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Purpose: The purpose of this research is to understand the background of the launch of 

Swedish Match´s stores. Because of the strict laws against marketing of tobacco products in 

Sweden, we believe that the stores are an interesting way of approaching a new branding and 

communication strategy in the tobacco industry.  

 

Research questions: What´s the background to the launch of Swedish Match Stores? What´s 

the stores impact on Swedish Match image? How do Swedish Match Stores impact the 

cultural status of snus? In what ways do the cultural trends impact the snus market?  

 

Theory: In this study we have applied theories concerning culture, communication, branding, 

PR and advertisement.  

 

Methodology: We have chosen to apply a qualitative method on this research. The method 

consists of three different methods: one focus group, one observation study which consists of 

two different observations both in the Gothenburg store and the store in Stockholm, the last 

method is an online interview with the public relations officer of Swedish Match in Sweden. 

Because of the chosen method´s we hope to bring three different perspectives to the  

study: From the customers perspective, from our own perspective and finally from the 

company´s perspective.  

 

Findings: Through this research we discovered that the stores do not only work as a 

communication strategy for Swedish Match. The store as a phenomenon also works in the 

aspect of branding, PR and also gives a higher cultural status to snus. Through our own 

observation and the focus group we came to the conclusion that the stores in terms of image 

of Swedish Match implements a cultural aspect of swedishness to the company, as well as a 

more modern and new take on snus. We also came to the conclusion that snus is a cultural 

phenomenon that is impacted of other contemporary trends, such as gastronomic trends and 

the increased popularity of small scale exclusivity. 
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1. Inledning 

Runt 1400-talet reste de första européerna över atlanten och fick för första gången kontakt 

med en helt ny värld, nämligen Amerika. Dock var inte detta den enda upptäckten de gjorde 

då de kom i land i denna nya värld, de kom också i kontakt med en helt ny växt. En växt som 

vi idag är bekanta med som tobaksplantan. Denna planta följde med upptäckarna tillbaka till 

Europa där den sedan blev mycket populär (swedishmatch, 2016). På den tiden visste man 

dock inte om de skadliga effekter tobakskonsumtion kan innebära, så hur kunde egentligen 

den farliga lilla plantan klara av att behålla sin populära status och hur har den gjort för att 

klara av med- och motgångar genom åren, och hur har den stått sig i olika kulturella 

sammanhang? Européernas möte med tobaksplantan är i vilket fall det första stora steget i 

utvecklingen som ledde till det snus vi har idag, och som nu massproduceras utav företag, 

däribland Swedish Match som är ett utav de allra största snusföretagen.   

Snus är nu en produkt de flesta människor som lever i Sverige är bekanta med. Även 

människor som reser till Sverige eller svenskar som är ute och reser har tendens att visa upp 

snus eller bekanta sig med det. Dock så försvårar tobakslagen  kundkommunikationen mellan 

tobaksföretagen och deras kunder. Ändå så finns det över en miljon människor som använder 

snus
1
. Hur sker då kommunikationen mellan producent och kund? Swedish Match har under 

de senaste åren öppnat upp butiker som låter kunderna göra sitt eget snus, man kan även få 

små lektioner om snusets historia eller bara sitta och dricka en kopp kaffe medans man 

avnjuter dagens prilla. Möjligen är dessa butiker till för att ge kunden en komplett upplevelse 

av snus eller så finns det ett mer strategiskt syfte med butikerna. Detta och mer kommer att tas 

upp i denna studie som handlar om Swedish match och deras kundkommunikation samt snus 

som kulturellt fenomen

                                                      
1 Danielsson Carl; Presschef Swedish Match. 2016. E-Mail 29/4 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Sedan några år tillbaka har Swedish Match öppnat upp ett antal snusbutiker i egen regi runt 

om i Sverige. Detta skapar möjligheter till en direkt kommunikation mellan kunden och 

Swedish Match, där all tidigare försäljning och kommunikation istället gått via återförsäljare 

så som 7eleven eller lokala tobaksbutiker. I och med detta tror vi att Swedish Match även har 

genomfört förändringar i sin kundkommunikation genom att skapa en nytänkande 

kommunikationsstrategi som fokuserar på det kulturella planet. Syftet med denna studie är att 

behandla Swedish Match butikskoncept och snuset som ett potentiellt kulturellt fenomen. Vi 

ämnar studera frågan ur tre olika perspektiv; ett från företaget-Swedish Match, vårt egna samt 

konsumentens. Genom att granska frågeställningarna ur dessa perspektiv hoppas vi på att få 

en ökad förståelse för Swedish Matchs butiker ur ett kommunikativt och branding-avseende. 

  

Nedan är de frågeställningar som studien kommer att besvara:   

1. Vad menar Swedish Match är bakgrunden till att de har lanserat butiker?  

2. Hur påverkar butikerna Swedish Match image enligt de tre perspektiven? Samt hur 

fungerar de ur ett kommunikativt synsätt? 

3. Hur påverkas snusets kulturella status genom Swedish Match butiker?  

4. Hur påverkas snusmarknaden av dagens kulturella trender? 

1.3 Avgränsningar  

Denna studie har valt att avgränsa sig till att endast fokusera på företaget Swedish Match då 

de är det största snusbolaget i Sverige (Swedish Match, 2016). Vi avgränsar också studien till 

att bara inrikta oss på Swedish Match snusproduktion, därmed inte till deras andra 

avdelningar då det främst kommer att handla om snusets kulturella utveckling samt Swedish 

Match kundkommunikation i deras snusbutiker. Då snusbutikerna endast finns i Sverige och 

är anpassade efter den svenska tobakslagen, så kommer studien att avgränsa sig till Sverige.   

Studien kommer avgränsa sig till tre kvalitativa metoder, en deltagarobservation, en 

fokusgrupp med två respondenter och en onlineintervju med presschefen på Swedish Match.   
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1.4 Bakgrund  

I den här delen av studien kommer relevant  bakgrundsfakta att behandlas, för att skapa en 

övergripande förståelse om Swedish Match och snuset som kulturellt fenomen. 

1.4.1 Snusets Historia  

Det första stora steget i snusets historia var redan under slutet av 1400-talet då  européer kom 

i kontakt med tobak för första gången. Det var när Columbus först landsteg på ön som nu är 

känt som Haiti. När de sedan kom i land i det som nu är Amerika, mötte munken Ramon Pane 

lokalbefolkningen som drog upp ett pulver i näsan. Pulvret anses vara en tidig föregångare till 

det som idag är snus (swedishmatch, 2016).  

Nästa stora steg var när den Franska ambassadören Jean Nicot kom i kontakt med 

tobaksplantor som då redan växte i Lissabon. Han blev så imponerad av växten att han tog 

med sig den hem till Paris, där han sedan gav det till den franska drottningen i form av 

medicin då hon sägs ha plågats utav huvudvärk. Det är inte bevisat men tobaken lär ha hjälpt 

mot drottningens huvudvärk, vilket ledde till att tobaken ansågs vara en slags mirakelkur 

inom franska hovkretsar (swedishmatch, 2016). Jean Nicot och tobaken blev så populär att 

den svenska botanikern Carl von Linné döpte tobaksplantan efter honom Nicotiana tabacum 

(snusforumet).   

Det skedde en stor utveckling under 1600-1700 talet på grund av att Frankrike var en kulturell 

förebild för många andra nationer runt om i Europa. Luktsnuset- (som var föregångare  till 

dagens snus) -spreds och kom till Sverige via Finland runt mitten av 1600-talet. Det började 

odlas tobaksplantor i flera svenska städer och inom Sveriges högre kretsar ansågs luktsnuset 

vara en otroligt fin produkt. Snusdosorna var små mästerverk i guld eller silver som de rikaste 

människorna hade och det var också vanligt att de användes som fina gåvor (swedishmatch, 

2016).  

När den franska revolutionen inträffar under sent 1700-tal började luktsnuset bli omodernt då 

det klassats som en överklassprodukt. När vanliga borgare fått större makt i samhället blev 

istället cigarrer något som ansågs vara modernt och fint (swedishmatch, 2016).  

Under 1800-talet började vi i Sverige få nya snusvanor. Då började man använda snus under 

läppen istället för att sniffa det som man tidigare gjort. Det var då många bönder som hade 

egna tobaksodlingar där de gjorde eget snus vilket de malde i vanligen kaffekvarnar. På 1800-

talet började även det första snuset produceras i fabriker och det var främst Ettan som var det 

största snusmärket. Ettan produceras även än idag (swedishmatch, 2016).  
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Många svenskar valde att emigrera till Amerika under 1800-1900 talet och tog då med sig 

sina vanor och traditioner därmed snus. Detta ledde till att snusandet även etablerade sig i 

USA (swedishmatch, 2016).  

I början av 1900-talet infördes ett tobaksmonopol eftersom staten behövde pengar till militär 

och till den första pensionsreformen. Detta monopol lades på AB Svenska tobaksmonopolet. 

Snusandet ökade hos den svenska befolkningen och nådde 1919 en rekord nivå då 7000-ton 

snus såldes. Efter detta minskade snusets inflytande och andra tobaksprodukter blev mer 

populära, då flera Amerikanska soldater rökte cigaretter som blev allt mera populärt istället. 

Runt 1960 talet började snuset återigen komma tillbaka då allt fler börjat uppmärksamma 

cigaretternas hälsorisker. Även att det första portionssnuset började produceras runt 1970 talet 

ledde till en stabil uppåt-kurva för snuset (swedishmatch, 2016).  

Snuset har med andra ord rötter tillbaka till 1400-talet och har gjort en resa både kulturellt och 

klassmässigt.   

Idag är snus till största delen förknippad med lös- och portionssnus och Swedish Match 

skriver följande om deras snus:  

 ”Egentligen är det bara mald tobak, salt och vatten. För att garantera 

hållbarhet, smak och kvalitet adderas tillsatser i tillverkningen, men det 

grundläggande innehållet är detsamma som det såg ut i början av 

1800talet.”(swedishmatch, 2016).  

