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Abstract 
!
This paper examines constructions of identities in Swedish news paper articles concerning the 

European Unions’s Tobacco Products Directive. Using critical discourse analysis (CDA) 

supported by theories of discourse, semiotics and identity formation, this paper argues that 

constructions of a Swedish ”Us” are distinguished from a non-Swedish ”Them”. These 

constructions depends on categories such as use of tobacco, science, history and war, which 

are frequently used in the discourse to separate ”Us”, ”the good” from ”Them”, ”the bad”. By 

doing so, these constructions support interests of, for example, the Swedish tobacco industry, 

while disadvantaging others. The results demonstrate five different identity positions 

inherented in the construction of ”Us” and ”Them”.  

 

Keywords: Tobacco Products Directive, European Union, national identity, snus, news, 

critical discourse analysis 
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1. Inledning 
Vintern 2012 startade Aftonbladet tillsammans med en rad svenska kändisar ett ”snusuppror”: 

Maria Montazami, Peter Settman och Robert Aschberg fotas när de skriver under tidningens 

namnlistor, som ska få regeringen att agera mot EU:s förslag som ”hotar” det svenska snuset. 

Anledningen till upproret är EU-kommissionens nya tobaksdirektiv som påstås förbjuda alla 

tobaksvaror med mindre än 85 procent tobak. Det svenskproducerade snuset, som Robert 

Aschberg är van vid, innehåller bara 50 procent tobak – och läsarna uppmanas ansluta till 

upproret (Aftonbladet, 7 december 2012).  

   Som vi ska se, är upprinnelsen till ”snusupproret” endast en av en rad uppmärksammade 

händelser som i svenska medier kommit att beskrivas som ”hot” mot det svenska snuset. Det 

är ovanligt att andra lagförslag från Europeiska unionen får lika stor uppmärksamhet som 

tobaksdirektivet: snarare visar EU-medborgare ett svagt intresse för de flesta europeiska 

politiska frågorna (Inthorn, 2006:74). Att vi ägnar EU-beslut lite uppmärksamhet innebär en 

skevhet, eller diskrepans, mellan det faktum att nationalstaten tycks vara av störst vikt i 

medborgares politiska identifikation, samtidigt som EU får allt större inflytande på européers 

dagliga liv (Olausson, 2010:139). Att EU-medborgare står mentalt ”långt ifrån” den politiska 

makten som bestämmer över dem är, som vi ska se, allt annat än oproblematiskt.  

   Europeiska unionen skapades som ett fredsprojekt i mitten av 1900-talet i det då sedan 

länge krigshärjade Europa (Beck, 2006:175). I dag är 28 länder medlemmar, och med den 

etniska, kulturella och sociala mångfalden som ryms inom unionen (och de enskilda ländernas 

ekonomiska intressen) blir det demokratiska och fredliga projektet – som EU ska representera 

– en svår uppgift (Salovaara-Moring, 2009:9). EU har som politisk institution makt över EU-

medborgare, men är beroende av symboliska och diskursiva representationer för att få mandat 

att behålla den politiska makten (Thompson, 1995:15). Från EU-kommissionens sida menar 

man att en känsla av ”europeisk identitet” bland europeiska medborgare skulle leda till ökad 

debatt, större intresse för EU-frågor och i längden ökad demokratisering – vilket vi anses 

sakna i dag (Gripsrud, 2007:480; Europeiska kommissionen, 2001). 

   Som komplement till de officiella EU-symbolerna (flagga, sång, ”EU-dag”) – som varken 

tilltalade det europeiska folket, eller inrättade den eftersträvade känslan av gemenskap – 

föddes således den tecknade superhjälten Captain Euro i slutet av 1990-talet. Seriefiguren 

skapades av spanjoren Nicolas De Santis på uppdrag av EU, och var tänkt att förstärka unga 

EU-medborgares europeiska identitet och attityd till unionen, samt förbereda det europeiska 

folket på euro-valutans införande i början på 2000-talet (Fornäs, 2011:28). Med mottot att 
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”bekämpa ondska med intellekt, kultur och logik – utan våld”, och med en ärkefiende vid 

namn ”Dr D Vider”, skulle Captain Euro tjänstgöra som ett symboliskt förkroppsligande av 

den ”europeiska sammanhållningen” och de ”europeiska gemensamma värderingarna” 

(Ibid:29). Har Captain Euro lyckats korsa de starka nationella gränserna och skapat en 

transnationell europeiskt gemenskap i fallet med tobaksdirektivet – eller överskuggas den 

”europeiska sammanhållningen” av nationella intressen? 

   ”Snusupproret” och den resterande svenska rapporteringen om tobaksdirektivet är med 

största sannolikhet specifik för Sverige, flera studier visar att skillnaderna i 

medierapporteringen om EU-frågor är stor mellan medlemsländerna – vilket anses 

problematiskt för den europeiska demokratin (Oberhuber et al., 2005:258; D’Haenens, 

2005:438; Machill, Beiler & Fischer, 2006:70). Nyhetsmediers domesticering av EU-

gemensamma frågor innebär att den svenska mediediskursen om EU:s förslag till 

tobaksdirektiv har ett anpassat, ”försvenskat” fokus. I ljuset av att diskurser är en viktig del i 

konstruktion av identitet, och att medier är en arena för kampen mellan olika ideologier 

(Williams, 2003:150), är det av intresse att undersöka vilka identitetspositioner som 

konstrueras i den svenska mediediskursen om ett av EU:s politiska maktanspråk – det 

gemensamma tobaksdirektiv som medlemsstaterna senare ska implementera i respektive 

inhemska regelverk. Finns ett gemensamt europeiskt ”vi” i diskursen, eller vilka är egentligen 

”vi” som måste skydda ”oss” från ”deras” hot?  

1.1 Bakgrund 
Hösten 2013 röstade EU-parlamentet fram ett nytt tobaksdirektiv, som ska ersätta det gamla 

direktivet med benämning 2001/37/EG, från 2001. Diskussionerna om det nya direktivet – 

som innebär att samtliga EU-länder inom några år måste stifta nya tobakslagar – har i den 

svenska mediediskursen gått från att handla om den svenska regeringens kamp för att häva 

exportförbudet av snus, till kampen för självbestämmanderätt över det svenska snusets 

innehåll. Den svenska medierapporteringen har till stor del handlat om snustobak, och inför 

EU:s förhandlingar och omröstning av tobaksdirektivet, beskrevs händelsen ofta i termer av 

”striden om det svenska snuset” (se exempelvis Expressen, 21 juni 2013).  

   Det var i december 2012 som EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv lämnades 

över till EU-parlamentet, där bland andra följande förändringar då förordades (Statens 

folkhälsoinstitut 2012): 1) förbudet mot snus bibehålls, utom när det gäller Sverige som har 

ett undantag; 2) snusprodukter med karaktäristisk arom får inte säljas, och hälsovarningar ska 

finnas på förpackningens största sidor; 3) elektroniska cigaretter får säljas men måste förses 
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med hälsovarningar; och 4) cigaretter och rulltobak ska förses med en hälsovarning i bild och 

text som täcker 75 procent av förpackningens fram- och baksida. Det är framför allt de två 

första förslagen som skapar debatt i Sverige. Den upplevda diskrepans som råder mellan det 

faktum att Sverige har en undantagsregel för snus, och det nya förbudet av snusprodukter med 

karaktäristisk arom klingar illa i svenska öron. Men för att riktigt förstå den osynliga gräns 

som med det nya direktivet passerats behöver vi en resumé.  

   Historien om regleringen av det svenska snuset sträcker sig från 1990-talet, då försäljningen 

av våtsnus förbjöds i EU år 1992. För Sveriges del förhandlades ett undantag inför EU-

medlemskapet 1995, som tillät fortsatt snusförsäljning i Sverige – även om exportförbudet till 

andra EU-länder kvarstod (Sveriges riksdag, 2013), men sedan EU-medlemskapet har 

samtliga svenska regeringar önskat häva exportförbudet genom att åberopa principerna för 

”fri rörlighet av varor” (Regeringskansliet, 2011). 2003 gick tobaksbolaget Swedish Match till 

EU-domstol för att få snusförbudet i EU upphävt. Tobaksbolaget hade då uppbackning av den 

svenska regeringen när de hävdade att det svenska snuset var diskriminerat på den europeiska 

marknaden, men förlorade ändå (Swedish Match, 2004). När förslaget till nytt tobaksdirektiv 

presenterades vintern 2012 stod det klart att många snusprodukter skulle komma att förbjudas 

på grund av EU:s krav på minst 85 procent tobaksinnehåll (Sveriges Radio, 2012a). Sveriges 

handelsminister Ewa Björling meddelade senare att uppgifterna om EU:s krav varit felaktiga 

(Sveriges Radio, 2012b), och fortsatte tillsammans med regeringen kämpa för att få bort 

exportförbudet av snus.  

   Det skulle dröja till sommaren 2013 innan den svenska regeringen slutligen gav upp hoppet 

om en svensk snusexport, och fokus kom i stället att hamna på landets självbestämmanderätt 

över snusprodukterna vars existens nu hotades av EU:s förbud mot ”karaktäristiska 

smaktillsatser” (Europaportalen, 2013). En vecka senare möttes de europeiska 

hälsoministrarna för ett möte i Luxemburg, där Sverige i förslaget till tobaksdirektivet 

”äntligen” lyckades få med ett skriftligt undantag för snuset (Sveriges Radio, 2013). Den 8 

oktober röstades direktivet igenom. I den klubbade lagen fastställdes att Sverige självt ska få 

reglera innehållet i snus, eftersom försäljning av tobaksvaran (även fortsättningsvis) bara är 

tillåten här (Tobaksfakta, 2013), och historien om ”striden om det svenska snuset” tar således 

slut där den egentligen började: statusen förblir oförändrad. Men med vilka medel 

rättfärdigades det mediala ”kriget” om det svenska snuset?  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka de diskursiva konstruktioner av identitetspositioner 

som förekommer i den svenska medierapporteringen om EU:s tobaksdirektiv. Detta görs 

genom att analysera vilka mekanismer som används för att skapa ett gemensamt ”vi” i 

mediediskursen. Det övergripande målet med studien är att med fokus på svensk 

medierapportering komplettera forskningsfältets kunskaper om hur identitet skapas i 

mediediskursen om EU-frågor, samt att bidra med kvalitativa data till den medieforskning 

som behandlar ”EU i medier” – ett fält som till störst del består av kvantitativa studier och 

resultat. Med hjälp av en kritisk diskursanalytisk metod undersöks hur, eller med vilka 

mekanismer identitetspositioner skapas. I studien besvaras följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilka framträdande identitetspositioner konstrueras i den svenska rapporteringen om  

    EU:s tobaksdirektiv?  

    I analysen fokuseras och diskuteras särskilt nationella/transnationella dimensioner av  

    identitetspositionerna. 

2. Hur konstrueras dessa identitetspositioner? 

    Här analyseras vilka mekanismer eller teman som fungerar som verktyg vid konstruktion  

    av identitetspositioner. Exempelvis kan temat ”krig” fungera som ett verktyg vid  

    konstruktion av olika identitetspositioner. 

3. Vilka intressen gynnas respektive missgynnas av dessa konstruktioner? 

    Här kan ett gynnat intresse tillhöra exempelvis tobaksindustrin, samtidigt som intressen för  

    hälsofrämjande arbete missgynnas. Andra exempel kan vara nationellt/europeiskt  

    politiska, främlingsfientliga eller marknadsliberala intressen, som gynnas respektive  

    missgynnas.   

1.3 Avgränsningar 
I studien analyseras material nyhetsartiklar – därmed innefattas alltså inte debatt-, analys- 

eller kröniketexter i det analyserade materialet. Studiens syfte är att identifiera de 

konstruktioner av identitetspositioner som förekommer, och således utelämnas övriga – dock 

intressanta – ideologiska anspråk som faller utanför ramen ”konstruktion av identitet”. Med 

en kritisk diskursanalys – som utelämnar undersökning av produktion och reception – 

studeras ideologiska anspråk i diskursen i sig. Hur läsare de facto tolkar och påverkas av 

medietexterna faller utanför denna studies omfattning, liksom analyser av redaktionernas 



Striden om det svenska snuset    5 

produktion av medietexterna. I denna studie jämförs inte den svenska rapporteringen om EU:s 

tobaksdirektiv med rapporteringen i andra länder. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Med bakgrund, syfte och frågeställningar klargjorda diskuteras i följande kapitel den 

forskning som finns inom ämnesområdet. I kapitel tre presenteras de teoretiska 

utgångspunkter studien bygger på: teorier om diskurs, makt och ideologi samt teorier om 

nationella och transnationella identitetspositioner. Därefter följer ett kapitel med motivering 

till urval av, samt redovisning av det studerade materialet. I kapitel fem diskuteras kritisk 

diskursanalys som metod samt förekommande metodproblem. Studiens resultat presenteras 

med hjälp av kategorierna tobaksanvändning, vetenskap, historia samt krig i kapitel sex, följt 

av ett kapitel med en diskussion av resultatet. Studiens slutsatser diskuteras i kapitel åtta, och 

sist i uppsatsen presenteras en sammanfattning.   

!
2. Tidigare forskning: EU-ämnen i medier 
Nedan tar vi avstamp i forskningen om en eventuell europeisk sfär, i syfte att förklara 

problematiken kring det faktum att europeiska medborgare befinner sig mentalt ”långt från” 

den politiska makten i Bryssel, där nationella skillnader i rapporteringen om EU-

gemensamma frågor anses ha en avgörande roll. Hur EU-frågor framställs i medier har hittills 

undersökts med främst kvantitativa innehållsanalyser, men en kvalitativ tradition går nu att 

skönja, som ett komplement och en motreaktion till detta. Vidare presenteras en studie som 

behandlar huruvida vi påverkas av positiva/negativa nyhetstexter om EU, följt av en 

presentation av denna studies positionering inom forskningsfältet.  

2.1 En europeisk sfär 
Flera studier visar alltså att skillnaderna i medierapporteringen om EU-frågor är stor mellan 

medlemsländerna (Oberhuber et al., 2005:258; D’Haenens, 2005:438; Machill, Beiler & 

Fischer, 2006:70). Sedan 1990-talet har ett växande kvantitativt forskningsfält inom medie- 

och kommunikationsforskningen intresserat sig för frågan om en existerande europeisk publik 

sfär (Machill, Beiler & Fischers, 2006:66). Teoribildningen kring en eventuell europeisk 

”public sphere” (och i förlängningen en europeisk identitet) handlar om hur begreppet ska 

förstås, hur medier kan vara med och skapa den, samt vilken inverkan den kan ha på 

europeiska medborgare (se exempelvis Polonska-Kimunguyi & Kimunguyi, 2011; Gripsrud, 

2011 för en diskussion om hur TV bidragit till utvecklingen).  
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   Bakgrunden är att den Europeiska unionens politiska inflytande över EU-medborgare ökar, 

samtidigt som EU-medborgare fortfarande visar ett svalt intresse för EU-frågor – vi 

identifierar oss sällan som ”européer” (Inthorn, 2006:74). Många kvantitativa mediestudier 

inom fältet tar utgångspunkt i hur gemensamma EU-frågor porträtteras i olika europeiska 

medier: erbjuds exempelvis en svensk och en fransk EU-medborgare samma bild av 

händelsen? (D’Haenens, 2005). Det är Habermas idé om en publik sfär, eller ”Öffentlichkeit”, 

som ligger bakom debatterna om medborgares möjligheter till meningsutbyte, diskussion och 

skapande av konsensus. En ideal publik sfär är enligt Habermas ett institutionellt garanterat 

utrymme där människor kan kommunicera utan att kommunikationen riskerar att bli 

”förvrängd” av hot eller våld. I dag har public service karaktärsdrag som kan likna en publik 

sfär i Habermas mening, eftersom regeringar inte bör eller kan lägga sig i vad som sänds 

(Balnaves, Shoesmith & Donald, 2009:104). 

   Att skillnaderna i medierapporteringen om EU-frågor är stor mellan medlemsländerna 

kopplas ofta till frågan om demokrati (Trenz, 2004:292; Olausson, 2010:139) – olika 

nyhetskonstruktioner skapar exempelvis olika förväntningar på EU i olika länder (D’Haenens, 

2005:438). Inom forskningsfältet ses den europeiska publika sfären – och den europeiska 

identiteten – som avgörande för demokratin (Trenz, 2004:292). Också från EU:s styre 

understryker man att en känsla av europeisk identitet bland europeiska medborgare skulle leda 

till ökad debatt, större intresse för EU-frågor och i längden ökad demokratisering (Gripsrud, 

2007:480; Europeiska kommissionen, 2001). I grunden handlar det om att demokrati är 

avhängig en gemensam europeisk plattform där människor får tillgång till relevant 

information och en möjlighet att debattera (Europeiska kommissionen, 2001:11), vilket kan 

likställas med forskningsfältets syn på en publik sfär.  

!!!De forskare som visar att skillnaderna i medierapporteringen om EU-frågor är stor mellan 

medlemsländerna (Oberhuber et al., 2005; D’Haenens, 2005; Machill, Beiler & Fischer, 2006) 

menar alltså att detta har en negativ inverkan på demokratin i Europa. Således ser Trenz 

(2004) positivt på resultaten av en innehållsanalys av 11 europeiska tidningar, där över 35 

procent av alla politiska nyheter handlar om EU. Han menar att detta visar på ett brett intresse 

för EU-frågor (Ibid:297) – en bild som förstärks av att många tidningar skriver om samma 

EU-ämnen, vilket ger en (dock otydlig) indikator på en ”enhetlig bild” i Europa (Ibid:307).  

   I detta kvantitativa forskningsfält finns dock ett problematiskt antagande: mätningen av den 

europeiska identiteten förenklas till att handla om ökad rapportering om EU-frågor i 

medierna. Som Olausson (2010:139; 2013:1289) påpekat, framkommer det i flera studier att 

ju mer frekvent förekommande EU-ämnen är i medier, desto mer talar det för en existerande 
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europeisk publik sfär och en europeisk identitet. Detta synsätt är problematiskt eftersom det 

förutsätter att rapportering om EU:s tobaksdirektiv i fler europeiska länder per automatik 

leder till ett kollektivt ”europeiskt perspektiv” (och en starkare europeisk identitetsposition), 

vilket alltså inte behöver vara fallet – nyhetsämnet tolkas snarare olika av redaktioner och 

läsare i olika länder (Schlesinger, 2009:76).  

   Studier om EU-frågor i medier domineras fortfarande av kvantitativa metoder (Olausson, 

2010:139), vilket Machill, Beiler & Fischers (2006) kvalitativa metaanalys av 17 kvantitativa 

innehållsstudier – alla med fokus på förekomsten av EU-ämnen i olika europeiska länders 

medier – bevisar. Därför ska vi nu titta på resultat från de viktigaste kvalitativa studierna av 

Europeiska unionen i medier.  

2.2 Den starka nationella identitetspositionen  
Inom det kvalitativa forskningsfältet av ”EU i medier” är diskurser – och konstruktion av ett 

europeiskt ”vi” – i rapporteringen om Turkiets eventuella medlemskap i EU under år 2004 ett 

vanligt förekommande studieobjekt (Wimmel, 2009; Negrine et al., 2008). Så har exempelvis 

Inthorn (2006) undersökt hur brittiska och tyska tidningar rapporterar om Turkiets ansökan 

om EU-medlemskap, genom att titta på hur mediediskursen definierar en ”europé”. Hon visar 

att EU-medborgare på ett övergripande plan visar svagt intresse för europeiska frågor – de 

identifierar sig sällan som ”européer” (Ibid:74), förutom när den europeiska identiteten 

utmanas och ”riskeras” att omdefinieras (exempelvis när ett ”o-europeiskt” land försöker få 

tillträde till ”vår” europeiska identitet) (Ibid:72). Oberhuber med flera (2005) visar med en 

kritisk diskursanalys på stora nationsskillnader i rapporteringen om EU:s ”Intergovernmental 

Conference” i Bryssel år 2003 (2005:257). Den enda gemensamma likheten mellan 15 

undersökta europeiska tidningar är representationen av europeisk politik som en ”maktkamp 

mellan medlemsländer” (Ibid:263). I rapporteringen om toppmötet framkommer framför allt 

tre – för min studie intressanta – representationer: nyligen nämnda Europa som en maktkamp, 

personifiering av länder samt Europa som en metafor för ”kamp” (Ibid:259). I denna studie 

undersöks hur rapporteringen om (stora) EU:s tobaksdirektiv påverkar (lilla) Sverige, vilket är 

intressant i termer av makt: finns häri en kamp mellan Sverige och andra medlemsnationer? 

   Olausson (2010) undersöker europeisk identitet från ett nytt perspektiv. Här är det inte en 

EU-fråga som utgör studieobjektet, utan hur rapporteringen om (de internationella) 

klimatförändringarna kan bidra till konstruktionen av en europeisk identitet (Ibid:139). Med 

diskursanalys och teorier om politisk och symbolisk makt undersöker Olausson Aftonbladet 

och Rapports rapportering om klimatförändringar. I speciellt Rapport används den redan 
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etablerade nationella identiteten för att introducera en europeisk motsvarighet (en så kallad 

förankringsmekanism). Men den nationella identitetspositionen visar sig dominera – 

klimatförändringar framställs främst som ett nationellt problem (Ibid:146f). Studien visar 

vidare att distinktionen mellan ”vi” och ”dem” förstärks av militäriska begrepp (Ibid:143), 

vilket blir intressant i termer av ”striden om det svenska snuset” (Expressen, 21 juni 2013).  

   Olausson (2013) menar att forskningsfältet i sökandet efter en transnationell, europeisk 

identitet bör leta där EU-ämnen kopplas samman med nationella villkor, men att hon med 

detta inte menar domesticeringar av ämnen av typen ”vad kommer hända med svenskt snus 

när EU reglerar det?” (min översättning), vilket hon menar bidrar till ”reproduktion av ett 

nationellt tankesätt” (Ibid:1289). Det är precis här denna studie tar vid. Antagandet att 

domesticeringen av EU:s tobaksdirektiv leder till reproduktionen och gynnandet av en 

nationell identitetsposition kräver vidare utredning. Som Olausson (2013:1289) påpekar, är 

det mest troligt att det nationella perspektivet har den hegemoniska positionen i nyhetsartiklar 

med fokus på snus. Men i Sverige använder lika många personer snus och cigaretter: en 

miljon röker och nästan lika många snusar (Statens folkhälsoinstitut, 2013). I ljuset av detta 

borde domesticeringen av EU:s tobaksdirektiv ha lika stort fokus på vad som kommer hända 

med cigarettvaror som med snusvaror. Är det så? Vilken tobaksvara får störst utrymme i 

mediediskursen, och varför? Kan vi med idén om konstruktion av identitet (kollektivt minne, 

”vi” och ”dem”) förklara varför vissa frågor får mer utrymme? Vilka maktstrukturer gömmer 

sig i detta, eller med andra ord, vems intressen gynnas av detta? 

   De Cillia, Reisigl & Wodak (1999; se även Wodak, 2009) har med CDA undersökt hur just 

nationell identitet konstrueras och reformeras i politiska tal, nyhetsartiklar och vardaglig 

diskurs i Österrike, under perioden innan det österrikiska folket röstade om medlemskap i EU. 

Med teorier om att nationell identitet bygger på ett ”collective memory”, en gemensam 

historia (Ibid:154), visar de hur den för Österrike så historiskt viktiga neutraliteten (Ibid:158) 

faktiskt tillskrivs en ny, EU-gemensam innebörd i politikers tal inför valet (Wodak, 

2009:199). Författarna pekar på att österrikiska medborgares identitet transformerats efter 

EU-inträdet, även om de fortfarande är ambivalenta i frågan om den österrikiska neutraliteten 

(Ibid:199). Detta är intressant ur ”det svenska snuset”-perspektivet. Innehåller diskursen om 

den svenska tobaksvaran influenser av EU-relaterade normer och värderingar, eller handlar 

det uteslutande om ett nationellt perspektiv? 
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2.3 Påverkan 
I mitten av 2000-talet var 167 svenska medborgare med i ett experiment om hur hårt vinklade 

EU-nyheter påverkar personers identitet (Bruter, 2009). Sverige ingick som ett av de 

studerade länderna, tack vare dess ”traditionellt EU-skeptiska inställning” (Ibid:1509). Under 

2,5 års tid undersökte Bruter hur negativa eller positiva nyheter, samt symboler av EU 

påverkar vår europeiska identitet, och kunde visa att konsekvent exponering av 

positiva/negativa nyheter om EU och Europa har en motsvarande positiv/negativ effekt på 

individers europeiska identitetsposition (Ibid:1514). De svenska deltagarna visade i början av 

experimentet, i likhet med de brittiska deltagarna, en stor skepsis till det vinklade materialet. 

Men slående för studien är att effekten av de vinklade nyheterna visade sig först efter sex 

månader – och då med råge. De svenska deltagarna visade sig här vara mest påverkade av 

mediematerialet, vilket av Bruter förklaras med att deltagarna inte längre ”var på sin vakt” 

(Ibid:1519). För medieforskare dras tankarna till Stuart Halls encoding/decoding-modell, och 

med viss försiktighet hävdar jag att Bruters resultat är viktiga eftersom den bild svenska 

medier förmedlar om tobaksdirektivet får en ”reell” effekt: den kan mycket väl kan gynna och 

missgynna olika identitetspositioner. 

2.4 Studiens bidrag 
Som ett kvalitativt inslag i det forskningsfält som mestadels består av kvantitativa studier, 

bidrar denna studie med kvalitativa resultat av hur identitetskonstruktioner skapas i den 

svenska mediediskursen. Genom att ta utgångspunkt i EU-kommissionens förslag till nytt 

tobaksdirektiv undersöks ett outforskat område när det gäller nationella och transnationella 

identitetspositioner. Som tidigare nämnts, är det av vikt att undersöka huruvida Olaussons 

(2013:1289) uppfattning – att det nationella perspektivet har den hegemoniska positionen i 

rapportering om snus – verkligen stämmer. Olikt andra studier inom fältet genomförs denna 

studie med hjälp av en kritisk metod som tillåter mig svara på frågorna om vilka 

identitetspositioner som konstrueras i den svenska rapporteringen om EU:s tobaksdirektiv, 

hur de konstrueras, samt vilka intressen som gynnas/missgynnas av dessa konstruktioner.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
För att undersöka vilka identitetspositioner som konstrueras (och hur), tar jag hjälp av teorier 

om diskurs, identitet och semiotik. Begreppen nationell, transnationell och kollektiv identitet 

hjälper oss tillsammans med kollektivt minne att förstå vad som kännetecknar en 
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identitetsposition och hur de konstrueras. Med begreppen ideologi, makt, diskurs och 

hegemoni kan vi också förstå hur konstruktion av identitet innefattar komplexa 

maktrelationer. Roland Barthes bidrag till semiotiken hjälper oss förstå hur bilder fungerar 

ideologiskt i anslutning till texter. Nedan presenteras dessa teorier.  

3.1 Kritisk diskursanalys  
Kritisk diskursanalys (CDA) är förutom en metod också en vetenskaplig teori som handlar om 

hur ideologi genomsyrar språk (Berglez & Olausson, 2008:123). I sin neutrala form ses 

ideologi som ett tankesystem, ett system av tro eller system av symbolik inom social eller 

politisk praktik (Williams, 2003:146), men för Marx är ideologi i stället starkt förknippat med 

idén om makt mellan människor och grupper. Här ses vissa grupper använda sin ideologiska 

makt, det vill säga sin förmåga att presentera världen på ett visst sätt, för att hindra andra 

grupper att erhålla en sann bild av hur världen är beskaffad (Ibid:147). I detta fall ses ideologi 

som ett sammanhängande idésystem som berättigar maktstrukturer, men utanför den 

marxistiska teorin har ideologi kommit att betyda det mer övergripande ”sammanhängande 

tankesystem om samhället” (Berglez & Nohrstedt, 2009:36). van Dijk (1998:24f) pekar på hur 

svårfångat begreppet är, och erkänner att vi – trots den gedigna litteraturen på ämnet – inte vet 

hur ideologier ser ut. Det vi kan titta på är i stället typiska strukturer i ideologier: exempelvis 

innefattar många gruppideologier (precis som konstruktioner av identitet) representationer av 

”vi” och ”dem”. Gruppideologier bygger på den värdegrund medlemmarna i en social grupp 

delar: vad som är rätt och fel, sant och falskt. När intressekonflikter uppstår bildas inte helt 

oväntat en föreställning om att ”vi” är goda och har rätt, och att ”de” är onda har fel (van Dijk, 

1998:25). I denna studie hjälper ideologibegreppet oss förstå hur vissa särintressen gynnas av 

konstruktioner i rapporteringen om EU:s tobaksdirektiv. De identitetspositioner som 

konstrueras i analysmaterialet är – om de framställs som ”naturliga” – en effekt av ideologier 

som blivit förgivet tagna. 

3.1.1 Makt    

Makt ses som förmågan att agera i strävan mot sina mål och intressen: förmågan att ingripa i 

händelseförlopp och påverka dess utgång (Thompson, 1995:13). I samhällsvetenskapen 

brukar makt generellt förknippas med: 
 

”[…] alla de beslut människor fattar om sina levnadsförhållanden och om de 

händelser som bildar personens historia.” 

