentens uppfattning
av meningens budskap. Det blir alltså viktigt att undersöka huruvida detta på en grammatisk nivå
påverkar hälsovarningen.
6.3. Attitydundersökningen
I utformningen och utförandet av fokusgruppen utgick jag från de allmänna riktlinjer som
Hylander beskriver i sin rapport Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod (1998; rev.
2001). Med anledning av min studies syfte utformades fokusgruppens upplägg dock något
annorlunda i vissa avseenden. I utformningen av fokusgruppsamtalets upplägg valde jag att ha
resultatet av textanalysen som grund till strukturen. Detta medvetna val motiveras med att jag i
min studie söker svaret på hur hälsovarningarna uppfattas av och påverkar de som konsumerar
produkten i fråga genom sina grammatiska resurser. I min textanalys, där jag analyser den
ideationella och interpersonella grammatiken samt aktörer och referenter i texterna, observerades
det drag som blev relevanta att fokusgruppen - omedvetet - fick möjlighet att diskutera.
Fokusgruppen informerades således inte specifikt hur samtalet var tänkt att utföras samt varför
det hade sitt specifika upplägg, för att inte påverka deras tankebanor eller uttalanden. Valet att
använda en fokusgrupp som metod i min studie motiveras av att fokusgrupper i jämförelse med
individuella intervjuer eller enkäter ökar möjligheterna för ett friare och ostyrt klimat, vilket
möjliggör att fokusgruppen diskuterar och resonerar sina tankar och åsikter med varandra och
därmed ökar möjligheterna för djupare uttalanden. Genomförandet av fokusgruppen samt
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analysen av fokusgruppens uttalanden utfördes även i enlighet med Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer inom humaniora- och samhällsvetenskaplig forskning
(http://www.codex.vr.se/).
Deltagarna bestod av fyra personer i åldern 18–30 år, vilka hade rökt cigaretter under perioder i
sitt liv. Deltagarna utgjordes av människor som kände mig, men inte varandra. Jag som
moderator inledde fokusgruppssamtalet med att be deltagarna att fundera på hur texterna upplevs
och vem de riktar sig till och ställde sedan följande fem frågor: Känner ni till texterna som finns
på cigarettpaketen? Har ni läst dem? Hur ofta skulle ni uppskatta det till att ni läser dem? Har
ni nånsin grubblat över dem? Kan ni komma ihåg någon just nu? Dessa frågor ställdes med
anledning till leda in fokusgruppen på ämnet, och för att se om fokusgruppen kunde erinra sig
någon av hälsovarningarna innan de exponerade för dem. När de första fem frågorna var
besvarade lades hälsovarningarna fram på bordet i olika steg (se bilaga 3 för exakt utförande av
detta). När samtliga hälsovarningar hade visats lades alla hälsovarningarna ut på bordet så att
deltagarna kunde se dem bredvid varandra samtidigt. Efter detta ställde jag ytterligare två frågor
innan samtalet avslutades för att få fokusgruppen att göra en djupare tankeprocess kring
hälsovarningarna. De avslutande frågorna var: Vilken/vilka tar ni till er mest? Vem är det
rökningen dödar?
Fokusgruppssamtalet pågick under 29 minuter och genomgående tilläts deltagarna att tala och
associera fritt. Bytet av exponerad hälsovarning skedde i samband med att deltagarna ansåg att
de inte hade något mer att säga om den specifika hälsovarning som visades just då. Under
samtalets gång ställde jag korta frågor för att se om deltagarna hade något att tillägga, eller vid
tillfällen då jag uppfattade en intressant observation från deltagarna, som jag då bad dem att
resonera vidare kring.
För att kartlägga och analysera de attityder som framhölls i fokusgruppssamtalet har samtalet
transkriberats övergripande. Transkriptionen samt ljudinspelningen användes som analysmaterial
för att besvara den här studiens andra frågeställning om konsumenternas uppfattningar kring
hälsovarningarna. För att utreda detta tillämpas en attitydanalys grundad på Martin och Whites
(2005) system för att kartlägga attityder. Attitydanalysen som tillämpas utgår från att ett
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värderande uttalande uttrycker en positiv eller en neutral inställning och utgår från tabell 1 i
processen att värdera yttranden som positiva eller negativa:
Tabell 1
Frågor vid attitydanalys

Exempel på svar

Vilka känslor uttrycks bokstavligen?
Hur speciella anses hälsovarningarna?
Hur välutformade är dem för sitt syfte?
Hur tydliga är de?
Påverkade de er?
Gillade ni dem?
Är de sammanhängande i sitt budskap?
Är de lätta att förstå?
Är de värda att läsa?

Pos: glad, upprymd; Neg: ledsen, arg
Pos: förtjusande, berömda; Neg; konstiga, o-originell
Pos: insiktsfull, smart; Neg: korkat, trög
Pos: ingående, sann; Neg: godtycklig, osann
Pos: intressant, sensationell; Neg: trist, tråkig
Pos: bra, fin, perfekt; Neg: dålig, ful, fel
Pos: balanserat, logisk; Neg: obalanserat, ologisk
Pos: klart, precis; Neg: oklart, naivt
Pos: värt, värdefulla; Neg: inte värt, ineffektiva

I den vänstra kolumnen i tabell 1 visas de frågor som ställs mot en text vid en attitydanalys. I den
högra kolumnen ges exempel på ord som kan förekomma i en text, vilka besvarar frågorna och
vidare värderar attityden som positiv eller negativ. I min attitydanalys har jag studerat
fokusgruppens uttalanden och jämfört vardera uttalande med begreppen i tabell 1:s högra
kolumn, för att se vilken/vilka frågor i tabell 1 som det specifika uttalandet besvarar. Sedan har
jag utifrån de exemplifierade svaren i tabell 1 bedömt uttalandet som positivt eller negativt. Vid
tvetydigheter användes exempeltabellerna med begrepp som besvarar frågorna på ett positivt
eller negativt sätt i The Language of Evaluation (Martin & White 2005).
6.4. Hälsovarningarna från tobaksdirektiv HSLF-FS 2016:77
För att besvara den tredje och sista frågan i den här studien analyseras de hälsovarningarna som
från och med den 20 maj 2017 kommer förekomma på svenska cigarettförpackningar
(Folkhälsomyndigheten 2016). Dessa hälsovarningar innehåller utöver text även semiotiska
resurser. Hälsovarningarna består alltså av bilder i färg samt texter (se s. 16–17). För att
analysera förutsättningar för relation och kunskapsutbyte mellan konsument och hälsovarning i
dessa tillämpas en bildanalys utifrån Bo Bergström (2009). Bergströms bildanalys blir lämplig då
den kartlägger och belyser de semiotiska resursernas samspel med komponenterna bestående av
text, och vidare hur detta samspel ökar eller motverkar förutsättningar för en konsument att
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relatera till hälsovarningarna. Genomförandet av bildanalysen skedde genom åtta frågor vilka
ställdes mot dessa hälsovarningarna: Vad skildras? Hur är bilden inre kontext uppbyggd? I
vilken kontext uppträder bilden i? Vilka retoriska begrepp används i bilden? Hur samspelar text
och bild? Vem är avsändaren? Vem vänder sig bilden till? Vad är syftet med bilden? Frågorna
syftar till att inkludera samtliga komponenter i en bild, och utöver det som skildras i bilden,
bildens avsändare och mottagare samt bildens syfte, räknas även inre och yttre kontext, retoriska
begrepp samt samspel mellan text och bild in i denna analys. Med inre kontext menas samspelet
mellan det som skildras i bilden. Med yttre kontext menas samspelet mellan det som skildras i
bilden och den kontext bilden förekommer i. Vid kartläggningen av retoriska begrepp kommer
de ideationella och interpersonella grammatiken samt användandet av referenter undersökas.
Samspelet mellan bild och text blir därmed huruvida det som skildras i bilden samspelar med de
retoriska grepp som används i hälsovarningen (Bergström 2009).
6.5. Material- och metodkritik
Då fokusgruppen blev färre till antalet deltagare än minimum antalet sex, rekommenderat enligt
Hylander (1998 rev; 2011), kan det resultat som framkommer i attitydanalysen inte anses som ett
generellt resultat och realibiteten samt validiteten kan således diskuteras. Resultatet kan dock ses
som ett axplock i det stora hela när det kommer till attityder kring hälsovarningarna, och på så
sätt ge oss ett hum om vilka attityder gentemot hälsovarningarna som förekommer hos
cigarettkonsumenterna. I fallet av attitydanalysen är det även svårt att undvika att analysen och
resultatet inte färgas av mig som utför den. För att undvika en färgning av mitt perspektiv i så
stor utsträckning som möjligt har fokusgruppens uttalanden jämförts med de exempel-tabeller
som ges i The Language of Evaluation (Martin & White 2005) under analysarbetets gång.

7. Analys & resultat
För att besvara den här studiens frågor använder jag som tidigare nämnt textanalytiska,
attitydanalytiska samt bildanalytiska metoder. Dessa analyser samt resultaten av dem presenteras
systematiskt efter ordningen av frågeställningarna.
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7.1. Hälsovarningarna från FoHMFS 2014:9 ur ett textanalytiskt perspektiv
I följande avsnitt kommer hälsovarningarna bestående av endast text (FoHMFS 2014:9)
analyseras utifrån ett textanalytiskt perspektiv. Analyserna avser att undersöka hälsovarningarnas
interpersonella och ideationella grammatik, samt användandet av grammatiska metaforer och
referenter. Avslutningsvis görs en analys av logisk betydelse-relation för att inbegripa samtliga
grammatiska faktorer som skapar förutsättningarna för att hälsovarningarnas budskap ska
förmedlas till konsumenten.
7.1.1. Analys av den interpersonella grammatiken
Tabell 2
Språkhandling

Antal

Påstående

14

Uppmaning

1

Påstående & uppmaning

1

I en interpersonell analys av varningstexterna utgår jag här från att det finns fyra specifika
språkhandlingar: påståenden, uppmaningar, erbjudanden och frågor. Dessa fyra språkhandlingar
behandlar utbyten av information från avsändaren till mottagaren, och textens utformning avgör
hur mottagaren kan förväntas ta emot informationen. I tabell 2 visas att ingen av
hälsovarningarna är av språkhandlingen fråga. Det är alltså ingen av texterna som frågar
mottagaren om någonting. Istället visar tabell 2 att alla utom två av hälsovarningarna kan
kategoriseras in som enbart påståenden. Dessa hälsovarningar uttryckte t.ex. att rökning
orsakade, skadade, ökade risker eller ger skadliga effekter på hälsan. Användandet av
påståenden i informativt syfte innebär att budskapen i hälsovarningarna förväntas mottas med ett
bekräftande eller ett ifrågasättande av mottagaren (Holmberg et.al. 2011:99). En hälsovarning är
däremot en ren uppmaning, vilket innebär att texten är utformad på så sätt att mottagaren
förväntas göra som texten säger eller inte göra som texten säger (Holmberg et.al. 2011: 99).
Denna hälsovarning lyder ” Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära ”. I tabell 2 visas
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även att en hälsovarning består av både en uppmaning och ett påstående. Denna hälsovarning “Rökning dödar - Sluta nu” ger alltså mottagaren en chans att dels ifrågasätta informationen som
förmedlas - “Rökning dödar” - och att inte utföra handlingen som konsumenten uppmanas till “Sluta nu” - eller att både bekräfta informationen och att åta sig att utföra den uppmanade
handlingen.
7.1.2. Analys av en ideationella grammatiken
Tabell 3
Process