1.4.2 Svenska tobaksvanor 

I detta avsnitt kommer de svenska tobaksvanorna att beskrivas. Följande är ett utklipp ur 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) där de har undersökt 

tobaksanskaffningen under 2014 och tidigare:  

”Under 2014 skattades att ca 225 miljoner snusdosor anskaffades i 

Sverige, vilket motsvarade 32 dosor per invånare 15 år och äldre. Detta 

var en liten nedgång jämfört med 2012 (-7 %) men i stort sett oförändrat 

jämfört med 2013 (-1 %). 

  98 procent av snuset utgjordes av i Sverige inköpt och beskattat 

(registrerat) snus och resterande oregistrerade andelar bestod av 
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resandeinförsel (2 %) och smuggling (0,4 %)”(CAN Rapport 151, 

2015). 

CAN har även undersökt den Svenska befolkningens tobaksvanor utifrån 

”självrapporterade uppgifter” (Obs, redovisningen mäter fr om 2014 och tidigare): 

”Enligt 2014 års Monitormätningar hade i genomsnitt en fjärdedel (24 

%) av Sveriges befolkning (17–84 år) använt tobak vid minst något 

tillfälle den senaste månaden. Sedan 2007 har tobaksanvändningen i 

befolkningen minskat något och främst är det andelen rökare som 

sjunkit.  

 Kvinnorna har minskat sin tobakskonsumtion mer än männen. Andelen 

rökare var ungefär lika stor bland männen som bland kvinnorna 2014. 

Däremot var andelen snusare betydligt större bland männen och 

sammanlagt var andelen tobaksanvändare (röker och/eller snusar) 

nästan dubbelt så stor bland männen som bland kvinnorna.  

 Störst andel snusare återfanns 2014 i Norrland medan de högsta 

andelarna rökare återfanns i Stockholm och i Skåne. Sammantaget var 

andelen tobaksanvändare dock relativt jämnt fördelad över landet.  

 Andelen som använt tobak den senaste månaden var störst bland yngre 

personer (17–29 år). I denna åldersgrupp var samtidigt andelen 

sporadiska tobaksanvändare betydligt större än i andra åldersgrupper. 

Den högsta konsumtionen av cigaretter per rökare återfanns dock i 

gruppen 50–64 år där merparten av rökarna var dagligrökare” 

%)”(CAN Rapport 151, 2015) 

 

 

1.4.3 Tobakslagen och marknadsföring av tobaksvaror  

På grund av de hälsorisker som tobak medför så har en tobakslag införts i Sverige. Denna lag 

innefattar vissa regler kring tobaksbruk, produktion, innehåll etc. Regler för tillåtet innehåll i 

snus går att finna i LIVSFS 2012:6. Själva tobakslagen 1993:581 går att finna på riksdagens 

hemsida under svenska författningssamlingen-tobakslagen (riksdagen, 2016). Länkar finns att 

finna under elektroniska bilagor 1. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/
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Idag kan det uppfattas som en självklarhet att tobaksbolag/tobaksprodukter ska informera och 

kommunicera med sina kunder om de hälsorisker tobaksprodukter medför. Konsumentverket 

skriver om de regler som gäller för tobaksmarknadsföring på följande vis:   

 

” Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter. 

Däremot är det tillåtet med viss marknadsföring inne på 

försäljningsstället, till exempel neutral information om att du säljer 

tobaksvaror, varulistor och prislistor”(konsumentverket, 2015).  

  

1.4.4 Swedish Match-Företag/Varumärke   

Swedish Matchs tobaksverksamhet har rötter i AB Svenska Tobaksmonopolet som grundades 

år 1915. De har även en tändsticksverksamhet med rötter i Svenska Tändsticks AB som 

grundades 1917. De båda företagen slås ihop 1992, då ”tobaks- och 

tändproduktsverksamheterna blir en del av Procordia-koncernen”. Sedan år 1994 

sammanförs de till en koncern som då blir  Swedish Match (swedishmatch, 2013). Denna 

uppsats riktar sig  mot Swedish Match som varumärke samt deras kundkommunikation och 

Swedish Match beskriver deras varumärkesstrategi följande:   

 

”En av företagets styrkor är förmågan att ständigt kunna erbjuda 

marknaden innovativa högkvalitativa produkter och väletablerade 

varumärken baserade på ingående konsumentkännedom för att uppfylla 

marknadens ständigt föränderliga önskemål”(swedishmatch, 2016).  

 

De skriver även att de ständigt har en stadig dialog med ”kunder, konsumenter och 

leverantörer” vilket gör det möjligt för dem att ”snabbt och effektivt utveckla, tillverka och 

leverera produkter till vuxna konsumenter”(swedishmatch, 2015).   

 

Ytterligare en strategi förklaras på hemsidan där de själva skriver:   

”Swedish Match vision är en värld utan cigaretter och snus kan spela en 

viktig roll för att uppnå denna vision. Förekomsten och tillgängligheten 

av högkvalitativt snus på den svenska marknaden förklarar den unikt 

låga cigarettkonsumtionen i Sverige. I Norge märks en liknande trend 

med en övergång från cigaretter till snus. Swedish Match är väl 
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positionerat att konkurrera och att fortsatt utveckla den växande 

snuskategorin och samtidigt bidra till en betydande förbättring av 

folkhälsan.  

En av företagets styrkor är förmågan att ständigt kunna erbjuda 

marknaden innovativa högkvalitativa produkter och väletablerade 

varumärken baserade på ingående konsumentkännedom för att uppfylla 

marknadens ständigt föränderliga önskemål” (2016).  

1.4.5 GOTHIATEK 

Swedish Match har utvecklat GOTHIATEK som sedan år 2000 är deras 

kvalitetsstandard. GOTHIATEK utgår från tre stycken synsätt: ”konsumentomsorg, 

kvalitet och öppenhet” (swedishmatch, 2015). 

De skriver följande om sina värderingar: 

- Konsumentomsorg: ”Swedish Match är ensam i världen om att kunna 

garantera sina konsumenter att företaget efterlever 

världshälsoorganisationens (WHO:s) tobaksregleringskommittés (TobReg) 

rekommendationer på max halt av oönskade ämnen i rökfria 

tobaksprodukter – i varje enskild dosa. Det innebär att Swedish Match 

genom GOTHIATEK
®

 ställer hårdare krav på innehållet i företagets 

produkter än vad den svenska livsmedelslagstiftningen gör”. 

 

- Kvalitet: ”innebär att Swedish Match ställer krav på råvaran och därför 

enbart arbetar med utvalda tobakssorter och utvalda odlare. Jordmånen 

måste ha de rätta förutsättningarna för att skörden ska kunna uppnå rätt 

kvalitet. Även efter att tobaken har skördats måste den behandlas med 

största omsorg. Swedish Match följer en ytterst noggrann 

tillverkningsprocess där varje steg övervakas och analyseras för att 

garantera att företaget levererar världens bästa och säkraste snus till 

konsumenterna”. 

 

- Öppenhet: ”Swedish Match anser att konsumenter och allmänheten har rätt 

att veta det företaget vet om snus. Därför kommunicerar och informerar 
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Swedish Match öppet om GOTHIATEK
®

 och företagets produkter och dess 

innehåll”. (Ibid, 2015). 

1.4.6 Swedish Match butiker  

Som det nämndes inledningsvis så har Swedish Match öppnat butiker runtom i Sverige som 

de följande beskriver:  

 ”I våra butiker kan snuskonsumenter lära sig mer om snus, snusets 

historia och ta del av ett brett sortiment av Swedish Match 

snusprodukter. Här kan man beställa en kaffe, smaksätta sitt eget 

lössnus eller whiteportionssnus eller anmäla sig till en kurs eller 

provning ledd av våra snusexperter”(swedishmatch/varabutiker).  

Swedish Match har fyra olika butiker, en i Stockholm på Kungsgatan som är en central del av 

staden. En annan ligger i Göteborg på Kungstorget vilket även det är en central plats i staden. 

De har även butik i Strömstad samt Åre sedan 2016  (Ibid).  

1.4.7 Juridiska problem för Swedish Match  

Swedish Match har haft en del juridiska problem genom åren där de bland annat har blivit 

stämda. Ett fall är då konsumentverket stämde Swedish Match för att de ansåg att de brutit 

emot tobakslagen. Fallet rör den snusbutik som ligger i Stockholm där 

konsumentombudsmannen (KO) menar att butiken använt sig utav kundkommunikation som 

bryter mot lagen, genom att göra reklam för snussorten ”Crushed Ice” med orden ”New fresh 

white”. Även att andra snussorter har lanserats genom huvtröjor, skateboards, skidhjälm, 

skidor och liknande (KO, 2013-1206). Detta menar då KO att det tydligt bryter emot 

tobakslagen och därför gjordes anmälan.  

Hela KO:s stämningsansökan finns hänvisad under elektroniska bilagor 1.  

Andra juridiska problem som Swedish Match gått igenom är med bland annat 

konkurrensverket, som kräver Swedish match på 38 miljoner kronor i en stämningsansökan, 

då de menar att Swedish match har utnyttjat sin starka position på marknaden, genom att dölja 

konkurrenters produkter i sina kyldiskar. Även denna stämningsansökan går att finna under 

elektroniska bilagor 1.   
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2.Teoretisk ram/Tidigare 

forskning  

2.1 Teori  

I detta kapitel kommer en genomgång utav våra utvalda teorier, där vi bland annat går in på 

ämnen som kultur, livsstil, image, strategisk kommunikation och PR, paradigmskifte, 

brandingparadigm, reklam och affärsmål samt reklamers olika budskap. 

2.1.2 Kultur  

Denna teori fokuserar på de kulturella aspekterna av snuskonsumtion i kontext till Swedish 

Match snusbutiker och snus som kulturellt fenomen. Som tidigare nämnt i inledningen så har 

snus gjort hierarkiskt kulturella resor. Under det senaste århundradet har snus klassats som 

något folkligt och inte haft något större högkulturellt värde (swedishmatch, 2016). Med tanke 

på dagens trender inom tobaksindustrin går det att se ett mönster där snuset potentiellt är på 

väg att gör en ny resa från det folkliga till populärkulturellt.   

  

Eftersom denna teori behandlar begreppet kultur så måste det först och främst förklaras vad 

begreppet kultur betyder.   