(Mills, 1997:54) 
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Med detta synsätt ses makt som en egenskap snarare än en relation. Men eftersom makten är 

begränsad – alla kan inte ha lika mycket, den enes makt leder till brist på den andres makt – 

handlar det på ett övergripande plan om relationer (Berglez & Nohrstedt, 2009:16). 

Maktrelationer kan vara tydliga som i fallet chef/anställd, men kan också vara dolda eller mer 

samhällsövergripande som i fallet kvinna/man eller nationsstat/europeisk union. Sociologen 

Thompson (1995:17) skiljer – även om dessa överlappar varandra – mellan politisk, 

symbolisk, ekonomisk och tvingande makt, där medier med sina kommunikationsresurser 

utövar symbolisk makt: förmågan att påverka människor genom symbolisk 

meningsproduktion (Berglez & Nohrstedt, 2009:20). I ett diskursteoretiskt perspektiv finns 

makten inte bara samlad vid enskilda institutioner (medier är ett exempel på en institution), 

utan makt skapas, försvinner och återuppstår i ständiga, flyktiga processer av 

meningsskapande handlingar – i interaktion, samtal och skrift (Ibid:34f). 

   För denna studie blir det också viktigt att visa hur nationalstater besitter olika typer av makt. 

I Thompsons (1995:17) uppdelning av huvudsakliga typer av makt utövar nationalstater 

genom olika institutioner framför allt politisk makt. Den politiska makten innefattar komplexa 

system av reglering som kodas till lagar och förordningar. Men nationalstater kan inte behålla 

auktoritet utan den symboliska makten, som används för att upprätthålla nationalstatens 

legitimitet att utöva den politiska makten (Ibid:15). När exempelvis nationella 

identitetspositioner framställs som ”naturliga” i svenskt nyhetsmaterial, upprätthålls 

nationalstatens politiska makt, som ju är beroende av symboliska reproduktioner och 

föreställningar om Sverige som nationalstat, geografiskt område och kollektiv gemenskap 

(Olausson, 2010:141). Eftersom konstruktion av identitet till stor del handlar om exkludering 

av ”de andra” (Olausson, 2009:143), råder ett maktförhållande mellan ”vår” identitet och ”de 

andras”.  

   I den marxistiska synen på identitet finns också en ”inneboende” diskursiv maktkamp, där 

det råder en ständig kamp mellan olika identitetspositioner (Laclau & Mouffe, 1985, refererad 

i Olausson, 2009:144), varför det är viktigt att på djupet undersöka vad som händer i kampen: 

finns det i mediematerial en ”vinnande” identitetsposition, eller uppstår kanske en helt ny 

identitetsposition? Teorier om makt och maktpositioner används i denna studie, likt 

ideologibegreppet, för att förklara hur vissa intressen gynnas/missgynnas av de 

identitetspositioner som konstrueras i rapporteringen om EU:s tobaksdirektiv.  
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3.1.2 Diskurs 

Diskurser kan alltså verka för att konstruera identiteter (De Cillia, Reisigl & Wodak, 

1999:157), varför vi nu ska titta närmare på Foucaults diskursteori, som ofta använts i studier 

för att visa på medier som mekanismer där diskursiv makt utövas (Williams, 2003:160). 

Foucault menar att det traditionella ”synliga” maktutövandet i moderna institutioner ersatts av 

ett dolt maktutövande, där de som besitter makt strävar efter att dölja sin auktoritet. Här 

utövas makt i stället på andra sätt – övervakning är ett sådant exempel (Ibid:160), och i denna 

studie är diskursiva praktiker ett annat. Sturken & Cartwright (2009) förklarar Foucaults 

definition av diskurs med: 
 

”By discourse he meant a group of statements that provide a means for talking 

(and a way of representing knowledge) about a particular topic at a particular 

historical moment. Hence discourse is a body of knowledge that both defines 

and limits what can be said about something.” 

(Sturken & Cartwright, 2009:105) 
 

Foucault studerade exempelvis de historiska betydelserna av ”galenskap” eller ”vanvett” 

(engelska ”madness”), där han menar att de olika diskurserna om medicin, utbildning och 

juridik innehåller uttalanden som bidrar till vår förståelse av fenomenet. Yttranden (som ofta 

personifierar diskursen om ”galenskap”) som ”terapeuten”, ”den paranoida schizofrena” och 

”läkaren” fungerar som lagar som bestämmer vad vi kan eller inte kan säga om fenomenet 

under den aktuella historiska perioden. Vår förståelse av hur diskurser (och de värderingar de 

bygger på) ändras över tid, vilket ger oss anledning att kritiskt granska de diskurser som 

existerar i vår nuvarande verklighet (Sturken & Cartwright, 2009:105f).  

   Begreppet diskurs är ett väl beprövat men också omdebatterat begrepp med en oändlig 

uppsättning definitioner (Richardson, 2007:21; Berglez & Olausson, 2008:133; Tischer et al., 

2000:25). I kritisk diskursanalys handlar diskurs, det vill säga språklig praktik i tal och skrift, 

om sociala handlingar (Berglez & Olausson, 2008:133; Fairclough & Wodak, 1997:258). 

Denna funktionalistiska definition skiljer från (exempelvis) strukturalistiska – inom 

lingvistiken använda – definitioner, i det att språk ses som aktivt (Richardson, 2007:22ff). 

Diskurs definieras inom funktionalismen ibland som språk i användning, eller ”language in 

use” (Ibid:237; Brown & Yule, 1983:1). Brown & Yule (1983), som förespråkar den mer 

funktionalistiska definitionen, menar att den strukturalistiska traditionen glömmer en viktig 

analysaspekt: 
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”While some linguists may concentrate on determining the formal properties 

of a language, the discourse analyst is committed to an investigation of what 

that language is used for.”  
(Brown & Yule, 1983:1) 

 

De språkliga handlingarna, eller språkliga praktikerna, strukturerar verkligheten utifrån olika 

positioner i samhället (Berglez & Olausson, 2008:133). En sådan position är den 

institutionella, där medierna står. Giddens (1997, refererad i Berglez, 2010:272f) tar 

utgångspunkt i de moderna institutionernas framväxt när han beskriver diskurs som 

institutionell kunskapsproduktion: medierna är en institution och präglas av en särskild 

kunskapsproduktion. Diskurs är i detta fall allt som sägs, skrivs och görs inom institutionen 

”medierna”. van Dijk (1998, refererad i Richardson, 2007:237f) menar att vi kan föreställa oss 

diskurser på fem olika sätt. Ett av dem är diskurs som typ eller genre, vilket tillåter oss tala 

om en generell ”nyhetsdiskurs”.  

   Diskurser har betydelse för vår uppfattning av verkligheten, och har en ideologisk effekt 

genom att de producerar och reproducerar ojämlika maktförhållanden, mellan exempelvis kön 

eller sociala grupper (Fairclough & Wodak, 1997:258). I kritisk forskning ses därför diskurs 

ibland som ideologi – det handlar om att undersöka hur språk i diskurser påverkar 

maktförhållanden i samhället. När diskurser normaliserar betydelser, åsikter och uttryck 

normaliseras också de maktintressen som gynnas av diskursen (Berglez & Olausson, 

2008:133). I denna studie studeras således nyhetsdiskursen om EU:s tobaksdirektiv. 

Begreppet diskurs hjälper oss förstå hur allt som sägs och skrivs om tobaksdirektivet har 

betydelse för vår uppfattning av händelserna. I studien undersöks vilka maktförhållanden som 

(re)produceras i diskursen.  

3.1.3 Hegemoni    
Klassiska marxister menar att människor med ekonomisk och politisk makt använder ideologi 

för att behålla sin maktfulla position (Williams, 2003:153), men Gramscis teori om hegemoni 

innebär en mer komplicerad process (Ibid:149). Här erhålls inte dominans med hjälp av 

ekonomisk och politisk makt, utan det gäller i stället för den styrande klassen att framstå som 

bäst lämpade att möjliggöra de andra klassernas intressen och viljor. Ideologi ses som en 

kamp mellan dominanta och underordnade grupper i samhället, där den dominanta gruppen 

ständigt måste anstränga sig för att erhålla samhällets acceptans av sin ideologi – en praktik 

som Gramsci kallar politiskt och ideologiskt ledarskap (Allan, 1998:109; se också Williams, 

2003:150 som menar att Gransci kallar detta moraliskt och kulturellt ledarskap). Gramsci gör 
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en klar distinktion mellan att bli tvingad kontra att bli övertygad, när han beskriver hegemoni 

som en relation av: 
 

 ”[…] ’spontaneous’ consent given by the great masses of the population to 

the general direction imposed on social life by the dominant fundamental 

group.” 

(Gramsci, 1971:12, citerad i Allan, 1998:109). 
 

Detta samtycke, ”consent”, är dock orsakat av den prestige och det självförtroende den 

dominanta gruppen har, tack vare sin historiskt starka position i ”the world of production” 

(Allan, 1998:109) – för Gramsci var alltså den dominanta gruppen likställd med dåtidens 

borgerliga klass. 

   Den ständiga kampen om hegemoni utspelar sig i samhällets institutioner: i skolan, kyrkan 

och medierna. Det är här samförstånd vinner laga kraft, reproduceras och upprätthålls, varför 

medier är en viktig arena för kampen mellan motsatta idéer, världsbilder och ideologier 

(Williams, 2003:150). Olika grupper försöker lansera och försvara sina ideologier genom 

medier (och andra institutioner), och en viktig del i att erhålla och upprätthålla den 

hegemoniska positionen är att framställa idéerna som sunt förnuft (Ibid:153). Gramsci menar 

att underordnade grupper i samhället tillåts förhandla om vad verkligheten är, men endast 

inom ramarna för ”sunt förnuft”. Det som räknas som sund förnuft är med andra ord de 

rådande normer, värderingar och övertygelser som finns i samhället just nu. Hegemoni är 

kampen om att få definiera vad detta ”sunda förnuft” är (Allan, 1998:109), och de grupper 

som har ekonomiskt övertag har också ett avsevärt försprång avseende detta (Williams, 

2003:151).     

   Med det konstruerade ”sunda förnuftet” blir samhällets maktförhållanden naturaliserade och 

självklara – de uppfattas som ”normala” (Berglez & Olausson, 2008:133). Med CDA som 

teori blir uppgiften att se bortom dessa självklara, naturaliserade idéer, samt att studera den 

maktkamp som finns mellan olika ideologier (och identitetspositioner) i rapporteringen om 

EU:s tobaksdirektiv. 

3.2 Identitetspositioner  
Identitet är på ett övergripande plan ett sätt för människor att definiera sig själva (Williams, 

2003:215), och Thompson (1995:186) menar att identitet kräver symboliskt material för att 

upprätthållas, växa och transformeras, vilket gör nyhetsmedier till en viktig del i 

konstruktionen av identitet: nyhetsmedier producerar och reproducerar vissa idéer om hur 
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världen är beskaffad. Vissa teoretiker gör skillnad på kollektiv och privat identitet 

(Thompson, 1995:186; Olausson, 2010:140), där den privata står för kännetecken som är 

unika för människors livshistoria, medan den kollektiva står för det vi delar med andra 

människor: en slags samhörighet med en social grupp. I diskursteorin finns en glidande 

övergång mellan dessa identitetsperspektiv, där steget mellan att vara ”svensk” och tillhöra 

gruppen ”svenskar” är mycket litet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51), varför det i 

denna studie inte görs någon åtskillnad mellan kollektiv och privat identitet. Nedan redogör 

jag för teorier om konstruktion av nationella och transnationella identitetspositioner inom 

nationer och Europa. För att förstå hur vi intar olika identitetspositioner i vår vardag 

presenteras vidare Foucaults idé om subjektspositioner. Dessa teorier används för att svara på 

studiens forskningsfrågor om identitetskonstruktioner i rapporteringen om EU:s 

tobaksdirektiv. 

3.2.1 Nationen och identitet 
I den moderna världen har nationalstaten haft en essentiell roll i skapandet av 

identitetspositioner, där den nationella identiteten varit viktig vid ”definierandet av oss själva” 

(Williams, 2003:215). Konstruktionen av nationell identitet bygger delvis på tanken om en 

”gemensam historia”, varför Halbwachs (1985) idé om ett kollektivt minne (refererad i De 

Cillia, Reisigl & Wodak, 1999:154f) är viktig i sammanhanget. Begreppet handlar om 

selektiva minnesbilder ur historien, som anses extra viktiga för medlemmar i en social grupp. 

De Cillia, Reisigl & Wodak, (1999:155) menar att begreppet är av extra värde när man 

undersöker hur nationell identitet skapas, speciellt i fokus av vilken ”nationell historia” som 

berättas. Också Billig (1995:38) menar att varje land måste ha sin egen historia, sitt eget 

kollektiva minne, för att kunna existera – men som vi ska se, kan dessa ofta anrika historiska 

händelser och traditioner vara mer nyligen skapade än vi tror.  

   Nationalstater och ”nationen” är det kanske starkaste konceptet i vår förståelse av världen i 

dag (Roosvall & Salovaara-Moring, 2010:9). Men vad är en nation, och varför är vår 

nationella identitetsposition så stark? Den världskarta vi är familjära med i dag – ritad i 

uppdelade landytor som tillhör nationsstater – är ett relativt nytt fenomen, i exempelvis det 

medeltida Europa fanns få territoriella gränser med den statiska form vi ser i dag (Billig, 

1995:20). Anderson (1983/2006) menar att nationalstaterna som vi känner dem i dag skapats 

av en rad historiska händelser, däribland spridningen av tryckkonsten, ersättningen av det 

latinska språket med inhemska språk, spridningen av läs- och skrivkunnighet samt den 

utbredda kapitalismen. Han definierar en nation som ett föreställt, eller imaginärt, politiskt 
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samhälle: ”an imagined political community” (1983/2006:6). I sin Imagined Communities 

från början av 1980-talet underbygger han sin definition genom att förklara: 

 

”It is imagined because the members of even the smallest nation will never 

know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in 

their minds of each lives the image of their communication.” 

(Anderson, 1983/2006:6, kursivering i original) 
 

Även om fransmän aldrig kommer träffa sina miljontals landsmän, tenderar de att definiera 

sig – och definieras av andra – som en nation (Billig, 1995:68). Att vi i dag ser så självklart på 

nationsstater och vår nationstillhörighet har med vardagliga diskursiva konstruktioner att göra, 

menar Billig (1995, se även Roosvall & Salovaara-Moring, 2010:9). I den väl återgivna boken 

Banal Nationalism presenterar han teorin om just banal nationalism, som handlar om de 

”ideologiska vanor som möjliggör reproduktionen av de etablerade västnationerna” (Billig, 

1995:6). Dagligen blir vi påminda om vår plats inom nationen – dessa påminnelser sker så 

pass ofta att vi aldrig reflekterar över dem (Ibid:8). Vid nationaldagar och andra högtider firas 

nationerna med svajande flaggor, men det är inte bara vid dessa tillfällen den nationella 

identiteten göds (Ibid:45). Till det banala, vardagliga sättet att reproducera ideologin om 

nationalstater och nationell identitet hör konstruktionen av ”oss, nationen”, dess unika 

identitet och ”dem, de främmande” – från vilka ”vi” skiljer oss (Ibid:61). Medierna ”flaggar” 

dagligen för vår nationalitet, vilket Billig menar är ännu en anledning till att medborgare 

ständigt minns (eller aldrig glömmer) sin nationalitet (Ibid:94). Medier rapporterar från 

nationens ”centrum”: rapportering om väder, inhemska nyheter och sport utgår alltid från att 

”här” är ”hemma” i ”vårt” land (Ibid:114). Att skriva om finansministern förutsätter att läsare 

förstår att det är ”vår” finansminister som omskrivs, vilket också säger något om skribenten 

och läsarens gemensamt uppfattade verklighet, med nationen i en värld av nationer (Ibid:108).  

   Det finns inom vetenskapen en pågående debatt om vad som kom först: nationsstater eller 

nationella identiteter. Billig (1995:25f) visar hur de mänskliga krafterna bakom 

nationsskapandet under glansperioden på 1700- och 1800-talen faktiskt visste vad de gjorde: 

för att skapa en nation behövdes ett nationellt ”folk”. Därmed konstruerades nationerna som 

om det vore ett återupplivande: nationella identiteter konstruerades med hjälp av nyuppfunna 

traditioner och ritualer, vilka presenterades som om de vore förhistoriska – den skotska kilten 

är ett exempel på en sådan nyuppfunnen ”gammal tradition”. Med traditionsskapandet kom 
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den nationella identiteten att uppfattas som ”naturlig” och ”evinnerlig” – vi är inte bara 

”svenskar” nu – vi har alltid varit ”svenskar”.  

   Konstruktion av identitet är en fråga om komplexa maktrelationer, och som vi har sett, så 

innefattar konstruktion av identitet ofta kontrasterande gentemot – och uteslutande av – ”de 

andra”. Den redan starkt befästa (och naturaliserade, förgivet tagna) nationella 

identitetspositionen i medier göder nationella maktstrukturer (Berglez & Olausson, 2008:122) 

– om medlemmarna i en nation förpassar idén om en enad nationalstat skulle densamma 

kollapsa (Billig, 1995:95). Eftersom nationella identitetspositioner ofta är sammanlänkade 

med den dominerande gruppen i samhället, kan konstruktionen av nationell identitet 

exkludera etniska minoriteter (Olausson, 2009:138). På så vis har metonymier fått namnge 

många nationsstater: i vissa nationer får ”en del av” (exempelvis språket och den etniska 

gruppen thai) representera ”det hela” (Thailand) (Billig, 1995:27).  

3.2.2 Europa och identitet 
Inom medie- och kommunikationsforskningen pågår en relativt vid debatt om huruvida en 

transnationell, europeisk identitet existerar. I sökandet efter den transnationella identiteten 

letar många i den redan etablerade nationella identiteten. Olausson (2010:140) beskriver 

exempelvis hur olika identitetspositioner befinner sig i en pågående kamp, men menar att en 

europeisk identitet inte behöver utesluta den nationella identiteten – det handlar snarare om en 

sammanvävning, eller olika skikt, av europeiska medborgares identiteter (se även Gripsrud, 

2007:490). Från Europeiska unionen framhålls en tydlig ståndpunkt: en transnationell 

europeisk identitet krävs för att EU fullt ut ska fungera som demokratisk politisk instans. 

2001 uppmärksammade den europeiska kommissionen medborgares låga förtroende för EU, 

vilket kopplades till frågan om identitet. I en proposition beskrevs hur: 
 

”Many people are losing confidence in a poorly understood and complex 

system to deliver the policies that they want. The Union is often seen as 

remote and at the same time too intrusive.” 

(Europeiska kommissionen, 2001:3) 
 

Den politiska processen i Bryssel ses som komplicerad och svårbegriplig, samtidigt som EU 

uppfattas som ”avlägsen” men ändå ”påträngande”. I propositionen föreslår EU-

kommissionen en öppnare beslutsprocess, i syfte att synliggöra unionens politik. Detta ska 

hjälpa det europeiska folket att förstå: 
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”[…] how Member States, by acting together within the Union, are able to 

tackle their concerns more effectively.” 

(Europeiska kommissionen, 2001:3) 
 

Med ett enat, starkt EU hanteras framtidens utmaningar mer effektivt. Men för detta krävs en 

stark gemenskap, en EU-gemensam identitet som korsar nationsgränser. I strävan efter 

gemensamma kulturella symboler och ett kollektivt minne att känslomässigt reagera mot, har 

således seriehjälten Captain Euro och den årliga ”Europeiska dagen” (9 maj) införts av EU-

beslutsfattare (se Fornäs, 2011 för fler kulturella symboler).  

   Beck (2006:175) ser skapandet av den transnationella Europeiska unionen som ”historiskt 

revolutionerande”. Efter århundraden av krig – däribland två förödande världskrig – har 

nationer tillsammans säkerställt fred, demokrati och mänskliga rättigheter: 
 

”For the first time in history states have learnt that their power is not 

diminished bur increased by renouncing national sovereignty. All states must 

submit to an internal process of self-democratization and must protect human 

rights and civil liberties, with the result that a war between members has 

become unthinkable.” 

(Beck, 2006:175) 
 

Vad Beck dock tycks glömma i resonemanget ovan, är de högerpopulistiska idéerna som 

vinner mark i Europa (Schlesinger, 2009:74). Konstruktioner av transnationella 

identitetspositioner utestänger inte ”de andra” på samma sätt som i fallet med nationella 

identitetspositioner. Men eftersom konstruktion av gruppidentiteter i princip alltid bygger på 

konstruktionen av ”dem” som annorlunda ”oss”, vilka är då ”de andra” om ”vi” är européer? 

Olaussons (2010) studie av svensk rapportering om klimatförändringar visar hur USA och 

amerikaner konstrueras som ”dem” i kontrast till ”oss”, i Europa. Som vi redan sett, 

identifierar europeiska medborgare sig sällan med den transnationella europeiska 

identitetspositionen, förutom när den europeiska identiteten ”hotas” utifrån av nya 

medlemsländer – exempelvis Turkiet (se Inthorn, 2006) eller Balkanländerna (se Armbruser 

et al., 2003). Viktigt i vårt identitetsskapande är inkludering och exkludering, eller som 

Schlesinger (2009:76) uttrycker det:  
 

”Who now – and who in the future – will be permitted to be a ”European” is an 

increasingly intense focus for struggles between inclusion and exclusion both 
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within member states and at the borders of the EU itself.” 

(Schlesinger, 2009:76) 
 

Europeiska medborgare känner plötsligt en stark samhörighet med den transnationella, 

europeiska gemenskapen – med tillhörande kultur och normer – när den Europeiska 

gemenskapen är på väg att förändras: när den växer och Europa är på väg att ”omdefinieras” 

(Inthorn, 2006:72). I mediediskurser används metaforen fästning Europa som en beskrivning 

av EU:s migrationspolitik, där välbärgade Europa anses skydda sina gränser mot fattigare 

delar av världen (Salovaara-Moring, 2006:113).  

3.2.3 Subjektspositioner 
Foucault menar att vi i diskurser blir subjekt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:21), en 

teori som kommer från Althussers idé om interpellation. Genom att vi – av exempelvis en 

förfrågan som vi besvarar – interpelleras, ”försätts” i vissa identitetspositioner blir vi subjekt. 

När vi i diskurser tilltalas ”pappa” av våra barn skapas således förväntningar på hur vi bör 

uppföra oss, eller hur vi inte bör uppföra oss (Ibid:48). På detta sätt skapar språkliga och 

sociala handlingar olika subjektspositioner, dvs. hur vi talar om och beskriver olika fenomen 

och situationer skapar olika tänkbara positioner för oss att inta. Subjektspositioner skapas 

genom de sätt vi beskriver dem, och genom att tala på ett visst sätt tilldelas ”svenskar” eller 

”européer” olika positioner (Boréus, 2006:32). Men att vi är ”pappa” utesluter inte andra 

subjektspositioner: subjektet är fragmenterat genom att olika diskurser verkar på olika platser, 

och därför kan ”pappa” också samtidigt vara ”son” i hemmet och ”undersköterska” på 

arbetsplatsen, eller ”svensk” i vissa situationer och ”europé” i andra (Laclau & Mouffe, 1985, 

refererade i Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49). 

   Inom diskursteorin ses våra identitetspositioner som delvis skapade av diskurser, eftersom 

vi tar, tilldelas och förhandlar om dem i diskursiva handlingar. Identitet ses som identifikation 

med en viss subjektsposition, och eftersom diskurser förändras över tid kan också våra 

identiteter förändras med dem. Diskursiva konstruktioner av identitetspositioner är 

relationella: de anger att du är ”svensk” eftersom du inte är exempelvis ”norsk” – vi är 

”detta” eftersom vi inte är ”det andra”. Identifierar vi oss som ”svensk” finner vi i diskurserna 

instruktioner om hur vi bör bete oss för att vara just ”svensk” (Ibid:50f), och genom att 

identitetsskapande sker relationellt blir konsekvensen ett polariserat tänkande kring ”oss” och 

”dem”.  

   Men i dagens komprimerade och globaliserade värld blir individers identitetsskapande allt 

mer komplex (Iyall Smith, 2008:4). I det moderna samhället växer nya, hybrida, etniciteter 
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och identiteter fram, vilket innebär att (de diskursivt konstruerade) gränsdragningarna mellan 

kulturer börjar suddas ut (Ålund, 1997:163). En norrman som flyttar till Sverige kanske 

identifierar sig själv som både norsk och svensk, och en ”lösning” till problemet – om det nu 

skulle vara ett problem att ha två nationella identitetspositioner – kan vara att skapa en ny, 

hybrid identitet. Hybrida identitetspositioner sammanfogar det globala med det lokala, och 

innebär fördelar i det moderna samhället, menar Iyall Smith (2008:4): förmågan att verka över 

landsgränser, kulturer och språk är ofta en tillgång.   

3.3 Semiotik 
I denna studie undersöks texter och bilder. För att förstå vilka ideologiska anspråk bilder gör, 

använder jag mig av teorier om semiotik: läran om hur vi skapar betydelse i världen genom att 

se verkligheten som tecken. Allt som kan tolkas är tecken, och genom att de står för något 

annat än sig själva, producerar tecken mening (Ekström & Moberg, 2008:17f). Med teorin om 

semiotik undersöks hur meningar i texter (det vill säga allt det som kan tolkas) konstrueras 

genom tecken och kulturella koder (Williams, 2003:155). Grunden är att kommunikation är 

strukturerad i vissa ”regler” som förstås i en given kultur – och för att kommunicera måste vi 

lära oss dessa regler (Fiske, 1982, refererad i Williams, 2003:155). Detta hänger ihop med 

representation, som står för människors användning av språk och bilder för att skapa mening. 

Vi använder ord och bilder för att förstå och beskriva vår verklighet, en process som sker 

inom våra språksystem, som ju är uppbyggda av regler och konventioner (Sturken & 

Cartwright, 2009:12). Saussure och Peirce utvecklade semiotiken på varsina håll i början av 

1900-talet (Williams, 2003:155), men för denna studie blir Roland Barthes senare arbete av 

störst vikt. 

3.3.1 Bilders olika betydelser 
Barthes ämnade bilder stort fokus, när han studerade de olika lager av betydelser som finns i 

våra vardagliga representationer av ”verkligheten”. Bilder och ord är polysema i det att de har 

fler möjliga innebörder (Ekström & Moberg, 2008:23), och här står begreppet denotation för 

den manifesta, uppenbara innebörden av ett ord eller en bild. På den konnotativa nivån finns 

samtidigt betydelser som är beroende av den historiska och kulturella kontexten – betydelser 

som kan studeras ut ett ideologiskt perspektiv (Ekström & Moberg, 2008:24; Williams, 

2003:154; Sturken & Cartwright, 2009:20; Scannell, 2007:217). De konnotativa betydelserna 

förändras över tid och är beroende av den sociala kontexten, och skillnaderna mellan de 

denotativa och de konnotativa betydelserna kan vara stora (Sturken & Cartwright, 2009:20). 
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En bild på en snusdosa i en svensk tidning kan – på det konnotativa planet – alltså betyda mer 

än bara en plast- eller pappersdosa med snus i. Här blir den direkta kontexten avgörande, det 

vill säga de texter och ord som relaterar till bilden: enligt Barthes kan ord i anslutning till 

bilder fixera en av flera betydelser, en funktion han kallar förankring. Denna kontrollerande 

funktion riktar vår uppmärksamhet mot ”det viktiga” i artikeln, och styr alltså vår tolkning av 

den polysema, mångtydiga, bilden (Ekström & Moberg, 2008:23).  

   Med idén om myter närmar sig Barthes teorier om ideologi och hegemoni. Myter är de 

kulturella värden och trosuppfattningar som uttrycks genom konnotation (Sturken & 

Cartwright, 2009:20). Myter kan jämföras med ideologier som blivit förgivet tagna när de 

beskrivs som: 
 

”[…] the situation where latent or hidden meanings [is] accepted as ’natural’ and 

’normal’ in helping us to make sense of the world. However, myths while 

appearing as universal truths embedded in common-sense are cultural 

constructions serving particular interests.” 

(Williams, 2003:154)  
    
Detta känner vi igen från teorier om ideologi och hegemoni, och Barthes menar likväl att 

mytbildning i det moderna samhället göder kapitalistiska intressen genom att vissa 

ideologiska intressen framställs som ”sunt förnuft” (Williams, 2003:154). På detta sätt kan 

myter få konnotativa betydelser att framstå som denotativa – alltså bokstavliga, naturliga. På 

samma sätt som en romantisk reklam för italiensk pastasås bidrar till produktion av myter och 

stereotyper av vad som är ”italienskt” (se Sturken & Cartwright, 2009:20), kan 

representationer av snus skapa myter om vad som är ”svenskt”. 