Antal

Materiella

14

Relationella

1

Med hjälp av processkärnan skapas en vinkel och ett perspektiv. Processerna i satserna är således
centrala för hur texten konstruerar en uppfattning hos mottagaren av vad som berättas. T.ex. så
har materiella processer en större dynamik, de är mer handfasta och konkreta och ökar
möjligheten för mottagaren att relatera det som förtäljs i texten. De skapar en större förståelse
hos läsaren för orsak och verkan, och kan på så sätt påverka oss starkare än exempelvis de
relationella processerna (Holmberg et.al. 2011:26–27). Som visas i tabell 3 uttrycks majoriteten
av hälsovarningarna bestående av endast text med materiella processkärnor, och endast en med
en relationell processkärna. De materiella processerna i hälsovarningarna uttrycks med verb som
dödar, orsakar, skadar, ökar, minskar, ger och döda, vilka förmedlar konkreta förändringar som
rökning kan orsaka, t.ex. ”Rökning dödar”, ”Rökning orsakar hjärtinfarkt”, ”Rökning ökar risken
för blindhet”, ”Rökning minskar fruktsamheten”, etc.. Den hälsovarning som skiljer sig från de
övriga, uttrycks istället med en relationell process. Denna hälsovarning förklarar att rökning är
en orsak till skillnad från de övriga som förklarar att rökning orsakar något, vilket enligt
Holmberg (ibid) kan försämra förståelsen för orsak och verkan i texten hos mottagaren. En
relationell process som uttrycks med verbet är beskriver dock ett förhållande på ett relativt
sakligt sätt.
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Den ideationella analysen syftar även till att kartlägga vem som framställs som ansvarig och
aktiv i hälsovarningarna, samt även vad/vem som kan få konsekvenser för handlingen (Holmberg
et.al. 2011:28) Vi kan se att antalet mänskliga deltagare i varningstexterna är begränsade till
ditt/dina barn, nära och kära etc., och de agerar sällan som förstadeltagare. Detta kan ses t.ex. i
hälsovarningarna ”Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner” och ”Sluta rök nu - lev
vidare för dina nära och kära”.
I de fall bland hälsovarningarna där deltagarna inte uttrycks med text går det ändå att finna en
deltagare - en abstrakt deltagare. Denna deltagare är ordet Rökning vilken förekommer i 14 av de
16 hälsovarningarna. Rökning är en nominalisering - en grammatisk metafor - av verbet röka.
Rökning utelämnar vem som utför handlingen och därmed gör utövaren och konsekvenstagaren
mer diffus för mottagaren (Hallesson i Holmberg et.al. 2011:41) Det skrivs således inte
bokstavligen att det är du som konsument av cigaretter som berörs i texten - den som gör eller
påverkas av sin handling - men av sin kontext och utformning kan en förstå att den syftar till den
person som konsumerar produkten. Att inte framhäva en mänsklig deltagare kan medföra att
mottagaren inte relaterar lika starkt till det som förmedlas i hälsovarningarna som hen hade gjort
i fallet av en utskriven mänsklig deltagare (Holmberg et.al. 2011:28). Detta kan anses som ett
försök att göra hälsovarningarna generella och att på ett effektiv sätta packa in mer information
på en mindre yta. Detta kan dock resultera i att abstraktionsgraden i texten blir hög (Holmberg
et.al. 2011:28).
7.1.3. Analys av referenter i hälsovarningarna
Tabell 4
Abstrakta

Generella

Specifika

Rökning
Risken
Orsaken

(Barn), (Familj), (Vänner), Nära, Kära, Rökare,
Själva, Lungorna, Funktionsnedsättningar,
Förträngningar, Blodkärlen, Blindhet,
Tänderna, Tandköttet, Fruktsamheten, Mun- och
halscancer, Hjärtinfarkt, Stroke, Rök, Impotens,
Lungcancer

-
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Att majoriteten av texterna bygger på att den grammatiska metaforen Rökning orsakar något kan
som tidigare förklarats skapa en diffusare relation till mottagaren och textens abstraktionsgrad
kan bli hög. Men för att få en klarare bild av abstraktionsgraden i hälsovarningarna behöver en se
till de övriga komponenterna i dem. I Edlings referentanalys (2006) talas det om tre typer av
referenter: specifika, generella och abstrakta. I tabell 4 visas de referenter som förekom i
hälsovarningarna bestående av endast text. Referentanalysen visar att hälsovarningarna innehöll
3 abstrakta och 21 generella referenter. Begreppet rökning blir i sin utformning av en
nominalisering kategoriserad som abstrakt, därav att den inte talar om vem/vad som utför
handlingen röka. Andra abstrakta referenter som förekommer är risken och orsaken. I den
generella kategorin inkluderas bl.a. barn, familj, vänner, nära och kära. Detta eftersom att de
skiljt från sitt stycke av text utrycker generaliseringar. Analyseras dessa referenter i samband
med ordet som de står bakom i hälsovarningarna - dvs. ditt och dina - blir de genast specifika. De
uttrycker dock fortfarande en grupp ospecificerade människor med allmänna termer. Därav har
jag valt att kategorisera dessa som generella referenter. Samma resonemang fördes vid
kategoriseringen av de begrepp som är skrivna i plural, t.ex. lungorna, funktionsnedsättningar,
förträngningar etc.. De generella referenter som inte är i sin pluralform men ändå står i den
generella kategorin, är där av anledningen att det inte framgår av varken hälsovarningen eller av
det specifika begreppet vem dessa begrepp berör eller tillhör, t.ex. i fallet av tandköttet. Ingen av
referenterna kategoriserades som specifika.
Den abstrakta referenten rökning figurerar som nämnt i den interpersonella analysen i 14 av 16
undersökta hälsovarningar. Denne orsakar eller påverkar något som oftast ingår under den
generella referentkategorin. I några fall ökar rökningen även den abstrakta referenten risken och
är den abstrakta referenten orsaken. Undantag för detta finns dock i texterna “Rök skadar dina
barn, din familj och dina vänner”, “Barn till rökare röker oftare själva” och “Sluta röka nu - lev
vidare för dina nära och kära”, där det inte figurerar någon abstrakt referent.
7.1.4. Logisk betydelserelation mellan satser
Till skillnad från majoriteten av hälsovarningarna består två stycken av två satser. En sådan
utformning skapar ytterligare dimensioner i betydelsen av det som förmedlas i en text.
Relationen mellan två satser möjliggör att en utvidgning av den ena satsens betydelse sker, eller
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att den andra satsen anför det som sägs i den första satsen. I dessa hälsovarningar - ”Rökning
dödar - Sluta nu” och ”Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära” - sker en utvidgning av
den första satsen betydelse - dvs. att den specificerar, lägger till eller utvecklar betydelsen av det
som är förmedlar i den första satsen (Holmberg et.al 2011:34). I dessa två fall fungerar den andra
satsen som tilläggning på två olika sätt. I det första fallet kan vi anta att den andra satsen ger en
tyngd till den första satsen budskap. I det andra fallet fungerar utvidgningen som ett argument för
den första satsens budskap.
7.2. Attitydundersökningen
En attitydanalys av fokusgruppens uttalanden visade en majoritet av en negativ attityd gentemot
hälsovarningarna från år 2014. De negativa åsikterna och uttalandena förekom genomgående
under fokusgruppsamtalet. Under samtalet visade fokusgruppen dels attityder gentemot de
ideationella och interpersonella drag som hittades i textanalysen, samt attityder gentemot de
referenter som förekom i hälsovarningarna. Dessa ges exempel på i följande två avsnitt. Som
tidigare nämnt i avsnitt 6.3 utgår analysen från tabell 1 (se s. 21) i avgörandet kring huruvida
attityden är positiv eller negativ.
7.2.1. Attityder gentemot de ideationella och interpersonella dragen i hälsovarningarna
I exempel 1 ser vi hur fokusgruppen t.ex. resonerade kring de materiella processerna ökar och
ger:
Exempel 1.
265. O: ganska menlösa (.) alltså ja tror inte man (.) >efsom< man tänker de kommer aldri hända (0.3) =
266. O: = mig liksom (.) för de e såhär amen blindhet å förträgningar i blodkärlen de känns inte riktigt267. T: (ohörbart) >man kan ju få de även om< man inte röker (0.2) asså man kan ju få cancer av att =
268. T: = inte röka också (.) de e lite samma sak (.) ja:: jag vet att ja utsätter mig för en risk men =
269. T: = risken är lika stor vad jag än sätter i mig
270. S: m::
271. O: just när de e såhär risker (.) då e det inte riktigt DÄR
272. A: m::
273. S: fast den där säger ju också de GER förträgning[ar]
274. O:
[ja]
275. S: så äre de här e (.) tro om du e (.) på om man är en stark människa eller (.) de kommer inte röra =
276, S: = mig eller [drabba] mig
277. A:
[m::] (1.5) ja:: ja tror den me förträgningar i blodkärlen (.) påverkar mig mer än =
278. A: = den me blindhet (.) ja känner ingenting för den (.) kunde inte bry mig mindre >men den med =
279. A: = förträgningar i blodkärlen (.) de kan ändå såhär (.) ta en fem sekunders funderar å sen =
280. A: = släppa de liksom< (.) men ändå a det påverkar mig mer på nå sätt
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Attityderna var negativa gentemot de hälsovarningarna med materiella processen ökar.
Fokusgruppen talar i exempel 1 om dem som menlösa och som att de är svåra att relatera till,
vilket visas på rad 265 och 271. En ytterligare negativ attityd framgår av rad 279, där Alfa
framhåller att hen inte känner någonting för dessa hälsovarningar.
Attityderna kring hälsovarningen med den materiella processen ger uttrycktes dock något mer
positivt. På rad 278 uttrycker Alfa att hälsovarningen som förmedlar att rökning ger påverkar
hen mer än hälsovarningen som uttrycker att rökning ökar risken. Dock påverkar inte
hälsovarningen Alfa i någon större utsträckning, som visas på rad 279 och 280 där Alfa
framhåller att hen inte lägger ner någon längre tid på att reflektera över budskapet, vilket visar att
denna typ av hälsovarning bemöttes med en negativ attityd.
Vidare ges prov på attityderna gentemot hälsovarningarna med den materiella processen orsakar
i exempel 2. Fokusgruppen bemöter hälsovarningens budskap med ett motargument på rad 330.
Motargumentet bemöts med instämmanden från hela fokusgruppen vilket ses på rad 332-336.
Genom att ställa detta motargument som sedan byggs vidare på i efterkommande rader i exempel
2, signalerar fokusgruppen indirekt att hälsovarningarna med processen orsakar går att
ifrågasätta och vinkla till sin egen fördel. De visar därmed negativa attityder gentemot dessa
hälsovarningar.
Exempel 2.
328. T: >allså de här me orsakar< om jag får säga va jag tycke[r] om de (.) =
329. S:
[m::]
330. T: = man kan få hjärtinfarkt utan å röka (.) orsakar de liksom (.) de finns inga331. O: de handlar om hur man e i [hälsan] liksom innan också =
332. S:
[ja::]
333. O: = men har man bra hälsa å e bra i kropp >å allt vad de e< så å så röker du334. S: kanske bättre förutsättningar
335. O: ja de handlar ju om livsstilen också
336. A: a::
337. O: känner jag

I exempel 3 ges prov på hur fokusgruppen visade attityder gentemot de språkhandlingar som
förekommer i hälsovarningarna. På rad 111 framhåller Sierra att de hälsovarningar av
språkhandlingen påstående inte är tankeväckande och signalerar därmed en negativ attityd
gentemot dessa hälsovarningar. Som visas på rad 113 förklarar Sierra att en hälsovarning av
språkhandlingen uppmaning däremot väcker tankar. Detta yttrande bemöts av ett instämmande
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från Alfa och ett motsägande från Tango. Som ses på rad 115 framhåller Tango att en uppmaning
till att sluta röka endast är provocerande.
Exempel 3:
111. S: men att de här är mer bara (.) ett påstå[en-] två påståenden som man egentligen tittar på och sen
112. A:
[m]
113. S: = vänder bort (.) medan en uppmaning så tänker man mera
114. A: m::
115. O: >jag känner mig typ lite förbannad< de kan inte säga till mig att ja ska sluta då tar jag en till