Peter Burke beskriver kultur i sin bok What is Cultural History. Han menar att 

kulturbegreppet började brukas i samband med konst och vetenskap, men att begreppet senare 

utvecklades för att vara applicerbart på andra fenomen, så som musik, sociala praktiker, etc. 

Detta gjorde att kultur kunde resa från hög till lågkulturella fenomen och vice versa (Burke 

2008: 29)  

  

Johan Fornäs beskriver kultur på följandet sätt: “Kultur har kontrasteras mot icke-kultur eller 

okultur, men man har även upprättat hierarkier mellan god eller fin kultur och sådana som 

enklare eller sämre. Kriterierna för sådana värderingar har ständigt skiftat”, detta går att 

tolkas som att Fornäs menar att det är svårdefinierat vad som räknas som högkultur och att 

skillnaderna ständigt förändras, samt att vissa utnämner sig för att veta vad som ska klassas 

som kultur (Fornäs 2012:27).   
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Även John Storey beskriver att “mellanrummet mellan “hög och låg” kultur blir allt mer 

meningslös” (Storey 2012:189). Hans syn på postmodernismens utbredning i samhället är 

även relevant i denna studie, då begreppet förhoppningsvis kommer att diskuteras i 

intervjuerna.“What is certainly the case is that as a concept postmodernism shows little sign 

of slowing down its colonial-like expansion. (Storey 2012:187).  

  

2.1.3 Livsstil/image/konsumtion  

För att får en mer djupgående kunskap om begreppen branding och kommunikation i ett 

säljande syfte, så är det avgörande att ha en övergripande kunskap om konsumtion. Därför 

kommer vi även behandla teorier gällande konsumtionsbeteenden.  

På 80-talet tog konsumtionsforskningen en vändning från att fokusera på människans 

konsumtionsbeteende som ett naturfenomen vilket kunde skapa generella perspektiv. Istället 

började de poängtera att de ”socio-kulturella, upplevelserelaterade, symboliska och 

ideologiska aspekterna” (Bengtsson & Östberg 2011:20) har relevans för att studera 

konsumtionsbeteenden. Med andra ord tog forskningen en mer individualistisk riktning. 

Denna typ av beteendeforskning kallas för konsumtionskulturteori, som startades av Craig 

Thompson och Eric Arnould. Deras teorier nämner att konsumenten inte nödvändigtvis endast 

konsumerar produkter för personens dagliga behov, utan att konsumtion även kan vara något 

mer ytligt som att en produkt text stärker ens självbild, som kan tolkas som identitetsskapande 

(Bengtsson & Östberg 2011:20-22). Detta är något som även Russell Belk understryker i sin 

artikel Possessions and the Extended Self, där beskriver han det utvidgade jaget, vilket är de 

ägodelarna en person äger och anser vara en del i personens identitetsskapande (Bengtsson & 

Östberg 2011:28).    

En annan del av konsumtionsbeteenden behandlar varumärkens symbolik och inflytande på 

konsumtion. Symbolisk interaktionism  är ett teoretiskt begrepp som anser att publiken inte 

endast reagerar på en annan individs konsumtion i form av t ex val av varumärken, utan 

snarare analyserar den. Detta begrepp påpekar även att det finns en underliggande mening 

med individens val av varumärke, Bengtsson och Östberg exemplifierar detta genom att sätta 

det i kontext med varför en individ utövar sporten golf. De menar på att valet är väldigt 

individuellt och kan skilja drastiskt från person till person. En individ kanske gör det för att 

knyta kontakter, en annan för att det är socialt, en för att det är en statussymbol, en bara för 

det nöjet och så vidare (Bengtsson & Östberg 2011:62-63). Detta är viktiga begrepp att ha i 
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åtanke vid kommunikationsstrategier då det redogör och skapar en övergripande bild av vilka 

anledningar olika individer konsumerar olika produkter.  

2.1.4 Strategisk kommunikation/PR   

En annan form av identitetsskapande eller image kan hittas hos det säljande företaget eller 

organisationen. I detta fall symboliserar begreppet kommunikationen relationen mellan 

företaget och publiken, om företages självbild matchar med publiken eller konsumentens syn 

på företaget. Image och strategiska kommunikationer går hand i hand, men trots att ett företag 

är medvetet om hur de vill att deras image ska uppfattas, så kan inte ett företag påverka 

konsumentens individuella imageskapande av deras produkt. Trots att konsumentens 

imageskapande självbild och företagets kommunikationsstrategier går hand i hand, så väljer 

forskar att särskilja på dem. Michel de Certeau väljer att kategorisera detta i två begrepp,  

”Strategi och taktik”, där han menar att strategi är företagets självbild och deras 

kommunikativa synvinkel om hur de vill framstå för publiken och taktiken är konsumenternas 

eller publikens uppfattning av ett företag, som de medvetet eller omedvetet för vidare till sina 

medmänniskor (Falkheimer & Heide 2011:149-152).  

PR eller Public Relations är en viktig grundpelare i alla moderna företag. Begreppet betyder 

kortfattat publiken/konsumenternas relation med en organisation eller ett företag. Grunig och 

Grunig (2010) beskriver begreppets innebörd som ”Relationships are what make public 

relations excellent” (Falkheimer & Heide 2011: 119). Utan goda relationer så har ett företag 

eller en organisation med andra ord en bristande PR, vilket exempelvis ofta påverkar ett 

företags försäljning. Hur ett företag skapar god PR kan variera. För att kunna skapa god PR är 

det avgörande att förstå vad ordet relations betyder i denna kontext, Ledingham och Bruning 

(2000) beskriver relation på följande vis:  

”the state which exists between an organization and its key publics in which the actions of 

either can impact the economics, social, cultural or political well-being of the other” 

(Falkheimer & Heide 2011: 120).  

Som tidigare nämnt så påverkas självklart ett företag eller en organisations ekonomi om de 

har dålig relation mer deras kunder, men enligt Ledingham och Brunings citat så fungerar 

relationen även åt det andra hållet, dålig PR-kommunikation kan även påverka i detta exempel 

konsumenten, i form av kulturella, sociala och ekonomiska aspekter. Hur bra denna typ av 

relation är, hur den upprättas och bibehåller sin kvalité beskriver Coombs och Heath (2006) i 
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ett antal begrepp: ”Förtroende, trovärdighet, närhet (intimitet), likhet, omdelbarhet, 

överenskommelse, noggrannhet, gemensamt intresse och relationshistoria” (Falkheimer & 

Heide 2011: 121).  Ledingham och Brunnings har även utvecklat de här begreppen för att 

beskriva hur ett företag bör arbeta med deras PR för att bli mer attraktivt. Det första de 

beskriver är Personliga relationer som beskriver tyngden av engagemang och förtroende från 

ett företag eller en organisation, från publikens synvinkel. Professionella relationer innebär att 

företaget eller organisationen är professionella i from av tjänsteerbjudanden som uppfyller 

publikens önskemål och krav. Det tredje och sista begreppet de beskriver kallar de för 

gemenskapsrelationer, vilket beskriver organisationernas transparens i kontext av 

framtidsplaner samt innebörden av att de förbättrar och förändrar gemenskaperna i syfte för 

att framställa ekonomisk och social utveckling (Falkheimer & Heide 2011:119-122).  

2.1.5 Paradigmskifte  

Hur företag kommunicerar med sin publik har succesivt förändrats från industriella 

revolutionen fram tills att det hastigt utvecklades med internet och sociala mediers framkomst. 

Som Falkheimer och Heide beskriver utvecklingen så har det gått från ”centralisering till 

decentralisering” (Falkheimer & Heide 2011: 28). Med detta menar Jenkins (2006) att 

kommunikationen har gått från att vara enkelriktad från företagen till att det har skapats 

en deltagarkultur, där konsumenter och den allmänna publiken fungerar som ett 

kommunikativt verktyg. Genom detta så blandas deltagarkulturens och 

företagskommunikationen och det kan bli tvetydligt vad som är information och privata 

åsikter. Jenkins tar även upp ett annat begrepp som han kallar för konvergent mediekultur, där 

han menar att de gamla kommunikationsverktygen fortfarande har relevans och att de lever i 

ett samspel med de nya kommunikationsverktygen, exempelvis sociala medier (Falkheimer & 

Heide 2011:27).  

 

2.1.6 Brandingparadigm   

I modern tid så har företag och organisationer valt att fokusera mer och mer på nyskapande 

brandingtekniker, dels på grund av ökad konkurrens men även för att vi som konsumenter blir 

allt mer kräsna och smartare. Ett exempel på detta är stealth branding dvs dold reklam eller   

produktplaceringar, vilket för några år sedan var fullt acceptabelt, tills att det i dagsläget anses 

som ett fult billigt marknadsföringstrick. I och med konsumentens ständigt skiftande 

avkodning av reklam behöver företag ständigt förnya deras brandingstrategier, vilket leder till 
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ett ständigt brandingparadigm. Douglas Holt definierar tre brandingtekniker som han har valt 

att kalla unique selling proposition, brand personality och emotional branding, de här 

teknikerna är i konstant förändring och Holt ser på ”konsumtionskulturen som en motspelare 

till brandingparadigmet” (Bengtsson & Östberg 2011:46). Dock så menar han inte att det 

bara är konsumtionskulturen som påverkar brandingparadigmet, utan att relationen är 

ömsesidig, vi som konsumenter påverkas även tydligt av företags brandingparadigm.  

(Bengtsson & Östberg 2011:46-47) 

 

2.1.7 Reklam och affärsmål 

En stor anledning varför ett företag använder sig av reklam som ett marknadsföringssätt är 

självklart i ett säljande syfte. En annan stor del är för att skapa ett värde till företaget. Om ett 

företag erbjuder en produkt som är tillräckligt behovstillfredställande för kunden och att detta 

behov anses vara större än vad produkten kostar, så har det skapats en ömsesidig relation 

mellan bägge parter. Detta är en stor del av vad ett företag strävar efter då de ska göra reklam 

för en produkt eller sig själva som företag. Om företaget lyckas skapa en 

behovstillfredställande i relation mellan deras produkt och konsumenten, så kan detta i sin tur 

generera fler kunder, mer regelbundna köp och även tolerans för potentiella prisökningar.  