3.4 Sammanfattning 
Kritisk diskursanalys som teori handlar alltså om hur ideologi genomsyrar språk. Med 

ideologi menar jag sammanhängande tankesystem om samhället (Berglez & Nohrstedt, 

2009:36) som används av grupper för att presentera världen på ett visst sätt (Williams, 

2003:147). De identitetspositioner som konstrueras i analysmaterialet är – om de framställs 

som ”naturliga” – en effekt av ideologier som blivit förgivet tagna. Makt finns hos EU och 

nationalstater i form av politisk makt (Thompson, 1995:17), medan medier besitter symbolisk 

makt: det vill säga förmågan att påverka människor genom symbolisk meningsproduktion 

(Berglez & Nohrstedt, 2009:20). Eftersom mediers konstruktion av identitetspositioner till 

stor del handlar om exkludering av ”de andra”, råder ett maktförhållande mellan ”vår” 
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identitetsposition och ”de andras”. Med diskurs menar jag språklig praktik (tal och skrift) som 

sociala handlingar (Fairclough & Wodak, 1997:258). Denna funktionalistiska definition låter 

oss se på diskurs som ”language in use” (Brown & Yule, 1983:1), där diskurser har betydelse 

för vår uppfattning om ”verkligheten”. Diskurser har ideologiska effekter eftersom de 

producerar eller reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan människor och grupper 

(Fairclough & Wodak, 1997:258). I denna studie ska jag undersöka hur språket konstruerar 

olika identitetspositioner, vilka skapar ojämlika maktförhållanden som upprätthålls av 

ideologier som blivit förgivet tagna.  

   Inom diskursteorin är steget mellan privat och kollektiv identitet är inte så stort (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:51), varför jag inte gör någon skillnad mellan dessa vid studiet av 

identitetspositioner. Nationalstaten och ”nationen” är ett viktigt koncept i vår förståelse av 

världen i dag (Roosvall Salovaara-Moring, 2010:9). När det kommer till konstruktion av 

nationella identitetspositioner är nationens ”kollektiva historia” och ”kollektiva minne” en 

viktig del (Billig, 1995:38; De Cillia, Reisigl & Wodak, 1999:38). Medier reproducerar idén 

om nationalstaten som en viktig del i vår vardag – våra nationella identitetspositioner har 

länge framställts som ”naturliga” och ”evinnerliga” (Billig, 1995:25f). Men konstruktioner av 

nationella identitetspositioner riskerar att utesluta etniska minoriteter (Olausson, 2009:138), 

eftersom gruppidentiteter i princip alltid bygger på konstruktioner av ”dem” som annorlunda 

oss”. Studier där man funnit transnationella europeiska identitetspositioner visar hur 

amerikaner konstrueras som ”dem” i kontrast till ”oss” européer (Olausson, 2010:143). En 

europeisk gemensam identitetsposition skönjas ibland när gemenskapen ”hotas” utifrån, av 

exempelvis nya medlemsländer i EU, eller ett globalt miljöproblem. I diskursteorin ses våra 

identitetspositioner som delvis skapade av diskurser. Här är identitet vår identifikation med en 

viss subjektsposition i en given situation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:50). Vi intar 

olika subjektspositioner i olika lägen, men eftersom konstruktion av identitetspositioner sker 

relationellt, blir konsekvensen ett polariserat tänkande kring ”oss” och ”dem”. I dagens 

globala samhälle växer dock fler hybrida identitetspositioner fram – positioner som 

sammanfogar det lokala och globala (Iyall Smith, 2008:4), och som bidrar till att tidigare 

gränsdragningar mellan kulturer suddas ut (Ålund, 1997:163).  

   Semiotiken låter oss se bilder som tecken som står för något annat än sig självt (Ekström & 

Moberg, 2008:17f). Skillnaderna mellan bilders denotativa och konnotativa innebörd kan vara 

stora (Sturken & Cartwright, 2009:20), och de konnotativa betydelserna ändras över tid. 

Barthes idé om myter handlar om ideologi och hegemoni: myter kan jämföras med ideologier 
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som blivit förgivet tagna. Myter kan få konnotativa betydelser att framstå som denotativa, 

”naturliga”. Representationer av snus kan exempelvis skapa myter om vad som är ”svenskt”.  

!
4. Material och urval 
Studiens empiriska material består av tio artiklar från de rikstäckande svenska dags- och 

kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Nedan 

diskuteras de urvalsprinciper som står till grund för val av medium, tidningar och artiklar. I 

samband med detta presenteras de aktuella tidningarna och det material som utgör 

analysenheter, samt den historiska kontexten kring rapporteringen.  

4.1 Val av medium 
Syftet med denna studie är att studera vilka identitetskonstruktioner som finns i den svenska 

medierapporteringen om EU:s tobaksdirektiv, och för att uppfylla studiens syfte görs urval 

inom det medium den svenska befolkningen i genomsnitt ägnar 28 minuter om dagen: dags- 

och kvällstidningar (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2009:346). Den svenska befolkningen 

läser tillsammans med den norska och finska befolkningen mest dagstidningar i Europa. 2007 

hade 70 procent av svenskarna tillgång till morgontidningar, 30 procent läste kvällstidningar 

och nästan 25 procent läste en morgon- och kvällstidning i pappersform dagligen (Ibid:347f). 

Även om andelen prenumeranter – på grund av tidsbrist och kostnad – minskar över tid, är 

svenskarna fortfarande ett papperstidningsläsande folk, och den generella trenden är att vi 

köper kvällstidningar sporadiskt men prenumererar på morgontidningar (Ibid:349).  

   Vid val av tidningar har jag tillämpat en effektorienterad urvalsprincip, i syfte att fånga de 

största (sett till upplaga samt geografisk spridning) och mest använda tidningarna. Detta 

tillåter mig analysera material från de tidningar som når flest människor och också har störst 

potential att påverka läsarna (Nilsson, 2010:129). Nilsson (2010) menar att denna 

urvalsmetod passar studier vars frågor ligger på en övergripande samhällsnivå, i mitt fall 

preciserat av frågeställningen om vilka intressen som gynnas respektive missgynnas av 

identitetskonstruktioner. För att ges möjlighet att studera skillnader i rapporteringen är val av 

tidningar baserat på två faktorer: ägandeskap och karaktär. Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet ägs av samma företag men hör till kategorin kvälls- respektive dagstidning, vilket 

också gäller för Bonnier-ägda Expressen och Dagens Nyheter. Dessa fyra tidningar når många 

läsare och representerar en bredd i det svenska tidningslandskapet. Nedan jämförs tidningarna 

mer ingående. 



Striden om det svenska snuset    24 

4.1.1 Aftonbladet 
Sveriges första stora kvällstidningstabloid (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2009:67) ges ut 

sju dagar i veckan och har en räckvidd på 896 000 läsare (TS, 2012a). Aftonbladet.se besöks 

av 3 miljoner läsare per dag (Aftonbladet, 2013a), där vi kan anta att delar av 

pappersartiklarna också publicerats. Tidningen ägs dels av Landsorganisationen i Sverige 

(LO), men den norska koncernen Schibsted står för majoriteten av ägandet. Tidningen har en 

– med den konservativa huvudägaren Schibsted avtalad – socialdemokratisk ideologisk linje i 

ledarsidorna, och är därför en del av den mindre socialdemokratiska pressen som står för 20 

procent av alla ideologiskt formade ledarsidor i svenska tidningar (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2009:137f). Tidningen grundades år 1830 och ges ut i Stockholm. Chefredaktör 

och ansvarig utgivare är Jan Helin (TS, 2012a). 

4.1.2 Expressen 
Kvällstidningen Expressen lanserades 1944 (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2009:67), och 

har efter köpet och samordningen av västsvenska GT och sydsvenska editionen Kvällsposten 

(Ibid:75) 826 000 läsare per dag (TS, 2012b). Expressen.se har drygt 2,3 miljoner besökare 

per dag (Mediehuset Expressen, 2013). Papperstidningen ges ut sju dagar i veckan och ingår i 

Bonnier Newspapers som ägs av familjen Bonnier (Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2009:219). Tidningen har sedan starten – bortsett från en period i mitten av 1990-talet då 

tidningen övergick till politiskt ”oberoende” – betecknat sig som obunden liberal (Ibid:137). 

Tidningen ges ut i Stockholm av ansvarig utgivare Per-Anders Broberg. Chefredaktör är 

Thomas Mattson (TS, 2012b). 

4.1.3 Dagens Nyheter   
En av de första hemdistribuerade morgontidningarna, Dagens Nyheter, grundades 1864 i 

Stockholm (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2009:60), och ingår precis som Expressen i 

Bonnierägda Bonnier Newspapers (Ibid:219). 1972 gick tidningen över till att kalla sig 

politiskt obunden, men betecknas i dag som obunden liberal (Ibid:137). Dagens Nyheter ges 

ut sju dagar i veckan och är Sveriges största morgontidning med 785 000 läsare. DN.se har 

1,5 miljoner läsare i veckan (Dagens Nyheter, 2013a), och likt Svenska Dagbladet har 

tidningen en specifik mobilsajt, där drygt 400 000 besöker mobil.dn.se i veckan (TNS Sifo, 

2013). Peter Wolodarski är chefredaktör och ansvarig utgivare (TS, 2012c). 
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4.1.4 Svenska Dagbladet 
Den rikstäckande morgontidningen Svenska Dagbladet grundades 1884 i Stockholm. Med 

443 000 läsare (TS, 2012d) är den efter Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten (TS, 2012e) 

Sveriges tredje största morgontidning. Svenska Dagbladet beskrivs av Hadenius, Weibull & 

Wadbring (2009:67) som ”högerns och de kulturkonservativas organ” under mellankrigstiden, 

och i dag är tidningens ledarsida ”obunden moderat”. Tidningen ägs likt Aftonbladet av 

norska Schibsted, (Ibid:240). Fredric Karén är chefredaktör och ansvarig utgivare, och SvD.se 

har 1,5 miljoner besökare i veckan. Mobilsajten har över en halv miljon besökare i veckan 

(TNS Sifo, 2013). 

4.2 Val av artiklar  
För att få en överblick av vilket material vi har att göra med presenterar jag nedan en 

kartläggning av vilka tobaksvaror som förekommer i rapporteringen. En sökning på ordet 

”tobaksdirektiv” i Retrievers mediearkiv1 (ur artiklar från samtliga tidningstitlar) resulterar i 

491 artikelträffar under år 2013, 407 träffar under år 2012 och 21 träffar under 2011. EU:s 

tobaksdirektiv har – som många andra EU-frågor – fått relativt lite utrymme i pressen. Vid en 

sökning med samma sökord, men i de för denna studie valda tidningarna finns 77 träffar 

mellan 2011 och 2013 (28 februari 2011 till 9 oktober 2013): tre träffar under 2011, 50 träffar 

2012 och 24 träffar 2013. Av dessa består 18 av debatt- ledar- eller insändarmaterial, vilka jag 

inte tar hänsyn till. Det samma gäller för tre träffar som består av 1) händelse i tv-tablå 2) 

faktaruta och 3) fråga i nyhetsquiz: detta har jag ingen avsikt att analysera.  

   Kvar finns 56 nyhetsartiklar och notiser. Av dessa handlar 43 artiklar2 om snus, tre om 

cigaretter, två om e-cigaretter och en om lakritspipor3. Vidare behandlar tre artiklar ”tobak i 

allmänhet” och en flera tobakssorter. I tre artiklar nämns ingen tobakssort (se Tabell 1. 

Artiklar enligt tobaksprodukt). Rapporteringen i de fyra tidningarna har utan tvekan behandlat 

snustobak i störst utsträckning, där 77 procent av alla artiklar om EU:s tobaksdirektiv har snus 

som huvudfokus. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Retrievers mediearkiv är en betaltjänst som består av digitalt innehåll från 603 tryckta tidskrifter, magasin och  
   tidningar, vilket gör materialet sökbart. Retriever ägs av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Norsk  
   Telegrambyrå (NTB). 
2!Beräknat på tobaksvara i rubrik. Nämns ingen tobaksvara i rubrik räknas antal förekommande tobaksvaror i  
   ingress och brödtext. I den artikel som behandlar ”flera tobakssorter” har flera tobaksvaror nämnts lika många  
   gånger. 
3 Dagens Nyheter 30 augusti 2013. EU:s förslag på förbud mot tobaksliknande godis, som chokladcigaretter,  
   sägs hota godisprodukten lakritspipans existens. 



Striden om det svenska snuset    26 

 

Tabell 1. Artiklar enligt tobaksprodukt  

 
Antal artiklar om tobaksdirektivet i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet 
sorterat efter ”huvudsaklig tobaksprodukt”, det vill säga den tobaksvara (eller i ett fall godisvara)  
som nämns (i första hand) i rubrik eller (i andra hand) flest gånger i ingress och brödtext.!

 

Val av artiklar baseras på de 43 artiklar och notiser som under perioden handlar om snus, 

vilket motiveras av att en så pass stor del (77 procent) behandlar ämnet. De kriterier som legat 

till grund för val av analysmaterial kan sammanfattas med nedanstående punkter. Artiklarna 

ska: 
 

1. Vara publicerade under år 2012 eller 2013. 

2. Tydligt behandla EU:s tobaksdirektiv. 

3. Till störst del behandla tobaksprodukten snus. 

4. Påvisa någon typ av konflikt eller problematik angående tobaksdirektivet. 

5. Utrymmesmässigt vara större än en notis, samt innehålla citerade aktörer. 
 

Det analyserade materialet består av tio artiklar publicerade i tidningarnas tryckta versioner 

mellan 5 oktober 2012 och 22 juni 2013, alltså under de två år direktivet haft störst 

uppmärksamhet i tidningarna (se ovan). Valet av tidsperiod är till viss del styrt av händelser i 

anslutning till EU:s tobaksdirektiv, där en uppenbar brytpunkt är dagarna före och efter de 

europeiska hälsoministrarnas möte i Luxemburg i juni 2013. Vid mötet kom de europeiska 

hälsoministrarna – inte helt oväntat – överens om ett undantag i regleringen för muntobak, 

vilket sågs som ett avgörande trots att parlamentet ännu inte röstat igenom direktivet.  

    Mitt val av artiklar är baserat på ett målinriktat urval, där studiens syfte och 

forskningsfrågor i stor utsträckning styrt valet (Bryman 2011:392). Eftersom syftet med 

studien är att – med fokus på svensk medierapportering – komplettera forskningsfältets 
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kunskaper om hur identitet skapas i mediediskursen om EU-frågor, analyseras artiklar som 

behandlar den för Sverige specifika snusfrågan. Här kunde ett alternativt urval inkluderat 

artiklar med fokus på andra tobaksprodukter, exempelvis cigaretter eller e-cigaretter, men 

eftersom den svenska mediediskursen i huvudsak handlat om snus är det också denna i 

diskurs jag tydligast kan finna tendenser till generella strukturer.  

   Hänsyn har tagits till den ovan nämnda effektorienterade urvalsstrategin (Nilsson, 

2010:129) när jag försökt få samtliga tidningar representerade i de båda tidsperioderna före 

och efter Luxemburg-mötet. Sex analyserade artiklar har utgångspunkt i tidsperioden före 

mötet i Luxemburg. Dessa är (se också bilaga): 

 

! Aftonbladet 5 oktober 2012, fredag, del av uppslag, sidorna 8–9: ’EU bluffar om snuset’  

   samt Kolla – här är sorterna som sitter säkert, av reporter Oskar Forsberg. 

! Svenska Dagbladet 18 november 2012, söndag, två hela uppslag, sidorna 18–21: Smutsig  

   EU-tvist om svenskt snus, av Bryssel-korrespondent Teresa Küchler. 

! Dagens Nyheter 5 december 2012, onsdag, del av uppslag, sidorna 8–9: Svenskt snus hotas  

   av nya tuffare regler, skriven av Bryssel-korrespondent Henrik Brors och reporter Jens  

   Kärrman samt ”Jag slutar inte – byter bara märke”, av Jens Kärrman. 

! Expressen 11 december 2012, tisdag, helt uppslag, sidorna 8–9: EU:s svar på hotet, 

   av reporter Johanna Ekström. 
 

Fyra analyserade artiklar har utgångspunkt i tidsperioden efter, eller i anslutning till, den 

väntade utgången av mötet i Luxemburg. Dessa är (se också bilaga): 
 

! Dagens Nyheter 18 juni 2013, tisdag, del av sidan 11: Snuset fortsatt i svenska händer, av  

   reporter Henrik Brors (inte presenterad som korrespondent här, jämför ovan). 

! Aftonbladet 22 juni 2013, lördag, hela sidan 14: Snuset räddat – från torra EU, av reporter  

   Anders Clark. 

! Svenska Dagbladet 22 juni 2013, lördag, del av sidan 14: Svensk seger i förhandlingarna  

   om snuset, av reporter Wiktor Nummelin, TT.  

! Expressen 22 juni 2013, lördag, del av sidan 12: SVERIGE VANN SNUSKRIGET, av  

   reportrar Oscar Broström och Kristoffer Törnmalm.  
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5. Metod 
Tillsammans med verktyg från semiotik tillämpas kritisk diskursanalys (CDA) i studien, och 

som vi redan sett är CDA också en vetenskaplig teori. Eftersom identitet är relativt svårt att 

analysera, krävs en metod och analysmodell som med rätta medel kan ”fånga in” de 

konstruktioner av identitet som förekommer i materialet. Som exempel använder Olausson 

(2009:148) kritisk diskursanalys när hon undersöker hur den nationella identitetspositionen 

konstrueras i intervjusvar i en publikstudie om Göteborgskravallerna 2001. Inom CDA-

traditionen finns framför allt två grundmodeller som använts flitigt: Faircloughs (1992; 1995) 

tredimensionella (text–diskursiv praktik–sociokulturell praktik) modell och van Dijks (1988) 

sociokognitiva (makro–mikro) modell. Wodak (1999), som tillsammans med Fairclough tar 

avstamp i lingvistiken, är också en mycket tongivande forskare inom CDA-metoden (Berglez, 

2010:273). I denna studie tillämpas CDA enligt van Dijks analysmodell från slutet av 1980-

talet, som i stora delar publicerades i News as Discourse (1988). Det är också denna modell 

Berglez (2010) utgår från i sin metodbeskrivning av CDA.  

   van Dijk (1988:30) menar att syftet med CDA är att förstå vad olika kognitiva processer har 

för effekt på diskursen, samt produktionen och förståelsen av densamma. En fullständig 

analys måste därför, enligt van Dijk, också innefatta de delar där materialet produceras och tas 

emot. Denna studie är begränsad i den mån att det är själva diskursen som analyseras: 

undersökning av de kognitiva processerna som sker vid produktion och reception är 

utelämnade. Diskursanalysen tillämpas på makro- och mikronivå, där de tematiska och 

schematiska strukturerna analyseras först. På mikronivå studeras materialet mer i detalj 

(Berglez, 2010:278). Materialet analyseras enligt följande schema (modifierad version av 

Berglez, 2010:277): 
 

1. Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de 

foton, illustrationer och faktarutor som kompletterar artikeln.  

2. Kartläggning av textens tematiska struktur. 

3. Kartläggning av textens schematiska struktur.  

4. Kartläggning av textens mikrostrukturer. 

5. Analys av foton och illustrationer.  
 

Målet med CDA är att blottgöra värderingar och ideologier i (i vissa fall) till synes naturliga, 

objektiva nyhetstexter (Berglez & Olausson, 2011:38). De ideologiska anspråk texten gör – 

och de maktstrukturer som finns bakom dem – är ofta otydliga för oss läsare (Fairclough & 
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Wodak, 1997:258) Därför utförs ovanstående punkter i relation till det Berglez (2010:279) 

kallar den sociokulturella kontexten: under varje moment analyseras materialets ideologiska 

”funktion”. Nedan följer en beskrivning av tillämpningen av respektive analysmoment. 

5.1 Tillämpning 
Den inledande kartläggningen av materialets huvudsakliga innehåll syftar till att få ett grepp 

om materialet, och kan ses som en ”uppvärmning” inför den mer djupgående analysen 

(Berglez, 2010:277). Här redogörs för vilka element som ingår i artikeln: hur stor del av 

utrymmet som ryms av artikel, foto, illustration och faktaruta, samt vad artikeln handlar om. 

Genom att på ett tidigt plan kartlägga detta kan artiklarna jämföras på ett enkelt sätt. 

5.1.1 Textens tematiska struktur 
Vid kartläggning av textens tematiska struktur fastställs artikelns huvud-, del- och eventuella 

underteman, alltså vad texten handlar om globalt (van Dijk, 1988:35), det vill säga textens 

semantiska makrostrukturer (Ibid:31). Vad som är huvudtema i texten kan tolkas olika: de 

påståenden som finns i texten står inte ensamt för temabildning, utan läsarens kognitiva 

”input” bidrar likväl – det vill säga läsarens kunskap, intressen och trosuppfattningar. Detta 

gör att teman är subjektiva tolkningar snarare än objektiva sanningar (Ibid:33). Huvudtemat 

signaleras ofta i rubrik och ingress, och speglar vad nyhetsredaktionen anser är viktigast i 

artikeln (Ibid:40). Därmed är teman organiserade hierarkiskt, där den subjektiva tolkningen av 

vad som är ”viktigast” placeras först – följt av teman i en fallande skala av ”viktighet”. van 

Dijk menar att teman ”reducerar information” genom att händelser förenklas och 

komprimeras, vilket förutsätter bakgrundskunskaper hos läsaren (Ibid:40). Teman bygger 

därför på underförståelse, och är avgörande för att läsarens ska begripa vad texten handlar om 

globalt: utan dem skulle vi bara uppfatta lokala fragment (Ibid:35). Han menar samtidigt att 

teman spelar en avgörande roll i nyhetsdiskursen, varför de är viktiga att kartlägga (Ibid:30): 

vilket tema lyfts upp som viktigast, och varför? Detta analysmoment genomförs praktiskt med 

en punktlista där temana antecknas i nummerordning.  

5.1.2 Textens schematiska struktur    
Detta analysmoment tillämpas enligt ett schema där följande frågor besvaras (anpassat efter 

van Dijk, 1988; Berglez, 2010): 
 

1. Hur beskrivs den inledande sammanfattningen samt bakgrund och kontext? 

2. Vad anses viktigast och placeras därför först i text, stycke och mening? 
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3. Vilka orsakssamband finns i texten, vilken aktör konstrueras dessa? 

4. Vilka aktörer finns med i texten? 

5. Vem tillåts konkludera händelsen? 
 

Textens schematiska struktur handlar om diskursens sociokognitiva berättarkonventioner. I 

nyheter handlar det om rutinmässigt använda rubriker, ingresser och bakgrundinformation 

(Berglez, 2010:275). Rubrik och ingress fungerar vanligtvis som en inledande 

sammanfattning av händelsen medan bakgrundsberättelsen relaterar händelsen till det som 

varit. För att se vilken kontext nyhetshändelsen placeras i, uppmärksammas beskrivningar 

som exempelvis ”under det att”, ”medan” eller ”under loppet av”. Det som här beskrivs som 

kontexten har i många fall fungerat som huvudtema i tidigare rapportering. Ännu en 

konvention inom nyhetsdiskursen är att det ”viktigaste” placeras först i text, stycke och 

mening – ett faktum som låter oss se vad redaktionen ansett bör lyftas fram om händelsen. 

Konstruktioner av orsakssamband bidrar till högt nyhetsvärde – i nyhetstexter framställs 

ibland orsak-verkan som viktigare än huvudtemat (van Dijk, 1988:53f). Under detta moment 

analyseras vilka aktörer som förekommer i texten, samt vem/vad de företräder; vilka 

konstruktioner av orsak-verkan som förekommer, samt vem som uttalar dessa (journalist eller 

intervjuad?); vilka aktörer tillåts sammanfatta eller konkludera nyhetshändelsen? (Berglez, 

2010:278).  

5.1.3 Textens mikrostrukturer  
Analysschemats fjärde punkt leder oss in på textens mikrostrukturer, och vi lämnar därmed 

textens mer övergripande makrostrukturer och globala påståenden. Här handlar det snarare 

om lokal semantik, eller de lokala påståenden texten gör. Vid analys av textens mikrostruktur 

redogörs för nedanstående punkter (anpassat efter van Dijk, 1988; Berglez, 2010; Billig, 

1995): 
 

1. Lokal koherens. 

2. Textluckor (semantiska isberget). 

3. Närvarande implikationer (ordval). 

4. Konstruktion av ”vi” och ”dem”. 

5. Användning av metaforer, jämförelser, liknelser samt siffror eller andra ”sanningsanspråk”. 
 

Ett påstående är uppbyggt av argument som knyts samman av ord som exempelvis ”när”, ”för 

att” eller ”trots att”. Vid analys av lokal koherens undersöks hur påståenden hör samman: 

påstående B kan ha en specifik funktion i relation till föregående påstående A (funktionell 
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koherens), eller det kan finnas en kausal effekt mellan olika påståenden (van Dijk, 1988:60f). 

Den lokala koherensen är också subjektiv, och här samarbetar text och kontext för att hjälpa 

oss förstå vad skribenten ”menar” med påståendena. Här kommer vi in på van Dijks 

ordspråksmässiga, eller semantiska isberg: det är bara toppen som är synlig i diskursen. 

Resten förutsätts att läsaren förstår, eftersom det ingår i den sociala verklighet vi i den 

samspråkade gruppen redan delar – det behöver inte beskrivas explicit (Ibid:62f). En analys 

av den utelämnade informationen, textluckorna, låter oss förstå skribentens egen ideologi: hur 

vi förväntas uppfatta världen och därmed hur denne uppfattar världen (Ibid:64).  

   Till närvarande implikationer – det som syns explicit i texten – hör överflödig diskurs 

(Berglez, 2010:276). Här handlar det om att analysera den lexikala stilen: lexikala och 

semantiska implikationer innehåller ofta värderingar som baseras på skribentens ideologi. 

Således beskrivs ofta ”de” med negativa implikationer, och ”vi” med neutrala eller positiva 

implikationer (van Dijk, 1988:71). Vilka ord som får beskriva en händelse har stor betydelse – 

jämför vi exempelvis ”aggressiv” med ”tuff” eller ”stark” finner vi vitt skilda 

tolkningsmöjligheter, och liknande åsiktsbaserade ordval finns det gott om i nyhetsdiskursen 

(Ibid:81f). Billig (1995:94) menar att användning av lexikala val som ”vi”, ”här” och 

”hemma” är ett uttryck för banal nationalism, varför förekomsten av dessa ord är viktig ur 

analyssynpunkt. Vad som menas med ”vi” är vidare intressant, i vissa studier utgör 

förekomsten av detta ord i medietexter själva studieobjektet (se exempelvis Petersoo, 2007). I 

många fall finns inget explicit ”vi” som går att härleda till en grupp, utan här analyseras i 

stället vilka som tillskrivs positiva egenskaper – ”vi”-gruppen beskrivs ofta som fördelaktig i 

jämförelse med den grupp som beskrivs som ”de andra”.  

   Vidare in i analysen av textens mikrostrukturer undersöks diskursens retorik på ett 

grundläggande plan. På vilket sätt används jämförelser, metaforer eller underdrifter? Används 

ögonvittnesrapporter i syfte att styrka påståendens sanningshalt (van Dijk, 1988:82f)?  

5.1.4 Textens bilder 
I anslutning till nio av de tio analyserade artiklarna förekommer fotografier eller grafiska 

illustrationer, varför det femte och sista steget i analysen är en semiotisk bildanalys av dessa. 

Här analyseras bildernas denotativa och konnotativa betydelser. Genom att analysera de 

polysema bildernas tänkbara innebörder i relation till textens huvud- och delteman, kan 

alternativa tolkningar av bilderna uteslutas: det är med andra ord den förankring som sker i 

samspelet mellan text och bild som kartläggs (Ekström & Moberg, 2008:23). Mer konkret 

bryts de olika delarna i bilderna ned – vilka aktörer finns med i bilderna, på vilket sätt är de 
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porträtterade, vad speglar deras hållning och kroppsspråk? – för att sedan sättas samman igen 

(Fogde, 2010:183). Grafiska element som tidslinjer och diagram analyseras på samma sätt 

som foton: dess denotativa och konnotativa innebörder kartläggs. Här är användningen av 

siffror och tal av extra intresse, eftersom de utgör ett så kallat ”sanningsanspråk” då de ofta 

framställs som objektiv fakta (van Dijk, 1988:88). Bildtexter i anslutning till foton analyseras 

i tidigare moment. 

5.2 Metodproblem 
Till ett av de mest frekvent påpekade metodproblemen inom ramen för kritisk diskursanalys 

hör avsaknaden av studier från nyhetsmaterialets produktion och reception. Inom 

mediestudier påpekas ofta hur få receptionsstudier som görs i relation till hur mycket 

mediematerial som studeras (Garrett & Bell, 1998:8), samt hur lite vi vet om produktionen av 

det analyserade materialet (Ibid:19). Artiklarna i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet är inte riktade mot en homogen publik, utan tolkas olika av skilda 

läsargrupper (Ibid:8). Även denna studie är begränsad i den mån att det är själva diskursen 

som analyseras, och därför säger den ingenting om hur läsare tolkar nyhetsdiskursen, vilket är 

problematiskt. Inom CDA tas ibland ideologiska konstruktioner i diskursen för givet som 

aktiva och verksamma på publiken, vilket resulterar i en ”injektionsnålsfilosofi” (Berglez & 

Olausson, 2008:131f). För att knyta an till studiens forskningsfrågor: de konstruktioner av 

identitetspositioner som förekommer i materialet kan gynna och missgynna särintressen givet 

att de tolkas okritiskt av läsarna – en faktor som kräver receptionsanalys men som, liksom 

analys av produktionsförhållanden, utelämnas denna studie.  