Attityderna gentemot de materiella processerna som identifierades i den ideationella analysen
visade sig alltså vara negativa trots att de materiella processerna kan skapa större förutsättningar
för att mottagaren ska ta till sig det som förmedlas (Holmberg et.al. 2011). Detta kan kopplas
samman med att de materiella processerna även främst realiserades av språkhandlingen
påstående, vilket Holmberg menar kan mottas med ett bekräftande eller ett ifrågasättande.
Fokusgruppen valde således att motta budskapen i hälsovarningarna med ett ifrågasättande.
7.2.2. Attityder gentemot de referenter som förekommer i hälsovarningarna
I fokusgruppen diskuterades även de begrepp som i studiens referentanalys klassificerades som
abstrakta och generella. Fokusgruppen framhöll hur de olika referenterna fick dem att reagera. I
exempel 4 visas attityderna gentemot hälsovarningarna som innehöll de generella referenter
barn, familj och nära och kära:
Exempel 4:
130. A: men usch (1.0) den blir man såhär (.) illa berörd av tycker ja
131. S: m::
132. T: de är ju inte heller nå nyheter
133. A: ne::j
134. T: satt de e såhär (.) aa
135. S: m::
136. T: så e de (.) de ändå ett val man gör (.) de e vad man gör

På rad 130 framhåller Alfa en negativ reaktion vid exponeringen av hälsovarningarna, genom att
säga att hen blir illa berörd. Vidare visas ytterligare negativa attityder gentemot dessa
hälsovarningar på rad 136 och 137, där Tango säger att informationen som förmedlas inte är
nyheter, samt att det är ett val man gör och att man förstår konsekvenserna av det valet. I
exempel 5 ser vi hur Oscar resonerar kring tre andra generella referenter - blindhet,
förträngningar och blodkärlen:
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Exempel 5.
265. O: ganska menlösa (.) alltså ja tror inte man (.) >efsom< man tänker de kommer aldri hända (0.3) =
266. O: = mig liksom (.) för de e såhär amen blindhet å förträngningar i blodkärlen de känns inte riktigt-

Som visas i exemplet på rad 265 och 266 säger Oscar att hälsovarningarna är ”ganska menlösa”
och att begreppen blindhet och förträngningar är svåra att relatera till, vilket visar på vidare
negativa attityder gentemot de generella referenterna.
Likt attityderna gentemot de generella referenterna var attityderna gentemot de abstrakta
referenterna negativa. I exempel 6 tar Alfa upp den abstrakta referenten och grammatiska
metaforen rökning.

Exempel 6.
606. A: ja tänker på ordet rökning som står överallt (.) rökning är här uppe nånstans (.) ja kan inte =
607. A: = riktigt greppa de (.) ja tänker inte på att jag röker m å rökning de är inte samma sak riktigt =
608. A: = (.) rökning e [nåt] såhär flummigt be[grepp] (.) tänker ja lite (.) om ni förstår va ja menar
609. S:
[m::]
[ja]
610. S: de hade vart bättre om de stod en cigg [mummel]
611. A:
[ja eller nånting]
612. O: man behöver liksom att de e lite mer613. S: som man använder
614. T: de blir lite- nä men de blir lite för stramt liksom
615. A: m::

På rad 606 och 607 framhåller Alfa att rökning är ett diffust begrepp som är svårt att greppa.
Alfa understryker detta med att förklara att hon inte kan koppla ihop sig själv med begreppet som
förekommer i samtliga hälsovarningar. Som visas på rad 610 och 612-614 bemöts Alfas yttrande
om begreppet rökning med instämmanden från de övriga deltagarna. Fokusgruppen förklarar att
det behöver vara mindre stramt och mer vardagligt för att underlätta möjligheten att relatera sin
egna handling med de skadliga effekter som förmedlas i hälsovarningarna.

Att fokusgruppen talade om referenterna som diffusa och svåra att relatera till visar på att
användandet av generella och abstrakta referenter i hälsovarningarna ökar abstraktionsgraden,
vilket korrelerar med referentanalysens och den ideationella analysens resultat.
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7.3. Hälsovarningarna från HSLF-FS 2016:77 ur ett bildanalytiskt perspektiv
Genom att analysera de nya hälsovarningarna från tobaksdirektivet HSLF-FS 2016:77 med en
bildanalys kartläggs förutsättningar för hur de möjliggör en relation till den individ som
exponeras för dem. I det här avsnittet kommer en sammanfattad analys av de nya
hälsovarningarna presenteras. För att se samtliga analyser, se bilaga 4.
Fyra av frågorna i Bergströms bildanalys kom att besvaras exakt likadant för samtliga 14
hälsovarningar. Dessa frågor gällde följande komponenter: vilken yttre kontext uppträder de i,
vem är avsändare, vem vänder de sig till samt vad är syftet med dem? Bilden och texten syns på
cigarettpaket sedan 20 maj 2016 efter att det nya tobaksdirektivet gick igenom. De cirkulerar
alltså i samhället, både hos privatpersoner och i butiker, och avsändaren är EU. Vidare vänder sig
hälsovarningarna sig till den som röker eller som är på väg att ta en cigarett. Syftet med
hälsovarningarna är att göra tobaken mindre lockande. Bilderna i hälsovarningarna är bl.a. tänkta
att minska frestelsen för att börja röka, men också att få tidigare konsumenter att minska eller
sluta helt med sin tobakskonsumtion (HSLF-FS 2016:77).
Vidare besvarades de fyra övriga frågorna - vad skildras, hur är fotografiets inre kontext
uppbyggd, vilka retoriska grepp används samt hur samspelar text och bild - trots vissa skillnader
beroende på vad bilden och texten uttryckligen visade eller sa, med liknande svar. Samtliga
hälsovarningar visade en bild i färg till vänster om en grå ruta med vit text samt en gul ruta med
grå text (se samtliga hälsovarningar på s.14-15). Detta visar på en kontinuitet i strukturen av
hälsovarningarnas placering av bild respektive text, vilket bidrar till ett enhetligt och
sammanhängande intryck av samtliga hälsovarningar (Bergström 2009:234). På så sätt ökar
förutsättningarna för att konsumenten ska förstå att det är en hälsovarning hen tittar på utifrån
den kontext som konsumenten exponeras för hälsovarningen. Den gula rutan med grå text var
densamma på alla bilder. Färgvalen visar på att en skarp kontrast förmedlas mellan de tre olika
rutorna i hälsovarningen, för att visuellt bli tydligare för mottagaren (Bergström 2009:232. Den
gula färgen som används kan härledas till att den har som syfte att förtydliga och skapa dynamik
i hälsovarningen (ibid).
Bilderna som syntes på den vänstra delen av hälsovarningen samspelade i majoriteten av
hälsovarningarna med texten i den grå rutan i den högra delen av hälsovarningen. Ofta visades

28

Kajsa Djupfeldt

Kommunikatörsprogrammet HT16
Kandidatuppsats i Svenska

Södertörns högskola

någon eller något på bilden som det även talades om i texten i den grå rutan. Till exempel som i
hälsovarningen nedan:

Figur 1.

(Hämtad från Tobaksfakta.se 2016-12-03)

Som visas i hälsovarningen ovan (figur 1) syns i den vänstra röda ringen ett antal skadade tänder
samt tandkött. I den högra röda ringen syns en text i den grå rutan, vilken lyder “rökning skadar
tänderna och tandköttet”. Samspelet mellan bilden och texten är avgörande för att det visuella
budskapet ska förmedlas och inte misstolkas (Bergström 2009:216, 34). Genom kombinationen
av text och semiotiska resurser som grafiskt och textuellt hänvisar till skadade tänder skapas ett
tydligare samband.
Vidare realiserades de retoriska begreppen ofta i materiella processer, påståenden samt med den
grammatiska metaforen Rökning som förstadeltagare i hälsovarningarna med textliga och
semiotiska resurser. I fallet av förekommande referenter i dessa hälsovarningar syntes likt i de
hälsovarningarna bestående av endast text ofta en abstrakt referent som förstadeltagare, vilken
påverkade eller orsakade en generell referent (se bilaga 5). Detta syns även i figur 1 där Rökning
(abstrakt referent) skadar (påverkar) tänderna och tandköttet (generella referenter).
Den gula rutan som syns i den exemplifierade hälsovarningen (figur 1) förekommer på samtliga
hälsovarningar (se s.14-15). Rutan innehåller en indirekt uppmaning, vilket gör att konsumenten
exponeras för två olika språkhandlingar samt en grafisk illustration oavsett hälsovarning på
cigarettpaketen. Detta kan således bidra till att konsumentens attityd gentemot hälsovarningen
ökar i positiv eller negativ riktning.
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8. Slutsatser & sammanfattning
Denna studie har ämnat reda ut svaret på tre frågor kring hur hälsovarningarna på svenska
cigarettpaket påverkar konsumenten, på en grammatisk och semiotisk nivå, i sin handling att
röka cigaretter. För att besvara studiens frågor har studien med hjälp av en ideationell-, en
interpersonell-, en referent-, en attityd- och en bildanalys samt med ett fokusgruppssamtal
kartlagt de grammatiska och semiotiska resursernas inverkan på hur förutsättningarna för att ett
budskap ska förmedlas till och påverka mottagaren.
Med hjälp av SFG-analysen och referent-analysen belystes de faktorer inom den ideationellaoch interpersonella grammatiken som skapar förutsättningar för hur hälsovarningarna uppfattas.
På så sätt fann jag svar på den här studiens första fråga. Mertalet av de hälsovarningar bestående
av endast text (FoHMFS 2014:9) bestod av materiella processer samt av språkhandlingen
påstående. Detta kan utifrån Holmberg (et.al. 2011) konstateras till att de är handfasta och
konkreta och på så sätt ökar förutsättningarna för att mottagaren av hälsovarningen förstår vad
som förmedlas i dem. Dock visade det sig att majoriteten av hälsovarningarna hade en
grammatisk metafor som förstadeltagare. Detta gör att förutsättningarna för relation mellan
avsändare och mottagaren kan försvåras, då vem som utför handlingen blir diffus och icke
konkret. Vidare var de referenter som förekom i hälsovarningarna i stor grad är generella. Detta
bidrar i sin tur att förutsättningarna för att mottagaren kan relatera till budskapet i texten
försvåras. Således kan det konstateras att trots majoriteten av materiella processer har
hälsovarningarna en hög abstraktionsgrad, vilket kan skapa sämre förutsättningar för att
konsumenterna ska relatera till budskapet i hälsovarningarna som endast består av text.
När det kommer till studiens andra fråga användes en fokusgrupp som insamling av material för
att mäta uppfattningar och värderingar kring hälsovarningarna på svenska cigarettpaket hos
konsumenten. Som nämnt i avsnittet metod- och materialkritik kan det resultat som den här
studien kommer fram till i den här specifika frågan endast ses som ett axplock av de värderingar
och åsikter som konsumenten av cigaretter har. Resultatet av fokusgruppen och den attitydanalys
som applicerades på fokusgruppens uttalanden visade dock på en negativ inställning till
hälsovarningarna från tobaksdirektivet från 2014. Fokusgruppen framhöll t.ex. uttryckligen att
man vinklade hälsovarningarna till sin egna fördel så att det skulle kännas bättre att ta en cigg.
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Detta visade de även implicit genom att ställa motargument mot hälsovarningarnas påståenden
samt genom att ifrågasätta och avdramatisera de budskap som hälsovarningarna gav. I vissa fall
visade dock delar av fokusgruppen att man blev berörd av budskapen i hälsovarningarna, men
dessa begränsades till att hälsovarningarna berörde barn. I övriga fall värderades inte
hälsovarningarna särskilt högt och uppfattningarna av dem var genomgående att man inte kände
sig särskilt berörd. Denna attityd sågs specifikt vid de hälsovarningar som förmedlade
hälsorelaterade påföljder där ingen mänsklig deltagare omnämns.
Under fokusgruppsamtalet uppdagade det att de nya hälsovarningarna (HSLF-FS 2016:77) med
både textliga och semiotiska resurser vara värre än de hälsovarningar som består av endast text.
Detta ledde till studiens tredje och sista fråga. De nya hälsovarningarna från 2016 består alltså av
en bild i samband med text och därav genomfördes en bildanalys för att konkretisera huruvida de
semiotiska resurserna i samspel med text skapar förutsättningar för konsumenten att relatera till
budskapet i hälsovarningen. Bildanalysen visade att majoriteten av bilderna samspelar väl med
det som förtäljs i hälsovarningarnas mest synliga text, och på så sätt skapar en djupare dimension
av budskapet i hälsovarningen. Detta kan vi konstatera eftersom att en bild som visas i samband
med en text gör att vi som mottagare associerar dessa resurser och gör direkta kopplingar mellan
dem (Bergström 2015:34). Vi kan alltså konstatera utifrån de konkreta uttalandena från
fokusgruppen, och utifrån bildanalysen, att de nya hälsovarningarnas semiotiska konstruktion
skapar större förutsättningar för att konsumenten ska ta till sig budskapet i de nya
hälsovarningarna än i de gamla hälsovarningarna.