Därför är den ömsesidiga relationen och utbytet ett företags långsiktiga mål med reklam, 

vilket även generera mer pengar i det långa loppet (Rosengren & Sjödin 2011:45-46).  

2.1.8 Reklamens olika budskap 

Kategoribehov är ett begrepp som används för att definiera efterfrågan på en produkt. För 

företag som säljer vardagliga produkter är kategoribehovet inte lika relevant, då deras 

produkter säljer sig själva. När kategoribehovet fyller sin största potential är när ett företag 

ska lansera en ny produkt som ses som en nytänkande innovation, företagets måste i de här 

typerna av fall utbilda och övertala konsumenten varför de ska konsumera produkten och på 

så sätt skapa en efterfråga.  

Kännedom är ett begrepp som definierar kundens relation till en produkt eller ett varumärke i 

stunden av ett köp. Begreppet kan delas upp i två kategorier, igenkänning och erinran 

(minnet). Igenkänning spelar stor roll när en konsument ska välja mellan ett antal produkter 

vid stunden av ett köp. Erinran uppkommer när konsumenten har ett behov och försöker 

komma på vilken produkt eller varumärke som kan uppfylla behovet. Ett företags mål är att 

deras produkt eller tjänst ska vara det första konsumenten känner igen och/eller det första som 
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konsumenten får upp i minnet när ett behov uppkommer. Denna typ av kundkommunikation 

kallas för mental tillgänglighet.  

Attityd är ett helhetsbegrepp som omfattar både en konsuments kunskap om en produkt men 

även konsumentens känslor gentemot produkten. Konsumentens attityd gentemot en produkt 

skapas oftast individens personliga erfarenheter. Dock behöver en individs attityd komma från 

ens egna erfarenheter utan kan även skapas från närståendes erfarenheter.  

Intention är ett begrepp som definierar en viss sorts reklam som har mål att skapa en 

intention hos kunden. Detta betyder att reklamen placerar ett mentalt behov för kunden att 

göra något i framtiden, att skapa en ”det där måste jag prova”-behov hos individen. Denna typ 

av reklam är inte skapad för att vara direkt säljande utan snarare för att flörta med kunderna 

genom att skapa en avslappnad relation. 

Underlättande handlar om att göra det så lätt för kunden som möjligt att få tag i produkten. 

För många vardagsprodukter är denna typ av reklam onödig, då kunden vet var han/hon kan 

hitta produkten, i detta fall handlar reklamen mer om påminnande. Däremot om ett företag 

måste framföra att en viss produkt endast finns i tex en specifik butik så kommer denna typ av 

reklam till användning (Rosengren Sjödin 2011: 49-60). 

2.2 Tidigare forskning 

Denna del kommer att ta upp tidigare forskning som gjorts kring ämnet snus/tobak. Vi har 

valt ut följande tre studier: Att märkas utan att synas, Upplagt för konflikt och Tobak i 

Sverige.  

2.2.1 Att märkas utan att synas 

Att märkas utan att synas är en kandidatuppsats av Daniel Bemler, Åsa Hjelmquist och 

Christopher Malefors från Uppsala universitet 2009. Deras forskning handlar om vilka olika 

strategier som snustillverkande företag använder sig utav när de ska marknadsföra sina 

produkter. De skriver i sin analys och slutsats att den viktigaste platsen att marknadsföra sin 

produkt är på försäljningsplatsen. Efter försäljningsplatsen skriver de att snusets näst 

viktigaste platser att synas på är barer och krogar. De tar också upp att de viktigaste 

marknadsföringsstrategierna för ett snusföretag går ut på att tillverka en produkt med bra 

tobakskvalité med bra design som kan locka intresse samt reklamaffischer och 

försäljningsplatser. Den nämner att de studerat tre olika snusföretag och deras 
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marknadsföringsstrategier. Ett större urval hade gett studien ännu mer kött på benen, men de 

ansåg ändå att deras urval räckte (Divaportalen, Bemler, Hjelmquist, Malefors, 2009).  

Något som de lämnar till ytterligare forskning är att undersöka hur de budskap företagen vill 

få ut når kunden, något som vår studie tar upp med tanke på Swedish Match butikernas 

direkta kommunikation med kunden.  

 

2.2.2 Upplagt för konflikt  

Upplagt för konflikt, Hur snusbranschen marknadskommunicerar på en hårt reglerad 

marknad är en tidigare studie skriven av David Peiris och Melika Svedjedal. Det är en uppsats 

i media och kommunikations vetenskap på Uppsala universitet höstterminen 2014. Uppsatsen 

handlar om ”att ta reda på hur företag inom snusbranschen planerar sin kommunikation och 

lyckas nå ut till sina konsumenter trots de hårda marknadsföringsregleringarna som finns. 

Även vilka andra intressenter snusföretagen kommunicerar med och vad syftet med den 

kommunikationen är av intresse” som de själva skriver. Resultat i uppsatsen är att 

snusföretagen lyckas med att nå ut till sina intressenter trots hårda regler. Något de lämnar till 

vidare forskning är att göra en liknande studie efter några år för att se hur tobakslagen och 

snusbranshens kommunikation har ändrats (Divaportalen, Peiris, Svedjedal, 2014). 

2.2.3 Tobak i Sverige 

 Tobak i Sverige - En studie om hur snus påverkar cigarettkonsumtionen är en uppsats i 

nationalekonomi vårterminen 2014 vid Örebros handelshögskola av Linda Bernström. Denna 

forskning undersöker ”om priselasticiteten på cigaretter i Sverige skiljer sig mot andra 

länder till följd av att vi har ett substitut, snus, som även det innehåller det 

beroendeframkallande ämnet nikotin”. Lindas resultat är att ”priselasticiteten för cigaretter är 

elastisk i Sverige och oelastisk i de andra undersökta länderna och att mellan 2400 - 9500 

snusare kan komma att börja röka till följd av regeringens planerade skattehöjning” 

(Divaportalen, Bernström, 2014). Denna uppsats tar upp hur många snusare som kan börja 

röka, något som i denna uppsats är väsentligt då Swedish Match går ut med att de ser sig som 

ett bättre alternativ än rökning (swedishmatch, 2014). 
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3. Metod och Material 

3.1 Metod    
I detta skede av uppsatsen kommer vi att gå igenom olika sorters metoder vi har använt oss 

utav för att få vårt insamlande material. Dels kommer metoderna att beskrivas, vårt 

tillvägagångssätt samt eventuell problematik med de olika metoderna.  

 

3.1.1 Vad är en kvalitativ metod?  

Enligt Flick är kvalitativa metoder främst anpassat till att studera sociala relationer, hon 

menar att relevansen för denna typ av metod har ökat med tanke på hur det individualistiska 

samhället utvecklas. Med andra ord så har mångfalden ökat i form av livsstilar, subkulturer 

etc. och konsekvenserna av detta är att det har skapats en större mångfald i form av åsikter 

och kunskap (Flick 2002:11-12).  

 Dock så fokuserar inte den kvalitativa metoden på att jämföra och urskilja kunskapen med 

intervjupersonen/personerna. Utan snarare att hålla materialet i sin kontext, men även att 

inkludera intervjutillfället som en kontextuell aspekt. Det kan dock anses vara tvetydligt vad 

som är kontexten i en kvalitativ metod, då det är många aspekter som påverkar det 

kontextuella innehållet i metoden, genom detta skiljer den sig från andra typer av metoder 

som exempelvis en surveyundersökning. Samtidigt som den breda kontexten skapar en 

grundlig analytiskt mångfald, så kritiseras detta för att kontexten tas ur sitt perspektiv och på 

så sätt skapar en ovetenskaplig analys. Trotts att de flesta kvalitativa intervjumetoder 

fokuserar på att hålla en öppen konversation mellan intervjuaren och intervjupersonen, så 

anses inte intervjun vara en neutral och objektiv konversation. Kvalitativa intervjuer kommer 

med andra ord alltid vara subjektiv (Kvale & Steinar 1997:119-123).   

  

3.1.2 Vad är en semi-strukturerad intervjumetod?  

 I en semi-strukturerad intervju är det avgörande att intervjupersonen har kunskap om det 

utvalda intervjuämnet. Flick beskriver denna kunskap som ”subjective theory”. För att sätta 

detta i kontext till studieämnet är det alltså avgörande att intervjupersonerna har kunskap om 

tobaksindustrin, tobakslagen och att de själva är snuskonsumenter. Intervjuaren använder 

sedan vetskapen av att han/hon vet att intervjupersonen besitter kunskap inom ämnet genom 

att ställa öppna och ledande frågor. Med andra ord används inte några fasta intervjufrågor, 
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utan en intervjuguide som tar upp de breda diskussionsfrågorna. Dessa öppna frågor ska leda 

samtalet till en mer ämnesomfattade konversation som i sin tur leder till ett djupare 

analysmaterial (Flick 2002:219-220).  

  

3.1.3 Vad är en fokusgrupp?  

För denna studies materialinsamling kommer vi använda oss utav en  fokusgrupp-intervju. 

Vilket innebär att det kommer att hållas en öppen diskussion med 2 respondenter. Som 

intervjuare är det viktigt att låta respondenterna diskutera fritt och ställa öppna frågor för att 

låta dem gå in på djupet av de utvalda frågorna, vilket leder den som intervjuar till att vara 

flexibel, objektiv och framförallt bra på att lyssna. Om en respondent utmärker sig tydligare 

än den andra, så måste vi som intervjuare vara inbjudande och välkomna den mer passiva 

respondenten att delta i diskussionerna, något som kan ses problematiskt då intervjuaren inte 

tydligt ska dirigera denna typ av intervjumetod (Flick 2009:243).   