   Precis som diskursanalyser i allmänhet, består CDA som metod av ett antal övergripande 

faser – insamling av material; koppling mellan analysobjektet och teori; tillämpning av 

metodologiska begrepp; analys – som kan ställa till problem för läsaren. Problemet ligger i 

beskrivning av tillvägagångssättet, som ibland är knapphändig eller abstrakt och gör att 

läsaren kan ha svårt att se hur forskaren kommit fram till resultatet (Bergström & Boréus, 

2012:403). I denna studie visar jag tydligt hur jag samlat in material och genomfört analysen, 

men flertalet faser saknar således beskrivning, exempelvis val av teori, vilket i sig är 

problematiskt.  

   Forskare måste förhålla sig till det studerade materialet från ett ”utifrånperspektiv”. För mig 

handlar det om att studera den sociala kontexten och den svenska mediediskursen jag själv på 

sätt och vis befinner mig i genom att inta en ”extern infallsvinkel” – att undersöka den 

svenska mediediskursen med utifrån-ögon (Bryman, 2011:35). Det kan vara svårt att se 
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textens ideologiska anspråk när de är en ”naturlig” del av det sociokulturella sammanhang 

forskaren befinner sig i. Noggrannhet och en tydlig struktur i analysarbetet underlättar, men är 

ändå ingen garant för en lyckad analys. Den forskare som inte är van vid den svenska 

mediediskursen har ett tydligare utifrånperspektiv. Vidare är tolkning en kritisk punkt som bör 

belysas. I studien sker tolkning på flera plan: förutom vid analys av materialet tolkas resultatet 

med hjälp av teorier om identitetspositioner samt den forskning som tidigare gjorts (Bryman, 

2011:35). Min tolkning av resultatets betydelse i relation till, exempelvis tidigare forskning, 

kan skilja sig från andra forskares tolkningar av detsamma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.2.1 Tillförlitlighet och giltighet 
För att säkerställa att studien genomförs på rätt sätt ska jag nu titta närmare på studiens 

tänkbara hållbarhet – om jag undersöker det jag ämnar undersöka samt om jag gör det på ett 

korrekt sätt (Larsson, 2010:76). Inom den kvalitativa forskningen talas det i stället för 

reliabilitet och validitet om tillförlitlighet samt giltighet, vilka jag ämnar använda. 

Tillförlitlighet- och giltighetsfrågor behandlar frågor om trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet (Bryman, 2011:354). 

   Även om resultaten av studien inte går att generalisera, har jag med täta beskrivningar 

tillgängliggjort resultaten, så de (möjligtvis) kan överföras till andra miljöer (Bryman, 

2011:355). Det handlar om att i resultatet skapa fylliga beskrivningar av de diskursiva 

konstruktionerna av identitetspositioner, för att möjliggöra överförbarheten av resultaten, eller 

vad LeCompte & Goetz (1982, refererad i Bryman, 2011:352) kallar den externa validiteten. 

Mitt analysmaterial är dock begränsat till rapportering om EU:s tobaksdirektiv, ett tämligen 

snävt fall, vilket försämrar möjligheterna att generalisera resultaten till exempelvis andra EU-

frågor. 

     Studiens pålitlighet (Ibid:355) underlättas av att det material jag undersöker är konstant i 

form av tryckta tidningsupplagor, vilket stärker tillförlitligheten: materialet finns för alla att 

skåda, uppdateras inte, eller ändrar inte form (som i tidningarnas webbupplagor). Genom att 

studera tidningarnas ”manifesta” innehåll i de tryckta versionerna stärks studiens 

replikerbarhet något (Ibid:352). Frågor om pålitlighet rör också det ovan nämnda 

metodproblemet med knapphändiga beskrivningar av tillvägagångssätt, där jag inte 

tillhandahåller läsaren en ”fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen” (Guba & Lincoln, refererade i Bryman, 2011:355) – vilket begränsar 

studiens pålitlighet. 
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   Och sist något om objektivitet, eller möjligheter för läsaren att ”styrka och konfirmera” 

studiens resultat (Bryman, 2011:354). De tolkningar som görs i studien är subjektiva i den 

mån att jag som tolkar är ett subjekt: min förförståelse – som individ i den sociokulturella 

gemenskapen i vilken mediediskursen skapas – ligger till grund för tolkningen av analys och 

resultat (Ekström & Larsson, 2010:16). Detta skiljer sig från mina personliga upplevelser och 

åsikter, som inte har väglett tolkningarna. Studiens empiri bygger på öppenhet inför oväntade 

resultat och hänsyn till alla befintliga uppgifter i materialet (se Ekström & Larsson, 2010:17). 

Med tydliga beskrivningar av tillvägagångssätt och resultat ämnar jag möjliggöra 

bedömningar av studiens giltighet och tillförlitlighet.   

 

6. Resultat 
I det analyserade materialet förekommer inga transnationella eller hybrida identitetspositioner 

på liknande sätt som Olausson (2010) funnit, utan i stället skiljs det nationella ”vi-et” tydligt 

från det utländska, eller europeiska ”dom-et”. Av de identitetspositioner som framställs som 

”positiva”, som innefattar kvaliteter som exempelvis ”tro på vetenskap” eller ”användning av 

mindre farliga tobaksprodukter” – faller samtliga inom ramen för Sverige som nation: det 

handlar om en övergripande nationell identitetsposition, i vilken flera identitetspositioner 

ryms. De identitetspositioner i materialet som läsarna knappast är villiga att identifiera sig 

med – som framställs som mer ”negativa” eftersom de innefattar exempelvis ”användning av 

dödliga tobaksprodukter” eller ”förbigående av vetenskaplig fakta” – tillskrivs ”dem”, och 

faller utanför den ”svenska” ramen: det handlar om en övergripande ”utländsk” 

identitetsposition, inom vilken flera identitetspositioner ryms.  

   Konstruktioner av ”oss” och ”dem” finns genomgående i materialet. De mest framstående 

ämnesområdena som rymmer dessa konstruktioner är kategorierna tobaksanvändning, 

historik, vetenskap och krig. Hur ofta dessa kategorier används i rapporteringen för att 

konstruera ett svenskt ”oss” och ett europeiskt/utländskt ”dem” illustreras i Tabell 2. 

Framstående kategorier och huvudteman, där de analyserade artiklarna omnämns med 

publiceringsdatum och tidning.  

   Antalet studerade artiklar är för litet för att dra slutsatser om eventuella skillnader mellan 

dags- och kvällstidningar, men jag har inte funnit några tendenser till att större skillnader 

mellan dessa skulle föreligga. I samtliga artiklar förekommer temana tobaksanvändning och 

krig som ett verktyg i konstruktionen av ”oss” som åtskilda ”dem”. Kategorin 

tobaksanvändning återfinns dessutom som huvudtema i hälften av artiklarna, och krig 
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förekommer som huvudtema (eller det tema som fått mest utrymme) i sex artiklar (se Tabell 

2. Framstående kategorier och huvudteman). 

 

Tabell 2. Framstående kategorier och huvudteman 

 
Artiklar där kategorierna tobaksanvändning, vetenskap, historia och krig – som är en del av 
konstruktionen av identitetspositioner – förekommer. Kategorier med inringade punkter hör till 
artikelns huvudtema eller är den/de kategorier som fått mest utrymme i artikeln. En artikel kan 
innehålla flera huvudteman. AB (Aftonbladet), SvD (Svenska Dagbladet), DN (Dagens Nyheter),  
Exp (Expressen).!

 

Tillämpning av kategorin vetenskap, som ett verktyg för att tillskriva ”oss” och ”dem” olika 

egenskaper, förekommer i sex artiklar, där Aftonbladets första 5 oktober-artikel behandlar 

denna kategori som huvudtema. Historia används på liknande sätt i sex artiklar, men återfinns 

endast i Aftonbladets andra 5 oktober-artikel som huvudtema. Med dessa centrala kategorier 

som verktyg för konstruktion av identitetspositioner i artiklarna, presenteras resultatet här 

nedan i rubrikerna tobaksanvändning, vetenskap, historia och krig. Under dessa rubriker visar 

jag närmare hur åtskillnaden av ”oss” och ”dem” konstrueras. 

6.1 Tobaksanvändning 
Snus och cigaretter förekommer, liksom representationer av ”rökare” och ”snusare”, ofta i 

rapporteringen: i samtliga artiklar är tobaksanvändning ett tema, varav fem artiklars 

huvudtema behandlar denna kategori. Detta yttrar sig texten, men också i bilder och 

illustrationer, där sex artiklar innehåller bilder av personer som snusar (lägger in snus under 

läppen, håller fram en snusdosa mot kameran). I två artiklar förekommer bilder på personer 

som röker. Nedan presenteras resultatet utifrån hur ”vi” respektive ”de” framställs när det 

gäller tobaksanvändning – samt hur dessa tobaksvanor förknippas med ”positiva” respektive 

”negativa” egenskaper. 
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6.1.1 Vi snusar 

I diskursen konstrueras ”svenskarna” genomgående som ett snusande folk. I sex artiklar finns 

fotografier på svenska personer (fem män, en kvinna) som öppet lägger in en portion snus 

under läppen, eller håller fram snusdosor framför kameran. I de två Aftonbladet-artiklarna 

från 5 oktober råder ett sorts konnotativt ”samförstånd” mellan de två porträtterade snusarna: 

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner tar en snus samtidigt som han tycks titta upp mot ett 

annat fotografi, där en annan man placerar en snus under läppen. I två artiklar (Dagens 

Nyheter 5 december och Expressen 11 december) skyltar ”personer på stan” med sina 

tobaksvanor: de håller fram snusdosor öppet och ogenerat framför kameran. I bakgrunden ses 

människor gå förbi, och bilderna konnoterar således att snus inte är någonting att skämmas 

för. Samtidigt visar textens lexikala stil att snus är en viktig produkt för Sverige och 

svenskarna: handelsminister Ewa Björling säger att ”Snuset är en hjärtefråga för Sverige 

(Expressen 11 december); barn- och äldreminister Maria Larsson har ”försökt få Europas 

länder att förstå vad snuset betyder i Sverige och för svenskarna” (Svenska Dagbladet 22 

juni); och samma Larsson är efter beskedet vid ministermötet i Luxemburg ”väldigt glad” 

(Expressen 22 juni). Att svenska personer snusar framställs genom en närvarande implikation 

i en artikel som ”standard”:  
 

I slutändan var alla ministrar utom fyra för att ge Sverige ett fortsatt undantag 

från snusförbudet, vilket innebär att svenskarna kan snusa som vanligt. 

(Aftonbladet 22 juni, min kursivering)   
 

På texternas mikronivå presenteras svenskt snus i bestämd form (som snuset) redan i rubriken 

i hälften av artiklarna. Detta skapar en sorts textlucka som förutsätter att läsarna förstår att det 

är ”vårt” snus som artikeln handlar om, och visar hur väl ”etablerad” tobaksprodukten är i den 

svenska mediediskursen (Billig 1995:108). 

   Det svenska snuset framställs som en effektiv rökavvänjare genom konstruktioner av orsak-

verkan i texternas schematiska strukturer. I tre artiklar konstrueras detta genom 1) en faktaruta 

där siffror om hur många svenska män som lyckats sluta röka med hjälp av snus presenteras 

(Aftonbladet 5 oktober), 2) ännu ett – av artikelförfattaren konstruerat – orsak-verkan-

samband mellan ”trendiga snussmaker” och rökavvänjning: smakerna är en del av marknaden 

som ”är populär bland många unga kvinnor, i många fall tidigare rökare” (Dagens Nyheter 5 

december), och 3) ett citat av en kvinnlig snusare ”på stan”, angående de snussorter som kan 

komma att förbjudas: 
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– Tjejer som snusar sorter som inte smakar snus kommer nog att sluta, men inte 

med nikotin. Snarare kommer de att gå tillbaka till att röka, säger Emelie. 

(Dagens Nyheter 5 december) 
 

Här tas det för givet att många slutat röka ”tack vare” snus, men här är det aktören ”Emelie” 

som konstruerar orsakssambandet. I samma artikel konstrueras en annan ”sanning” om snuset, 

som kan tyckas motsägelsefull med ett tidigare konstaterande från samma tidning: ”Emelie 

började snusa som 18-åring […]”. Snuset som ”är populärt bland många unga kvinnor” 

porträtteras här med en kvinna som började snusa i vuxen ålder: ett faktum om snuset som 

stämmer överens med ”vår” bild av att unga personer inte borde bruka tobak. Att snus kan 

säljas i Sverige utan negativa effekter på folkhälsan, slår en utländsk källa fast genom ett 

orsakssamband i Svenska Dagbladet (18 november). Generalsekreteraren för 

paraplyorganisationen Europeiska folkhälsoalliansen, ”brittiskan” Monika Kosinska, 

representerar det artikelförfattaren kallar ”hälsolobbyn”: 
 

Men hälsolobbyns inställning är solklar: I Sverige, som antagit en rad 

antitobaksfrämjande åtgärder för befolkningen som helhet, som rökförbud på 

offentliga platser, höga skatter på tobak och vård och hjälp för nikotinister som 

vill ge upp sin vana, så kan snus säljas utan förödande konsekvenser på 

folkhälsan. 

(Svenska Dagbladet 18 november) 
 

På mikronivå beskrivs snuset som positivt, vilket den lexikala stilen, samt jämförelser med 

cigaretter visar: snus är ”mindre skadligt än andra tobaksprodukter” (Aftonbladet 5 oktober), 

eller ”mindre skadligt än annan oral tobak som florerar fritt på EU:s inre marknad” 

(handelsminister Ewa Björling citerad i Dagens Nyheter 5 december) – ett uttalande med 

närvarande implikationer som också konnoterar hur ”diskriminerat” snuset är i EU. Vidare 

har 35 procent svenskar svarar ”Ja, alltid” på frågan om de får kyssa sin partner med snus 

under läppen – näst flest (20 procent) har valt svarsalternativet ”Har ingen partner” (Svenska 

Dagbladet 18 november). Snussorter beskrivs i den lexikala stilen med ”det mycket populära 

snuset General” (Dagens Nyheter 5 december), ”klassikern General” och ”storsäljarna 

General och Göteborgs rapé” (Aftonbladet 5 oktober). I tre artiklar visar den lexikala stilen 

hur snuset försäljningshistoria kantats av ”rekordår” (Svenska Dagbladet 18 november, 

Dagens Nyheter 5 december och Expressen 11 december), samt hur konsumtionen ökade 

1969, efter ”larmrapporter om rökning” (Svenska Dagbladet 18 november). 
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   I en artikel särskiljs den svenska snusproducenten Swedish Match från ”resten av 

tobaksindustrin”. Lobbyisten Karl Isaksson säger sig vara säker på att ”det inte var 

tobaksindustrin eller Swedish Match” (min kursivering) som stått för inbrotten i de 

hälsofrämjande organisationernas lokaler (Svenska Dagbladet 18 november): den närvarande 

implikationen eller visar här att tobaksindustrin och Swedish Match är skilja åt. I samma 

tidning framställs företaget som en hjälte, då det ”avslöjade” en muthärva genom att inte 

”nappa” på erbjudandet att betala EU:s hälsokommissionär John Dalli för att få 

exportförbudet upphävt. Som vi ska se nedan presenteras ”resten av tobaksindustrin”, och 

framför allt cigarettbolagen på ett annat sätt.  

6.1.2 De röker 
I diskursen konstrueras genomgående rökning som en ”sämre vana”. De två fotografier som 

finns av personer som röker är små, och läsaren ser inte ansiktet helt. I Expressen (11 

december) syns en kvinnlig rökare från sidan, och i Aftonbladet (5 oktober) syns en hukande 

kostymklädd man samt en hand som tänder cigaretten. Den rökande mannens ansikte syns 

bara till hälften – de denotativa innebörderna konnoterar att mannen skäms över sin ”dåliga 

vana”. I en faktaruta i Aftonbladet (5 oktober) finner vi i en jämförelse samt ett konstruerat 

orsak-verkan-samband en ledtråd om vilka det egentligen är som röker: 
 

Svenskar röker absolut minst i EU. 13 procent medan EU-snittet är 28 procent. 

[…] I Danmark, där snus är förbjudet, röker 28 procent och dödstalen för 

tobaksrökning är tre gånger så höga för danska män som för svenska.  
 

Rökning presenteras som en vana som främst hör andra till – vi svenskar röker ju absolut 

minst i EU. Vidare framstår andra länders hälsofrämjande åtgärder som för små, när Sveriges 

”rad av antitobaksfrämjande åtgärder” lyfts upp som goda exempel, i Svenska Dagbladet (18 

november) av Monika Kosinska, som exemplifierar ”resten av Europa” med Rumänien.  

   Den lexikala stilen visar att tobaksdirektivet bland annat kom till för att förhindra att 

”ungdomar förfördes av cigarettförpackningar i läckra färger” (Svenska Dagbladet 18 

november), vilket kan jämföras med snuset, som endast riskerar att ”locka” ungdomar (se 

ovan). Maria Larsson passar på att visa hur hälsovådlig rökning är när hon säger ”Vi känner 

till cigaretternas konsekvenser, ändå verkar huvudvärken vara svenskt snus” (Aftonbladet 22 

juni).  

   Det sägs att cigarettbolagen (den del av tobaksindustrin som svenska Swedish Match skiljs 

från) mottog beskedet om att EU inte kommer bry sig om utseendet på cigarettförpackningar 
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på så sätt att vi nästan kunde höra ”ljudet av champagnekorkar som flög i taken på 

cigarettbolagens välmöblerade chefskontor” (Svenska Dagbladet 18 november), en lexikal stil 

med metaforer som skiljer sig radikalt från beskrivningen av det svenska Swedish Match. 

Vidare menar Monika Kosinska, generalsekreterare för Europeiska folkhälsoalliansen att hon 

”sällan hört talas om svenskt snus” (Svenska Dagbladet 18 november). I samma tidning 

beskrivs genom den lexikala stilen ”de flärdlösa paketen” som ett av ”hälsoaktivisternas 

trumfkort”. Denna beskrivning återkommer i Dagens Nyheter (5 december), och här heter det 

att ”tobaksindustrin har kämpat emot planerna på neutrala paket i flera länder” – en textlucka 

som ger oss en hint om de hälsofrämjande intressenas ”egentliga” bekymmer: rökning. Efter 

ministermötet i Luxemburg är de svenska ansvariga ministrarna både glada och nöjda, 

framkommer det i flera artiklar. Men Elin Ramfalk, generalsekreterare för A non smoking 

generation vill kritisera regeringen för att inte ta tillräckligt stort allvar för att skydda unga 

från tobak. Ramfalks kritik mot det svenska snuset rangordnas i den schematiska strukturen 

som mindre viktigt än kritiken mot cigaretterna. I artikeln placeras hennes uttalande i följande 

ordning: 
 

– Man har släppt igenom slimcigaretter som man vet påverkar unga tjejer och 

man har gått med på varningsbilder, mindre än vad föreslagit är.  

(Expressen 22 juni) 
 

De så kallade slimcigaretterna presenteras här som ett större problem (och ett viktigare tema) 

än den lockande smaksättningen i snus, eftersom följande citat placeras senare, först under 

nästa mellanrubrik: 
 

– Nu hoppas vi att regeringen själva tar sitt ansvar gällande smaksättningen i 

snuset så att barn och unga inte börjar snusa, säger hon. 

(Expressen 22 juni) 
 

Som vi redan sett beskrivs många snusare som ”tidigare rökare”. I Svenska Dagbladet 

omskrivs den belgiska Cathy Fabrizzi som ”rökfri i exakt två månader” – en ”positiv” lexikal 

stil om en frihet som aldrig i materialet förekommer i form av motsvarande ”snusfri”. 

6.2 Vetenskap 
Vetenskap används som verktyg för att skilja ”oss” från ”dem” i sex artiklar. I en av de två  
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5 oktober-artiklarna i Aftonbladet är vetenskap ett huvudtema. Vetenskap och forskning 

används i diskursen som argument för att det svenska snuset ska regleras i Sverige och få 

exporteras i Europa – EU:s brist på förtroende till vetenskap och forskning beskrivs som en 

anledning till att det svenska snuset ”diskrimineras” på den europeiska marknaden. Nedan 

beskriver jag mer utförligt på vilka sätt ”vi” respektive ”dem” beskrivs i relation till tron på 

vetenskap.  

6.2.1 Vi accepterar vetenskapliga fakta 

I texternas mikrostrukturer beskrivs ”vårt” snus genomgående som mindre farligt än cigaretter 

med hjälp av jämförelser – i alla fall om man litar på vetenskapen: ”All forskning visar att 

svenskt snus är mindre skadligt än andra tobaksprodukter”, finns beskrivet redan i ingressen i 

Aftonbladet (5 oktober). I Expressen (11 december) säger Lars-Erik Rutqvist, professor i 

onkologi och anställd av Swedish Match, i en stor citatruta: 
 

Det har bedrivits forskning kring snusets hälsorisker i 30 år, och den visar att det 

är en oerhörd skillnad i hälsoeffekter mellan snus och cigaretter. Cigaretter är inte 

ett jämförelseobjekt, utan snus hamnar snarare på samma nivå som 

kaffedrickande.  
!
I samma artikel kompletteras Rutqvists uttalande med ett bildblock med rubriken ”Så farliga 

är andra saker i jämförelse med snus”. Här jämförs snusning med otillräcklig fysisk aktivitet, 

riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och rökning, där alla ”levnadsvanor” bedömts 

med ”svårighetsgrad”: svårighetsgraden för snus är lägst av de presenterade vanorna. På detta 

sätt framställs dåliga matvanor som farligare än snusbruk. Diskursen om ”snuset som 

vetenskapligt bevisat mindre riskfyllt” har uppmärksammats av läsarna: av de fem personer 

”på stan” som tidningen frågat om tobaksdirektivet, menar en kvinna att: 
 

Det skulle vara intressant att veta vad EU baserar sin kritik på, för det finns ju 

mindre vetenskapliga studier om snus än om rökning. 

(Expressen 11 december) 
 

Detta, att det svenska folket och den svenska regeringen litar på (och kräver) vetenskapliga 

bevis för de beslut som fattas av EU-kommissionen, kommer igen på flera ställen i 

rapporteringen. Ewa Björling, som är besviken på EU-kommissionens förslag, säger till 

Dagens Nyheter den 5 december: 
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– Baserar man direktivet på vetenskaplig fakta då kommer det visa sig att det 

svenska snuset är mindre farligt än annan oral tobak som florerar fritt på EU:s 

inre marknad i dag. 
 

Vidare har regeringen försökt att få snusförbudet upphävt med argument om att snus är 

mindre farligt än cigaretter (Dagens Nyheter 5 december). ”Snusprofessorn” Tony Axell, som 

i Aftonbladet (5 oktober) presenteras som ”en av Sveriges främsta snusforskare”, säger ”att 

det inte finns några studier som visar att svenskt snus orsakar cancer”, vilket EU hävdar. Med 

siffror i en faktaruta i samma artikel framställs ”vetenskapliga” bevis: svenska röker minst i 

EU och löper minst risk att drabbas av tobaksrelaterad sjukdom och död – vilket jämförs med 

länder som Danmark (där snus är förbjudet och fler röker och dör av tobaksrökning).  

   Om ”vi”, det vill säga det svenska folket representerat av den svenska regeringen, tror på 

och begär vetenskapliga bevis – samt använder dessa som sakliga argument – vad gör då ”de 

andra”? 

6.2.2 De nonchalerar vetenskapliga fakta 
En vanlig framställning av ”dem” och ”deras” tro på vetenskap kan sammanfattas med orden 

feltolkning, mörkläggning och ignorans. Redan 5 oktober (i Aftonbladet) kan vi läsa en artikel 

med den feta rubriken ”EU bluffar om snuset”. Här är det ”snusprofessorn” Tony Axell som 

med en lexikal stil fylld av metaforer menar att ”de läser forskning som fan läser Bibeln”. 

”De”, som här likställs med EU eller EU-kommissionen som lagt förslaget till det nya 

tobaksdirektivet, ”tar bara de bitar som passar deras syften”, och ”fortsätter hävda att snus 

leder till cancer”, trots att ”all forskning visar att snus är mindre farligt än andra 

tobaksprodukter”. I det som fungerar som bakgrund i artikelns schematiska struktur får vi 

reda på att EU beställt en forskningsrapport om tobak, men att denna ”tipp-exades för att tjäna 

kommissionens, folkhälsoinstituten och läkemedelsföretagens syften”.  Vidare har ”de 

själva”, i den senaste EU-barometern, konstaterat ”att snus är effektivt för dem som vill sluta 

röka”: och således säger ”EU emot sina egna uppgifter”. Följande textstycke av fråga–svar, 

där vi får reda på anledningen till varför EU ”säger emot sina egna uppgifter”, är placerat allra 

sist i textens tematiska struktur: 
 

Men i EU-barometern uppges ju att 15 procent av de svenska männen har 

slutat röka med hjälp av snus. 

– Det är en opinionsundersökning och ingen vetenskaplig undersökning.  
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(EU-kommissionens Sverigechef Pierre Schellekens svarar på frågan, 

Aftonbladet 2 oktober) 
 

Förklaringen till varför EU så motsägelsefullt hävdar att snus är hälsovådligt – att EU-

barometern endast är en opinionsundersökning, och att EU således (precis som ”vi”) bara litar 

på vetenskapliga undersökningar – hamnar alltså sist i textens tematiska hierarki, och är 

därmed underordnat andra teman vad gäller ”viktighet” i artikeln.  

   Fortsättningsvis konstruerar Karl Isaksson, ”en av över 20 000 lobbyister” i Bryssel, ett 

orsakssamband när han säger att han ”skulle vilja ha en hälsokommissionär som tror på 

vetenskap. EU-kommissionen är vanligtvis duktiga tjänstemän, men i den här frågan struntar 

de i all vetenskap” (Svenska Dagbladet 18 november). Isaksson vittnar i samma artikel om att: 
 

[…] flera läkare och vetenskapsmän har klivit av kommissionens 

expertkommittéer efter att deras rapporter om att snus är mindre skadligt än 

cigaretter mörkats i förord som EU-kommissionen insisterat på att få skriva själv. 
 

Detta orsakssamband, mellan det att EU mörkar förord i rapporter och att ”flera läkare och 

vetenskapsmän” hoppat av, konstrueras av Isaksson och tillåts aldrig bestridas av de 

inblandade aktörerna. Ewa Björling konstruerar i Dagens Nyheter den 5 december ett annat 

orsakssamband som sätter ”dem” i dålig dager: EU baserar inte tobaksdirektivet på 

vetenskaplig fakta, och därför diskrimineras det svenska snuset.  

   Trots att ”all forskning visar att svenskt snus är mindre farligt än andra tobaksprodukter” 

(Aftonbladet 5 oktober), trots att regeringen försökt få exportförbudet upphävt med 

vetenskapliga argument (Dagens Nyheter 5 december), står EU fast vid sin åsikt: 

snusförbudet utanför Sverige kommer vara kvar. Denna lexikala stil, om något, bevisar för oss 

läsare vilka som accepterar respektive nonchalerar den – speciellt för oss ”svenskar” – så 

viktiga vetenskapen.  

6.3 Historia 
I lite fler än hälften av artiklarna konstrueras identitetspositioner med hjälp av historia. Det 

handlar uteslutande om ”vår” kollektiva historia som ”de” vare sig delar med ”oss” eller 

förstår. Konstruktionen av en gemensam, ”svensk” historia som ”de” inte begriper erbjuds 

ofta som en förklaring till varför det svenska snuset är diskriminerat på den europeiska 

marknaden. Nedan diskuterar jag på vilka sätt ”vi” respektive ”dem” beskrivs utifrån 

kategorin historia.   
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6.3.1 Vi har en gemensam historia 
Redan den 5 oktober får vi genom den lexikala stilen i Aftonbladet reda på att ”klassikern” 

General (en av Swedish Matchs snussorter som nu ”hotas”) ”funnits i Sverige sedan 1850-

talet”. I Svenska Dagbladet (18 november) återkommer viktiga årtal i en faktaruta om 

”snusets historia”: på 1630-talet kom snuset till Sverige från Nederländerna, och år 1637 

nämndes ”snuftobak” (sic!) i ”svensk tullstatistik”. I början av 1800-talet lanserades läppsnus 

i Sverige, och redan 1822 kom lössnuset Ljunglöfs Ettan. År 1915 bildades AB Svenska 

Tobaksmonopolet, som etablerade elva snusfabriker i åtta städer. Således får vi genom detta 

semantiska isberg en förklaring till varför snuset är en ”hjärtefråga för Sverige” (Expressen 

11 december): det har funnits i Sverige länge. Att Sverige, så sent som 1995 fick ett undantag 

för snusförbudet – i samband med medlemskapet i EU – nämns i fyra artiklar (Dagens 

Nyheter 5 december och 18 juni, Aftonbladet 22 juni och Svenska Dagbladet 18 november). 

Aftonbladet (22 juni) menar dessutom att ”snuskriget pågått i 20 år”, med start år 1992, då 

försäljning av snus förbjöds i EU.  