9. Diskussion
Genom att undersöka två olika utformningar av hälsovarningar - varav ett endast bestod av text
och det andra av textliga och semiotiska resurser – med nämnda textanalyser och en bildanalys
samt genom att ta del av en fokusgrupps åsikter har studien visat på olika faktorer som möjliggör
eller begränsar att konsumenten uppfattar och tar till sig det som förmedlas i hälsovarningarna.
Likt de studier som omnämns i den här studiens avsnitt Forskningsanknytning (se avsnitt 3) visar
den här studien att de grammatiska resurserna i hälsovarningarna kan skapa begränsningar till
huruvida mottagaren eller konsumenten relaterar till eller tar till sig det budskap som
hälsovarningen syftar till att sända. Sellgren ställer sig frågorna “Hur förstår eleven texter där
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materiella processer dominerar men orsakas av icke-mänskliga aktörer? Vilken uppfattning får
eleven om vari hoten mot havet och regnskogen består?” i sin artikel Vem hotar haven och
regnskogen, och dessa frågor kan även ställas till hälsovarningarna. Utifrån de resultat som den
ideationella- och den interpersonella analysen gav på hälsovarningarna i den här studien kan vi
se att hälsovarningarna främst består av materiella processer men att det är en icke-mänsklig
aktör som orsakar något i dem.
Genom att använda en fokusgrupp för att fånga in attityder gentemot hälsovarningarna
uppdagades det att den icke-mänskliga aktören begränsade förståelsen för vem som orsakade och
i flera fall vem som drabbades. Därav kan vi även relatera till den fråga som Hallesson tar upp i
sin artikel Abstraktion i DN-ledare - En analys av processtyper, förstadeltagare och nominal
(Holmberg et.al. 2011) där hon skriver “Vilka krav ställer en ledarartikel i en av våra största
dagstidningar på sin läsare?”. Hälsovarningarna som undersöks i den här studien ställer alltså
utifrån sin grammatiska utformning krav på att mottagaren ska förstå budskapet i
hälsovarningarna utifrån den kontext hälsovarningarna förekommer i – dvs. på cigarettpaket, vid
den aktiva handlingen att ta en cigarett – samt att förstå vem det är som utför handling och
orsakar eller drabbas av handlingen genom att baka in den mänskliga aktören i en grammatisk
metafor. Däremot ser vi att fokusgruppens attityd ofta speglades av att man vinklade och
motiverade sin handling genom motargument eller ifrågasättande vilket anknyter till Skoglund
(2014) och Giddens (1999) egenmakt. Den grammatiska utformningen i hälsovarningarna kan
dels anses som ett försök att vara generella, vilket Skoglund (2014) menar är ett sätt att peka ut
konsekvenser av en handling på ett normerande sätt. Dock kan det utifrån resultatet av
fokusgruppsamtalet diskuteras kring huruvida det istället syftar till konsumentens egenmakt.
Vidare visade analysen av logisk betydelserelation att de två hälsovarningar som bestod av två
satser kan uppfattas som att de har mer tyngd eller att de innehåller ett argument för sitt budskap,
vilket kan antas medföra att konsumenten tar till sig dem lättare. Detta visade dock Tango i sitt
uttalande i exempel 2 (se s. 25), var snarare bara provocerande då dessa två hälsovarningarnas
förlängningar realiserade sig i språkhandlingen uppmaning.
Vidare visade bildanalysen att en kombination av text och semiotiska resurser kan öka
förutsättningarna för att mottagaren ska relatera till och ta till sig det som förmedlas i
hälsovarningarna. Detta kan även motiveras med att fokusgruppen ansåg att dessa hälsovarningar
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påverkade dem i större utsträckning än de hälsovarningar som bestod av endast text. Huruvida
denna påverkan förekom i positiv eller negativ riktning kan dock diskuteras. I och med att dessa
hälsovarningar där bild och text kombineras även innehåller två olika språkhandlingar, kan det
utifrån Tangos uttalande om att uppmaningar till att sluta röka endast är provocerande, resoneras
kring huruvida kombinationen av dessa språkhandlingar möjligen bidrar till en ökad negativ
attityd. För att konstatera detta krävs dock en studie med högre realibitet och validitet i sin
undersökning av cigarettkonsumenters attityder gentemot hälsovarningar.
Därav, och avslutningsvis, föreslår jag en fördjupad studie kring cigarettkonsumenters attityder
gentemot hälsovarningar med text och semiotiska resurser. Vidare föreslår jag en liknande studie
kring de textliga och semiotiska strukturerna i andra texter vars mål är att påverka beteenden,
samt en textanalytisk studie mellan två texter vars syfte är att påverka beteenden, varav den ena
har gett positiva utslag och den andra sämre eller inga utslag alls.
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11. Bilagor
Bilaga 1. Tabell över språkhandlingar
Påstående

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rökning dödar.
Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
Rökning orsakar mun- och halscancer
Rökning skadar lungorna
Rökning orsakar hjärtinfarkt
Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
Rökning ger förträngningar i blodkärlen
Rökning ökar risken för blindhet
Rökning skadar tänderna och tandköttet
Rökning kan döda ditt ofödda barn
Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
Barn till rökare röker oftare själva
Rökning minskar fruktsamheten
Rökning ökar risken för impotens

Uppmaning

●

Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära

Påstående &
uppmaning

●

Rökning dödar - Sluta nu

Bilaga 2. Tabell över processer
Materiella processer

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rökning dödar.
Rökning dödar - Sluta nu.
Rökning orsakar mun- och halscancer
Rökning skadar lungorna
Rökning orsakar hjärtinfarkt
Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
Rökning ger förträngningar i blodkärlen
Rökning ökar risken för blindhet
Rökning skadar tänderna och tandköttet
Rökning kan döda ditt ofödda barn
Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
Barn till rökare röker oftare själva
Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
Rökning minskar fruktsamheten
Rökning ökar risken för impotens