  

3.1.4 Tillvägagångssätt  

För att hitta intervjupersoner till studiens fokusgrupp valde vi att använda oss utav ett 

bekvämlighetsurval. Vilket i detta fall innebär två personer i vår umgängeskrets. Fördelen 

med ett bekvämlighetsurval är att man kan välja intervjupersoner som man vet har en 

grundläggande kunskap inom intervjuämnet och i denna studie är det även avgörande att 

intervjupersonerna även är snuskonsumenter. Intervjupersonernas argumenterande kapacitet 

har även vägts in för att få en så öppen konversation som möjligt. Vi har valt att benämna 

respondenterna som 1 respektive 2. Respondent 1 är 23 år gammal med akademisk bakgrund 

inom företagsekonomi och är egenföretagare inom mediebranschen. Respondent 2 är 24 år 

gammal med akademisk bakgrund inom ekonomi och arbetar på ekonomiavdelningen på ett 

stort svenskt företag. Vi såg inga etiska dilemman med att intervjua personer i vår 

gemenskapskrets, då vi inte anser att studieämnet anses som stötande på någon aspekt (Kvale 

& Steinar 1997:33). I övrigt såg vi inga andra etiska problem med vårt bekvämlighetsval. 

Fokusgruppen genomfördes på Platform161 Nordics kontor vid Karlaplan 13/05/16 och 

spelades in på röstmemon på en Iphone (Kvale & Steinar 1997:218-223). Svar och frågor, se 

Bilaga 3. Inför mötet med fokusgruppen valde vi att utforma diskussionsämnen utifrån vårt 

syfte och frågeställningar. Diskussionsämnena använde vi som riktlinjer för att föra samtalet 

med respondenterna. Efter att intervjun genomförts valde vi att sortera den nya informationen 

efter vad som är relevant för denna studie.  
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Varför just denna metod valdes till studien, beror på att man får en direkt kontakt med 

respondenterna och kan ställa eventuella följdfrågor. Genom detta skapar vi oss en djupare 

förståelse av konsumentens perspektiv som förhoppningsvis ger studien en grund i hur 

konsumenter tänker och vad de dras till vid köp.   

  

3.1.5 Vad är en onlineintervju?  

En onlineintervju är en intervju som sker via internet. Fördelar med onlineintervjuer som Uwe 

Flick nämner är bland annat att metoden får all data samlad, man kan enkelt skicka iväg sina 

frågor till en eller flera personer man vill intervjua utan att behöva lägga ner tid på att 

bestämma träff, vilket både är tidskrävande och kan ge intervjupersonen mindre tid att svara 

på ens frågor. En annan fördel Flick nämner med onlineintervjuer är att det både går att föra 

en face-to-face intervju eller en skriftlig, då båda parter är online de vill säga uppkopplade 

samtidigt och som då gör det möjligt att antingen föra en direktintervju via en chat eller face-

to-face via ett sådant program.   

Men man kan även föra en onlineintervju då bägge parter inte är online samtidigt, då skickar 

man sina frågor och får svaren då mottagaren eller intervjupersonen gått igenom frågorna och 

sedan sänder tillbaka svaren till intervjuaren vid ett annat tillfälle. Detta skapar även ett längre 

betänketidsspann för eventuella följdfrågor, än om man skulle använda sig av en face-to-face 

intervjumetod. (Flick 2014:233-234).   

Flick nämner även nackdelar med onlineintervjuer, där hon menar att intervjuer som sker 

online ger intervjupersonen en större anonymitet som kan påverka de svar personen ger. Dock 

nämner han även att anonymitet inte nödvändigtvis behöver vara något negativt om 

intervjupersonen har det som ett krav eller är blyg.  (Flick 2014:236).   

   

3.1.6 Tillvägagångssätt  

Genom en bekant som jobbar i Swedish Match butik på Kungsgatan fick vi kontakt med 

presschefen på Swedish Match. Planen var från början att vi skulle hålla en semi-strukturerad 

intervju med honom, dock fick vi kompensera på grund av att personen hade tidsbrist och vi 

fick nöja oss med en onlineintervju i form av kontinuerlig mailkontakt mellan 09/03/16 till 

29/04/16. Vi är medvetna om att företagets perspektiv är subjektivt, dock så ställer vi oss inte 

kritiska till detta då det är studiens syfte att studera Swedish Match ur olika perspektiv.  

Till skillnad från vår fokusgrupp behövde vi skriva utformade intervjufrågor som vi 

anpassade efter vårt syfte, frågeställningar samt våra utvalda teorier. Svar och frågor, se 
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Bilaga 2. Likasom i fokusgruppen gick vi här igenom den information som var relevant för 

vårt syfte och frågeställningar.  

3.1.7 Tematisering för onlineintervju och fokusgrupp 

När intervjuaren ska hålla en kvalitativ intervju är det viktigt att man är väl förberedd och vet 

exakt vad man vill få ut av tillfället:    

Varför: Syftet med denna intervju är att få ta del av intervjupersonernas åsikter om en 

eventuell kulturell statusförändring av snus och hur de ser på de kommunikativa aspekterna  

av Swedish Match snusförsäljning. Både fokusgruppen och onlineintervjun kommer vara 

explorativa intervjuer, vilket betyder att om ny information uppkommer under intervjuerna, 

som sedan uppföljs för att ge ytterligare djup i materialet.  

Vad: För att kunna få ut så mycket som möjligt av det insamlade materialet så måste vi vara 

väl pålästa inom intervjuämnet, vilket i denna studie kommer vara Swedish Match 

kundkommunikation, i form av deras snusbutiker men även om snus som kulturellt fenomen.   

Hur: Utifrån vår teoretiska ram anser vi att det behövs information på ett djupare och mer 

individuellt plan från konsumenten, därför har vi valt att utföra en semi-strukturerad 

fokusgrupp. Förhoppningarna med det är att skapa en explorativ studie, då anses en semi-

strukturerad metod som det bästa alternativet då de öppna frågorna förhoppningsvis kan leda 

till ny information (Kvale & Steinar 1997:147-149). Från onlineintervjun får vi vetenskap från 

företages synvinkel, förhoppningen med denna intervju är en explorativ intervju, likasom i 

fokusgruppen.  

  

3.1.8 Vad är en deltagarobservation? 

Tillskillnad från de ovannämnda metoderna så fokuserar inte deltagarobservationen i samma 

utsträckning på individerna och dess åsikter, utan snarare på våra personliga observationer, 

händelseförlopp och situationer. Metodens nackdelar grundas i att den plats eller situation 

som du observerar är medveten om din observation, detta kan i sin följd leda till att de 

naturliga händelseförloppen anpassas (Flick 2014:314-315).    

 

3.1.9 Tillvägagångssätt 

Deltagarobservationen på Swedish Match Store i Göteborg ägde rum 03/05/16 och i 

Stockholm 16/05/16. Först av allt valde vi att fokusera på det estetiska i butiken, vad de hade 

för inredning och det generella upplägget i butiken. Sedan så valde vi även att prova på de 
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olika tjänsterna de erbjuder, en ”prilla till kaffet” samt att smaksätta vårt eget snus. Efter 

observationerna valde vi att analysera de bilder och anteckningarna vi hade fört. Likasom de 

andra metoderna så är vi medvetna om att även denna metod är subjektiv. Men vi anser att ett 

personligt butiksbesök är en relevant del av studien, eftersom det bidrar till större förståelse 

och bredd till vår studie. 

3.1.10 Tematisering deltagarobservation 

Varför: Eftersom vi själva tyckte det var viktigt att få en bredd på materialet i form av olika 

synvinklar, så ansåg vi att våra egna observationer av butikskonceptet bidrog till det.  

Vad: För att se om och hur de olika butikerna skiljer sig åt i form av atmosfär, tjänster och 

klientel. 

Hur: Genom två besök i butikerna i Göteborg och Stockholm. 

3.1.11 Metodreflektion 

Kritiker mot kvalitativa intervjumetoder menar att metoden både brister i objektiva och 

vetenskapliga aspekter. Redan i intervjuguidens utvecklingsstadier skapas en subjektivitet i 

form av att intervjuaren utformar intervjufrågor efter vad den vill ha svar på i sin studie. 

Själva intervjun blir även subjektiv och saknar trovärdighet på grund av att intervjuaren ställer 

ledande frågor och genom detta kan leda konversationen till sin fördel. Vetenskapligheten och 

objektiviteten ifrågasätts även gällande intervjupersonens svar, då personen ska svara på hur 

han/hon ställer sig till intervjufrågorna. En kvalitativ intervjumetod är utformad efter att ha 

djupare intervjuer med färre personer, även detta kritiseras eftersom att den bristande 

kvantiteten gör att intervjupersoner kan generalisera utan grunder, tillskilland från t.ex. en 

enkätstudie där kvantiteten blir större. Som tidigare nämnt är kontexten ofantlig bred i 

kvalitativa metoder, vilket kritiseras för att vetenskapen blir rörig (Kvale & Steinar 1997:119-

121).    

Fördelarna med metoden kan likna försvar mot de ovannämnda nackdelarna. Exempel på 

detta är att det inte finns någon bestämd definition om vad som är vetenskapligt när en talar 

om en intervjumetod, metodens syfte väljer istället att fokusera på relationen mellan 

kunskapen och intervjuämnet. Motargumentet för att metoden saknar relevans på grund av  

dess generaliserande aspekter, menar på att kvalitativa forskningar har relevans i 

samhällsvetenskapliga fenomen, det går att tolka detta som att kvalitativa metoder behövs då 

samhället blir mer individualistisk och därmed behöver olika åsikter fördjupas, något som är 
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svårt att få fram genom en kvantitativ metod. Slutligen så anser de som förespråkar kvalitativa 

intervjumetoder att de ledande frågorna inte leder till en negativ subjektivitet, dels för att de är 

hänvisade i forskningen, men även att en viss subjektivitet leder till många olika synvinklar av 

ett kunskapsämne. Synvinklarna måste lika väl som de ledande frågorna vara väl hänvisade, 

mångfalden leder på så sätt till en bredare och djupare kunskap (Kvale & Steinar 

1997:210214). 

 

3.2 Material 

Som tidigare nämnt så finns det kritik mot kvalitativa studier, eftersom de inte anses vara 

vetenskapliga. Den här studien är baserad på 5 individers åsikter och erfarenheter, vilket i sin 

tur bidrar till subjektivitet. Dock så anser vi att vår kvalitativa studie bidrar till många olika 

synvinklar då de är utformade från tre perspektiv: vår observation av butikerna, en informativ 

fokusgrupp samt företagets synvinkel. Vi har valt att applicera detta material i en löpande text 

i de olika analysdelarna. Material går att finna under bilagor.  