   I två artiklar anammar EU-parlamentarikern Christofer Fjellner den stereotypa bilden av 

svenskar som väluppfostrade och alldeles för artiga, vilket framkommer i textens 

mikrostrukturer:  
 

– Jag uppmanar alla att börja bråka om snuset nu. Svenskar är för väluppfostrade. 

Hade vi varit fransmän och någon sagt att vi fick lov att dricka vodka men 

förbjudit rödvin så skulle det ha blivit ett jäkla liv.  

(Aftonbladet 5 oktober) 
 

Samma jämförelse med de ”hetsiga” fransmännen återkommer i en bildtext i Svenska 

Dagbladet (18 november): 
 

”Om det här förbudet hade handlat om en fransk ost hade vi haft hela franska 

flottan här för att bråka vid det här laget”, säger EU-parlamentarikern Christofer 

Fjellner (M) som för en stillsammare kampanj mot säljförbudet för svenskt snus i 

EU. 
 

Bilden av Sverige och svenskarna som alldeles för ”väluppfostrade” finns inbäddad i vår 

gemensamma uppfattning om den svenska historien och traditionen: vårt neutrala Sverige har 

inte varit i krig sedan början på 1800-talet, och det svenska folket framställs genom uttalandet 

som allmänt ”konflikträdda”. 
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   Till närvarande implikationer som anspelar på den svenska kulturen hör några av våra 

”svenska” högtider. ”Vi befarar att det inte är någon positiv julklapp för svensk del som 

kommissionen kommer ge”, säger Ewa Björling till Dagens Nyheter (5 december). Dagen 

efter ministermötet i Luxemburg beskriver den lexikala stilen i Svenska Dagbladet (22 juni) 

hur Maria Larsson lyckades säkra ”svensk egenreglering av snuset på midsommaraftonen”. 

Vidare ”sken” Larsson ”som en hel midsommarsol när hon klev ut från hälsoministermötet”. 

Händelserna som beskrivs publiceras i artiklar som ligger högtiderna nära i tiden, men det är 

knappast en slump att just dessa ”traditionellt svenska” högtider får bidra med symbolism.   

   Den återkommande beskrivningen av ”vår” långa tradition av produktion och bruk av snus 

bidrar således till att skapa en ”kollektiv snushistoria”. Genom att den ”kollektiva 

snushistorien” beskrivs med hjälp av närvarande implikationer som ”klassikern” eller 

”hjärtefråga”, konstrueras en positiv bild av denna historia. På vilket sätt ”de” inte ingår i 

denna historia presenterar jag nedan. 

6.3.2 De förstår inte vår historia 
Att snuset diskrimineras på den europeiska marknaden beskrivs ofta som en konsekvens av 

”deras”, det vill säga ”EU” och européernas, okunskap om ”vårt” snus. I Svenska Dagbladet 

(22 november) får vi reda på att förbudet mot smaksättning i tobaksprodukter ”internationellt 

främst kommit till för att stoppa cigaretter med exempelvis vanilj- eller chokladsmak”, och 

denna representation – att direktivet egentligen handlar om cigaretter, men av misstag också 

innefattar snus – är vanlig. I Aftonbladet (22 juni) konstrueras ett orsakssamband mellan 

”snusförbudet” i direktivet och de övriga EU-ländernas ”okunskap” om det svenska snuset: 

”snarare är det så att få ministrar känner till snuset och svenska folkets relation till 

produkten”, säger Maria Larsson. I samma tidning (5 oktober) får vi genom ett konstruerat 

orsakssamband veta att EU i en rapport från 2008 ”buntat ihop det svenska snuset med 

tuggtobak importerad från bland annat Indien, Afrika och USA – tobaksprodukter som är 

betydligt farligare än snus.”. I Expressen (11 december) skapar en person ”på stan” ett 

orsakssamband mellan exportförbudet och det faktum att snuset är främmande för andra 

länder när hon säger att hon tror att exportförbudet ”beror mycket på att det (snuset, min 

anm.) är främmande för andra länder”.  

   Till Christofer Fjellners kontor i Bryssel ”vallfärdar” journalister ”för att prata om detta 

märkliga svarta pulversnus, vad är nu det?” (Svenska Dagbladet 18 november). I samma 

artikel konkluderar reportern det fyra sidor långa reportaget med meningen ”Ingen förståelse 

där heller”. Det handlar om Cathy Fabrizzi som jobbar i en tobaksbutik i Bryssel. Hon luktar 
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på snuset, vilket illustreras med ett foto på Fabrizzi med rynkad näsa och bildtexten ”Cathy 

Fabrizzi i den lyxiga tobaksbutiken har inte mycket till övers för det svenska snuset, som hon 

tycker stinker och ser vulgärt ut att ha i munnen.”. Med den lexikala stilen visar denna 

paradox – att hon som står framför hyllmeter av tobaksprodukter bara klarar av att lukta på 

det svenska snuset – oss läsare hur liten förståelse det finns för det svenska snuset i Europa.  

6.4 Krig 
I samtliga artiklar finns representationer av krig som metafor för turerna kring EU:s 

tobaksdirektiv. Denna kategori återfinns också i flest huvudteman, där sex av artiklarnas 

huvudtema anspelar på krigsmetaforer som snuskrig, strid eller tvist. Överallt förekommer 

krigsmetaforer i bestämd form (kriget, striden och så vidare), vilket visar att denna 

beskrivning av tobaksdirektivet blivit något av en ”standard” i mediediskursen: vi förväntas 

förstå vad detta ”krig” handlar om (Billig, 1995). Nedan visar jag hur ”vi” respektive ”de” 

beskrivs agera inom ramen för detta ”snuskrig”.  

6.4.1 Vi diskrimineras 

I artiklarna som publicerades innan ministermötet sommaren 2013 beskrivs ”vi” som 

”stridande”, men också som ”hotade”, ”orättvist behandlade” samt ”förlorande”. ”Vi” 

befinner oss mitt i ”en smutsig EU-tvist”, eftersom snuset är en del av denna tvist (Svenska 

Dagbladet 18 november). Flera texters lexikala stil visar att den svenska regeringen har 

”slagits hårt” för att stoppa exportförbudet (Dagens Nyheter 5 december). Den svenska 

regeringen konstrueras som en aktiv part i ”striden om snuset” (Aftonbladet 5 oktober), det 

vill säga den konflikt som ”kan utvecklas till fullskaligt krig” (Ewa Björling i Expressen 11 

december). Därmed ”hotar” eller ”lovar Sverige krig” ” i syfte att ”rädda snuset till varje pris” 

(Expressen 11 december). Talespersonen för EU:s hälsokommissionär säger att EU ”under 

flera månader haft ett starkt tryck från Sverige” (Expressen 11 december). I Expressen (11 

december) jämförs Sverige med Europeiska unionen med en grafik som kunde vara hämtad 

från sportsidorna: Sveriges försvar, folkmängd och ekonomiska välstånd ställs mot EU:s, som 

om dessa två parter skulle mötas i en fotbollsmatch, fast här i ett konnoterat ”snuskrig”. Här 

är inte Sverige en del av EU, utan presenteras felaktigt som en stat oavhängig den Europeiska 

unionen i grafikens konnotativa innebörd. EU blir här lika med ”resten av medlemsländerna”.  

   Trots att Sverige presenteras som en stridande part är svenskarna i den lexikala stilen ”för 

väluppfostrade”, och uppmanas av Christofer Fjellner att ”börja bråka om snuset nu” 

(Aftonbladet 5 oktober). Samtidigt får vi veta att Christofer Fjellner för en ”stillsammare 
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kampanj” än vad ”den franska flottan” skulle ha gjort (Svenska Dagbladet 18 november). Att 

”vårt” svenska snus ”hotas” framkommer i den lexikala stilen i fyra artiklar, genom att snuset 

”hotas” av EU:s ”nya tuffare regler” (Dagens Nyheter 5 december). I och med att EU vill 

förbjuda ”karakteristiska smaker”, har ”vi” endast sex snussorter som sitter säkert: resten är i 

”farozonen” (Aftonbladet 5 oktober) – en närvarande implikation som konnoterar hot, 

osäkerhet och krig. Vidare försöker Christofer Fjellner ”få gehör för åsikten om att 

snusförbudet är djupt orättvist” (Svenska Dagbladet 18 november). I december 2012 beskrivs 

det i två artiklar hur ”Sverige förlorar striden om snuset” (Dagens Nyheter 5 december), samt 

hur handelsminister Ewa Björling inte kan ta till några ”ytterligare krigsåtgärder” (Expressen 

11 december) – men efter ministermötet ändras denna beskrivning av Sverige som 

”förlorande”.  

   Sommaren 2013 beskrivs i stället Sverige som segrande i ”snuskriget”. ”Makten över snuset 

blir kvar i Sverige” (Dagens Nyheter 18 juni) och är ”räddat från torra EU” efter en ”svensk 

seger i förhandlingarna om snuset” (Svenska Dagbladet 22 juni), och därmed vann ”Sverige 

snuskriget” – samtliga beskrivningar förekommande i huvudteman. Det svenska snuset 

beskrivs dock fortfarande som ”diskriminerat” i den lexikala stilen hos kvällstidningarna: i 

Expressen (22 juni) skapas ett orsakssamband mellan att Expressen ”nämner snus och EU i 

samma mening” och att den ”snusande fotbollslegendaren” Ralf Edström blir ”vansinnig” – 

EU bör inte lägga sig i vad ”vi” har i ”vårt” snus. I Aftonbladet (22 juni) kan vi läsa att 

”svenskt snus är diskriminerat på den europeiska marknaden”. Även om Sverige ”segrat” 

striden får vi i två artiklar veta att det fortfarande finns hot från EU: ”regeringens förhandlare 

är inte helt nöjda” (Dagens Nyheter 18 juni) och det finns ”fortsatta snushot”, vilka illustreras 

i en faktaruta med datum då direktivet fastställs i olika steg (Expressen 22 juni). 

6.4.2 De hotar 
När ”de andra” konstrueras med hjälp av kategorin ”krig” är ”de” – med undantag för ett par 

exempel – lika med EU. Europeiska unionen, EU-parlamentariker eller EU-kommissionen – 

det är ofta oklart var skiljelinjen mellan dem går – ”propagerar”, ”mörkar” och ”håller 

ihärdigt fast vid sin tes” enligt den lexikala stilen (Svenska Dagbladet 18 november). Dessa 

negativa ordval kompletteras av beskrivningar av hur ”de” använder fula knep som att 

”bluffa” om eller ”tipp-exa” rapporter (Aftonbladet 5 oktober). Vidare beskrivs EU som en 

arena för bråk och stök i en artikel, där följande lexikala stil återfinns: 
 

I Bryssel, EU:s huvudstad som är mest känd för utdragna bråk om fiskekvoter 

och jordbruksstöd […] 
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(Svenska Dagbladet 18 november, min kursivering) 
 

Allt detta hade snabbt glömts eller gömts i andra bråk mellan institutioner och 

tjänstemän i Bryssel – där det just nu är bugdetbråktider och finanskristider […] 

(Svenska Dagbladet 18 november, min kursivering) 
 

I tre artiklar framkommer hur ”de” (EU) diskriminerar ”oss” (Sverige) genom att vara 

orättvisa: ”Medan den tuffa linjen kvarstår mot det svenska snuset i det nya förslaget backar 

kommissionen inför andra protester” (Dagens Nyheter 5 december) – genom att fylla i den 

textlucka som finns, förstår läsaren den orättvisa som råder när exempelvis Tyskland lyckats 

övertyga EU att ändra delar förslaget som gäller nästobak (en populär produkt i Bayern). I 

samma artikel menar Ewa Björling att ”det svenska snuset är mindre skadligt än annan oral 

tobak som florerar fritt på EU:s inre marknad”, en närvarande implikation som ger oss en 

förståelse för att andra tobaksprodukter inte ”diskrimineras” av det exportförbud som svenska 

snuset gör. I Expressen (11 december) menar två personer ”på stan” att ”de är så mycket 

hårdare mot snus än cigaretter” och att tobaksdirektivet är ”värdelöst, det innebär ju bara fler 

begränsningar på en fri marknad”: textens mikrostrukturer visar med andra ord hur EU 

”diskriminerar” ”vårt” snus (Aftonbladet 22 juni).  

   Att EU ”hotar” vårt svenska snus råder det ingen tvekan om: i sex artiklar beskrivs EU som 

en orsak till att snuset måste försvaras. EU-kommissionen för en ”tuff linje” mot Sverige 

(Dagens Nyheter 5 december), ”svarar på Sveriges hot” (Expressen 11 december), har drivit 

ett ”snuskrig” mot Sverige ”i 20 år” (Aftonbladet 22 juni), samt ”fortsätter hota” det svenska 

snuset, även efter ministermötet i Luxemburg (Expressen 22 juni).   

   I en artikel blir det uppenbart att ”EU” – som ofta personifieras likt en nation – faktiskt 

består, och drivs, av 28 medlemsländer: 
 

Den svenska regeringen var också beredd att acceptera en EU-reglering av 

innehållet i snus, under förutsättning att exportförbudet hävs. Men sedan nästan 

samtliga länder avvisat det svenska kravet har regeringens linje varit att i så fall 

ska innehållet i snus inte bestämmas på EU-nivå.  

(Dagens Nyheter 18 juni).  
   
I denna strid är det – i stället för EU – nästan samtliga länder som avvisat det svenska kravet. 

I nästan alla andra fall är det ”EU” (som en sorts egen nation) som hotar, diskriminerar och 

strider mot ”oss”. 
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7. Diskussion 
I denna studie analyseras en del av den svenska mediediskursen om EU:s tobaksdirektiv, men 

vi kan anta att rapporteringen – likt ”snusfrågan” – är specifik för Sverige. Med bakgrund av 

de tydliga konstruktionerna av ”oss” och ”dem” som finns i materialet, leder således 

rapporteringen om denna EU-gemensamma fråga inte till ”ökad demokratisering” inom EU i 

detta fall (jfr Trenz, 2004; Gripsrud, 2007; Europeiska kommissionen, 2001). I stället för att 

representera ett ”gemensamt europeiskt folk” skapas i denna intressekonflikt tydliga 

skiljelinjer mellan ett svenskt ”vi” och ett utländskt ”dem”. Genom att ”vi” använder det 

mindre farliga snuset samt litar på forskningen inom området, tillskrivs vi ”goda” och ”rätt” 

egenskaper. Vidare uppstår i mediediskursen ett gränsdragande mot ”dem” med hjälp av 

krigsmetaforer, på samma sätt som Olausson (2010:143) funnit i svensk rapportering om EU:s 

hantering av frågor om klimatförändringar. Resultaten som visar att ”vi” delar en gemensam 

historia – från vilken ”de andra” utesluts – kan förklaras med teorier om nationers ”kollektiva 

minne”, som tidigare visats vara en viktig del i konstruktioner av nationella 

identitetspositioner (De Cillia, Reisigl & Wodak, 1999; Billig, 1995). van Dijk (1998:25) 

menar att dessa konstruktioner – av oss som ”goda” och ”dem” som ”onda” – blir extra 

tydliga när intressekonflikter, likt den om tobaksdirektivet, uppstår.  

   ”Vi svenskar” är som subjekt i materialet fragmenterade (Laclau & Mouffe, 1985, 

refererade i Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49). De olika subjektspositioner som 

förekommer i materialet, och som ”vi svenskar” tillåts anta liknar något i stil med svensken 

som 1) snusare 2) vetenskapligt ”rättrogen” 3) ”historisk”, det vill säga genuin och rotad 4) 

diskriminerad samt 5) hotad. De identitetspositioner som tillskrivs goda egenskaper är 

uteslutande nationella, eller ”svenska”. Men vilka som tillskrivs de andra 

identitetspositionerna varierar. I materialet finns – i jämförelse och kontrast till de svenska 

identitetspositionerna – ”de” beskrivna som 1) rökare 2) vetenskapligt ”nonchalanta” 3) 

okunniga vår historia 4) orättvisa samt 5) hotande. I materialet konstrueras rökare som de 

som bor i ”resten” av Europa, Sverige borträknat. Även de som beskrivs som okunniga vår 

historia är människor från andra europeiska länder, vilket delvis konstrueras med stereotyper 

av hur exempelvis ”fransmän” skiljer sig från ”oss svenskar”. De som tillskrivs egenskaper 

som vetenskapligt ”nonchalanta”, orättvisa och hotande representeras av EU-kommissionen 

eller Europeiska politiker, som ofta likställs med ”EU”. På detta sätt personifieras EU, vilket 

vi känner igen från Oberhuber med fleras studie (2005), där resultatet också visade hur vanlig 

beskrivningen av ”EU som en maktkamp mellan medlemsländer” är. ”Vi” tenderar att vara 
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”européer” när vi ”hotas” utifrån (Inthorn, 2006:72), vilket vi inte gör i denna fråga: här 

kommer snarare hotet inifrån EU.  

   Det förekommer i materialet inga transnationella europeiska identitetspositioner. I stället 

reproduceras det som Olausson (2013:1289) kallar för ”det nationella tankesättet” 

genomgående i diskursen. Även om det i Sverige finns lika många rökare som snusare 

(Statens folkhälsoinstitut, 2013), visar en inledande kartläggning (se avsnitt 4.2 Val av 

artiklar) att 77 procent av artiklarna om tobaksdirektivet i de analyserade medierna har snus 

som huvudfokus. Att snuset i diskursen beskrivs som en ”hjärtefråga” för Sverige rättfärdigas 

med svenskarnas utbredda användning av tobaksprodukten samt dess långa historia i Sverige 

– faktorer som ”de andra” saknar. Med beskrivningar av hur snuset diskrimineras och hotas, 

samt hur tobaksforskningen ignoreras, rättfärdigar i sin tur det snuskrig som den svenska 

regeringen tar en aktiv roll i. Detta ”rättfärdigande” är dock inte problemfritt, utan bidrar – 

som vi sett – till en distansering mellan ”oss” och ”dem”. 

   Accepterar vi tanken om nationen som ett föreställt politiskt samhälle (Anderson, 

1983/2006), är det inte självklart att ett ”svenskt vi” – som framkommer tydligt i materialet – 

existerar. Att medierna ”flaggar” för nationen på detta sätt (Billig, 1995), skapar myter om 

vad som är ”svenskt” och gynnar nationella maktstrukturer (Berglez & Olausson, 2008). Det 

handlar om nationalstatens legitimitet att behålla politiska makten – en legitimitet som är 

avhängig symbolisk reproduktion av nationalstaten som ”naturlig” (Thompson, 1995:15). 

Samtidigt bidrar den negativa beskrivningen av ”dem”, EU, till att vi känner oss mindre 

”europeiska” (Bruter, 2009) och mer ”svenska”, ett faktum som kan gynna EU-kritiska eller 

främlingsfientliga intressen. Med konstruktioner av svenskarna som snusande och det svenska 

snuset som diskriminerat, finns ett annat intresse som gynnas av diskursen. Det svenska 

tobaksbolaget Swedish match står för en stor del av den svenska tobaksmarknaden, och 

utmålas som ”offer” för EU:s okunskap – en beskrivning som tillsammans med påståenden 

om att ”snus är en effektiv rökavvänjare” gynnar företaget samtidigt som andra 

hälsofrämjande intressen missgynnas.  

   De ideologiska anspråken i texterna talar om för oss vad som är sant och falskt, rätt och fel 

(van Dijk, 1998:25). Diskursen om EU:s tobaksdirektiv har betydelse för vår uppfattning av 

verkligheten – den har dessutom en ideologisk effekt eftersom den reproducerar 

maktförhållanden mellan ”oss” och ”dem” (Fairclough & Wodak, 1997:258). Diskursen 

normaliserar det svenska ”vi-et” som ett snusande, historiskt och vetenskapligt folk som 

tvingas utstå hot och diskriminering från ”dem”. Genom att diskursen normaliserar dessa 

beskrivningar normaliseras också de maktintressen som gynnas av diskursen (Berglez & 
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Olausson, 2008:133): det handlar om tobaksbolags, EU-skeptikers och 

nationalistiska/främlingsfientliga grupperingars maktintressen. 

!

8. Slutsatser 
Som ett resultat av analys och diskussion presenterar jag här svar på de forskningsfrågor 

denna studie vägletts av. Nedan presenteras forskningsfrågorna följt av de slutsatser som 

behandlar de enskilda frågorna. Därefter diskuterar jag slutsatserna kort, följt av några 

utgångspunkter för eventuell fortsatt forskning. 
 

1. Vilka framträdande identitetspositioner konstrueras i den svenska rapporteringen om  

    EU:s tobaksdirektiv?  

    I det analyserade materialet förekommer inga transnationellt europeiska  

    identitetspositioner. I stället konstrueras fem subjektspositioner som ryms inom en  

    övergripande ”svensk” nationell identitetsposition. Dessa ryms inom beskrivningen av  

    ”oss”, och är svensken som: 

1) snusare, 

2) vetenskapligt ”rättrogen”, 

3) ”historisk”, 

4) diskriminerad, 

5) hotad. 

Dessutom konstrueras fem subjektspositioner inom en övergripande ”icke-svensk” 

identitetsposition. Dessa motsvarar motsatserna till de som ryms inom den nationella 

identitetspositionen och tillskrivs ”dem” – det vill säga växelvis Europeiska unionen, EU-

kommissionen och alla de som tillhör ”resten av Europa” (svenskar borträknade). Dessa 

subjektspositioner är ”dem” som: 

1) rökare, 

2) vetenskapligt ”nonchalanta”, 

3) okunniga vår historia, 

4) orättvisa, 

5) hotande. 
 

2. Hur konstrueras dessa identitetspositioner? 

    Ovan nämnda identitetspositioner konstrueras med de i materialet återkommande  
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    kategorierna tobaksanvändning, vetenskap, historia och krig, som fungerar som verktyg i  

    konstruktionen av, och åtskillnaden mellan ”oss” och ”dem”. Det är i dessa fyra kategorier  

    som ”vi” tillskrivs ”goda” egenskaper och ”de” tillskrivs sämre egenskaper. Exempelvis  

    konstrueras snus som en (”historiskt”) svensk produkt, och snusande som en svensk  

    företeelse. Genom att snus presenteras som ”mindre farligt än cigaretter” – ja till och med  

    som en ”effektiv rökavvänjare” – vilket är ”vetenskapligt bevisat”, skapas i diskursen en  

    ”sanning” om att ”vi” och ”vårt” snus är bättre än ”de” och ”deras” cigaretter. De fyra  

    kategorierna återfinns genomgående i texternas mikro- och makronivå, samt i många bilder  

    och illustrationer i anslutning till texterna. 

 

3. Vilka intressen gynnas respektive missgynnas av dessa konstruktioner? 

    Till de intressen som gynnas av konstruktionerna av identitetspositioner vi identifierar oss  

    med hör tobaksindustrins, framför allt det svenska bolaget Swedish Matchs. Nationella  

    politiska intressen gynnas också, eftersom den svenska regeringens ”snuskrig” rättfärdigas  

    – vilket i sin tur gynnar svenska handels- och exportintressen. Eftersom ”vi” framställs som  

    så mycket bättre än ”de andra” skapas således ett land värt att skydda och försvara: när  

    ”de” framställs som åtskilda ”oss” gynnas främlingsfientliga intressen. EU-kritiska partier  

    och intressen gynnas av att EU konstrueras som ett yttre ”hot” från vilket ”vi” måste värja  

    oss. På motsvarande sätt missgynnas Europolitiska intressen, där drömmar om en  

    ”europeisk gemenskap” får ge vika. Hälsofrämjande intressen missgynnas av  

    representationer om snus som en slags grundbult i den svenska identiteten, liksom alla som  

    inte identifierar sig med den svenska identitetspositionen: samtidigt som främlingsfientliga  

    intressen gynnas, missgynnas människor som tillhör etniska minoriteter i Sverige.   
 

Av slutsatserna ser vi att de diskursiva konstruktionerna av de kollektiva 

identitetspositionerna är relationella: läsaren är ”svensk” eftersom denne inte är ”europeisk” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:50f). Med Althussers begrepp interpellation kan vi också 

förstå vad dessa subjektspositioner får för konsekvenser. Eftersom läsaren måste inta rollen 

som textens mottagare – för att läsa och förstå innehållet – accepterar denne också 

subjektspositionerna som skapats i diskursen genom interpellering (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:22). Det blir svårt att läsa och förstå artiklarna om läsaren inte intar de 

”svenska” subjektspositioner som här erbjuds. Rapporteringen om EU:s tobaksdirektiv gör 

läsarna påminda om sin ”plats i Sverige” (Billig, 1995:6), och med detta – tillsammans med 

idén om att diskurser har en ideologisk effekt som reproducerar ojämlika maktförhållanden 
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(Fairclough & Wodak, 1997:258) – blir läsare som accepterar subjektspositionerna en del i 

reproduktionen av ojämlika maktförhållanden.  

   Att läsare accepterar dessa subjektspositioner – för att kunna förstå innehållet i 

nyhetstexterna – kan beskrivas i termer av hegemoni, som Gramsci (refererad i Allan, 

1998:109) beskriver som en relation av ”spontant” samtycke. Samtycket ges i detta fall av 

läsarna, till de grupper i samhället som skapat diskursen (och alltså besitter symbolisk makt), 

samt till de intressen som gynnas av att identitetspositionerna intas. De identitetspositioner 

som gynnas är de ”svenska” ”vi”-positionerna: nationalstaten blir åter ett viktigt koncept i vår 

förståelse av världen (Roosvall & Salovaara-Moring 2010:9). De nationella subjektspositioner 

som skapas i diskursen symboliserar de dominerande grupperna i samhället (det vill säga de 

”historiska”, ”genuina” svenskarna), och därför riskerar dessa konstruktioner att exkludera 

etniska minoriteter i Sverige (Olausson, 2009:138). 

   Av resultatet framkommer att EU ofta beskrivs som en egen nation, och läsaren kan lätt få 

uppfattningen att Sverige inte vore en del av denna union. Eftersom Sverige är ett av 28 

medlemsländer borde ”vi” således besitta de mindre önskvärda egenskaper som också ”de” 

(EU, EU-kommissionen och ”resten av Europa”) tillskrivs. Eftersom så inte är fallet, finns det 

anledning att undersöka dessa representationer av ”Sverige som fristående från EU” i framtida 

studier: med vilken retorik beskrivs EU och Sverige som åtskilda? Vidare är avsaknaden av 

ett transnationellt, europeiskt ”vi” i materialet intressant. I vilka EU-gemensamma frågor – 

där intressekonflikter uppstått – kan ett gemensamt ”vi” finnas? Denna studie är avgränsad till 

svensk medierapportering, men den som väljer att studera medier från fler länder kan finna 

intressanta likheter och skillnader i diskursen om EU:s tobaksdirektiv. 

 

9. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att – med fokus på svensk medierapportering – komplettera 

forskningsfältets kunskaper om hur identitet konstrueras i mediediskursen om EU-frågor. 

Med den kvalitativa metoden kritisk diskursanalys (CDA) har jag undersökt tio artiklar från 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen, alla med fokus på EU:s 

tobaksdirektiv och den svenska tobaksprodukten snus. De forskningsfrågor som ställdes i 

studien var de följande: 
 

1. Vilka framträdande identitetspositioner konstrueras i den svenska rapporteringen om  

    EU:s tobaksdirektiv?  
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2. Hur konstrueras dessa identitetspositioner? 

3. Vilka intressen gynnas respektive missgynnas av dessa konstruktioner? 
 

Utgångspunkterna för studien består av teorier om diskurs, makt och ideologi, men också 

teorier om identitetspositioner inom och utanför den nationella ramen. Med hjälp av dessa, 

samt teorier om semiotik, har jag visat hur representationer av ”oss” och ”dem” i 

mediediskursen kan gynna nationella politiska intressen, tobaksbolag och främlingsfientliga 

engagemang. Samtidigt missgynnas hälsofrämjande och Europolitiska intressen, likt de 

människor som tillhör etniska minoriteter i Sverige.  

   Resultatet av studien visar att det i materialet inte förekommer några transnationellt 

europeiska identitetspositioner. I stället konstrueras ett starkt svenskt ”oss”, inom vilket flera 

identitetspositioner ryms. Dessa är svensken som: ”snusare”, ”vetenskapligt rättrogen” 

”historisk”, ”diskriminerad” samt ”hotad”. Dessa identitetspositioner ställs mot en ”icke-

svensk” identitetsposition som tillskrivs negativa egenskaper. Häri ingår konstruktioner av 

”dem” som: ”rökare”, ”vetenskapligt nonchalanta”, ”okunniga vår historia”, ”orättvisa” samt 

”hotande”. Dessa identitetspositioner konstrueras med de i materialet återkommande 

kategorierna tobaksanvändning, vetenskap, historia och krig, som fungerar som verktyg i 

konstruktionen av, och åtskillnaden mellan ”oss” och ”dem”. Genomgående beskrivs ”vi” 

(”svenskarna”) som goda och ”de” (EU, EU-kommissionen och ”resten av Europa”) som 

onda. 



Striden om det svenska snuset    
!