Relationella processer

●

Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
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Bilaga 3. Utförande av fokusgruppsamtalet
Fokusgruppen hölls 2016-11-24. Samtalet pågick i 28:47 minuter.
Fokusgruppen bestod av fyra deltagare mellan 18-30 år varav samtliga röker eller har rökt under perioder i sitt liv.
Fokusgruppen fick som uppgift att diskutera de hälsovarningar som lades fram på bordet framför dem - dvs. 16 st
hälsovarningar i fonten Helvetica, vilken de enligt föreskrifterna ska skrivas i när de används på
tobaksförpackningarna, utskrivna på papper och isär klippta så att de ligger “ensamma”. Fokusgruppen ombads
fundera på hur texterna upplevs, vem de riktar sig till och om/hur de påverkar dem.
Genomförande:
Fokusgruppsamtalet inleddes med en kort förklaring till vad som kommer ske samt vad deras uppgift som deltagare i
fokusgruppen var. Sedan ställdes följande frågor:
 Känner ni till texterna som finns på cigarettpaketen?
 Har ni läst dom?
 Hur ofta skulle ni uppskatta det till att ni läser dom?
 Har ni nånsin grubblat över dom?
 Kan ni komma ihåg någon just nu?
Sedan visade jag tre texter enskilt:
 Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
 Sluta rök nu - lev vidare för dina nära och kära
 Barn till rökare röker oftare själva
Efter det visade jag:
 Rökning kan döda ditt ofödda barn
Efter det:
 Rökning skadar tänderna och tandköttet
 Rökning skadar lungorna
Efter det:
 Rökning ökar risken för blindhet
 Rökning ökar risken för impotens
 Rökning minskar fruktsamheten
Sedan visade jag:
 Rökning ökar risken för blindhet
 Rökning ger förträngningar i blodkärlen
Sedan visade jag:
 Rökning ökar risken för blindhet
 Rökning ger förträngningar i blodkärlen
 Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
 Rökning orsakar mun- och halscancer
 Rökning orsakar hjärtinfarkt
Sedan visade jag:
 Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
Sedan visade jag:
 Rökning dödar
 Rökning dödar - sluta nu
Efter detta lade jag fram samtliga hälsovarningar synligt på bordet och bad fokusgruppen att besvara följande frågor:
 Vem är det rökningen dödar?
 Vilka tar ni till er mest?
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Bilaga 4. Transkription av fokusgruppsamtalet
1. M: ja (.) har ni tänkt på dom här (.) varningarna nån gång?
2. O: [m::]
3. M: [vet] ni vilka ja menar?
4. O: vet vilka du menar men man tänker inte så mycke på rom
5. M: nä (0.2) ä:: (.) har ni läst dom?
6. O: [m::]
7. A: [ja]
8. T: [m]
9. M: hu::r ofta har ni läst dom (.) tror ni?
10. (0.3)
11. M: om ni skulle uppskatta (.) asså läser ni dom varje gång ni tar upp dom asså [ett] paket
12. A: [nä]
13. O: nä de e no >om det kommer nå nytt< (.) nu när dom har bytt paket så läser man dom (.) nu har =
14. O: = de ju lagt in =
15. O: = fina bilder också
16. M: m
17. A; >asså ja skulle kanske säga att ja läser< dom på var var tredje ciggpaket ja köper
18. O: inte ens så mycke tror ja att ja skulle [e::] jättelängensen ja läste de
19. A:
[nä] a
20. M: m
21. T: ja har ju allti mitt paket i fickan de e ju inte så att ja tar upp de ens ass
22. A: a
23. ((Harkling))
24. S: de ligger där de ligger
25. T: m
26. S: a (.) m
27. M: nu är de (.) ja kan tillägga att de hä texterna (.) dom texter som har funnits (.) under ett par år nu
28. A: [m::]
29. M: [så] de e inte de nya som kommit
30. A: m::
31. M: e:: ((harkling)) har ni nånsin grubblat över do- de som står
32. (1.0)
33. S: nä:: de är väl ganska tydligt (.) tänker ja
34. O: man vet ju vad man (.) vad man gör liksom så de e ju inte så mycke att grubbla över känner ja
35. A: man har hört de tusen gånger sen SEN man föddes typ >alltså att< RÖKning dödar typ a:: så de e
36. A: ju inte så man får [nån .hh] insikt
37. O: [asså jaha]
38. S: m::
39. M: m
40. (0.3)
41. M: e:: A då är nästa fråga kan ni komma på någon just nu (.) du sa just
42. O:
[*m*]
43. A: *ja*
44. T: me rök inte blan ba::rn
45. O: m::
46. A: typ dom som står’
47. S: minskar fruktbarheten [den] kommer ja ihåg (.) av nån anledning
48. A:
[aha]
49. ((skratt))
50. M: A amen BRA (.) då kommer ja visa ett par (.) e:: å [då börjar vi] me <de här>
51.
[((harkling))]
52. (1.0)
53. M: känner ni igen dom
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54. (2.0)
55. A: nä ja känner inte igen [nån av dom]
56. O: [den översta] känner ja igen [de]57. T: [asså] inte formuleringen känne ja inte igen
58. O: a den översta har ja sett (.) den nedersta ser ut att komma typ från bilen
59. A: ((skratt))
60. O: asså ((skratt))
61. T: den e lite oklar också faktiskt
62. (0.2)
63. A: ja ja har inte sett kommer inte ihåg att ja sett nån av dom
64. S: ne (.) dom e för långa (.) tror ja
65. A: m
66. S: får inte plats på paketet
67. A: m
68. (1.0)
69. M: så de e inte helt tydligt (0.5) va de e (.) vad dom säger
70. (.)
71. A: >asså nu när man< läser de såhär så e de ju de .hh men (.) ja reflekterar ju inte över de när de
72. A; står på ciggpaketet
73. O: ja tror man bara läser när de e såhär kort (.) [man] lägger inte ner tid *om* [de] blir för mycke =
74. O: =ord liksom
75. S:
[a::]
76. A:
[nä]
77. S: näe
78. A: rökning dödar de såhär okej (.) ja de [kan] man läsa liksom
79. S:
[a]
80. T: därför har de förstärkt med en liten hemsk bild också [så] man slipper ens läsa
81.
[((fniss))]
82. ((ohörbart))
83. ((skratt))
84. M: men nu när ni läser just dom hära (.) hur upplever nirom
85. (4.5)
86. T: ja kan ju bli lite som den i mitten kan ja bli såhär ja har dom nå studie på de[ (.)] kan man få =
87. T: = veta mer om de
88. O:
[m::]
89. T: >i sånna fall< (0.3) >va baserar dom de på<
90. (0.5)
91. A: asså jag tror att de här dom vill nå fram till de här den innersta motivationen (.) för att sluta röka å
92. de e (.) ens nära = = å kära
93. ((hörbart
94. O: lägga skuldkänsl[or] på folk de e de dom (.) de vill ju skapa ångest hos människor (0.2) de e =
95. A:
[m]
96. O: = ju inte bra
97. A: m::
98. (3.0)
99. M: så e vem riktar den här sig till
100. (2.0)
101. T: den som röker
102. A: m::
103. O: ja asså ja familjer också eller dom (.) <anhöriga>
104. S: m::
105. ((skratt))
106. O: *de här [e bara sörjande]*
107. S: [de här e ju en uppmaning]108. O: mm
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109. S: >har vi lärt oss iallafall< å de syns ju på den också110. A: ((skrattar))
111. S: men att de här är mer bara (.) ett påstå[en-] två påståenden som man egentligen tittar på och sen
112. A:
[m]
113. S: = vänder bort (.) medan en uppmaning så tänker man mera
114. A: m::
115. O: >jag känner mig typ lite förbannad< de kan inte säga till mig att ja ska sluta då tar jag en till
116. ((skratt))
117. T: ja måste se va de står på mitt ba för att
118. ((ohörbart))
119. A: >jag tänker såhär< att om de hade stått typ så här sluta rök för annars kan du få lungcancer (.) de
120. hade inte vart samma motivering för mig som om de står sluta rök för [dina] barn
121. T:
[m]
122. S: m::
123. (0.5)
124. T: de drar ju till me de värsta de kan hitta på
125. A: absolut
126. S: m::
127. (3.0)
128. M: bra:: då går vi på nästa (4.0) va säger ni om den härå
129. (3.0)
130. A: men usch (1.0) den blir man såhär (.) illa berörd av tycker ja
131. S: m::
132. T: de är ju inte heller nå nyheter
133. A: ne::j
134. T: satt de e såhär (.) aa
135. S: m::
136. T: så e de (.) de ändå ett val man gör (.) de e vad man gör
137. A: me jag tycker den var mer (.) den slår lite hårdare
138. T: m::
139. O: m jo den väcke ju säkert mycke mer tankeställare
140. A: >eller känslor< i alla fall
141. O: a::
142. A: men a:: usch liksom
143. O: den är ju hemsk
144. T: m
145. S: m::
146. (3.0)
147. M: nå mer att säga
148. ALLA: nä
149. A: a men alltså de där kunde inte bry mig mindre (.) på riktigt
150. O: m
151. T: nä
152. A: asså ((skrattar)) ja:: okej jag vet verkligen
153. O: ja men skulle de sätta såna på kaffe liksom de skadar ju också tänderna de e ju inga
154. O: = varningsbilder på de
155. A: ne (1.0) >å de e bara de här man hört< hela tiden asså i (.) ame reklamer å sluta röka linjen å =
156. A: = (.) allt sånt om man har hört sen man var liten så tycker ja de mest varit fokus på hälsan du =
157. A: = får lungcancer om du röker (0.2) så de e lite uttjatat tycker ja
158. O: m
159. S: m (.) men har inte de å göra me ditt ofödda barn också då (.) om du får lungcancer
160. A: m
161. S: även [senare] för skulle man kunna koppla [de till (.) de här] barnet
162. A: [jo absolut]
[jo men asså] (.) de gör man ju inte eller ja gör =
163. A: = inte de iallafall de slå mycke hårdare när man ser de direkt liksom (.) >sen e de klart< =
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164. A: = om man har en analys i huvet [på] nå sätt me::n (.) de blir två olika grejer tycker ja
165. S: [a]
166. O: man kopplar inte ihop de [på samma sätt]
167. A: [ne ja tycker inte de]
168. O: nä::
169. S: ne
170. M: tycker ni dom e tydliga me::d e (.) vem de e som (.) drabbas
171. O: [ja::]
172. T: [egent]lien inte (.) [men] de kommer ju in sen
173. A:
[*ne*]
174. O: jo men de e klart a [de] e175. T:
[jo]
176. ((ohörbart))
177. O: >efsom< röking skadar tänderna å tandköttet så är de den som röker som178. ((skratt))
179. T: lungorna (.) de kan ju faktiskt skada andra
180. O: ja passiv ja me passiv181. S: a::
182. T: passiv rökning- så man skadar ju faktiskt inte bara sig själv asså i [lungorna]
183. O:
<[ne] lungorna nej>
184. T: fast de framgår ju inte här men man vet ju att det är så
185. A: .hh
186. T: ja tror att de är så187. O: fast den e lagom lång
188. ((skratt))
189. T: ea::
190. (3.0)
191. A: ((skrattar)) hh.
192. M: då tar vi nästa
193. (10.0)
194. T: den översta har ja aldrig sett
195. O: näe (2.0) faktiskt
196. (4.0)
197. A: <asså vene va ja ska säga om de här> (0.2) a de e a beror ju också på hälsan [eller] va man =
198. A: = ska säga
199. O: [mm]
200. A: men (0.2) de e inte dom här självklara
201. O: m
202. A: lungcancer
203. (0.2)
204. S: näe:
205. A: >sen vet ja inte< om de här skulle liksom motivera mig mer ja tror i så fall att lungcancer =
206. A: = känns .hh207. O: asså de här känns inte som ja skulle påverka av208. A: inte [alls]
209. O:
[nä]
210. A: näej ja känner så också
211. (1.0)
212. S: nä den här ä de känns dom två känns mer riktade för MÄN [men ja] vet inte
213. O:
[m::]
214. A:
[ja]
215. S: varför ja fått för mig att de [skadar] mer
216. A:
[m::] (0.2) de håller ja me om >speciellt den här< impotensen =
217. A: = tycker ja känns som [såhär] de riktar sig till MÄN
218. S: [a::] (1.0) a::
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219. O: å typ män å äldre typ
220. T: m::
221. O: men då blir man väl impotent ändå när man är *gammal*[(0.5) då kan man lika gärna röka]
222. [((skratt))]
223. ((harkling))
224. A: a::
225. T: m de e ju lite spännande de har ja aldri hört
226. S: .hh m
227. T: [nånsin]
228. S: [m::]
229. O: tur a man ser så bra
230. ((skratt))
231. A: m:: a
232. S: ökar risken- som om de redan finns en risk [för] blindhet
233. A:
[m]
234. T:
[a::]
235. S: man kan bli det
236. A: a::
237. O: >fast de e< väl därför de har slutat me såhär lungcancer å grejer också för alla får ju =
238. O: = cancer nu för tiden ialla[fall] (.) =
239. S:
[mm]
240. O: = asså de har ju blivit så mycke mer också så de biter ju inte på samma sätt
241. A: jag tror också de är uttjatat också (.) de har förstått att okej nu har vi haft de här i =
242. A: = [tjugo år] de funkar
243. O: [a:: nä]
244. A: inte då måste vi prova nåt annat liksom
245. S: m::
246. (5.0)
247. M: nåt mer
248. A: nä
249. S: näe::j
250. A: ((skratt))
251. M: då tar vi nästa
252. ((snörvling))
253. (5.0)
254. A: den tror ja ja sätt
255. O: m::
256. A: [a::]
257. T: [a ja] me
258. S: ja::
259. O: m::
260. (3.5)
261. M: om vi skulle (0.2) lägga typ dom här brevi varan[dra]
262. A:
[m]
263. M va:: va skulle ni säga ((harkling)) hu hur upplevs dom två
264. (0.5)
265. O: ganska menlösa (.) alltså ja tror inte man (.) >efsom< man tänker de kommer aldri hända (0.3) =
266. O: = mig liksom (.) för de e såhär amen blindhet å förträgningar i blodkärlen de känns inte riktigt267. T: (ohörbart) >man kan ju få de även om< man inte röker (0.2) asså man kan ju få cancer av att =
268. T: = inte röka också (.) de e lite samma sak (.) ja:: jag vet att ja utsätter mig för en risk men =
269. T: = risken är lika stor vad jag än sätter i mig
270. S: m::
271. O: just när de e såhär risker (.) då e det inte riktigt DÄR
272. A: m::
273. S: fast den där säger ju också de GER förträgning[ar]
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274. O:
[ja]
275. S: så äre de här e (.) tro om du e (.) på om man är en stark människa eller (.) de kommer inte röra =
276, S: = mig eller [drabba] mig
277. A:
[m::] (1.5) ja:: ja tror den me förträgningar i blodkärlen (.) påverkar mig mer än =
278. A: = den me blindhet (.) ja känner ingenting för den (.) kunde inte bry mig mindre >men den med =
279. A: = förträgningar i blodkärlen (.) de kan ändå såhär (.) ta en fem sekunders funderar å sen =
280. A: = släppa de liksom< (.) men ändå a det påverkar mig mer på nå sätt
281. S: m::
282. O: a
283. A: tycker ja i alla fall
284. O: ja tror inte ja skulle tänka nå vidare på de om ja läste på ciggpaket om man inte behövde =
285. O: =fundera på de
286. S: nä nu ligger dom ju här
287. O: ((skrattar))
288. S: [de blir ju] lite
289. A: [.hh a] m::
290. (2.0)
291. M: vi behåller dom brevid varandra osså lägger vi till dom här
292. ((harkling))
293. (4.0)
294. O: där har vi ju cancern igen
295. A: m::
296. (1.0)
297. T: men asså vadå funktionsnedsättningar de finns ju en miljard olika funktionsnedsättnin[gar]
298. A:
[va
299. A: = inne] bär de
300. O: m den är väldigt [otydlig]
301. T:
[m::]
302. A: m::
303. (1.0)
304. T: ja
305. (6.0)
306. A: va va dom skulle kunna radda upp all allting man skulle kunna få av rökning asså
307. S: dom kanske tror att de här är e värsta
308. A: m
309. ((ohörbart))
310. T: asså dom skrivit att man får aids [av] å röka då hade ja lagt av
311. O:
[((skrattar))]
312. ((skratt))
313. T: de e ju lite jobbigare asså faktiskt men asså
314. (0.5)
315. A: ja tror som sagt asså som typ dom första dära me barn å (.) ens familj å sånt där (.) de =
316. A: = slår hårdare än allt de [här]
317. O:
[m::]
318. A: tycker [ja] i alla fall
319. S:
[m::]
320. M: du sa de här om att ger e:: slo slog (.) starkare321. S: a::
322. M: än [ökar risken]
323. O:
[m::]
324. S: m::
325. M: hu hur lägger du de i relation till orsakar
326. (4.5)
327. S: <orsakar>
328. T: >allså de här me orsakar< om jag får säga va jag tycke[r] om de (.) =
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329. S:
[m::]
330. T: = man kan få hjärtinfarkt utan å röka (.) orsakar de liksom (.) de finns inga331. O: de handlar om hur man e i [hälsan] liksom innan också =