4. Analys 

I den här delen av uppsatsen kommer empirin analyseras och sammanställas med våra utvalda 

teorier. Analysen kommer vara uppdelad i tre huvudkategorier efter metodvalen: 

onlineintervju, deltagarobservation och fokusgrupp.  

4.1 Deltagarobservation 

Denna del kommer att behandla två stycken observationer vi gjort av Swedish Matchs Store. 

Först behandlas butiken i Göteborg som en av oss besökte 03/05/2016 att analyseras, 

efterföljande kommer  butiken i Stockholm som vi tillsammans besökte 16/05/2016 att 

analyseras. Analysen kommer främst att handla om de båda butikernas inredning och miljö 

men också mycket om butikens ”göra eget snus” avdelning som kommer att kopplas till olika 

teorier, då ”göra eget snus” är den delen av butiken som främst utmärker butiken ifrån andra 

återförsäljare. 
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4.1.2 Butiken Göteborg 03/05/2016 

Swedish Match Store i Göteborg ligger centralt placerat vid Kungstorget som är en central del 

i staden. Butiken är öppen på vardagar från 10:00 – 19:00, Lördag 10:00 – 18:00 och på 

Söndagar är den öppen 12:00 – 16:00. 

Inuti butiken är inredningen modern och avslappnad med bord, soffor och stolar där gästerna 

kan slå sig ner för en kopp kaffe och en ”prilla”. En ”prilla till kaffet” är en paroll som de 

också använder för att informera kunder om möjligheten att slappna av med ett snus och en 

kopp kaffe. De har då också en skylt där det står just en ”prilla till kaffet” som ger en viss 

avdramatiserande bild av snus till kunden som vi uppfattade det. Butiken har också stora 

fönster så att det lyser in dagsljus och vi såg flera nyfikna människor som stannade till utanför 

för att kika in i butiken (03/05/2016). 

4.1.3 Butiken Stockholm 16/05/2016 

Butiken i Stockholm ligger också centralt då den är placerad vid Kungsgatan i staden, vilket 

är en del av Stockholm där det rör sig mycket människor. Vi besökte butiken den 16 maj 2016 

då de har renoverat butiken under delar av April. Swedish Match store i Stockholm skiljer sig 

lite ifrån den i Göteborg då den inte kändes lika öppen. Till att börja med upplevde vi att 

butiken i Stockholm utifrån sett inte var lika synlig som den i Göteborg då butiken i 

Stockholm låg i ett hörn och i Göteborg ligger den vid ett torg (detta kan även bero på vilket 

håll man kommer ifrån). Inuti Stockholmsbutiken var diskarna placerade på ett annat sätt än i 

Göteborg då planlösningen ser annorlunda ut i de båda butikerna. I Stockholm möttes vi 

nästan direkt utav beställningsdisken där man kan beställa vilket snus man vill ha, kaffe eller 

bakelser. Disken där man tillverkade eget snus låg längre in i butiken och där fanns även ett 

rum där de hade utbildningar om snus samt ett kylrum där de förvarade snus, till skillnad ifrån 

Göteborg där alla dessa delar mer var samlat i ett och samma rum synligt. Känslan vi fick 

efter observationerna av de båda butikerna var att den i Göteborg kändes mer som ett klassiskt 

café med sittplatser, bord och soffor medans butiken i Stockholm mer var utformad som en 

butik då den endast hade barstolar längs butikens sidoytor som man kunde sitta vid 

(16/5/2016). 
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4.1.4 Gör eget snus 

Inuti butikerna finns diskar där det går att beställa olika sorters snus, där har de menyer som 

man kan välja vilken sorts snus man vill beställa, exempelvis fabrikstillverkat, egengjort eller 

butikens rekommendationer. 

Som tidigare nämnt har de dessutom ytterligare en disk längre in i butikerna, där man själv 

smaksätter snuset med hjälp av små flaskor som är fyllda med olika smaker. Detta utbud med 

smaker uppfattade vi som mycket stort då det tog oss ett tag att gå igenom vilken 

smaksättning vi ville ha innan vi bestämde oss. Till slut smaksatte vi ett eget lössnus med 

smakerna hjortron, aprikos, honung och vanilj. Gästerna kan sedan blanda dessa 

smakkombinationer och mixa ihop ett helt eget snus och kunden kan då anpassa det helt efter 

deras egen smak och personlighet precis som vi gjorde. Detta i sin tur gör att snuset känns 

som ens egna personliga snussort och något som var mycket roligt som kund att testa på.  

4.1.5 Intention 

Kopplar man Swedish Matchs ”göra det själv” segment till begreppet intention som beskrevs 

tidigare i studien, så går det att tolka det som att hela butiken är uppbyggd runt det sättet att 

göra sin försäljning. Då intentionen med ”göra eget snus” uppfattas som att det skapade en 

nyfikenhet hos oss som kund att skapa något själv och som inte är direktreklam utan lutar sig 

på att kunden själv känner ett sug på att testa nya saker (Rosengren & Sjödin 2011: 49-60). 

Vilket i sin tur gynnar Swedish Matchs försäljning. Swedish match skapar ett mentalt behov 

hos kunden som i sin tur är en slags dold reklam. 

4.1.6 Individualism 

Observationen på Swedish Matchs ”göra eget snus koncept” går också att koppla till oss som 

kunder men även som individer samt vårt identitetsskapande, där vi kan skapa oss en egen 

identitet med hjälp av snuset, då vi som kunder helt enkelt själva får bestämma vilken smak vi 

tycker passar oss bäst (Bengtsson & Östberg 2011: 20-22). Men det går som sagt också att 

tolka butikernas ”göra eget snus koncept” till individualistsamhället där människor allt mer är 

i behov av att utrycka en egen identitet. Kopplingen till individualistsamhället går också att 

göra just för att människor blir allt mer individualistiska och gärna vill skapa sig en egen 

personlighet, eller att individen i samhället har blivit allt starkare och kräver en egen prägel på 

produkter (Bengtsson & Östberg 2011: 62-63). Det går därför att se det som att Swedish 
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Match använder individualistvågen som finns i samhället i sin ”göra det själv” avdelning då 

de låter kunden skapa ett eget snus som matchar deras personlighet. Som 

kommunikationsstrategi gynnar det dem i så fall också med ”göra eget snus” på så sätt att de 

kan möta och kommunicera med oss som kund och vårt krav direkt, vilket knappt kan 

misslyckas då de låter oss vara delaktig i produktens utveckling och anpassar på så vis 

produkten efter vårt behov som individer (16/05/2016). 

4.1.7 Strategisk kommunikation 

Detta går även på sätt och vis hand i hand med hur Swedish Match själva vill framträdas då de 

säger sig vilja ha en stadig dialog med ”kunder, konsumenter och leverantörer” vilket gör det 

möjligt för dem att ”snabbt och effektivt utveckla, tillverka och leverera produkter till vuxna 

konsumenter”(swedishmatch, 2015). 

Med hjälp av deras ”göra det själv” avdelning kan de då enkelt och direkt få reda på vårt och 

kunders olika smaker och vanor men även få information om kunders personlighet eller 

identitet då de i butiken kan föra en direkt dialog med oss eller kunden och deras 

smakupplevelser samt favoritsmaker. Tidigare innan butiken existerade så fanns heller inte 

denna direktkontakt med kunden och vi kände som kunder att vi fick en bättre upplevelse när 

vi hade chansen att diskutera med dem i butiken om vilka olika sorter och smaker som fanns 

tillgängliga. Swedish Match kan på så vis via dialog med oss även få en bättre 

kommunikation med leverantörer, då de kan ta reda på mer exakt vad vi anser vara det mest 

populära snuset eller det vi tycker bäst om och sedan underlätta kommunikationen med 

leverantören, som därefter vet vad de ska tillverka för olika sorters snus och smaker. Som 

kommunikationsstrategi är ”göra eget snus” då något som underlättar relationen mellan kund, 

leverantör och Swedish Match (Falkheimer & Heide 2011:149-152). 

4.1.8 Reklammål  

Det går också efter observationerna att göra kopplingen till begreppet kännedom som 

beskrevs tidigare, att företagets mål; är att deras produkt eller tjänst ska vara det första 

konsumenten känner igen och/eller det första som konsumenten får upp i minnet när ett behov 

uppkommer. Den typ av kundkommunikation som kallas för mental tillgänglighet (Rosengren 

& Sjödin 2011: 49-60). Att vi som kund fick ta del och skapa ett helt eget snus blir något som 

fastnade i vårt minne samt något som kändes väldigt personligt för oss och som vi kopplar till 

just Swedish Match butiken. Det fick oss att vilja prova det igen och kanske testa nya smaker 
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eller gå efter den förra blandningen som vi gjorde. På så vis fungerade denna strategi på oss 

som kunder då vi kopplar den egengjorda snusen till Swedish Match och gjort att vi då känner 

oss sugna på att testa det igen i framtiden. Kopplar man butiken till begreppet erian som 

Rosengren och Sjödin beskrev så är butiken ensam om att låta kunder skapa ett eget snus och 

om vi som kunder vill uppfylla detta behov av att skapa ett eget snus så är vi tvungna att göra 

det i en Swedish Match butik (Rosengren Sjödin 2011: 49-60). 

Att som kund få direktkontakt med företaget har många fördelar för båda parter då det leder 

till en direkt kommunikation. Lanseringen av butikerna gör det enkelt för Swedish Match att 

visa upp sitt sortiment och på så sätt göra det enklare för kunden att ta del av olika produkter. 

Detta går att koppla till kategoribehov där butiken kan fungera som länk när företaget vill 

lansera en ny produkt eller där de kan ”utbilda” och övertala konsumenter varför de ska köpa 

ett viss snus (Rosengren Sjödin 2011: 49-60). 