Litteraturförteckning 
 
Tryckta källor 
Allan, Stuart (1998). News from NowHere: Televisual News Discourse and the Construction of  
     Hegemony. I Bell, Allan & Garrett, Peter (red.). Approaches to media discourse. Oxford:  
     Blackwell. 
Anderson, Benedict (1983/2006). Imagined communities: reflections on the origin and spread of  
     nationalism. Rev. ed. London: Verso. 
Armbruster, Heidi, Rollo, Craig and Meinhof, Ulrike (2003). Imagining Europe: Everyday Narratives  
     in European Border Communities. Journal of Ethnic and Migration Studies 29(5): 885–889. 
Balnaves, Mark, Shoesmith, Brian & Donald, Stephanie Hemelryk (2009). Media theories and  
   approaches: a global perspective. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Beck, Ulrich (2006). The cosmopolitan vision. Cambridge: Polity. 
Bergez, Peter & Nohrstedt, Stig Arne (2009). Makt. I Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.).  
     Mediesamhället: centrala begrepp. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (2008). Kritisk diskursanalys. I Ekström, Mats (red.). Mediernas   
     språk. 1. uppl. Malmö: Liber. 
Bergez, Peter & Olausson, Ulrika (2011). Intentional and unintentional transnationalism: Two political  
     identities repressed by national identity in the news media. National Identities, 13(1): 35–49. 
Berglez, Peter (2010). Kritisk diskursanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder i  
     kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012). Diskursanalys. I Bergström, Göran & Boréus,  
     Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text-  
     och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Boréus, Kristina (2006). Diskrimineringens retorik. En studie av svenska valrörelser 1988–2002.  
     Rapport/SOU 2006:52. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. [Elektronisk resurs]. 
Brown, Gillian & Yule, George (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge U.P. 
Bruter, Michael (2009). Time Bomb?: The Dynamic Effect of News and Symbols on the Political  
     Identity of European Citizens. Comparative Political Studies 42(12): 1498–1536. 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
De Cillia, Rudolf, Reisigl, Martin & Wodak, Ruth (1999). The Discursive Construction of National  
     Identities. Discourse Society 10(2): 149–173. 
D’Haenens, Leen (2005) Euro-vision: The portrayal of Europe in the quality press. Gazette 67(5):  
     419–40. 
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010). Inledning. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.).  
     Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Ekström, Mats & Moberg, Ulla (2008). Semiotik. I Ekström, Mats (red.). Mediernas   
     språk. 1. uppl. Malmö: Liber. 
Fairclough, Norman (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity. 
Fairclough, Norman (1995). Media discourse. London: Edward Arnold. 
Fairclough, Norman & Wodak, Ruth (1997). Critical Discourse Analysis. I van Dijk, Teun A. (red.).  
     Discourse studies: a multidisciplinary introduction. Vol. 2, Discourse as social interaction.  
     London: Sage Publications Ltd. 
Fogde, Marinette (2010). Bildanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder i  
     kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Fornäs, Johan (2011). Signifying Europe. Bristol: Intellect. [Elektronisk resurs]. 



Striden om det svenska snuset    
!
Garrett, Peter & Bell, Allan (1998). Media and Discourse: A Critical Overview. I Bell, Allan &  
     Garrett, Peter (red.). Approaches to media discourse. Oxford: Blackwell. 
Gripsrud, Jostein (2007). Television and the European Public Sphere. European Journal of  
     Communication 22(4): 479–492. 
Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2008). Massmedier: press, radio och TV i den  
     digitala tidsåldern. 9., rev. uppl. Stockholm: Ekerlid. 
Inthorn, Sanna (2006). What Does it Mean to Be an EU Citizen? How News Media Construct Civic  
     and Cultural Concepts of Europe. Westminster Papers in Communication and Culture 3(3): 70–91. 
Iyall Smith, Keri (2008). Hybrid Identities.  Theoretical Examinations. I Iyall Smith, Keri & Leavy,  
     Patricia (red.). Hybrid identities : theoretical and empirical examinations [Elektronisk resurs]. 
Larsson, Larsåke (2010). Intevjuer. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder  
     i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Machill, Marcel, Beiler, Markus, & Fischer, Corinna (2006). Europe-Topics in Europe's Media.  
     European Journal Of Communication 21(1): 57–88. 
Mills, C. Wright (1997). Den sociologiska visionen. 2., bearb. uppl. Lund: Arkiv. 
Negrine, Ralph, Kejanlioglu, Beybin, Aissaoui, Rabah & Papathanassopoulos, Stylianos (2008).  
     Turkey and the European Union: An Analysis of How the Press in Four Countries Covered  
     Turkey’s Bid for Accession in 2004. European Journal of Communication 23(1): 47–68. 
Nilsson, Åsa (2010). Kvantitativ innehållsanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder  
     i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Oberhuber, Florian, Bärenreuter, Christoph, Krzyzanowski, Michal, Schönbauer, Heinz, & Wodak,  
     Ruth (2005). Debating the European Constitution: On representations of Europe/the EU in the  
     press. Journal Of Language & Politics 4(2): 227–271. 
Olausson, Ulrika (2009). Identitet. I Berglez, Peter P & Olausson, Ulrika (red.). Mediesamhället:  
     centrala begrepp. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Olausson, Ulrika (2010). Towards a European identity? The news media and the case of climate  
     change. European Journal Of Communication 25(2): 138–152. 
Olausson, Ulrika (2013). Theorizing Global Media as Global Discourse. International Journal of  
     Communication, vol 7: 1281–1297. 
Petersoo, Pille (2007). What does ’we’ mean? National deixis in the media. Journal of Language and  
     Politics, 6(3): 419–436.  
Polonska-Kimunguyi, Eva & Kimunguyi, Patrick (2011). The making of the Europeans: Media in the  
     construction of pan-national identity. International Communication Gazette 73(6): 507–523. 
Richardson, John E. (2007). Analysing newspapers: an approach from critical discourse analysis.  
     Basingstoke: Palgrave Macmillan 
Roosvall, Anna & Salovaara-Moring, Inka (2010). Introduction. I Roosavall, Anna & Salovaara- 
     Moring, Inka (red.). Communicating the nation: national topographies of global media landscapes.  
     Göteborg: Nordicom. 
Salovaara-Moring, Inka (2006). ”Fortress Europe” Ideological Metaphors of Media Geographies. I  
     Falkheimer, Jesper & Jansson, André (red.). Geographies of communication: the spatial turn in  
     media studies. Göteborg: Nordicom. 
Salovaara-Moring, Inka (2009). Manufacturing Europe, Restoring Communication? I Salovaara- 
     Moring, Inka (red.). Manufacturing Europe: spaces of democracy, diversity and communication.  
     Göteborg: Nordicom. 
Scannell, Paddy (2007). Media and communication. London: Sage. 
Shlesinger Philip (2009). A Cosmopolitan Temptation. I Salovaara-Moring, Inka (red.).  
     Manufacturing Europe: spaces of democracy, diversity and communication. Göteborg: Nordicom. 



Striden om det svenska snuset    
!
Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2009). Practices of looking: an introduction to visual culture. 2.  
     ed. New York: Oxford University Press. 
Thompson, John B. (1995). The media and modernity: a social theory of the media. Cambridge: Polity  
     Press. 
Titscher, Stefan, Meyer, Michael, Wodak, Ruth & Vetter, Eva (2000). Methods of Text and Discourse  
     Analysis. London: Sage Publications Ltd. 
Trenz, Hans-Jörg (2004). Media Coverage on European Governance: Exploring the European Public  
     Sphere in National Quality Newspapers. European Journal Of Communication, 19(3): 291–319. 
van Dijk, Teun A. (1988). News as discourse. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 
van Dijk, Teun A. (1998). Opinions and Ideologies in the Press. I Bell, Allan & Garrett, Peter (red.).  
     Approaches to media discourse. Oxford: Blackwell. 
Williams, Kevin (2003). Understanding media theory. London: Arnold. 
Wimmel, Andreas (2009). Beyond the Bosphorus? Comparing public discourses om Turkey’s EU  
     application in the German, French and British quality press. Journal of Language and Politics,  
     8(2): 223–243. 
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund:  
     Studentlitteratur. 
Wodak, Ruth (2009). The discursive construction of national identity : Critical discourse analysis  
     [Elektronisk resurs]. 
Ålund, Aleksandra (1997). Multikultiungdom: kön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur. 
!
Internetkällor 
Aftonbladet (2013a). Tre miljoner läser Aftonbladet – varje dag. Tillgänglig:  
     http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17029809.ab [2013-11-19]. 
Dagens Nyheter (2013a). DN.se. Tillgänglig: http://info.dn.se/info/innehall/dn-se/[2013-11-19]. 
Europaportalen (2013). EU:s föreslagna tobaksregler strider mot svensk grundlag. Tillgänglig:  
     http://www.europaportalen.se/2013/06/eus-nya-tobaksregler-strider-mot-svensk-grundlag 
     [2013-11-21]. 
Europeiska kommissionen (2001). European Governance – A White Paper. Tillgänglig:  
     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf [2013-11-19]. 
Mediehuset Expressen (2013). Unika webbläsare. Tillgänglig:  
     http://annonswebb.expressen.se/Webb/Oversikt.aspx[2013-11-19]. 
Regeringskansliet (2011). Snus. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/2812/a/169539 
     [2013-11-21]. 
Statens folkhälsoinstitut (2012). Förslag till nytt tobaksdirektiv från EU-kommissionen. Tillgänglig:  
     http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Forslag-till-nytt-tobaksdirektiv-fran-EU-kommissionen/ 
     [2013-11-19]. 
Statens folkhälsoinstitut (2013). Tobaksvanor. Tillgänglig:  
     http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Levnadsvanor/Tobaksvanor/ 
     [2013-11-19]. 
Sveriges Radio (2012a). EU kräver mer tobak i snuset. Tillgänglig:  
     http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5369379[2013-11-21]. 
Sveriges Radio (2012b). Handelsministern Ewa Björling inte orolig för det svenska snuset.  
     Tillgänglig: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5376612 [2013-11-21]. 
Sveriges Radio (2013). Sverige får fortsätta bestämma över snuset. Tillgänglig:  
     http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5571881 [2013-11-21]. 
Sveriges riksdag (2013). EU-upplysningen. EU-lagar gäller framför svenska lagar. Tillgänglig:  
     http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/ [2013-11-21] 



Striden om det svenska snuset    
!
Swedish Match (2004). Pressmeddelande. Snusförbudet kvar inom EU. Tillgänglig:  

http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/2004/Snusforbudet- 
kvar-inom-EU/ [2013-11-21]. 

TNS Sifo (2013). Mobilmätningar. Tillgänglig:  
     http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/mobilmatningar [2013-11-19]. 
Tobaksfakta (2013). EU-parlamentet röstade fram förslag till nytt tobaksdirektiv. Tillgänglig:  
     http://tobaksfakta.se/nyheter/eu-parlamentet-rostade-fram-forslag-till-nytt-tobaksdirektiv/ 
     [2013-11-21]. 
TS (2012a). Aftonbladet. Tillgänglig: http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000048  
     [2013-11-19]. 
TS (2012b). Expressen. Tillgänglig: http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000568  
     [2013-11-19]. 
TS (2012c). Dagens Nyheter. Tillgänglig: http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448 
     [2013-11-19]. 
TS (2012d). Svenska Dagbladet. Tillgänglig: http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848  
     [2013-11-19]. 
TS (2012e). Göteborgs-Posten. Tillgänglig: http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000848  
     [2013-11-19]. 
 



8 Aftonbladet
Fredag 5 oktober 2012

All forskning visar att 
svenskt snus är mindre 
skadligt än andra tobaks-
produkter.

Trots det fortsätter EU 
att hävda att det leder till 
cancer.

– Man tar de bitar som 
passar ens syften. Man 
kan läsa forskningen som 
fan läser Bibeln, säger 
professor Tony Axell, som 
genomfört studier om 
snus för EU:s räkning.

För bara ett par dagar 
 sedan höll EU-kommissio-
nens Sverigechef Pierre 
Schellekens i en frågestund 
på Twitter om snus och det 
nya tobaksdirektivet. Där 
skrev han bland annat:

”Det finns inget bevis för 
att snus minskar rökning” 
och ”... snus som är skadligt 
enligt vetenskap”.

Vilken vetenskap han 
 menade framgick dock inte. 

Inga cancerstudier
Enligt Tony Axell, profes-

sor i odontologi och en av 
Sveriges främsta snusfors-
kare, har snus tvärtom visat 
sig vara en bra avvänjnings-
produkt för rökare. Han 
 säger även att det inte finns 
några studier som visar att 
svenskt snus orsakar can-
cer.

I en EU-barometer från  
i maj i år står det att ”15 pro-
cent av svenska män har 
 slutat röka med hjälp av 

snus”. Men kritiker inom 
 organisationen har försökt 
bevisa att snus inte alls 
minskar rökning. 

Tipp-exade i rapport
2003 beställde EU en 

forskningsrapport som 
 visade att snus inte är så 
skadligt som unionen velat 
framställa det. Som Afton-
bladet tidigare avslöjat 
skrevs rapporten därför om 
och tipp-exades för att  tjäna 
kommissionens, folkhälso-
institutens och läkemedels-
företagens syften.

2008 kom en ny rapport –
den så kallade Scenihr- 
rapporten. Den ska vara 
vägledande för det nya 
 tobaksdirektivet inom EU. 
Trots att studien i stora drag 
framställer snuset som 
ofarligt används den ofta 
som referens för att bevisa 
motsatsen – alltså att snus 
orsakar cancer. Men i sam-
manfattningen, där man 
skriver att rökfria tobaks-
produkter ökar risken för 
cancer, har man buntat ihop 
det svenska snuset med 

tuggtobak importerad från 
bland annat Indien, Afrika 
och USA – tobaksprodukter 
som är betydligt farligare än 
snus. 

”Leder till sjukdomar”
– Det finns ett antal rap-

porter som vi använder oss 
av där det är klarlagt att 
snus är beroendeframkal-
lande, leder till hjärt- och 
kärlsjukdomar och till vissa 
former av cancer, säger 
Pierre Schellekens om bak-
grunden till sina Twitter-
inlägg.

Vad är det för rapporter?
– Det är Scenihr-rappor-

ten från 2008.
Du twittrade också att det 
inte finns några bevis för 
att snus minskar rökning. 
Vad baserar du det på?
– Det är den bedöm-

ningen som görs just nu. Vi 
anser det inte vara veder-
lagt att det är på det sättet, 
att snus minskar rökning.

Men i EU-barometern upp-
ges ju att 15 procent av de 
svenska männen har slu-
tat röka 
med hjälp 
av snus.
– Det är 

en opini-
onsunder-
sökning 
och ingen 
vetenskap-
lig under-
sökning.

 ’EU bluffar  om snuset’
Snusprofessorn: De läser 
forskning som fan läser Bibeln

Finns inget bevis att snus minskar 
rökning. Folkhälsa är en samhälls-
fråga, därför finns central reglering

Man vill inte släppa ytterligare en 
 beroendeframkallande och – faktiskt – 
skadlig tobaksprodukt på marknaden

EU-chefens 
snusinlägg 
på Twitter

Oskar 
Forsberg
oskar.forsberg 
@a!onbladet.se

SÄGER EMOT EU:S EGNA UPPGIFTER
EU konstaterar själva i sin 
 senaste barometer att snus är 
effektivt för dem som vill sluta 
röka. Alltså raka motsatsen 
till det som Pierre Schellekens 
och EU-kommissionens Sve-
rigerepresentation twittrade 
om:
Q Svenska män röker minst i EU 
och löper lägst risk att drabbas av 
tobaksrelaterad sjukdom och 
död. 
Q 15 procent av svenska män har 
slutat röka med hjälp av snus. 

Q Svenskar röker absolut minst 
i EU. 13 procent medan EU-snittet 
är 28 procent. Högst ligger Grek-
land med 40 procent. 
Q I Danmark, där snus är förbju-
det, röker 28 procent och döds-
talen för tobaksrökning är tre 
gånger så höga för danska män 
som för svenska.

Källa: Special Europabarometer 385: 
 ATTITUDES OF  EUROPEANS TOWARDS 

TOBACCO, publicerad i maj 2012. 
(http://ec.europa.eu/health/tobacco/

docs/eurobaro_attitudes_towards_ 
tobacco_2012_en.pdf)
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EU:s Pierre 
Schellekens.

Professor 
 Tony Axell.

Snus – effektivt 
som rökavvänjning. SNUSBRÅKET FORTSÄTTER Aftonbladet har tidigare avslöjat att EU mörkade uppgifter 

i en forskningsrapport som visade att snus inte är så skadligt som unionen ville framställa det.  

Polisens jakt på den 
misstänkte dieseltjuven 
slutade i diket.

En man fördes till 
sjukhus med allvarliga 
skador.
Strax efter klockan 21  
i går larmades polisen om 

en misstänkt dieselstöld 
vid Rasbo utanför Upp-
sala. När patrullen anlän-
de mötte de en BMW  
i hög fart – och tog upp 
jakten som fortsatte på 
väg 288. 

– Den kör i hög hastig-

het. I höjd med Hov kör 
bilen av vägen och föra-
ren flyger ut genom fram-
rutan, säger Christer 
Nordström, presstales-
man på Uppsalapolisen.

Bilen fattade eld men 
polisen lyckades få upp 

mannen som hamnat 
 under bilen. Han fördes 
svårt brännskadad till 
Uppsala akademiska 
sjukhus.

– Föraren flög ur och 
hamnade under bilen. 
 Bilen började brinna och 

polisen försökte släcka 
branden och dra fram 
 föraren, säger Christer 
Nordström till TT.

Polisen kommer att 
 utreda om man begått 
 något fel vid händelsen.

Olof Svensson

Tjuvjakten slutade i diket – misstänkte mannen svårt skadad

Bilen fattade eld.  Foto: UPPSALA.SE
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Den här bilden ska !nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne ’EU bluffar  om snuset’

Enligt EU:s förslag till nytt 
tobaksdirektiv ska ”karak-
teristiska smaker” i snus 
förbjudas.

Det betyder enligt Swe-
dish Match att klassikern 
General kan försvinna.

Företaget har nu tagit 
fram en lista på de sex sor-
ter som inte är i farozonen 
för förbud.

Redan i våras avslöjade 
Aftonbladet att EU-kom-
missionen vill förbjuda 
smaksatt tobak och att snus 
som smakar till exempel 
 citrus, lakrits, menthol och 
enbär därmed var hotat.

Listar sex produkter
På uppdrag av Afton-

bladet har Swedish Match 
nu tagit fram en lista på de 
sorter som inte är i faro-
zonen. Enligt dem skulle en 
optimistisk och välvillig 
 bedömning av listan på 
 karakteristiska smaker 
innebära att sex av deras 
produkter får vara kvar:

Grov, Ettan, Kronan, 
 Röda Lacket lös, Tre Anka-
re och Göteborgs prima fint 
snus.

Storsäljarna General och 
Göteborgs rapé – som inne-
håller olja från citrusfruk-
ten bergamott respektive 
enbär – skulle däremot för-
svinna.

– General har funnits i Sve-
rige sedan 1850-talet, säger 
Johan Wredberg, presstales-
man på Swedish Match.

Exakt vad ”karakteristis-
ka smaker” innebär är det 
dock ingen som riktigt vet. 

”Enbär i farozonen”
– Alla snussorter är ju 

smaksatta, men sannolikt är 
det de som heter något, som 
till exempel enbär eller 
 lakrits, som ligger i farozo-
nen, säger EU-parlamenta-
rikern Christofer Fjellner 
(M).

Han tycker att EU börjat 
i fel ände.

– Man borde reglera det 
som är farligt, som exem-
pelvis nikotin och andra 
 tobaksämnen, inte det som 
är gott.

Fjellner tycker inte att 
svenskarna ska acceptera 
EU:s förslag.

– Jag uppmanar alla att 
börja bråka om snuset nu. 
Svenskar är för väluppfost-
rade. Hade vi varit frans-
män och någon sagt att vi 
fick lov att dricka vodka 
men förbjudit rödvin så 
skulle det ha blivit ett jäkla 
liv.

Oskar Forsberg
oskar.forsberg@a!onbladet.se

Kolla – här är 
sorterna som 
sitter säkert

EU-parlamentarikern Chris-
tofer Fjellner (M) uppmanar 
alla att börja bråka om snu-
set. Foto: ERIK LUNTANG

We base ourselves 
in a wide range of 
scientific output

But snus is a harmful product in 
itself, that is the basis for 
 wishing to reduce consumption

Snus kommer att fortsätta vara tillåtet  
i Sverige. Dock vill andra EU-länder inte 
tillåta snus som är skadligt enligt vetenskap
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Nu har EU-kommissionens Sverigechef skrivit på Twitter att snus är ”skadligt enligt vetenskap” – 
utan att hänvisa till någon sådan – och får mothugg av en av Sveriges främsta snusforskare.
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Tandlöshet ökar i längden risken för demens.

Q��Trafikpolisen körde i 80 
kilometer i timmen på en 70-
väg. 

När han fick boten nekade 
han och menade att någon 
annan körde bilen, skriver 
Nya Lidköpings-Tidningen. 

”Likt, men det är inte jag”, 

skriver han i motiveringen. 
Åklagaren menar däremot 

att det inte råder någon tve-
kan om vem som kör bilen 
och nu har åtal väckts mot 
den nekande polismannen, 
skriver TT.

Olof Svensson

Polis skyllde på look-a-like
Q��Tandlöshet ger 
sämre minne och 
gör det svårare att 
fatta beslut och lö-
sa problem – vilket 
i längden ökar ris-
ken att drabbas av 
demens. 

Men att tugga or-
dentligt på äldre 
dar minskar risken 
att drabbas, visar 
en svensk forskar-
studie, skriver TT.

Det hela hänger 
ihop med att blod-

flödet minskar hos 
personer som har 
svårt att tugga. 

Forskarnas råd 
till äldre är kort 
och gott: fortsätt 
tugga. 

Olof Svensson

Tugga maten – behåll minnet
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Smutsig EU-tvist 
om svenskt snus

BRYSSEL I Bryssel, EU:s huvudstad som är 
mest känd för utdragna bråk om fiskekvoter 
och jordbruksstöd, utspelar sig en utsökt 
grynig  och rökig film noir, komplett med sam-
vetslösa maktens män, tjuvar och korruption. 
Och mysteriet, där svenskt snus är i centrum, 
är långt ifrån löst.

I samma ögonblick som Tonio Borg, den 
maltesiske ministern som nominerats till 
jobbet som EU:s nye hälsokommissionär,  
i tisdags berättade att han inte tänker lägga 
sig i hur cigarettpaket  ska se ut, så kunde 
man nästan höra ljudet av champagnekorkar 
som flög i taken på cigarettbolagens väl-
möblerade chefskontor.

Att cigaretter ska säljas i identiska, blek-
gröna paket täckta av varningsetiketter för 
att förhindra att ungdomar förförs av cigarett-
förpackningar i läckra färger och former 
ingick  i ett lagförslag om nya tobaksregler 
som skulle lagts fram för tre veckor sedan, 
men som nu lagts på hyllan i väntan på en ny 
hälsokommissionär.

Det andra ljudet som i samma ögonblick 
nästan  kunde höras i salen i Bryssel där Tonio 
Borg utfrågades av EU-parlamentariker, var 
dånet då tusentals hälsoaktivister kollektivt 
dunkade sina huvuden i borden framför sig.  
I tio år har de väntat på hårdare regler för 
tobaksförsäljningen  inom EU, och de flärdlösa 
paketen var ett av trumfkorten.

Samtidigt, på en polisstation på soliga Malta, 
mullrade säkert ett helt annat ljud i öronen på 
den sparkade, förre hälsokommissionären 
John Dalli, huvudpersonen i denna berättelse. 
Knattrandet från tangentbordet när en kon-
stapel dokumenterade det första polisför-
höret om hans inblandning i ett försök att få 
den svenska snustillverkaren Swedish Match 
att betala en rekordmuta mot att få sälja 
svenskt snus i hela EU.

Vi backar bandet. I maj i år anmälde Swe-
dish Match till EU:s anti-bedrägerirotel Olaf 
(Office Européen de Lutte Anti-Fraude), att 
den maltesiske affärsmannen Silvio Zammit 
tagit kontakt med deras konsult på Malta, och 
bett om 60 miljoner euro i utbyte mot hans 
inflytande över EU:s hälsokommissionär 
John Dalli, som var i färd med att lägga en 
sista hand på ett nytt tobaksdirektiv för EU.

Enligt Swedish Match ska John Dalli själv ha 
träffat den kvinnliga konsulten tillsammans 
med Zammit, och sagt att han stödde tanken  
på att lyfta exportförbudet på snus, men att 
det skulle innebära ett mycket högt politiskt 
pris för honom. Kommissionär John Dalli ska 
dock ha lämnat mötet när affärsmannen 
börja de prata om priset i pengar.

Swedish Match nappade inte, utan anmälde 
incidenten till Olaf. Antikorruptionsenhetens 
rapport om Zammits kontakter med snus-
företaget överlämnades till Dallis chef, EU-
kommissionens ordförande José Manuel 
Barroso den 15 oktober.

Dagen efter sände kommissionen ut ett 
pressmeddelande med budskapet att hälso-
kommissio nären lämnat in sin avskeds  - 
an sökan på grund av mutmisstankar.

Allt detta hade snabbt glömts eller gömts 
i andra bråk mellan institutioner och tjänste-
män i Bryssel – där det just nu är både bud-
getbråktider och finanskristider – om det inte 
vore för inbrotten.

– Jag förstår inte varför de skulle bryta sig 
in hos oss då, två dagar senare – om det är 
tobaksdirektivet  de vill förhala så har de ju 
redan vunnit, säger Monika Kosinska, som är 
generalsekreterare för paraplyorganisationen 
Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA), med 
medlemmar från hela Europa. 

Med de menar hon tobaksindustrin.

EPHA:s kontor var en av tre anti-tobaks-
organisationer som fick oväntade gäster två 
nätter efter Dallis avsked. Enligt en polisrapport 
så tog två eller kanske tre tjuvar sig in i åtta-
våningshuset via taket, och klättrade nerför 
fasa den och in i huset genom balkongdörrar.

Av de 20 organisationer som samsas i huset, 
så var det bara EPHA och lobbygrupperna 
Rökfria partnerskapet (SFP) och Europeiska 
andningssällskapet (ERS) som intresserade 
tjuvarna. De letade metodiskt igenom doku-
mentskåp och datorer, men tog bara med sig 
datorer som tillhörde nyckelanställda.

– Syftet verkade vara att tysta oss. Skandalen 
med Dalli gav oss publicitet, alla ville fråga 
oss om tobaks frågor, men nu blev vi fast i en 
polishistoria och hade inte längre tillgång till 
våra dokument. 

Uppmärksamheten kring EPHA består dock. 
När SvD ber att få se på hål i väggen, omkull-
välta hyllor eller andra spännande spår efter 
inbrottet ser flera anställda i lokalerna besvä-
rade ut. Thriller-elementen i denna historia  
är mer kittlande för dem som inte fått sina 
datorer genomletade och oroar sig för kapade 
bankkort och att personliga uppgifter kan 
vara på vift i cyberspace.

Chefen Monika Kosinska hade sällan hört 
talas om svenskt snus före Dalliaffären. Men 
hälsolobbyns inställning är solklar: I Sverige, 
som antagit en rad antitobaksfrämjande 
åtgärder  för befolkningen som helhet, som 
rökförbud på offentliga platser, höga skatter 
på tobak och vård och hjälp för nikotinister 
som vill ge upp sin vana, så kan snus säljas 
utan förödande effekt på folkhälsan.

– Men i länder som Rumänien, där inget av 
detta finns, skulle en ny produkt innebära en 
parallell, högt beroendeframkallande och 
hälsofarlig tobaksprodukt som skulle 
locka nya användare.

EPHA:s kontor 
var en av tre  
anti-tobaksorga-
nisationer som 
fick oväntade 
gäster två nätter 
efter Dallis 
avsked. M
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Omkring 900 000 personer 
i Sverige snusar dagligen 
(2010), 20 procent av män-
nen och 4 procent av kvin-
norna (18–84 år). Snus står 
för ungefär hälften av all 
tobaks konsumtion. 

Mest utbrett: I ålders-
gruppen 35–44 år.

Geografiskt mest utbredd: 
I Västerbotten, Jämtland, 
Gävleborg och Värmland.

Indikationer tyder på att 
snus kan orsaka cancer. 
Ökad risk för hjärt- och kärl-
sjukdomar.

Källa: Folkhälsoinstitutet  TT

Innehåller: Mald lufttorkad 
tobak blandas med vatten, 
salt, natriumkarbonat och 
aromämnen (upp till 2 000 
olika). Bereds under upp-
hettning och förpackas  
i dosor som lössnus eller 
portionssnus – påsar av 
cellulosafiber .
Källa: NE/Swedish Match

500
livsmedelsarbetare 
sysselsätts  i den svenska 
snusindustrin som 
producerar  230 miljoner 
dosor/år.