332. S:
[ja::]
333. O: = men har man bra hälsa å e bra i kropp >å allt vad de e< så å så röker du334. S: kanske bättre förutsättningar
335. O: ja de handlar ju om livsstilen också
336. A: a::
337. O: känner jag
338. S: så orsakar känns ju mildare än ger
339. T: ja
340. O: men så hade de också vart så här att de stod att de orsaka mun och halscancer om de hade =
341. O: vart så att man visste att ALLA som röker fick mun och halscancer a då hade =
342. O: = man kanske slutat
343. S: m::
344. O: men asså de e ju inte så ofta man hört nåt om de så de e ganska (.) menlöst
345. T: sen asså de har ju asså vart häxjakt (0.2) a sen alla vi växte upp de de har ju alltid vart =
346. T: = häxjakt på rökare
347. S: m::
348. T: så man e ju man e avtrubbad liksom
349. O: [m..]
350. T: [de e] ju ja tror inte man reagerar förns man väl sitter där me en när och kär som har rökt =
351. T: = ihjäl sig DÅ kan de börja [hända] saker (.) men de här de e:: (0.3) a::
352. O:
[m]
353. (6.0)
354. A: <ja vet inte riktigt hur> de här skulle motivera mig (.) till att sluta röka att ja ser att =
355. A: = såhär rökning orsakar hjärtinfarkt ja:: ja::
356. ((harkling))
357. (6.0)
358. A: ja vet [inte]
359. M: [m]
360. (13.0)
361. O: ((ohörbart))
362. S: ja de lite [som du sa] de hära de ORSAKAR [cancer] asså de e alla362. O: [((skrattar))]
367. A:
[m::]
368. O: ja tror också asså som T var inne på (.) så måste man känna nån om de ska bita
369. S: m::
370. O: ja har inte träffat nån av mina kompisar som råkat ut för de (.) då blir jag såhär371. S: >de blir lite< skrämselpropaganda (.) eller asså de äre ju
372. O: m
373. T: å sen som du var inne på också cancer är så vanligt nu (.) ja känner en som fick cancer nu å =
374. T: = hon har feströkt tre gånger i sitt liv (.) >å hade annars skött sig skitbra< å fick det ändå (.) =
375. T: = hon var ju helt knäckt över de för de >ba finns ingen anledning< (.) hon hade ja rökt som =
376. T: = en skorsten och hade fått cancer DÅ hade jag kunna acceptera de men ja har verkligen inte =
377. T: = gjort nå för å förtjäna de (.) å de tror jag man också bli avtrubbad av (.) att allt (.) alltså de =
378. T: = e alldeles för mycke cancer just nu (.) att man får de oavsett känns de som
379. A: m::
380. T: sen e väl de där jättetråkigt (0.2) men de e381. A: man382. T: nä man e inte drabbad av [de än]
383. A:
[m::]
384. S: m
385. A: ja tänkte på de där a de står nio av tio fall .hh em (.) de känns mer m:: (0.5) de känns =
386. A: = läskigare å läsa den här texten än å läsa nåt att rökning kan orsaka lung[cancer] (.) =
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387. O:
[m::]
388. A: = att visa liksom att de är nio [av] tio 389. O:
[m]
390. T: fast >jag får inte de å stämma< i mitt huve (.) >så många hela min släkt< har rökt det är inte =
391. T: = en jävel som har fått cancer (.) då är de också såhär stämmer verkligen de här (0.2) <eller =
392. T: = har de hunni dö av [nåt] annat> innan de vet man ju inte heller men393. O:
[m::]
394. T: för så många
395. O: (ohörbart) cancer iallafall
396. S: fast de e ju inte nio av tio som får lungcancer >utan de< e ju lungcancern å nio av tio av =
397. S: = dom [fallen] är (.) rökare
398. A:
[m::]
399. T: a::
400. S: så de spelar ju ingen (ohörbart)401. T: a:: de e sant
402. S: som fått men de blir ju ändå den (.) de e ju så man tänker [speciellt] om de står så då blir de en =
403. T:
[a::]
404. A:
[m]
405. S: = <liten luring>
406. A: m::
407. O: asså man vinklar ju allt till vad som passa en själv också
408. S: a::
409. O: asså man vinklar ju de till sen egna fördel [också] för att de ska kännas lite bättre å ta den där =
410. A:
[m::]
411. O: = ciggen
412. ((skratt))
413. O: så man kan ju få allt till att nä de är påhittat de finns inga studier på de eller de här har inte =
414. O: = ja läst
415. (5.0)
416. M: m (0.5) så till sist har vi de här två
417. (4.0)
418. O: >korta koncisa de gillar vi<
419. A: m:: (0.5) slagkraftiga
420. S: ja hh.
421. T: >me::n dom har varit slagkraf[tiga]< men den där rökning dödar (.) den (.) de [rör] inte mig =
422. O:
[m]
[nä]
423. T: = över huvud taget
424. A: ne
425. O: ne
426. T: å på den nedre (.) näej (,) säg inte till mig att ja ska sluta röka då tar ja en men då tar man en =
427. T: = till cigg ja blir [provo]cerad än att (.) a fan va smart de står ju [faktiskt] här på ciggpaketet
428. O:
[a::]
429. A.
[a::]
430. ((skratt))
431. S: då lägger vi ner de
432. A: [*ja*]
433. [((skratt))]
434. T: ja asså de e såhär näe
435. (4.0)
436. M: vem är det rökningen dödarå?
437. (2.0)
438. S: de står ju inte (1.0) där
439. O: nä (1.0) men de får man de e också så- här får man också440, Alla: mummel
441. A: tolkningsfråga
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442. T: de dödar [människor] (0.5) i världen
443. O: [m]
444. A: >ja tror säkert alla tolkar olika också< asså rökning dödar dödar mig som röker (.) kan man =
445. A: = också tänka bara [att a]
446. S:
[m::] men om de hade stått rökning dödar (.) dig (0.3) hade man tagi de =
447. S: = mer personligt
448. A: ja ne ja hade gjort de tror ja
449. T: för meningen blir ju så jävla löjlig
450. A: ((skratt))
451. O: >men då kan man skriva< du kommer dö på alla ciggpaket [asså de blir ju]
452. S:
[JA::] (1.0) me namn [också] =
453. A:
[*ja*]
454. S: = som på cola
455. ((skratt))
456. S: [rökning döda]r dig ((mummel))
457. A: [*a* precis]
458. ((skratt))
459. A: jaha ujujuj
460. ((skratt))
461. S: de skulle va nåt
462. A: M
462. S: om de anpassade sig
463. A: m
464. S: m
465. M: M (.) bra
566. T: ja tror de är fel marknadsföringsforum för de här (.) asså å sätta dom på ciggpaketet (.) 0
467. T: = man har ju ändå köpt de redan (.) å de E faktiskt inte så att man ba de här var smart ja =
468. T: = ska inte röka
469. O: nä de borde få ut de på nå annat sätt [än] de som e på
470. T:
[ja] (1.0) än på produkten liksom (.) >de e åhär< (.) =
471. T: = lite too late
Tid: 18.39
Under loppet av ca 3 minuter glider samtalet in på ett sidospår och är därför inte transkriberat. Den tiden
använde jag till att lägga fram samtliga hälsovarningar synligt på bordet.
Tid: 21.10
472. M: då har ja en lite snabb fråga (.) nu ligger dom ju här först å [sen] så =
473. S:
[m::]
474. M: = dom [här sist]
475. A: [m::]
476. M: vilka tycker ni är mest (0.5) vilka tar ni till er mest
477. O: de e väl de här me478. A: >hur många får man välja<
479, (2.0)
480. M: ja (2.0) säg (.) läs dom högt (3.5) lägga ut dom lite så man [ser]
481. A;
[m::]
482. (2.0)
483. A: ja tyckte de här me ditt ofödda barn var ganska
484. S: den
485. A: a::
486. S: m::
487. T: asså dom här skuldkänslorna biter ju faktiskt [hårdast]
488. O:
[a::]
489. T: asså när det visar att man skadar andra
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490. A: m::
491. O: den borde ta mest men tills man kommer till den dan man faktiskt vill ha barn de e då den =
492. O: = börjar bita men om man även inte ens vill ha barn varför ska ja då tänka på de där för =
493. O: = då
494. A: m::
495. O: eller asså även om de e hemskt
496. T: men om du passar nåns barn
497. O: jo jo
498. T: >så ställer du dig inte å tar [en] cigg framför ungen<
499. O:
[nej]
500. O: SÅ e det också
501. T: >asså de gö man inte< just för man vet att man skadar andra
502. O: ja (.) men de just de här texterna som riktar sig (.) mot andra
503. T: m::
504. O: där de inte bara drabbar en själv
505. T: m::
506. A: å de andra kanske gör de också den här rökning dödar till exempel (.) de handlar väl inte =
507. A: = bara om en [själv] men de framgår inte
508. O: [a::]
509. A: riktigt
510. O: nä
511. T: m::
512. O: för de där sjukdomarna tycker jag [inte] påverkar någonting
513. A:
[ne]
514. S: ja tyckte no ändå den (.) men de e ba för att ja är så rädd själv å bli blind
515. A: ((skrattar))
516. S: å plus att den den har inte ja sett förut
517. A: m:: nä
518. S: för dom andra ä vet ja
519. O: m::
520. S: alla finns ju inte på paketen men dom e- >dom gör de<
521. M: ä:: asså ä:: de e så att de här är e ju framtaget av EU kommissionens asså tobaksdirektiv =
522. M: = och sen e de upp till varje land å välja vilka som ska finnas och dom här två rökning =
523. M: = dödar å:: (0.2) sluta nu (.) DOM måste synas på varenda (.) ciggpaket
524. T: jo för den e ju525. S: den finns alltid ((ohörbart))
526. O: nu ser de ju ut såhär
527. T: ja dina har de ju förstört helt å hållet
528. O: ((skrattar))
529. O: men nu har de ju börja me de här sluta röka linjen synligt också
530. S: m::
531. ((hostning))
532. O: den har inte heller funnits me
533. S: m::
534. M: de [e ju nya ]
535. O:
[för de här] paketen e ju värre asså där kan ja mer ta till mig (ohörbart) me alla de =
536. O: = här [bild]erna e värre än texter
537. S:
[m::] (2.0) m::
538. T: >ja blir bara< provocerad (.) asså de e lite green peace som skickar hem såhär styckade sälar =
539. T: = till folk för att dom ska betala pengar (.) de e lite såhär (0.1) ja mår dåligt av de å då skulle =
540. T: = ja (.) ja vill inte ha de å blir förbannad för ja vet ja vill inte se de här
541. S: men de går inte (.) [bilder på båda sidorna]
542. O:
[bilder på båda sidorna] så de e bara *å sluta*
543. ((skratt))
544. T: ja får ha de i jackfickan
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545. ((skratt))
546. T: nä men man hittar ju ett sätt å lösa de för att de är provocerande liksom
547. S: m::
548. T: men e:: (1.0) nej (.) de får inte mig å sluta röka (.) de gör de inte (1.0) ne (2.0) å de gäller de =
549. T: = här jävla reklamerna (.) sluta röka (.) sugtabletterna >å ja må så dåligt varje gång<
550. ((skratt))
551. T: fruktansvärt dåligt
552. (2.0)
553. S: ja skulle säga den å den
554. A: m den här nio av tio skulle ja också e:: den tar mycket också tycker ja
555. S: m::
556. M: nio av tio och blindhet
557. S: m::
558. ((ohörbart))
559. (1.0)
560. T: ja tror de är värre me familj[en]
561. O:
[a::] jamen den där tycker ja nog
562. (2.0)
563. T: va konstigt att de inte står DIG dina barn de står ingenting om en själv
564. S: nej
565. A: de behövs inte
566. T: fast de e ändå ganska konstigt för att567. (4.0)
568. M: vad tänker ni då om de hära:: e:: den här texten
569. A: den tycker jag också tar ganska hårt
570. M: m
571. A: men de just de e nånting me ä:: (0.5) för att den här rökning orsakar hjärtinfarkt och rökning =
572. A: = ger förträgningar i blodkärlen de e ju samma grej egentligen eller de e ju samma budskap =
573. A: = liksom men de e nånting (.) men den me f förträgningar i blodkärlen som som påverkar =
574. A: = mig mer (.) vad [vet ja faktiskt inte]
575. T:
[men de väl för] att man är rädd för asså man vet att de e en ganska svår =
576. T: = grej att lösa tänker ja
577. A: a
578. T: asså:: (0.5) dåligt tandkött liksom de kan man gå å fixa hos tandläkarn (.) de e inte så man går =
579. T: = in å ba tja kan du fixa mina blodkärl [>liksom de e<] en ganska avancerad grej
580. A:
[ne::] (3.0) precis
581. T: så de e liksom man blir ju skrämd av [att] hamna de tillståndet också [tänker ja]
582. A:
[m::]
[a::]
583. (6.0)
584. M: vill ni tillägga nånting (4.0) ja tycker de va ganska intressant de här du sa e:: rökning kan =
585. M: = ö:: va ska ja e:: ska eller rökning skadar dig å dina barn
586. T: m::
587. M: att de hade vart bättre [((mummel))] på andra också
588. T:
[JA:: asså för att ]
589. (3.0)
590. S: de e väl själva röken va (.) inte rökning (.) de här måste handla om den [passiva]
591. A:
[.hh a]
592. T: [ja::]
593. O: [ja ty]cker ingen ingen av de här egentligen riktar sig till (.) asså direkt till en för man =
594. O: = känner sig inte direkt träffad själv (.) utan allt är väldigt [ö-]
595. T:
[ja] de är väldigt
596. O: övergripande liksom
597. A: a:: (.) de står inte du
598. O: för de e ingenting (ohörbart) mig liksom
599. S: nej
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600. (3.0)
601. T: ne nej för de hade vart en helt annan grej om de stått faktiskt (0.2) rökning ökar risken (.) =
602. T: = för att du blir blind
603. Alla: mm
604. T: än blindhet >blindhet blir liksom ba< ett begrepp (.) nä men de drabbar inte mig (.) ja de =
605. T: = finns de som är blinda men inte jag
606. A: ja tänker på ordet rökning som står överallt (.) rökning är här uppe nånstans (.) ja kan inte =
607. A: = riktigt greppa de (.) ja tänker inte på att jag röker m å rökning de är inte samma sak riktigt =
608. A: = (.) rökning e [nåt] såhär flummigt be[grepp] (.) tänker ja lite (.) om ni förstår va ja menar
609. S:
[m::]
[ja]
610. S: de hade vart bättre om de stod en cigg [mummel]
611. A:
[ja eller nånting]
612. O: man behöver liksom att de e lite mer613. S: som man använder
614. T: de blir lite- nä men de blir lite för stramt liksom
615. A: m::
616. T: in med slang
617. ((skratt))
618. T: ja men lite så att de faktiskt träffar (.) för de här blir ju väldigt619. O: de behöver [bli] personligt
620. T: m::
621. A: de tror ja också
622. S: m::
623. T: m::
624. O: m::
Tid: 28.20
Jag avslutar samtalet efter att sagt att jag inte har något mer att fråga och frågat om de har något mer att
tillägga.
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Bilaga 5. Bildanalyser på hälsovarningarna från det nya tobaksdirektivet (HSLF-FS 2016:77)
BILD 1.
Vad skildras?
På bilden ser vi ett par gulaktiga och svartfläckiga tänder. Tänderna som syns i mitten av bilden ser ut att vara
allvarligt skadade och de som är nämre den övre kanten på bilden något mildare skadade. Till vänster om tänderna
syns en bit av en överläpp och en mungipa, som följs av en bit av underläpp ner mot den nedre delen av bilden. Till
höger om tänderna syns en gom i det övre hörnet och en del av en tunga i det vänstra. Bilden är i färg. Till höger om
bilden syns en grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Det centrala som visas är de gulaktiga och svartfläckiga tänderna, som visas intill texten Rökning skadar tänderna
och tandköttet. Dessa två komponenter i texten samspelar starkt med varandra då texten förmedlar att dina tänder
kan skadas av rökning, och bilden förmedlar skadade tänder - förmodat pga rökning.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
en generell - tänderna - och en specifik - tandköttet. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer
och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten samspelar väl och ger eftertryck till varandra. Båda refererar till skadade tänder, och texten ger
även bildens skadade tänder en koppling till rökning. Den undre texten samspelar även den med både den andra
texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta röka - och på
så sätt slippa skador på tänderna och tandköttet.