4.1.9 Public relations 

Observationen går att tolka ytterligare till upplevelsen utifrån vårt och kundens perspektiv 

samt den PR Swedish Match använder som kan ge dem en bra bild utåt till kunder. Som 

kunder uppfattade vi nämligen Swedish Match relation till oss som tillmötesgående i båda 

butikerna, där de lyckas upprätthålla samtliga av de begrepp som Coombs och Heaths talar 

om tidigare i studien: ”Förtroende, trovärdighet, närhet (intimitet), likhet, omdelbarhet, 

överenskommelse, noggrannhet, gemensamt intresse och relationshistoria” (Falkheimer & 

Heide 2011: 121). Vi fick bland annat en känsla av närhet till företaget då vi fick ta del av 

skapandet av eget snus, vilket också gjorde att vi känner oss delaktiga i företaget. Butikerna 

uppfattade vi även som trovärdiga och pålitliga då Swedish Match är ett stort och seriöst 

företag och vi upplevde även ett förtroende till de som arbetade i butiken då de var mycket 

vänliga och hade god kunskap om produkterna. Vilket i sin tur leder till ett bättre förtroende 

till själva företaget Swedish Match, som i kommunikativt sammanhang nyttjar företaget. 

Även intimitet upplevde vi, då det fanns möjlighet till att slå sig ned och koppla av med en 

kaffe och prilla vilket gav en känsla av trygghet och intimitet. Butikernas förhållande till oss 

som kunder upplevde vi därför som god då de uppfyllde flera av de punkter som Combs och 

Heather nämner vilket i sin tur ger oss en bra bild av företaget Swedish Match sett från oss 

som kunders synvinkel och butiken ur ett PR sammanhang ger därför också Swedish Match 

som märke en god bild hos kunden (Falkheimer & Heide 2011:119-122). 
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När den sorts snus man till slut bestämt sig för att beställa serveras, så serveras den på ett litet 

fat där snuset ligger i en liten kopp med en varningstext. På varningstexten står det att 

produkten kan vara skadlig för ens hälsa samt att den kan vara beroende framkallande vilket 

de är skyldiga till att informera kunden enligt tobakslagen (som går att finna under 

elektroniska bilagor 1). 

Dock noterade vi att det inte fanns någon annan varning synligt i butikerna för produktens 

skadlighet eller ohälsosamma effekter, utan det var först på det lilla fatet där snuset serverades 

på som en liten varningstext ingick. Detta kan de ur vårt och ett kundrelationsperspektiv vara 

mer tydliga med samt att de kan vara mer noggranna med åldersgräns- (då ingen legitimation 

krävdes vid köp) -och tydligt visa upp vilka regler och lagar som gäller för tobaksbruk samt 

försäljning. Som kund tappar man en viss del av sitt förtroende när de inte varnar en för den 

skadlighet produkten kan medföra (Falkheimer & Heide 2011:119-122: Observation 

03/05/2016-16/05/2016). 

4.1.10 Kultur 

Kopplar man observationen i butiken till ett kulturellt fenomen och något nytt inom 

snuskulturen så har vi båda innan besöket upplevt snus som något mindre fint än exempelvis 

cigarrer. I och med besöken har dessa tidigare tankar om snus förändrats och istället upplevde 

vi nu snuset som något spännande samt som är en produkt i ständig förändring. 

Efter besöken gjorde vi kulturella liknelser med andra produkter främst öl och kaffe som vi 

först uppfattat haft en mindre kulturell status men som  vi nu uppfattar gjort en kulturell resa 

och stabiliserat sig inom nästan alla samhällets klasser. Vår tolkning av snus var att de 

genomgått en liknande resa som kaffet och ölet i samband med butiken. Då butiken gav oss en 

bild av snus som något roligt och spännande och något som kan smaksättas i massor av 

smaker precis som kaffe och öl, vilket går att dra en parallell till det som Fornäs nämner att 

kriterierna för vad som klassas som kultur ständigt förändras (Fornäs 2012:27).  . 

Vi upplevde båda butikerna som väldigt svenska eftersom inredningen var aningen steril och 

effektiv samt att diskarna var det som var mest framträdande. Det fanns inga ”onödiga” 

detaljer som inte hade med Swedish Match att göra utan fokusen låg just på snus. När vi var 

inne i Stockholmsbutiken (16/05/2016) så var vi till en början ensamma som gäster, förutom 

en grupp runt 10 personer som var på en historia kurs i ett avskilt rum längst in i butiken. 

Efter en stund kom det däremot en grupp turister in i butiken som såg sig omkring utan att 
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köpa något. Deras besök tolkande vi som att de var nyfikna på Sverige, butiken, snus och att 

detta var något som var typiskt svenskt då dessa Swedish Match butiker endast existerar på 

fyra olika platser i Sverige. 

Ur ett vinstvinnande perspektiv går det också att tolka det som att det gynnar ett företag att nå 

ut till alla människor oberoende av klass eller kön, då försäljningen av produkten ökar i detta 

avseende. Därför skulle Swedish Match tjäna på att nå ut till alla sorters människor för att öka 

sin försäljning vilket de nu kan göra med hjälp av butikerna. 

4.2    Konsumentens perspektiv 

I den här delen av analysen kommer konsumentens synvinkel att behandlas. Materialet är 

utformat av en fokusgrupp med två respondenter. Vi har valt att benämna deltagarna i 

fokusgruppen som person 1 och 2.  

  

4.2.1       Snusets kulturella status 

Både intervjuperson 1 och 2 är bosatta i Stockholm, vi märkte ett tydligt mönster av att de inte 

valde att diskutera snusets kulturella status utanför Stockholm utan att de valde att diskutera 

efter deras vardagliga erfarenheter i Stockholm. 

  

Respondent 2 anser att han ser ett mönster mellan folk med bra utbildning och jobb upplever 

snuset som trendigt och att det därför har blivit mer accepterat bland dessa människor, vilket 

är något som respondent 1 instämmer med. De båda anser att snus är socialt accepterat och att 

det är accepterat att snusa och ha deras dosa på bordet under ett möte. Även om andra 

personer under mötet snusar, menar respondent 2 att detta kan leda till en djupare relation 

mellan honom och den andra snusaren. Respondent 1 tillägger att det inte spelar någon roll 

om mötet äger rum med någon av högre karriärsstatus. Dock så anser 1 att vissa grupper av 

snusare ger ett ”lökigt” intryck och de båda håller med om att de inte vill visa att de snusar i 

möte med kvinnor, i detta fall tycker de att det känns mer okej att röka. Respondent 2 menar 

även på att han ser en stark genuskoppling till snuset (13/05/2016).   

  

Att respondent 1 både anser att han skulle kunna snusa på ett affärsmöte men att vissa snusare 

upplevs vara ”lökiga”, visar på att han inte är påverkat av vad som anses vara kulturellt eller 

okulturellt. Därför går det att sätta respondent 1 svar i kontext med John Storeys teori om 
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att  “mellanrummet mellan “hög och låg” kultur blir allt mer meningslös”  (Storey 

2012:187). 

  

Att de båda respondenterna anser att det är fullt accepterat att snusa med män och att om detta 

är ett gemensamt intresse mellan parterna, kan det även resultera i en lite djupare relation. 

Detta i kontrast till att de inte skulle snusa om de exempelvis skulle vara på ett möte eller på 

en date med en kvinna. I detta ser vi en tydlig koppling till  Johan Fornäs teori om att “Kultur 

har kontrasteras mot icke-kultur eller okultur, men man har även upprättat hierarkier mellan 

god eller fin kultur och sådana som enklare eller sämre. Kriterierna för sådana värderingar 

har ständigt skiftat” (Fornäs 2012:27). Med utgångspunkt i att snus är ett kulturellt fenomen, 

så går det genom våra respondenters svar se en kontrastering mellan när de anser att snus är 

kulturellt och när de anser att det är okultur, som Fornäs beskriver så förändras värderingarna 

för vad som är kultur. Med detta material så blir det därför intressant att analysera de olika 

kriterierna för vad som är kultur, i respondenternas fall är kriterierna konstant i förändring och 

anpassas från ett genussammanhang.   

  

4.2.2 Varumärkets symbolik 

Respondent 1 och 2 började snusa av olika anledningar. Respondent 1 började snusa när han 

spelade hockey på grund av att han tyckte att det var en ”cool grej”. I dagsläget snusar han 

General White eller Göteborgs Rapé White eftersom han tycker att de utstrålar kvalité, han 

gör jämförelsen mellan att välja Ica basic chips kontra Estrella (vilket symboliserar pris kontra 

kvalité). Respondent 2 började snusa av anledningen att många av hans vänner gjorde det och 

att han kände en gemenskapsfaktor i snuset. I dagsläget snusar han General XR White 

eftersom prillan är smalare och mer diskret samt att den är billigare än en vanlig General 

White. 

De båda respondenterna ser ett tydligt mönster mellan vad för snusprodukt en person snusar 

och med den personens personlighet samt karriärsstatus. Respondent 1 menar att eftersom 

General och Göteborgs Rapé känns som de mest klassiska snussorterna, så på grund av det  

ansåg han att personer med hög karriärsstatus väljer att snusa de här snusprodukterna. 

Respondent 2 väljer att kontrastera detta med snussorterna Kaliber och Knox och anser att de 

symboliserar låginkomsttagare. När snusprodukten Ettan kom på tal så påpekade Respondent 

1 att liksom General och Göteborgs Rapé så är produkten väldigt klassisk, dock att det är den 

riktigt inbitna och erfarna snusare som snusar Ettan (13/05/2016).  
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Småskaliga exklusiva snusprodukter var även ett ämne som diskuterades under fokusgruppen, 

närmare bestämt General Mackmyra. Respondent 1 anser att personen som snusar General 

Mackmyra normalt sätt snusar vanlig General, men att den personen ser det som en rolig grej 

att testa på, på grund av nyfikenhet eller för att vilja framstå som cool. Göteborgs Rapé 

Summer edition som ofta är smaksatt med fräscha sommarsmaker anser Respondent 2 vara ett 

nybörjarsnus. 

De båda är eniga om att de klassiska snusprodukterna är trendigare och har högre status än de 

småskaliga exklusiva produkterna. Respondent 1 drar även parallellen med bilmärkena Rolls 

Royce och Bentley och menar på att det inte spelar någon roll hur gamla de är, de är så pass 

klassiska att de inte går att jämföra med andra bilar (13/05/2016).  . 