7  Flest snusare i Västerbotten
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EU:s hälsokommissionär SPARKAS. Planerna på hårda 
TOBAKSLAGAR  läggs på is. Det ryktas om GROVA mutor  
och strax efteråt drabbas tre anti-tobaksorganisationer av in-
brott. Kampen om det SVENSKA SNUSET pågår i Bryssel. 
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”Om det här förbudet hade handlat om en fransk ost hade vi haft hela franska flottan här för att bråka vid det här laget”, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) som för en still-
sammare kampanj mot säljförbudet för svenskt snus i EU.
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– Tobaksindustrin har inte skapat snus av 
någon annan anledning än att tjäna pengar  
– snuskampanjen är inte en sluta röka-kam-
panj som de försöker få det att låta som, säger 
brittiskan.

Christofer Fjellner (M), den kanske mest 
namnkunnige av snusets försvarare i Bryssel, 
har efter en hemresa till Sverige i helgen laddat 
med färskt snus i sitt lilla kontorskylskåp. 
Han säljer dosor för en femma stycket – euro 
alltså – till kolleger och nyfikna i EU-parla-
mentet, mest svenskar men även en polsk 
parlamentariker och en bulgariska som Fjell-
ner aldrig sett eftersom hon skickar ombud 
till hans kontor.

Sedan 2004 har han med blandad fram-
gång försökt sig på olika jippon som prov-
smakningar i parlamentskorridoren och så 
alltså civil olydnad – det är ju förbjudet att 
sälja snus utanför Sverige för att få gehör för 
åsikten om att snusförbudet är djupt orätt-
vist. Men sedan en månad vallfärdar journa-

lister till hans kontor för att prata om detta 
märkliga svarta pulversnus, vad är nu det?

I en krönika i senaste numret av Bryssel-
tidningen New Europe – den tidning som John 
Dalli snabbt gjorde till sitt husorgan när 
skandalen rullades ut – utpekas Fjellner som 
en knarklangare som borde gripas av polis. 
Kanske kunde man upplysa krönikören om 
att EU-parlamentariker har diplomatisk 
immunitet. 

Fjellner säger dock att härvan inte handlar 
om snus.

– Parlamentet här vill få det hela att handla 
om lobbyisters agenda och tobaksindustrin, 
när det egentligen handlar om korruption högt 
uppe i EU-kommissionen, suckar moderaten.

Flera EU-parlamentariker propagerar nu till 
hälsolobbyns glädje för att man ska skynda 
vidare  med Dallis nästan färdigskrivna 
tobaksdirektiv,  och EU-kommissionen för-
säkrade i början av händelsekedjan att Dallis 
eventuellt olämpliga kontakter inte hade 
påverkat  arbetat med lagpaketet.

– Om den ansvarige kommissionären inte 
spelar någon roll för hur ett EU-direktiv har 
utformats, ja då har vi ett långt allvarligare 

politiskt problem än snus. Kommissionärer 
som vi alltså inte riktigt vet vad vi har dem 
till, säger snusaren.

John Dalli, som av anti-tobakssidan hyllats 
som oväntat hård mot tobaksfirmorna, var 
paradoxalt nog den första EU-kommissionär 
som gått med på att träffa representanter för 
tobaksindustrin för samtal om tobakspolitiken 
vad man vet i alla fall.

Hur mycket den nye hälsokommissionären 
kommer att öppna sin dörr för de ständigt 
stridande parterna i nikotinbranschen – hälso-
lobbyn, tobakslobbyn och så läkemedels-
lobbyn med sina miljardsäljande sluta röka-
produkter – återstår att se.

– Jag skulle vilja ha en hälsokommissionär 
som tror på vetenskap. EU-kommissionen är 
vanligtvis duktiga tjänstemän, men i den här 
frågan struntar de i all vetenskap, säger Karl 
Isaksson, som är en av över 20 000 lobbyister 
i stan.

– Flera läkare och vetenskapsmän har klivit 
av kommissionens expertkommittéer efter att 
deras rapporter om att snus är mindre skadligt 
än cigaretter mörkats i förord som EU-kom-
missionen insisterat på att få skriva själv.

I tidningen NEW EUROPE utpekas 
Fjellner som en KNARKLANGARE

1497: Munken Ramon 
Pané ser under Colum-
bus resa till Amerika hur 
indianer på Haiti andas in 
pulver med tobak i näsan. 

Mitten av 1500-talet: 
Luktsnus, fint pulver av 
tobaksblad, används  
i Spanien och Frankrike.

1560-tal: Frankrikes 
drottning Katarina av 
Medici andas  in krossade 
tobaksblad via näsan för 
att bli av med migrän. 
Jean Nicot ger rådet och 
Linné uppkallar tobak, 
Nicotiana efter honom.

1600-tal: Luktsnus 

i Frankrike förknippas 
med överklassen. Lägre 
samhällsklasser nyttjar 
tuggtobak. 

1630-tal: Införs till Sveri-
ge från Nederländerna.

1637: Snuftobak nämns 
i svensk tullstatistik.

1700-tal: Utbredd 
tobaksodling  i Sverige.

Början av 1800-tal: Läpp-
snus lanseras i Sverige, 
ersätter dyr tuggtobak.

1822: Ljunglöfs Ettan – 
äldsta svenska lössnus-
märket, introduceras.

1919: Rekordår, 7 000 ton 
snus säljs i Sverige = 1,2 
kilo/svensk. 

1915: AB Svenska Tobaks-
monopolet bildas med 
elva snusfabriker i åtta 
städer. 

1969: Konsumtionen 

Överst till vänster: Karl Isaksson från pr-byrån Kreab Gavin Anderson har ännu inte fått komma på möte med EU-kommissionen för att presentera sin och Swedish Match syn på snuset. Mitten, 
nedre raden: ”Ohälsa uppstår inte ur tomma intet, utan våra val påverkas också av hur varor och vanor marknadsförs”, säger Monika Kosinska från Europeiska Folkhälsoalliansen (EPHA). 

7  Snusets historia
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Isaksson är Brysselchef på pr-byrån Kreab 
Gavin Anderson, vars affärsidé är att hjälpa 
olika företag och organisationer att bevaka 
och (helst) påverka EU-beslut. Han är också 
sängkamrat med Swedish Match, både bildligt 
och bokstavligt. Snusbolaget är en av Kreab 
Gavin Andersons kunder och Isaksson är gift 
med snusbolagets representant i stan. Han 
säger att byrån är noga med att öppet redovisa 
vilka deras kunder är. Mest uppseendeväckan-
de på kundlistan torde vara staten Israel och 
(skandal)banken Goldman Sachs, gissar han.

Han trodde först att Dalliaffären skulle vara 
överstökad på två dagar. Men sedan kom in-
brotten och alla beskyllningar till höger och 
vänster.

– Jag är säker på att det inte var tobaks-
industrin eller Swedish Match som gjorde 
inbrott  i de där kontoren, som hälsolobbyn 
antytt – det gränsar till förtal. Dessutom kan 
man undra vilka viktiga dokument de ska ha 
haft i sin ägo som ingen annan här i stan har.

Han vill att man börjar om från början med 
tobaksdirektivet, slänger bort allt gammalt och 
börjar om, men har inte stora förhoppningar 
på att Swedish Match eller Kreab Gavin Ander-

son ska bli kallade till EU-kommissionen för 
att få utveckla sin syn på snuset, trots att det 
faktiskt var den svenska firman som avslöjade 
vad som kunde ha blivit ett be drägeri värt 60 
miljoner euro och en kommissionär som inte 
hade rent mjöl i påsen.

EU-kommissionen har ihärdigt hållit fast 
vid tesen att snus kanske är mindre farligt än 
cigaretter , men inte ofarligt i alla fall.

Utanför EU-världens skyddade bubbla, nere 
på det vackra torget Place du Grand Sablon, 
pysslar Cathy Fabbrizzi bland hyllorna i en av 
de tre tobaksbutikerna hon driver i den bel-
giska huvudstaden.

De är filialer till det förnäma, schweiziska 
huset Davidoff som specialiserat sig på dyra 

cigarrer. Butiken är vacker: de gula, bruna 
och träiga färgerna på askar, exklusiva pipor 
och humidorer känns varma och inbjudande 
när man kliver in från den gråa vinterkylan.

– Om de bestämde att cigarettpaketen måste 
se helt likadana ut så kunde det kanske kunna 
bli fint, med en enda färgskala i butiken. Men 
för att förhindra rökning är idén absurd. Det 
är bara priset på cigaretter som kan få folk att 
sluta röka, svarar Cathy Fabrizzi på frågan om 
hon hört om tobaksdirektivet som var på väg.

Själv har hon varit rökfri i exakt två månader, 
och är därför glad att man inte längre får 
röka i butikerna som förr. När SvD tar fram 
en dosa svenskt snus och frågar om hon vill 
pröva, nöjer hon sig därför med att lukta för-
siktigt på dosan.

– Åh va äckligt! Och man får ju inte ens 
rörelsen  med handen, flärden, den lilla 
pausen.  Vad är det för njutning då? frågar 
hon  efter en uppvisning i hur man ska bruka 
portionspåsarna.

Ingen förståelse där heller. 

Cathy Fabbrizzi i den lyxiga tobaksbutiken har inte mycket till övers för det svenska snuset, som hon tycker stinker och ser vulgärt ut att ha i munnen. ”Det måste vara livsfarligt dessutom, gifterna 
går väl rakt ut i blodet genom tandköttet?” frågar hon.

teresa.kuchler@svd.se 
andreas.nilsson@svd.se

EU-kommissionen har 
ihärdigt hållit fast vid 
tesen att snus kanske  
är mindre farligt än 
cigaretter . M

ökar efter larmrapporter 
om rökning. 

1970-tal: Portionssnus 
introduceras.

1982: Swedish Match 
öppnar snusfabrik  
i Göteborg (fortfarande  
i gång).

1992: EU inför förbud 
mot snusförsäljning.

1995: Sverige undantas 
från snusförbudet vid 
EU-inträdet.

2003: Modern snus-
fabrik öppnas i Kungälv.

 KRISTOFFER GUSTAFSSON

7  Snusets historia

0,7
kilo snus per 
person/år för-
brukas i Sverige.

Källa: Livs-
medelsverket

7  Svenskarna snusar mest
Svensk tillverkning 
sker i  Göteborg  och 
Kungälv.

Räknat i antal sålda 
dosor  leder USA 
snuskonsumtionen. 
Sverige snusar mest 
per capita.

Får du kyssa din partner när du har snus under läppen?

KÄLLA: SKRUF

Ja, alltid

Ja, ibland
Ja, men

väldigt sällan
Nej, min partner

tillåter det absolut inte
Har aldrig försökt

Har ingen partner

Vet ej

35%

17%
8%

6%

13%
20%

1%



ONSDAG 5 DECEMBER 2012

•A5

8

Nyheter Nyhetsredaktionen
Nyhetschef: Lars Axelsson  Nattchef: Niclas Lagerstedt

Telefon: 08-738 10 00  E-post: nyhetstips@dn.seNyheter

Detta har hänt. Svenska kampen för snuset

1992
Våtsnus förbjuds i EU:s tobaksregler 
efter en skandal där amerikanska 
tobaksföretag satsat stort på att 
sälja det till ungdomar.

1995 20011992

1995
Sverige blir medlem i EU och ska 
följa unionens lagstiftning. Men 
efter en långdragen förhandling 
får Sverige igenom ett undantag 
i anslutningsfördraget. Snus får 
fortsätta säljas i Sverige, men får 

2001
EU antar ett nytt tobaksdirektiv. 
Men förbudet för snus behålls.

2003
Finlands högsta domstol säger nej 
till Ålands begäran om ett undantag 
från snusförbudet.

Swedish Match går till EU:s dom-
stol och kräver att snusförbudet 
upphävs. Bolaget hävdar, med stöd 

Förslag från EU-kommissionen. 

Svenskt snus 
hotas av nya 
tu!are regler

 ○Exportförbudet för det svenska 
snuset står fast i det förslag som EU-
kommissionen nu diskuterar, och 
som DN tagit del av. Svenska rege-
ringens och Swedish Matchs försök 
att få förbudet upphävt med argu-
mentet att snuset är mindre farligt 
än cigaretter har inte haft någon 
som helst e$ekt.

Tvärtom vill kommissionen skär-
pa reglerna med krav på att snus 
och annan tobak inte får ha smaker 
från frukter eller örter som gör den 
mer lättillgänglig och kan göra den 
mer lockande för ungdomar. I för-
slaget nämns också tillsatser som 
mint, vanilj och ko$ein.

Flertalet snussorter har smaktill-
satser och kravet kan därför inne-
bära en kraftig inskränkning. Det 
mycket populära snuset General 
innehåller till exempel bergamott 
och Göteborgs Rapé lockar med en-
bärssmak. Det %nns i dag mängder 
av trendiga snussmaker som mint, 
citrus, lakrits, eukalyptus och tran-
bär. Denna del av marknaden, som 
vuxit på senare är, är populär bland 
många unga kvinnor, i många fall 
tidigare rökare. 

Öppningen för Sverige och snus-
tillverkarna är att kommissionens 
förslag lämnar öppet för hur det 
ska avgöras om tillsatserna i snuset 
är för höga. Medlemsländerna får 
ansvar för kontrollen, men det sägs 
samtidigt att kommissionen får rätt 
att ingripa på egen hand mot pro-
dukter som man anser bryter mot 
dessa regler.

Den svenska regeringen har sla-
gits hårt för att stoppa exportförbu-
det. Både folkhälsominister Maria 
Larsson (KD) och handelsminister 
Ewa Björling (M) har satsat mycket 
prestige i frågan. 

I debattartiklar och på EU-mö-
ten har ministrarna framhållit det 
svenska snusets fördelar jämfört 
med cigaretter. 

Ewa Björling är besviken över EU-
kommissionens förslag. 

– Vi befarar att det inte är någon 
positiv julklapp för svensk del som 
kommissionen kommer att ge, sä-
ger hon. Den svenska regeringen 
kommer att försöka påverka EU-
kommissionen in i det sista. 

Ewa Björling trä$ar inom kort 
den nya hälsokommissionären To-
nio Borg.

– Baserar man direktivet på ve-
tenskapliga fakta då kommer det 
visa sig att det svenska snuset är 
mindre skadligt än annan oral to-
bak som &orerar fritt på EU:s inre 
marknad i dag.

DN har förgäves sökt Maria Lars-
son för en kommentar. 

EU-kommissionen har mycket 
bråttom att driva igenom förslaget 
och beslut om tobaksdirektivet ska 
därför enligt planerna tas redan 
den 19 december.

Det innebär att kommissionen ar-
betat intensivt med tobaksreglerna 
även när det inte funnits någon or-
dinarie hälsokommissionär.

Generaldirektören för hälsodirek-
toratet, Paola Testori Coggi, skriver 
i ett brev till kommissionens led-
ning att det hållits en rad möten 
sedan i våras och att tio länder och 
parlamentet krävt att förslaget ska 
läggas fram snabbt.

Enligt generaldirektören orsakar 
tobak 700 000 förtida dödsfall i EU 
varje år. Medan den tu$a linjen mot 
det svenska snuset kvarstår i det 
nya förslaget backar kommissionen 
inför andra protester.

Förslaget om förbud mot att all 
rökfri tobak utanför det land det 
säljs av tradition har tagits bort. 
Tyskland har hårt kritiserat dessa 
planer eftersom nästobak är en stor 
produkt i främst Bayern.

Förslaget om att införa ”plain 
 packaging” för cigaretter, där samt-
liga cigarettpaket ska se exakt lika 
ut och inte ha några varumärken, 
har också tagits bort.

Tobaksindustrin har kämpat 
emot planerna på neutrala paket i 
&era länder, och det ska nu prövas i 
världshandelsorganisationen WTO. 
Kommissionen har valt att inte ta 
den striden i det här förslaget.

Däremot föreslår kommissionen 
utökade varningstexter och av-
skräckande bilder om riskerna med 
rökning på upp till tre 'ärdedelar 
cigarettpaketen.
henrik.brors@dn.se
jens.karrman@dn.se

Sverige förlorar striden om snuset.
Exportförbudet blir kvar och smaktillsat-

serna i det nya trendiga snuset begränsas. Det 
visar EU-kommissionens förslag, som DN tagit 
del av. 

Fakta. 

Dessa sorter kan försvinna
 ○Catch Lakrits 

minisnus
 ○LD Salmiak portions-

snus
 ○Catch White Euca-

lyptus portionssnus
 ○O!road Eucalyptus 

White minisnus

 ○Mocca Mint mini-
portion
 ○Göteborgs Rapé 

Lime White por-
tionssnus
 ○Göteborgs 

Rapé Enbär por-
tionssnus

 ○Skruf Tranbär White 
portionssnus

 ○General 
portions-
snus

inte exporteras till något annat 
medlemsland. Svenskar får dock ta 
med sig snus utomlands för privat 
bruk.

Prillor för miljarder

Moms
11:20
kronor

Tobaksskatt
10:50
kronor

Swedish
Match

Kronor

Swedish
Match
14:00*
kronor

Så mycket går till skatt
Genomsnittspris för en dosa snus hos Swedish Match är 53 kronor. 

Utslaget på hela befolkningen blir det knappt 6 700 ton snus per år. 
Det är historiskt högt, dock är det en bit kvar till rekordåret 1919 
då det såldes 7 000 ton snus, eller 1,2 kilo per person. 

Svenskarna använder i snitt 16,7 dosor 
snus per person och år

02010

2011

4,7

200920082007200620052004

1

2

3

4

*Räknat på en marginal på 46%

miljarder 
kronor

(Miljarder kronor)

Snusförsäljning för 
Swedish Match 

(Marknadsandelar i procent)

(Försäljning i miljarder kronor)

Svenska 
snusmarknaden

Snusandet ger miljardvinster till tillverkaren Swedish Match. Finansminister 
Anders Borg kan också gnugga händerna över de pengar som trillar in 
i statskassan tack vare prillorna. Swedish Match är den stora dominanten 
och påverkas direkt av politiska beslut om skatter eller exportstopp.  

83%
BAT (F&L) 10%

Imperial Tobacco 4%
Övriga 3%

Swedish Match

Gra!k: Jonas Backlund
Fakta: Hasse Eriksson

Övrigt
17:30
kronor

Skrotas?
 Foto: Scanpix

Henrik Brors, text 
Jens Kärrman, text
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Detta har hänt. Svenska kampen för snuset
2010 2011 20122003 2008

2008
Handelsminister Ewa Björling kräver 
i ett brev till kommissionen att 
exportförbudet för snus upphävs. 
Regeringen står i strid med grund-
reglerna för EU:s inre marknad.

av svenska regeringen, att snuset är 
diskriminerat jämfört med andra to-
baksprodukter. Men domstolen slår 
fast att snusförbudet är förenligt 
med EU:s fördrag.

2010
Samtliga partier i riksdagen röstar 
för kravet att EU:s exportförbud för 
snus ska upphävas.

2011
EU-kommissionen inleder arbe-
tet med en ny tobakslagstiftning. 
Sverige argumenterar för att snus är 
mindre farligt än cigaretter. Swedish 
Match hänvisar till forskning om att 
snus kan bidra till att !er slutar röka.

2012
Hälsokommissionären John Dalli 
tvingas avgå sedan Swedish Match 
meddelat kommissionen att det er-
bjudits att få snusförbudet upphävt 
av Dalli mot en muta på 60 miljoner 
euro. 

Förslag från EU-kommissionen. 

Hårt bakslag 
!ör Sveriges 
långa kamp
Bryssel. Regeringen har misslyckats i sitt 
arbete för att häva exportförbudet för snus 
och får nu i stället ägna sig åt en försvars-
kamp för att det inte ska bli förbud även i 
Sverige. EU-kommissionen har dragit undan 
en bundsförvant för regeringen med sitt nya 
förslag.

Jag har med mig en julklapp till Sve-
rige. Ni får behålla snuset! Det lovade 
EU-sidans förhandlare, Belgiens utri-
kesminister Willy Claes, i december 
1993 efter att snusfrågan tragglats 
under månader i medlemsförhand-

lingarna.
Sverige "ck ett undantag inskrivet i anslut-

ningsfördraget till EU. Och därmed borde 
snuset vara säkrat för alltid på den svenska 
marknaden. Regeringen har vetorätt mot varje 
försök att upphäva det svenska undantaget.

Men de svenska politikerna har haft högre 
ambitioner. De har hoppats kunna få EU att 
upphäva exportförbudet med argument om att 
snuset är mindre farligt än cigaretter och att det 
är utsatt för diskriminering på inre marknaden. 
Samtliga partier i riksdagen har ställt sig bakom 
den linjen.

Samtidigt har Swedish Match lobbat hårt för 
att få sälja snus i hela Europa. Tobaksindustrin 
hoppas att snus ska kunna bli en storsäljare när 
allt #er rökare inser riskerna med cigaretter.

Motkrafterna mot snuset är dock starka. 
Läkemedelsindustrin ser snuset som en konkur-
rent om marknaden för antirökprodukter och 
driver därför en hård kampanj. De "nansierar 
tillsammans med EU-kommissionens hälso-
direktorat #era av lobbyorganisationerna mot 
tobak.

Det förslag som hälsodirektoratet lade fram 
i somras, som DN kunde avslöja, innebar en 
radikal skärpning av tobaksreglerna. All rökfri 
tobak skulle förbjudas och cigaretter skulle 
inom fem år säljas i helt neutrala paket utan 
varumärke.

Efter ”snusskandalen” med kommissionären 
John Dallis avgång har kommissionens ledning 
agerat snabbt för att den ska glömmas bort. Ett 
viktigt led i det är att försöka undanröja alla 
risker för att få igenom det nya tobaksdirektivet.

Med det nya förslaget undviker kommis-
sionen en strid med mäktiga Tyskland om 
näs snuset. Sverige förlorar också en möjlig 
bundsförvant i kampen mot snusförbudet.

På samma sätt minskar risken för storkon#ikt 
med cigarrettindustrin när förslaget om neu-
trala paket slopas.
henrik.brors@dn.se

 Analys
 Henrik Brors 
 DN:s korrespondent 

”Jag slutar inte – byter bara märke”
 ○Emelie Vallin lägger gärna in en 

prilla med enbärssmak – en sort 
som hotas om EU-kommissionens 
förslag går i genom. Emelie bör-
jade snusa som 18-åring och har 
genom åren hunnit beta av #era 
sorter. För henne skulle ett förbud 

mot smakämnen inte ha någon 
betydelse.

– Jag skulle nog bara byta märke, 
knappast sluta. De #esta kvinnor 
som snusar skulle inte bry sig.

Däremot tror hon att en del kvin-
nor som börjat snusa på senare år 

skulle påverkas av ett förbud. 
– Tjejer som snusar sorter som 

inte smakar snus kommer nog 
att sluta, men inte med nikotin. 
Snarare kommer de att gå tillbaka 
till att röka, säger Emelie
Jens Kärrman

Emelie Vallin har snusat alla möjliga sorters snus. För henne skulle ett förbud mot smakämnen inte spela någon roll. Foto: Jonas Lindkvist

De kommer 
snarare att gå 
tillbaka till 
att röka. 
Emelie Vallin



8 TISDAG 11 DECEMBER 2012e STRIDEN OM SNUSET

m Sverige lovar krig – vill
rädda snuset till varje pris
m EU: Förbudet kvarstår

’’ För min del får man gärna ha snusen kvar. Har 
man snusat i 20 år så vill man ju inte att de ska ta 

bort det nu, men om inte annat så får man väl en anled-
ning att sluta.
 MICKE BLOMQVIST, 40, butiksbiträde, Stockholm

VAD TYCKER DU OM ATT EU VILL FØRBJUDA SNUSET?

’’ Det skulle vara 
intressant att veta 

vad EU baserar sin kritik 
på, för det finns ju 
mycket mindre veten-
skapliga studier om 
snus än om rökning. 
Jag är emot deras 
förbud och tror att 
det beror mycket på 
att det är främ-
mande för andra 
länder.  JOSEFIN 
 ERICSSON, 26,  
 arbetsterapeut,  
 Stockholm

’’ Jag har viss för-
ståelse för det där 

med smaktillsatserna, 
men är ändå emot ett 

förbud. Jag tycker att 
det är Sveriges 
angelägenhet.
 JONAS 
 ERICSSON, 20, 
 studerande,  

 Stockholm

Inom de närmaste 
veckorna kommer 
EU-kommissionen 
att offentliggöra 
sitt förslag på hur 
det nya tobaks-
direktivet ska se ut.

Men redan innan 
förslaget lagts fram 
har delar av det 
läckt. Både DN och 
Aftonbladet publi-
cerade för några 
veckor sedan upp-
gifter om att export-
förbudet blir kvar 
och att smaktill-
satserna som finns 
i vissa snussorter 
kan förbjudas.

Nu trappar 
svenska regeringen 
därför upp striden 
om snuset. Förra 
veckan träffade 
barn- och äldremi-
nister Maria Lars-
son EU:s hälso-
kommissionär 
Tonio Borg, och 
underströk då hur 
viktig snusfrågan 
är för Sverige.

”Lite drastiskt”
I går var det han-

delsminister Ewa 
Björlings tur att 
försöka påverka 
kommissionären. 
Mötet skulle pågå 
en kvart, men tog 
en timme. 

På pressträffen 
efteråt beskrev 
Ewa Björling rela-
tionen mellan EU 
och Sverige i snus-
frågan som en ”låg-
intensiv konflikt 
som pågått i flera 
år”. Nu menar hon 
att konflikten kan 
utvecklas till full-
skaligt krig, enligt TT. 

– Jag kanske uttryckte mig 
lite drastiskt, men det är 
viktigt att fler nu jobbar 
för det här, säger Björling 
till Expressen samma 
kväll.

Innan något slutgil-
tigt tobaksdirektiv 
tas ska förslaget 
skickas vidare till 
både EU-parlamen-
tet och minister-

rådet. Och där 
menar Ewa Björ-
ling att Sverige nu 
måste försöka 
påverka de andra 
parlamentarikerna 
och medlems-
länderna.

– Snuset är en 
hjärtefråga för Sve-
rige. Hade vi inte 
fått behålla vårt 
snus hade vi inte 
gått med i EU. 
Regeringen har ett 
entydigt mandat 
från riksdagen att 
driva frågan om  
att häva export-
förbudet.

”Har noterat det”
Men när Expres-

sen pratar med 
Tonio Borgs tales-
person Frederic 
Vincent är budska-
pet tydligt:

– EU:s linje när 
det gäller snus har 
varit densamma  
i månader, om inte 
år. Förbudet utanför 
Sverige kommer att 
vara kvar.
Vad tycker ni om de 
svenska politiker-
nas snuskampan-
jande?

– Vi har noterat 
det och det finns 
inte så mycket att 
säga. Vi har under 
flera månader haft 
ett starkt tryck från 
Sverige, och det är 
inte första gången. 
Men vår linje är 
ganska enkel: Snus 
kanske är mindre 
skadligt än cigaret-
ter, men det är inte 
ofarligt.

Enligt Daniel 
Naurin, föreståndare för Cen-
trum för Europaforskning är det 

svårt att se några ytterligare 
åtgärder för Sveriges del. 

– Möjligen kan ministern 
försöka få med sig sina kolle-

gor i ministerrådet. Några 
ytterligare krigsåtgär-

der kan jag inte se 
att hon kan ta till.

Johanna Ekström
johanna.ekstrom@

expressen.se

Nu hårdnar snuskampen.
Handelsminister Ewa Björling (M) hotar EU med ”full-

skaligt krig” om inte snuset släpps fritt. Från EU:s hälso-
kommissionär Tonio Borg är dock budskapet tydligt:

– Vi har känt ett starkt tryck från Sverige i flera månader, 
men snusförbudet kommer att vara kvar, sade Frederic 
Vincent, talesperson för hälsokommissionären till  
Expressen i går kväll. 

Därför är
snus bra

’’ Jag avråder inte 
från snus. För 

rökare som har svårt att 
sluta med tobak tycker 
jag att snus kan vara ett 
utmärkt alternativ till 
cigaretter.  Det har bedri-
vits forskning kring snu-
sets hälsorisker i 30 år, 
och den visar att det är 
en oerhörd skillnad i häl-
soeffekter mellan snus 
och cigaretter. Cigaretter 
är inte ett lämpligt jämfö-
relseobjekt, 
utan snus 
hamnar  
snarare på 
samma nivå 
som kaffe-
drickande.

LARS-ERIK RUTQVIST, 
professor i onkologi och 

anställd av tobaksbolaget 
Swedish Match.

Därför är
snus dåligt

’’ När vi jobbar utgår 
vi från folkhälso-

politiken, som är att vi 
ska minska tobaksbruket. 
Och enligt forskningen 
finns det risker med snus. 
Det finns en del studier 
som pekar på skadeverk-
ningar för snusare. Det 
ökar risken för cancer  
i bukspottkörteln, om 
man får en hjärtinfarkt 
ökar snusande risken för 
att utgången ska bli 
dödlig och 
det finns 
ökad risk för 
munslem-
hinneför-
ändringar, 
bland annat.
 CECILIA BIRGERSSON, 

utredare inom tobaks-
prevention på folkhälso-

institutet

NEJ

JA

EU:s svar på hotet

Ewa Björling, handelsminister.