BILD 2.
Vad skildras?
På bilden ser vi en man i övre medelåldern som är blek. Han blundar och har någon form av sjukhussak i munnen,
samt tejp över kinderna och käkarna som ser ut att hålla sjukhussaken på plats. Mannen är iklädd en vit tröja, och
ligger med huvudet på en vit kudde. Till höger om bilden syns en grå ruta med vii text, och nedanför den syns en gul
ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Mannens huvud ligger i mitten av bilden. Han ser ut att få medicinsk hjälp oralt och ser även ut att vara medvetslös.
Intill bilden visas den stora grå rutan med texten Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar. Dessa två
komponenter i texten samspelar med varandra då texten förmedlar att du kan bli allvarligt sjuk om du röker, och
mannen på bilden ser ut att vara allvarligt sjuk. Dock förmedlar inte bilden direkt att mannen skulle vara
funktionsnedsatt, vilket kan minska relationen mellan bilden och texten.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
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en generell - funktionsnedsättningar - och en specifik - stroke. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett
telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten samspelar till viss del. Båda refererar till sjukdomar, men endast texten refererar till
funktionsnedsättningar. Kopplingen till att rökning orsakar dessa blir vag då mannen skulle kunna vara sjuk på en
mängd olika sätt. Det som dock kopplar mannens sjukdom är att han får medicinsk hjälp oralt. Den undre texten
samspelar med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända
sig för att sluta röka - och på så sätt slippa bli sjuk.

BILD 3.
Vad skildras?
I mitten av bilden ser vi en man, en kvinna och ett barn. Mannen vars huvud syns längst till höger ligger ned och är
närmast kameran. Han är iklädd en sjukhusdräkt och har slangar in i näsan. Mannen tycks stirra ut i luften, medan
kvinnan och barnet tittar rakt på honom. I bakgrunden ser vi ett vitt skåp och en bit av en vit bänk med vitt kakel
ovanför till höger. Till höger om bilden syns en grå ruta med vi text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Mannen på bilden tycks vara sjuk och är markant blekare än kvinnan och barnet. Kvinnan och barnen har allvarliga
och oroliga ansiktsuttryck. Texten intill bilden lyder Sluta röka nu - lev vidare för dina nära och kära, och antyder i
relation till bilden att du som fortsätter att röka kommer hamna i samma situation som människorna på bilden
bredvid.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen uppmaning. Här finns inte den
grammatiska metaforen Rökning. Istället ser vi den abstrakta referenten röka och de genrella referenterna dina nära
och kära. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten samspelar till viss del. Båda refererar till att du kan drabbas av allvarliga hälsorelaterade
tråkigheter, och att det kommer göra dina nära och kära illa också. Kopplingen till att rökning orsakar detta blir
starkare när bilden och texten står bredvid varandra, och förmodligen för att du lättare kan relatera till
konsekvenserna av att röka när du ser en familj där en av familjemedlemmarna är sjuk. Den undre texten samspelar
med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända sig för att
sluta röka - och på så sätt slippa bli sjuk.
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BILD 4.
Vad skildras?
I bakgrunden tycks det vara en matt svart vägg. Framför väggen ser vi en man alt. en kvinna med brunt, kort hår,
iklädd en mörk tröja, med ansiktet i profil riktat mot höger. Mittemot mannen alt. kvinnans ansikte syns ett barn,
vilken mannen alt. kvinnan bär i sina armar. Barnet, iklädd en mörk huvtröja, har ansiktet riktat mot kvinnan och
grimaserar med ett negativt uttryck. Mannen alt. kvinnan håller en hand om barnet och mellan fingrarna håller hon
en tänd cigarett. Ur sin mun kommer det rök, vilken träffar barnet i ansiktet. Till höger om bilden syns en grå ruta
med vi text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Den vuxna personen på bilden tycks röka en cigarett och blåsa röken rakt i ansiktet på barnet. Barnet grimaserar ett
otycke till detta genom att hens mungipor går nedåt och hens ögonbryn även dom nedåt. Den vuxna personen ser
inte ut att reagera på detta. Intill texten i den grå rutan där ordet “barn” förekommer kan vi koppla barnet i bilden
och barnet i texten till varandra. Röken på bilden och röken i texten kopplas även dom. Barnets uttrycka kan vi
koppla till ordet “skadar”, som också förekommer i texten.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående. Här finns inte den grammatiska
metaforen Rökning. Istället ser vi den specifika referenten rök och de generella referenterna dina barn, din familj
och dina vänner. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden som visar en vuxen person som blåser rök på ett barn, vilken grimaserar ett otycke, samspelar väl med den
text som syns i den grå rutan. “Rök skadar dina barn [...]” blir mer handfast, då även bilden visar ett barn som inte är
glatt när röken träffar hen, vilket vi kan anta är orsaken till att barnet är missnöjt. Den undre texten samspelar med
både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta
röka - för att ens barn inte ska må dåligt.
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BILD 5.
Vad skildras?
På bilden ser vi en blond kvinnas huvud som täcker större delen av bildens yta. Kvinnans hår är rufsigt och hon
rynkar sina ögonbryn samtidigt som hennes mun tycks vara i en sorts “hostande form”. Nedanför hennes mun syns
en bit vitt papper eller en vi näsduk, vilken är fläckad med röda stänk. I mitten av kvinnans underläpp syns också en
röd fläck. Till höger om bilden syns en grå ruta med vi text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Då kvinnan tycks hosta och har ett missnöjt ansiktsuttryck samtidigt som en vit pappersbit (eller liknande) med röda
fläckar hålls framför hennes mun syns intill texten “Rökning skadar dina lungor” kan vi associera bilden till att
kvinnan har hostat blod pga. skadade lungor.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående. Här finns den grammatiska
metaforen Rökning, vilket också är en abstrakt referent. Den följs av den generella referenten “lungorna”. I den
undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten samspelar väl. Bilden tycks visa en kvinna som har fått ur sig något rött - troligtvis blod - och
detta kan associeras till skadade lungor vilket texten i den grå rutan säger att rökning orsakar. Den undre texten
samspelar med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända
sig för att sluta röka - och på så sätt slippa bli sjuk.