9TISDAG 11 DECEMBER 2012 eSTRIDEN OM SNUSET

 Foto och enkät: EMIL NORDIN

’’ Det är helt fel 
att de är så 

mycket hårdare mot 
snus än cigaretter. Jag 
tycker att det borde 
vara upp till Sverige att 
bestämma om reglerna 
krig det här. Själv bor 
jag mycket i Chicago 
och där är snusen 
mycket billigare.
 ERIK LJUNGBERG, 
 24, studerande

’’ Det är helt värdelöst, det 
innebär ju bara fler 

begränsningar på en fri marknad. 
Det är jättetråkigt.
 MATTIAS TELL, 28, 
 Stockholm

EU:s svar på hotet

S˚ MYCKET
G˚R TILL 
SKATT

10:50 kr
TOBAKSSKATT 14:00 kr

SWEDISH MATCH

17:30 kr
ÖVRIGT

11:20 kr
MOMSm Räknat på en 

marginal på 46 
procent. Genom-
snittspris för en 
dosa snus hos 
Swedish 
match är 53 
kronor.
m Svenskarna 
använder i snitt 
16,7 dosor per 
person och år, på 
hela befolkningen 
cirka 6 700 ton per 
år. Rekordåret 1919 
såldes 7 000 ton eller  
1,2 kilo per person. 
m Svenska snusmarknaden: Swedish match 83 procent, övriga 3 procent, Imperial 
tobacco 4 procent, BAT (F&L) 10 procent. 
m Snusförsäljning för Swedish match 2011: 4,7 miljarder kronor. 
 Källa: DAGENS NYHETER

S˚ FARLIGA ÆR ANDRA SAKER
I JÆMFØRELSE MED SNUS
m För att kunna rangordna olika tillstånd i förhållande till varandra gör Social-
styrelsen en bedömning av varje tillstånds svårighetsgrad. Svårighetsgraden 
avgörs utifrån hur stor risken är för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. 
Svårighetsgraden är indelad i fyra nivåer: Mycket kraftigt förhöjd risk, Kraftigt för-
höjd risk, Måttligt förhöjd risk och Något förhöjd risk.
 Källa: SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE, 2012

Daglig rökning: KRAFTIG 
TILL MYCKET KRAFTIG

Otillräcklig fysisk  
aktivitet: KRAFTIG

Daglig snusning: NÅGOT 
TILL MÅTTLIG

Riskbruk av alkohol: 
KRAFTIG

Ohälsosamma matvanor: 
KRAFTIG

STYRE

FOLKMÆNGD

YTA

BNP/INV˚NARE

ARBETSLØSHET

FØRSVAR

 Källa: LANDGUIDEN, UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET, ARBETSFÖRMEDLINGEN och WWW.EUROPA.EU

SVERIGE VS. EUROPEISKA UNIONEN
Monarki, 
enhetsstat.

Det folkvalda Europaparlamentet godkänner EU:s lagstiftning 
tillsammans med ministerrådet (de 27 EU-ländernas regeringar).

9,5 miljoner, (2011). 495 miljoner invånare.

Cirka 450 000 kvadratkilometer. Fyra miljoner kvadratkilometer. 

120. 100.

8,6 procent (oktober 2012). 7,5 procent. 

Armen 4 400 
(2009), flyg-
vapnet 4 300 
(2009), flottan 
1 800 (2009). 

Enligt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
(GSFP) bidrar länderna vid behov med trupper. Sedan 2007 
kan EU, på uppdrag av rådet, på kort varsel genomföra 
insatser med två stridsgrupper på vardera 1 500 man. Om 
det skulle behövas, kan båda styrkorna sättas in samtidigt.

Expressen.se i natt.
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Nyheter 

I stället för bil.

Hur får man folk att lämna bilen 
hemma? Jo, man lånar ut en 
cykel. Med motor.

Flera kommuner som vill pro!lera 
sig som miljövänliga använder 
elcykeln som lockbete för bilpend-
larna. 

I Växjö har det sprillans nya 
cykelparkerings huset 18 platser 
med laddare och kommunen lånar 
ut elcyklar till anställda i olika före-
tag.

– Jag trodde aldrig att det skulle 
bli sådant sug efter elcyklarna. 
Ingen vill egentligen lämna tillbaka 
den, säger projektledare Mats 
Persson.

Elcykeln kräver att du trampar. 
Men när det går tungt ger elmotorn 
extra skjuts, upp till 25 kilometer i 
timmen.

I kommuner som Karlskrona, 
Torsås och Umeå !nns också elcyk-
lar att låna. Anna Lena Wallström/TT

Elcyklar 
lockar 

EU-kommissionen får nobben.

Snuset fortsatt  
i svenska händer 
Makten över snuset blir kvar  
i Sverige. Det beskedet väntas 
svenska folket få på midsom-
marafton från EU-ländernas 
hälsoministrar.

Henrik Brors
henrik.brors@dn.se

 ○EU-kommissionen har krävt att få 
bestämma vilka smaktillsatser som 
ska få ingå i cigaretter och snus. 
Men i förhandlingarna med övriga 
länder har regeringen nu fått stöd 
för att EU inte ska få något in%ytan-
de över innehållet i snus eftersom 
det inte får säljas utanför Sverige.

– Snuset ser ut att kunna bli un-
dantaget från smakregleringen, 
uppger en EU-källa.

EU-kommissionen  vill 
minska tobaks-
bolagens möj-
ligheter att 
locka ung-
domar och 
kvinnor 
att börja 
röka eller 
snusa med 
hjälp av till-
satser som lak-
rits, vanilj, mint, 
citrus, eukalyptus och 
tranbär som minskar tobaks-
smaken.

Den svenska regeringen var ock-
så beredd att acceptera en EU-reg-
lering av innehållet i snus, under 

förutsättning att exportförbudet 
hävs. Men sedan nästan samtliga 
länder avvisat det svenska kravet 
har regeringens linje varit att i så 
fall ska innehållet i snus inte be-
stämmas på EU-nivå.

Den ansvariga ministern , Maria 
Larsson, uppvaktade EU:s hälso-
kommissionär Tonio Borg i förra 
veckan för att i utbyte mot Sveriges 
backning om exportförbudet få ett 
så entydigt klartecken som möjligt 
för det fortsatta svenska undanta-
get. 

Men regeringens förhandlare 
är fortfarande inte helt nöjda. De 
vill ha tydligare skrivningar om att 
EU-kommissionen inte ska kunna 
ingripa mot någon del av innehållet 
i snus framöver.

De exakta formuleringarna ska 
avgöras på hälsoministermötet i 
Luxemburg på fredag.

Däremot har regeringen inte fått 
något gehör för sitt krav på att var-
ningsmärkena på förpackningarna 
inte ska utökas utöver nuvarande 
50 procent. EU-kommissionen 
hade föreslagit att tre &ärdedelar av 
paketen ska bestå av varningstext 
eller avskräckande bilder, och kom-
promissförslaget är nu att det ska 
bli 70 procent.

Enligt regeringens  juridiska exper-
ter måste grundlagen skrivas om 
för att införa en sådan regel i Sve-
rige, eftersom det kan tolkas som 
en inskränkning i tobaksbolagens 
yttrandefrihet.

Fakta. Striden om snuset

Detta har hänt
 ○När Sverige kom med i EU 1995 

var snus förbjudet. Men det gavs ett 
undantag för försäljning i Sverige.
 ○När EU:s tobaksregler förnyades 

2001 behölls exportförbudet för 
snus. 
 ○Swedish Match går till EU-dom-

stolen 2003 för att få exportför-
budet upphävt, men förlorar.
 ○EU-kommissionen föreslog nya 

tobaksregler i december i fjol, där 
man krävde EU-kontroll av smak-
tillsatserna i all tobak, även snus.

Foto: Johan Lenell/Alamy

VARDAGAR 10–18.30 
MIDSOMMARHELGEN 21-23 JUNI STÄNGT 
KUNGSGATAN/SVEAVÄGEN, STROMS.COM

REALISATION!  

Pågår nu
30-60%

SVENSK MODERNISM

EINAR JOLIN ”UNG DAM LÄSANDE KONSTTIDSKRIFT”(DETALJ). 
SÄLJS PÅ HÖSTENS MODERNA 22 OKTOBER.

1900-talets syn på framtiden är tidlös och idag är modernisterna 
mer efterfrågade än någonsin. Vi är störst på modern konst och 
ett avgörande skäl till vår position är våra specialister. Låt oss 
hjälpa dig att ta reda på mer om din konst. Vi tror att många 
fantastiska verk, som Einar Jolins här ovan, finns i svenska hem. 
Kontakta oss, inlämning pågår nu. www.bukowskis.com

Utställning: Modernt före Moderna 27 - 30 september.
Curatorer: Anna-Stina Malmborg och Anders Wahlgren

VI SÖKER 
GÖSTA ADRIAN-NILSSON 
OTTO G CARLSUND 
NILS VON DARDEL 
LEANDER ENGSTRÖM 
ISAAC GRÜNEWALD 
SIGRID HJERTÉN 
BROR HJORTH 

IVAN IVARSON 
CARL KYLBERG 
HILDING LINNQVIST 
EINAR JOLIN 
ERIC HALLSTRÖM
OLLE OLSSON-HAGALUND 
RAGNAR SANDBERG 
INGE SCHIÖLER, M. FL

KONTAKTA: Anna-Karin Pusic, Chef konstavdelningen 
08 - 614 08 32  anna-karin.pusic@bukowskis.com

Marcus Kinge, Intendent 
08 - 614 08 56  marcus.kinge@bukowskis.com



Den här bilden ska !nnas dold på dokumen
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste
met.

Hälsar
Björne
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Q�Q�Nu har du chansen att äntligen få ut 
ditt artisteri vid grillen – och dela med dig 
till svenska folket.

I Aftonbladet och XL-Byggs tävling 

Grillmästaren kan du vinna titeln – och 
grillen som tystar grannarna.
Q�Q�I sex veckor kommer du kunna tävla 
om sex titlar och sex lyxgrillar från Weber: 

Gasolgrillen Genesis S-330.
Q�Q�Gå in på aftonbladet.se för att 

läsa mer om tävlingen och lägga upp ditt 
bidrag.

VINN GRILLEN SOM TYSTAR GRANNARNA

Årets midsommar blev  inte 
den sista med fuktigt snus.

Sverige har fått grönt 
ljus för fortsatt undantag 
från EU:s snusförbud.

– Prillorna behöver inte 
vara torra utan kan vara 
fuktiga framöver också, 
säger barn- och äldremini-
ster Maria Larsson (KD).

De ansvariga EU-minist-
rarna enades om en kom-
promiss som endast Polen, 
Rumänien, Bulgarien och 
Tjeckien inte godtog.

– Vi har fått behålla själv-
bestämmandet över snu-
set, att kunna reglera ingre-
dienser som natriumkar-
bonat och annat, säger Ma-
ria Larsson.

Enligt Larsson har det in-
te varit hårda förhandling-
ar om snuset, snarare är det 
så att få ministrar i EU kän-
ner till snuset och svenska 
folkets relation till produk-
ten.

– Det är inte 
många som stif-
tat bekantskap 
med det, de vet 
inte vad det är.

I slutändan var 
alla ministrar utom 
fyra för att ge Sve-
rige ett fort-
satt undan-
tag från 
snusför-
budet, 
vilket 

innebär att svenskarna kan 
snusa som vanligt. Sedan 
inträdet i EU 1995 har Sve-
rige haft undantag från 
EU:s tobakslagar som rör 
snus.

Är skeptisk
Trots det positiva 

beskedet är snustill-
verkaren Swedish 
matchs informa-
tionsdirektör Patrik 

Hildingsson för-
siktig med 

glädjero-
pen och 
pekar 
på 
fort-
satt 

exportförbud som ett oros-
moln:

– Jag vill förstå förslaget 
bättre.  Men vi kan konsta-
tera att EU alltjämt diskri-
minerar snuset. Vi känner 
till cigaretternas konse-
kvenser, ändå verkar huvud-
värken  vara svenskt snus.

”Starkt förslag”
Även Maria Larsson 

(KD) är fortsatt missnöjd 
med EU:s exportförbud 
mot svenskt snus:

– Vi tycker att svenskt 
snus är diskriminerat på 
den europeiska markna-
den. Därför vill vi lyfta det, 
men vi visste att det var väl-
digt svårt att få gehör.

Nu återstår för EU-par-
lamentets miljö- och häl-
soutskott att ta ställning till 
de remissyttranden som 
kommit från parlamentets 
andra utskott och därefter 
skicka frågan till parlamen-
tet där det kan vinna laga 
kraft.

– Förslaget är väldigt 
starkt när 
vi gått ige-
nom det 
här i rådet 
och kom-
missionen. 
Det känns 
jättebra in-
för framti-
den, säger 
Larsson.

Snuset räddat
– från torra EU

Maria Larsson (KD): Känns jättebra inför framtiden

Vid EU-inträdet beviljades Sveri-
ge ett permanent undantag från 
EU:s förbud mot att sälja snus.

I det förslag till nytt tobaks-
direktiv som den avgångne EU-
kommissionären John Dalli 
länge arbetade med och som 
 lades fram i december av hans 
efterträdare Tonio Borg kvarstår 
emellertid förbudet. Dessutom 
vill kommissionen stoppa 
 användandet av allt för starka 
smak- och aromtillsatser.

Förslaget behandlas just nu 
av olika EU-instanser. I diskus-
sionerna mellan medlems-
länderna har Danmark med-
delat att man inte stöder ett 
snusförbud.  Källa: TT

Q 1992: Försäljning av snus 
förbjuds i EU.
Q 1995: Sverige går med i EU 
och får ett permanent undantag 
från förbudet på villkor att man 
inte  säljer snus till andra EU- 
länder.
Q 19 
april 
2012: 
Afton-
bladet 
avslöjar 
att 
svenska 
snuset 
 hotas  
i sam-
band med förslag till nytt 
 tobaksdirektiv.
Q 24 maj 2012: EU-parla-
mentarikern Marita Ulvskog (S) 
skickar en prioriterad fråga till 
hälsokommissionär John Dalli 
för att få svar om det svenska 
snuset verkligen hotas.
Q December 2012: EU-kom-
missionen valde att behålla 
snusförbudet när beslut om nytt 
tobaksdirektiv fattades.
Q Våren 2013: Reviderat för-
slag till direktiv presenterades 
av EU-kommissionen.
Q 19 juni: Två av EU-parlamen-
tets utskott stödjer snuset. 
 Utskottet för inre marknads-
frågor ansåg att snus bör 
 undantas från smaktillsats-
reglerna. Handelsutskottet 
 röstade för att ta bort export-
förbudet.
Q 20–21 juni: Ytterligare tre 
 utskott tar ställning till delar av 
direktivet. Remissyttrandena 
 leder senare till miljö- och 
 folkhälsoutskottet, som äger 
 frågan.
Q 21 juni: EU:s folkhälso-
ministrar enas om ett undantag 
för svenskt snus.
Q September: Hela EU-parla-
mentet väntas rösta om tobaks-
direktivet i september. Även EU-
ländernas ministrar måste god-
känna det slutgiltiga förslaget 
innan det kan omsättas i verk-
ligheten.

SNUSKRIGET
HAR PÅGÅTT
I ÖVER 20 ÅR
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FUKTIG OCH FIN Först var det snuset i sig, sen smakämnena, sen fukten. Nu verkar striden mot EU vara över. Sverige ser ut att få behålla prillan i dess 
nuvarande skick. De flesta var för Sveriges kompromiss med EU men fyra torrbollar (Polen, Rumänien, Bulgarien och Tjeckien) höll förgäves fast vid sitt nej.
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Anders 
Clark
anders.clark 
@a!onbladet.seMaria Larsson (KD).
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! NYHETER

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är  
besviken på EU-kommissionen som beslutat att 
dra Sverige inför domstol för vårt provtagande av 
importerad nötkreatur.

– Vi kommer att stå på oss, vi vill ha kvar vårt goda 
smittskydd.

Det var under torsdagen som EU-kommissionen 
trappade upp striden mot Sveriges provtagande för 
att kontrollera om importerade nötkreatur har  
paratuberkulos, en kronisk tarmsjukdom. I Bryssel 
anser man att provtagningen strider mot import-
restriktionerna, och drar nu Sverige inför EU-dom-
stolen för att få stopp på dem.

– Jag är besviken över att man ifrån EU:s sida 

inte ser att vi har ett gott smittskydd och en liten 
antibiotikaanvändning i vårt land som vi vill behålla.

Enligt Erlandsson kan EU:s agerande göra att vi 
i framtiden riskerar att sprida sjukdomar till delar 
av Europa där de inte finns i dag.

– Jag tycker vi skulle agera förebyggande i stäl-
let, att hålla områden, i vårt fall Sverige, fritt från 
sjukdom som vi inte har här. Det måste som jag ser 
det gå före den fria rörligheten.

Regeringen har länge stridit för att få ha kvar 
provtagningen och har stöd av svenska lantbruka-
re i frågan. Torsdagens beslut avskräcker inte,  
säger Eskil Erlandsson.

– Vi är beredda att gå till domstol. 
 ERIKA HÄLLBERG TT

Risken för diabetiker att dö i förtid minskar kraftigt. 
En stor internationell studie visar att dödligheten 
har halverats på drygt ett decennium.
Det är forskare vid Sahlgrenska akademin i Göte-
borg som har lett projektet som bygger på data 
från fler än tio miljoner personer i Kanada och 
Storbritannien.

Resultaten är slående. Mellan åren 1996 och 
2009 har andelen förtida dödsfall bland diabetiker 
sjunkit drastiskt och i Storbritannien till och med 
mer än halverats.  TT

Sverige står på sig om smittskydd

Diabetiker  
lever allt längre

Berusad man 
sköt ihjäl katt
En 60-årig man misstänks för 
brott mot vapenlagen sedan han 
berusad och beväpnad med ha-
gelgevär sköt ihjäl sin katt på sin 
uteplats i Valbo. Däremot anser 
polisen inte att han gjort sig skyl-
dig till djurplågeri, skriver Arbe-
tarbladet. Mannen har tillstånd 
för vapnet. Varför 60-åringen 
valde att skjuta ihjäl katten är 
inte känt.  TT

Inget hjälper 
dagen efter
Få helger firas med så mycket  
alkohol som midsommar. Men 
det finns en mindre festlig sida – 
bakfyllan.

– Levern bryter ner alkohol i be-
gränsad mängd per timme. Bak-
fyllan uppstår när man dricker 
över sin biologiska kapacitet,  
förklarar Sven Andréasson, som 
är professor och överläkare vid 
Beroendecentrum i Stockholm.

Det säkraste sättet att undvika att 
bli bakfull är förstås att helt und-
vika alkohol, eller i alla fall att 
dricka med måtta. Sven Andréas-
son menar att man ska tänka på 
hur man dricker.

– Den totala mängden sätter 
en viss gräns, men det handlar 
också om att få ner takten i 
drickandet till en mängd som 
kroppen kan hantera, som att 
dricka varannan vatten eller äta 
mat.

Den mängden är för de flesta tre 
till fyra glas vin, eller motsvarande 
mängd öl eller sprit.

Skulle man dricka för mycket 
finns det inga knep eller husku-
rer som verkligen fungerar – inte 
salt och fet mat, vätskeersättning 
eller ättiksgurka.

– Allt det där är bluff och båg. 
Det är en enorm skojarmarknad 
på det området.

Han tillägger att det är kollek-
tivt självbedrägeri när vi inbillar 
oss att vi får roligare ju mer vi 
dricker.

– Det finns ganska gedigen 
forskning som visar att det blir 
inte roligare än tre glas. 

 BOEL HOLM TT

I dag kan vara en jobbig dag för 
många. FOTO: COLOURBOX

Sveriges beslut att provta importerad nötkreatur gillas inte av EU-kommissionen.  FOTO: STEFAN GUSTAFSSON

”Helt obegripligt. Det enda 
jag kan tänka mig är att 
det beror på okunskap” 
Pia Bergman Skatteverkets sam - 
ordnare mot grov ekonomisk 
brottslighet. Skatteverket riktar 
stenhård kritik mot regeringen 
för att ha dragit tillbaka ett lag-
förslag om att arbetsgivare ska 
lämna kontrolluppgifter varje 
månad. Detta eftersom förslaget 
skulle vara ett effektivt hjälpmedel 
för att sålla ut kriminella företag 
som konkurrerar på ojusta villkor.

600
tusen såldes 
narkotika för
En 23-årig Blekingebo åtalas för 
grovt narkotikabrott. Hans miss-
tänkta försäljning av bland annat 
narkotikaklassade tabletter tros 
ha omsatt 600 000 kronor på 
knappt två år. Omkring 200 per-
soner över hela landet har ut-
gjort hans kundkrets, uppger 
Sydöstran.

Kammaråklagare Tomas  
Andersson betraktar försäljning-
en också som av ”särskilt farlig 
och hänsynslös art” och antyder 
att han under rättegången i juli 
kommer att yrka på ett långt 
straff.  TT

N
SVERIGE
NOTERAT

Senaste nytt: mobil.svd.se

Svensk seger i förhandlingarna om snuset
I ett evigt ögonblick för Maria 
Larsson (KD) säkrades svensk 
egenreglering av snuset på  
midsommaraftonen. Om EU:s 
medlemsstater får råda får  
Sverige fortsätta att själv  
bestämma över prillornas smak 
och innehåll.

Barn- och äldreministern – som 
ansvarar för tobaksdiskussionerna 
i EU – sken som en hel midsom-
marsol när hon klev ut från hälso-
ministermötet i Luxemburg i går 
eftermiddag.

– För det första är jag jätteglad 

över att vi fått ett nytt tobaksdirek-
tiv där det finns en så stark och 
stor enighet mellan Europas län-
der om att göra allt vi kan för att 
skydda barn och unga från att 
börja använda tobaksprodukter, 
sade Larsson.

– Och det andra saken som jag är 
glad för handlar om att vi har 
faktiskt räddat snuset och får 
själva bestämma över innehåll, 
produktreglering, ingredienser, 
karaktäristiska smaker och också 
natriumkarbonatet. Så torra pril-
lor behöver inte bli resultatet, 

utan prillorna kan bevara sin 
fuktighet.

Rent praktiskt fick Sverige in 
en skrivning om att tobak som  
används i munnen undantas från 
de regleringar som ansvarige  
EU-kommissionären Tonio Borg 
vill göra vad gäller innehåll och 
smaksättning i tobaksprodukter 
– något som internationellt främst 
kommit till för att stoppa cigaret-
ter med exempelvis vanilj- eller 
chokladsmak.

Enligt Larsson var det sannolikt 
Sveriges allmänna undantag från 

EU:s snusförbud som blev avgö-
rande.

– Vi har visat ett starkt intresse 
och försökt få Europas länder att 
förstå vad snuset betyder i Sverige 
och för svenskarna. Och sedan har 
vi också, och det tror jag var avgö-
rande, hävdat det svenska undan-
taget som vi fick vid inträdet i EU. 
Ett undantag som man får vid in-
trädesförhandlingar – det är tungt.

Tobaksdirektivet ska härnäst be-
handlas av EU-parlamentets häl-
so- och miljöutskott i juli, varpå 
hela EU-parlamentet tar ställning 

vid sin session i Strasbourg i sep-
tember. Därefter väntar kompro-
missförhandlingar som Larsson 
nu ser fram emot ”med tillförsikt”.

Hos dominerande snustillver-
karen Swedish Match väntar man 
fortfarande på fler fakta om kom-
promissen.

– För oss är det lite tidigt att dra 
slutsatser om vad konsekvenserna 
blir. Vi vill gärna se förslaget i sin 
helhet innan vi kommer med någ-
ra analyser, sade informations-
direktör Patrik Hildingsson.

WIKTOR NUMMELIN TT 
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MINISTERKRITIK EFTER 
  ATTACKEN P˚ NIGELLA
m Storbritan-

niens biträ-
dande pre-

miärmi-
nister 
Nick 
Clegg 
har 
mött 
hård kritik 
för att ha kall-

lat Charles Saat-
chis attack på 
sin fru Nigella 
Lawson för ”en 
hastig sak”. 
Förra veckan 
släpptes bilder 
på när Saatchi 
tog strypgrepp 

på Lawson på en res-
taurang i London.

UFO-JAKTEN  
JOBBKRÆVANDE 
m Nya dokument avslöjar varför 
Storbritanniens försvars-
departement lade ner sitt 
UFO-program 2009. 
Programmet – som kallats för 
ett verklighetens ”Arkiv X”  
– hade inget ”försvarssyfte”  
och tog personal från viktigare 
avdelningar, skriver brittiska 
medier.

HOMOTUR P˚ MUSEUM
m British museum
i London ska starta 
en guidad tur foku-
serad på homosexu-
ell historia i samband 
med Londons pride-
festival. Den ska 
utforska konstnär-
liga beskrivningar om 
vad det innebär att 
vara homosexuell, 
skriver BBC.British museum.

SVERIGE VANN
SNUSKR   GET

Ett mystiskt objekt.Nigella Lawson.

Charles 
Saatchi.

Snusarna kan 
andas ut. Prillan 
är räddad, åtmins-
tone i ett första 
skede. I går klub-
bade nämligen 
EU:s ansvariga 
ministrar igenom 
det tobaksdirektiv 
som säger att Sve-
rige – inte EU – ska 
få bestämma vad 
en dosa snus ska få 
innehålla.

Ett välkommet 
beslut för barn- och 
äldreminister 
Maria Larsson 
(KD).

– Jag är väldigt glad för att vi 
fortfarande har kvar bestämman-
derätten över att reglera snuset. 
Vi får bestämma själva över hur 
regleringen av ingredienser och 
karakteristiska smaker och natri-
umkarbonat ska se ut. Det känns 
väldigt bra, säger hon.

Ralf: ”Bra jobbat”
Även den snusande fotbolls-

legendaren Ralf  Edström är lyck-

lig över beskedet. 
Men när Expres-
sen ringer upp 
honom och näm-
ner snus och EU  
i samma mening 
blir han till en 
början vansinnig.

– EU ska inte 
lägga sig i vilken 
jävla smak vi har 
på snusen. De ska 
inte lägga sig i 
det. Vi ska få 
styra det själv. 
Eftersom vi inte 
exporterar ut det 
till något annat 

EU-land ska de inte lägga sig i vad 
vi har i vårt snus. Det är bedröv-
ligt!

Men nu gick Sveriges krav 
igenom, EU kommer inte kunna 
reglera det.
– Det är väl helt rätt. Bra job-

bat, får man säga. Det är klart att 
de inte ska lägga sig i vad vi har  
i snuset, eller hur långa gurkorna 
ska vara – ska de vara gröna eller 
raka? – det är för mycket sådant 
fjanteri, säger han.

Elin Ramfalk, generalsekrete-
rare för ”A non smoking genera-
tion”, är inte lika entusiastisk. 
Hon menar att regeringen i det 
nya direktivet inte har gått till-
räckligt långt för att skydda unga 
från tobak.

– Man har släppt igenom slim-
cigaretter som man vet påverkar 
unga tjejer och man har gått med 
på varningsbilder, mindre än vad 
föreslagit är.

”Regeringen måste ta ansvar”
– Nu hoppas vi att regeringen 

själva tar sitt ansvar gällande 
smaksättningen i snuset så att 
barn och unga inte börjar snusa, 
säger hon.

Trots att det fortfarande åter-
står en omröstning i EU-parla-
mentet och ministerrådet innan 
kampen är vunnen helt, menar 
parlamentarikern Carl Schly-
ter (MP) att snuskriget nu 
sannolikt är över. 

– Om ministrarna 
säger så här och alla 
som är ansvariga för 
frågan i parlamentet 
tycker likadant, då 
är det nästan säkert 
att det bli så.

Oscar  
Broström

oscar.brostrom@expressen.se

Kristoffer  
Törnmalm

kristoffer.tornmalm@expressen.se

Prillan är räddad!
EU:s ministrar har sagt ja till Sveriges krav på att själva 

bestämma vad snuset ska innehålla.
– Jag känner mig väldigt glad, säger statsrådet Maria 

Larsson (KD).
– Det är klart att de inte ska lägga sig i vad vi har i snuset, 

säger storsnusaren Ralf Edström.

m EU-ministrarna sa ja: ”Jag är väldigt glad”
m Kritik för att inte skydda unga från tobak

00:27 01:17

Ralf Edström gillar det nya 
beslutet. ”det var helt rätt. Bra 
jobbat”, säger han.

SE KLIPPET. På Expressen TV kan man se ett klipp 
om beslutet från EU-ministrarna.

m 10-11 juli ska EU-parlamentets 
huvudansvariga utskott, hälso- och mil-
jöutskottet, säga sitt om snusets 
framtid. De svenska EU-parlamentari-
kerna kommer nu göra det de kan för 
att vinna över ansvariga politiker.
m I september ska hela EU-parlamentet 
rösta om tobaksdirektivet. 
Därefter måste det 
godkännas av EU-
ländernas ministrar. 
m Får inte svensk-
arna som de vill så 
kan snusfrågan bli före-
mål för en ”andra läsning”, vilket 
innebär att frågan diskuteras igen.

”KÆNNS BRA”. Barn- och äldreminister Maria 
Larsson (KD) var glad över gårdagens snusbesked. 
”Det känns väldigt bra”, säger hon. Foto: OLLE SPORRONG

AKTAF Fortsatta snushoten

PARLAMENTET  
SKA RØSTA I 
SEPTEMBER