BILD 6.
Vad skildras?
I mitten av bilden syns innanmäte. Det är rött, blått och lite rosa-aktigt. I det övre vänstra hörnet syns ett metalliskt
objekt, liksom i det nedre vänstra hörnet. Metalobjekten tycks hålla isär ett lager med fett och hud som syns runtom
innanmätet. I det övre högra hörnet syns en vit text som lyder “Lungoperation” i versaler. Till höger om bilden syns
en grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Bilden som exponerar innanmäte under en operation och texten “lungoperation” får oss att tänka att det är lungor
som vi ser på bilden. I den grå rutan står det “Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer” vilket ytterligare får
oss att associera innanmätet med lungor och att det vi ser är en närbild på en lungoperation, vilket är något man själv
skulle kunna genomgå om man drabbas av lungcancer.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående. Här finns den grammatiska
metaforen Rökning, vilket också är en abstrakt referent. Den följs av den abstrakta referenten “orsaken” och
specifika referenterna “9” och “10”. Dessa följs av den genrella referenten “fall” och den specifika referenten
“lungcancer”. Den vita texten i bilden på lungorna i det högra hörnet är en specifik referent. I den undre texten
finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
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Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten har ett smått diffust samspel med varandra. Bilden på lungorna i sig kan vara svår att förstå vad
man faktiskt tittar på om det inte vore för den vita texten i högra hörnet som lyder “lungoperation”. Texten i den grå
rutan antyder även den att informationen berör lungor, men i dens fall krävs det att du inser att du kan behöva
genomgå en operation om du drabbas av lungcancer.
Den undre texten samspelar med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till
vart man kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa bli sjuk.

BILD 7.
Vad skildras?
På bilden ser vi en man som ligger i fosterställning. Han är naken och håller ena handen om sitt huvud och i den
andra håller han i ett täcke. Mannen ligger på ett gråaktigt ljust täcke. I bildens övre kant ser vi något som kan vara
vita lakan. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns en grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med
grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Mannen på bilden är centrerad. Han håller sig om huvudet med ena handen och håller hårt i täcket med den andra.
Han är naken och gömmer sitt ansikte. I den grå rutan till höger står det “Rökning ökar risken för impotens”. En
naken man och ordet impotens får oss att associera till sex och mannens gömda ansikte och fosterställning får oss att
associera till något som inte stämmer, till något som inte är bra.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är två abstrakta - rökning och
risken - och en specifik - impotens. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en
webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten i den grå rutan samspelar genom att båda relaterar det som skildras till sex. En naken man och
ordet impotens i samspel gör att vi kan associera bilden till fortplantning, och en inte lyckad sådan. Den undre texten
samspelar även den med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man
kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa skador på tänderna och tandköttet.
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BILD 8.
Vad skildras?
I mitten av bilden ser vi en människa som blundar. Personen är blek och tycks vara avklädd. I bildens övre kan ser vi
vit plast, liksom i bildens nedre kant. Vid den vänstra kanten ser vi plastbeklädda händer som tycks täcka över
personen på bilden med den vita plasten - troligtvis en lik säck. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns en grå
ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Personen på bilden tycks bli övertäckt av en liksäck av någon. Vi kan då förstå att personen är död. I den grå rutan
står det att “Rökning orsakar hjärtinfarkt” och vi kan då koppla rökning till att dö genom att man drabbas av
hjärtinfarkt.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
en specifik - hjärtinfarkt. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten samspelar väl och ger eftertryck till varandra. Båda refererar till dödlig utgång. Personen på bilden
genom att stoppas i liksäck, “hjärtinfarkt” i den grå rutan genom att det är allmänt känt som en vanlig dödsorsak.
Den undre texten samspelar även den med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger
hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa att drabbas av en hjärtinfarkt och
inte dö.

BILD 9.
Vad skildras?
På bilden ser vi en hals på en äldre person. I den övre delen av bilden ser vi en haka. Under hakan kan vi skymta en
skjortkant. På halsen syns ett hål i huden som är några cm i diameter. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns en
grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Personen på bilden har ett hål i sin hals. Detta, eftersom hålet är läkt och ser fint ut, kan vi koppla till att personen
får medicinsk hjälp för att andas eller liknande. Texten i den grå rutan säger att rökning orsakar mun- och
halscancer, och vi kan då koppla detta till att om du röker kan du behöva liknande medicinsk hjälp.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
två specifika - mun och halscancer. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en
webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden på personens hals antyder att hen får medicinsk hjälp för att kunna andas genom ett hål i sin hals. Detta kan
kopplas väl till texten i den grå rutan, där det står att “rökning orsakar mun- och halscancer”. En bild på en hals och
en text där ordet hals finns med gör att vi associerar dem med varandra och bilden och texten får ett tydligare
samspel med varandra. Den undre texten samspelar även den med både den andra texten och bilden, då den
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uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa drabbas av
det som bilden visar.

BILD 10.
Vad skildras?
På bilden ser vi en undersida av en fot där en tå och en bit av fotsulan är allvarligt skadad. Bakom foten ser vi ett
ben som tillhör en person som tycks sitta på en vit bänk. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns en grå ruta med
vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Bilden visar en allvarligt skadad tå och fotsula. Texten i den grå rutan säger att rökning förträgningar i blodkärlen,
och vi kan då koppla detta till att om du röker kan du drabbas av skador likt den på bilden. Här krävs det dock att du
har en förståelse för hur förträgningar i blodkärlen kan yttra sig. Möjligtvis kan bilden bidra till att du får en
förståelse för detta.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
två generellea - förträgningar och blodkärlen. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en
webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Här krävs det att du antingen redan har en förståelse för hur förträgningar i blodkärlen kan yttra sig, eller att du drar
en koppling till att förträgningar yttrar sig som på bilden intill. Det finns alltså ingen klar direkt koppling, men i och
med att de visar sig intill varandra så kan vi dra en slutsats att de ska höra ihop. Den undre texten samspelar med
både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta
röka - och på så sätt slippa drabbas av det som bilden visar.
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BILD 11.
Vad skildras?
På bilden ser vi en hand i den övre delen av bilden, vilken håller i en cigarett. Cigaretten tycks tryckas ned mot ett
vitt askfat som är placerat i mitten av bilden. I askfatet finns det aska. Askfatet står på något som är grått och som
täcker hela bakgrunden. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns en grå ruta med vit text, och nedanför den syns
en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Utifrån det vi ser kan vi anta att någon precis har rökt en cigarett eftersom en hand fimpar cigaretten i ett askfat. Vad
anledningen till att någon fimpar är oklart.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
en generell - fruktsamheten. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
På bilden ser vi en hand som fimpar en cigarett och texten i den grå rutan lyder “rökning minskar fruktsamheten”. Vi
kan koppla ihop ordet rökning med cigaretten på bilden, men huruvida bilden kopplar till “fruktsamheten” är inte
helt tydligt. Den undre texten samspelar även den med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller
ger hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa drabbas av det som bilden visar.

BILD 12.
Vad skildras?
På bilden ser vi en man och en kvinna som står tätt intill varandra. Mannen håller sin hand om kvinnans huvud och
kvinnan står lutad in mot mannens bröstkort. De är klädda i svarta kläder. Nedanför mannen och kvinnan syns en
liten vit likkista med vita blommor ovanpå locket. Till vänster om kistan står ett vitt ljus som är tänt. I det nedre
högra hörnet på kistan ser vi mannens andra hand som hålls emot kistan. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns
en grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Utifrån det vi ser kan vi anta att ett barn har dött och ligger i likkistan då den är så pass liten. Kvinnan och mannen
som syns på bilden har en hållning och ansiktsuttryck som tyder på att de hade en relation till barnet som ligger i
kistan. Texten intill bilden talar även om att ett barn kan dö pga rökning, vilket bidrar till förståelsen av vad som
sker i bilden.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är en abstrakt - rökning - och
en generell -barn. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Bilden och texten i den grå rutan samspelar väl då vi kan anta att kvinnan och mannen har en relation, möjligtvis
föräldrar, till barnet som ligger i likkistan och således har gått bort så som de grå rutans text varnar för. Den undre
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texten samspelar även den med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till
vart man kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa drabbas av det som bilden visar.

BILD 13.
Vad skildras?
På bilden syns en närbild av ett öga. Ögats iris tycks vara täckt av en grå hinna och vara omringad något gulaktigt.
Bilden är i färg. Till höger om bilden syns en grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Ögat som syns på bilden ser ut att ha begränsad syn på grund av en grå hinna som täcker irisen.
Vilka retoriska grepp används?
De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är en grammatisk metafor - rökning. De referenter som finns i texten är två abstrakta - rökning och
risken - och en generell - blindhet. I den undre texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Ögat som vi ser på bilden ser ut att ha begränsad syn pga den grå hinnan som täcker irisen. Texten i den grå rutan
lyder att “rökning ökar risken för blindhet” vilket även hänvisar till en begränsad syn. Bilden och texten samspelar
alltså väl. Den undre texten samspelar även den med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger
hänvisningar till vart man kan vända sig för att sluta röka - och på så sätt slippa drabbas av det som bilden visar.

BILD 14.
Vad skildras?
På bilden syns en ett mycket ungt barn. Barnet har ett bekymrat ansiktsuttryck samt en blå napp i munnen. På
nappen ser det ut att sitta en tänd cigarett. Barnet är klädd i vita kläder. Bilden är i färg. Till höger om bilden syns
en grå ruta med vit text, och nedanför den syns en gul ruta med grå text.
Hur är fotografiets inre kontext uppbyggd?
Barnet på bilden ser ut att röka en cigarett, och inte vara glad. .
Vilka retoriska grepp används?
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De retoriska greppen i den övre texten intill bilden är av språkhandlingen påstående, med en materiell process där
förstadeltagaren är ett barn. De referenter som finns i texten är tre generella - barn, rökare och själva. I den undre
texten finner vi en uppmaning, ett telefonnummer och en webbadress.
Hur samspelar text och bild?
Texten i den grå rutan som lyder “barn till rökare röker oftare själva” samspelar väl med det barn som ser ut att röka
på bilden intill. Dock kan bilden anses något löjlig, då barnet är i en ålder då hen fortfarande använder napp, och kan
därför förmodas inte ha valt själv att ta den cigaretten som syns vid barnets napp. Den undre texten samspelar även
den med både den andra texten och bilden, då den uppmanar till eller ger hänvisningar till vart man kan vända sig
för att sluta röka - och på så sätt slippa att ens barn ska börja röka.

Samma för samtliga bilder:
I vilken yttre kontext uppträder det?
Bilden och texten syns på cigarettpaket sedan 20 maj 2016 efter det nya tobaksdirektivet. De cirkulerar alltså i
samhället, både hos privatpersoner och i butiker.
Vem är sändaren?
Sändaren är EU-direktivet. Bilderna används i alla EU-länder som använder bilder på sina cigarettförpackningar.
Vem vänder sig bilden till?
Bilden vänder sig till den som röker eller som är på väg att ta en cigarett.
Vad är syftet?
Det nya EU-direktivet av tobaksprodukter syftar till att göra tobaken mindre lockande. Bilderna är bl.a. tänkta
minska frestelsen hos barn att börja röka, men också att få tidigare konsumenter att minska eller sluta helt med sin
tobakskonsumtion.
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