  

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt begrepp som beskriver att det finns en 

underliggande mening i en konsuments val av produkt och varumärke, samt att publiken inte 

endast noterar en individs val av varumärke utan snarare analyserar det (Bengtsson & Östberg 

2011:62-63). Utifrån respondenternas svar gällande snusprodukter och varumärken kan vi 

konstatera att symbolisk interaktionism även går att applicera på konsumentens val av 

snusprodukter. Om en person vill framstå som klassisk och framgångsrik bör personen välja 

en klassiks snusprodukt så som General eller Göteborgs Rapé. Samma varumärken bör även 

konsumeras om en vill framstå som trendig, då det enligt respondenterna är mer trendigt att 

framstå som en erfaren snusare än att snusa de exklusiva småskaliga produkterna, då det 

skapar bilden av att snusaren är oerfaren. 

  

4.2.3 Gemenskap 

Båda respondenterna anser att snuset bidrar till en sorts gemenskap och tillhörighet. Vilket var 

en av anledningarna till att respondent 2 började snusa. Respondent 1 exemplifierar detta 

genom att beskriva ett tillfälle när han besökte Café Blåbär i Vasastan. När han blev serverad 

noterade servitören att respondent 1 hade placerat sin snusdosa på bordet och frågade honom 

”oss snusare emellan skulle jag kunna få ta en snus av dig för jag jobbar idag och glömde 

köpa en dosa innan jobbet?”, varpå 1 gav honom en snus på grund av att han kände 

medlidande. Både 1 och 2 anser att snusare har en egen gemenskap och att det i sin tur har lett 

till att det har blivit en subkultur. 2 tillägger även att om en snusare inte har råd att köpa snus 

för dagen så skulle han vara villig att skänka pengar till denna snusare samt att om den 

gemensamma faktorn mellan två män är att de båda snusar, kan detta leda till en ”bromance”. 

2 exemplifierar detta genom att beskriva att om han möter två främlingar och bara en utav 
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dem snusar så känner han genast en större gemenskap med främlingen som snusar 

(13/05/2016).  

Konsumtionskulturteori grundades av Craig Thompson och Eric Arnould, teorin fokuserar 

på ”socio-kulturella, upplevelserelaterade, symboliska och ideologiska aspekterna” 

(Bengtsson & Östberg 2011:20) av konsumtionsbeteenden. Teorin bygger på att produkter 

kan stärka en individs självbild och i sin tur kan leda till identitetsskapande. Även 

Russel  Belk beskriver det ”utvidgade jaget”, som ägodelar som en individ anser vara 

identitetsskapande. 

Utifrån respondenternas svar går det att se en tydlig koppling mellan snus och det ”utvidgade 

jaget”. Att produkten i sin tur kan bidra till ett identitetsskapande i form av en tillhörighet  till 

en demografisk grupp visar tydligt på att socio-kulturella aspekter är relevanta i forskning 

inom konsumtionsbeteenden (Bengtsson & Östberg 2011:28). Med detta menar vi inte 

nödvändigtvis att en individ börjar snusa för att känna tillhörighet till en grupp, trotts att detta 

var en avgörande faktor för respondent 2, utan snarare att detta kan vara en konsekvens av att 

börja snusa. 

  

4.2.4    Swedish Match ur konsumentens perspektiv 

1 tycker att Swedish Match ger en diffus bild av snus och symboliserar företaget mer med de 

klassiska tändstickorna, dock så har han fått mer information om företaget av en vän som 

jobbar i en av snusbutikerna. 2 anser att Swedish Match är en kvalitets indikator för snus på 

grund av deras traditionella och klassiska varumärken (13/05/2016).   

  

4.2.5 Butikskonceptet 

Båda respondenterna har besökt Swedish Match butik på Kungsgatan i Stockholm. 2 anser att 

butiken är fantastisk och det är kul hur de har konceptualiserat snuset. Han jämför butikens 

koncept med Norrlands Guld och menar på att de kopplar snuset till en social miljö som är 

kopplade till svenskhet och natur, vilket skapade en trevligare bild av snus. 1 anser att han 

upplever butiken som en turistverksamhet och att han brukar gå dit med sina utländska 

kollegor, 2 instämmer med detta och tillägger att det är på grund av att snus är kopplat till 

Sverige. Både 1 och 2 menar att de inte ser butiken som ett försäljningsställe och att de aldrig 

skulle gå dit för att köpa sitt vardagliga behov av snus. Varken 1 eller 2 har testat att göra sitt 

eget snus. 2 anser inte heller att det är något han är intresserad av men att han har förståelse 
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för om någon vill testa medans 1 tycker att det skulle vara en kul grej att testa vid ett tillfälle, 

men inte på en regelbunden basis (13/05/2016). 

  

Douglas Holt nämner att brandingparadigmen och konsumtionskulturen påverkar varandra, att 

vi som konsumenter blir mer och mer kräsna och mer kritiska till avkodning av reklam och 

branding. Detta gör så att företag måste anpassa deras brandingtekniker efter 

konsumtionskulturens krav. Inom en så pass granskad industri som tobaksindustrin blir det 

därför mer komplicerat att kommunicera en produkt (Bengtsson & Östberg 2011:45). 

 Respondenterna svar om Swedish Match butikskoncept går att koppla till det ständigt 

förändrade brandingparadigment. Eftersom respondenterna kopplade butikerna till svenskhet 

samt att butikerna gav en trevligare bild av snuset, går det därför att se butikerna som en 

lyckad brandingstrategi i den mån att de skapar en bättre bild av snuset och i sin tur en bättre 

bild av Swedish Match som företag. Respondenterna säger att de inte går till butiken för att 

inhandla sitt vardagliga snus, i detta fall har butikerna ur en branding aspekt misslyckats, dock 

så vet vi inte om det var Swedish Match intention med butikskonceptet var i säljande syfte.   

 
Begreppet attityd i kontext av reklam går också det att koppla till brandingparadigm då det 

beskriver en individs relation till en produkt i form av kunskap och känslor (Rosengren & 

Sjödin 2011: 49-60). För respondent 2 så har butiken skapat en koppling till svenskhet samt 

en trevligare bild av snuset, i det här fallet har kunskapen som 2 har fått i butiken lett till att 

han har fått en bättre bild av snus samt att han kopplar Swedish Match till svenskhet 

(13/05/2016).. 

4.2.6 Butikernas geografiska placeringar 

1 tror att Swedish Matchs fyra snusbutiker är väldigt strategiskt utplacerade. Han anser att 

anledningen till att en av butikerna ligger i Göteborg är för att snus är populärt där. Butiken i 

Strömstad menar 1 är strategiskt utplacerad i den utsträckningen att det finns en stor norsk 

publik där. Butiken i Åre på grund av att den når en internationell publik, 2 anser även att den 

ligger i Åre eftersom många skidåkare snusar.  

1 tror även att det är bra att butikerna är någorlunda lika varandra eftersom att det skapar en 

strukturell helhet till företaget. 2 anser att butikerna är bra för att branda olika snusprodukter 

som i sin tur leder till branding av Swedish Match som företag, men att butikerna främsta 

egenskap är att branda snuset (13/05/2016). 
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Begreppet kännedom inom kontext av reklam beskriver kundens relation till ett varumärke i 

stunden av ett köp, denna typ av reklammål är att skapa en mental tillgänglighet hos 

kunden (Rosengren & Sjödin 2011: 49-60). 

Respondent 1 anser att alla butiker är strategiskt utplacerade för att både nå sin befintliga 

publik samt att locka ny publik i Strömstad och Åre på en internationell nivå. Genom 

butikernas geografiska placering skapar de en mental tillgänglighet till både sina befintliga 

kunder samt till potentiella nya kunder (13/05/2016).    

Utifrån respondent 1 svar skapar Swedish Match butiker både  igenkänning och erinran hos 

konsumenten (Rosengren & Sjödin 2011: 49-60/ 13/05/2016). 

4.3 Företagets perspektiv 

Materialet som denna analysdel kommer att behandla utgår ifrån en onlineintervju med Carl 

Danielsson som är presschef på Swedish Match. Genom detta material vill vi skapa oss en 

bild av företagets synvinkel på snus ur ett kulturellt perspektiv, samt deras 

kommunikationsstrategier.  

4.3.1 Kultur  

Enligt Burke har begreppet kultur gjort en lång resa, från att uteslutande ha varit applicerbart 

på vetenskap och konst till att begreppet är applicerbart på alla möjliga fenomen (Burke 2008: 

29).  

Vad som är kultur och framförallt populärkultur i dag är väldigt brett men även väldigt 

individualistiskt, vilket är en påföljd av konsumtionstrender (Bengtsson & Östberg 2011:28). 

Vi har upplevt en stor konsumtionstrend som har pågått under det senaste årtiondet, att det har 

gått från storskaligt till småskaligt. Denna trend uppfattar vi som bred men att den påverkar 

främst vardagliga produkter så som kaffe, öl och kläder. Gällande produkter som vi 

konsumerar dagligen har vi även blivit mer och mer insatta i var produkterna kommer ifrån, i 

form av att det ska vara ekologiskt, naturvänligt och allmänt bra för hälsan.  

Swedish Match presschef Carl Danielsson ser även att denna typ av trend går att koppla till 

Swedish Match, både i deras storskaliga affärskoncept men även på deras butiker
2
. Han 

beskriver att de har en kvalitetsstandard som kallas för GOTHIATEK, han beskriver den på 

                                                      
2 Danielsson; 29/4-16 
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följande sätt: ”GOTHIATEK, som innebär hög produktkvalitet, transparens och världens 

strängaste gränsvärden för oönskade ämnen i vår snusproduktion. GOTHIATEK ställer 

strängare krav på halter av oönskade ämnen än vad Livsmedelslagen stipulerar”
3
.  Vi anser 

att detta går att koppla direkt till dagens trend om att vara mer medveten om vad man 

konsumerar och det kan dras en tydlig parallell till förhållandet till en persons relation till 

ekologisk mat och fare trade varor. 

 ”Snusproduktion är ett hantverk med en lång svensk historia, och vi har märkt en kraftig 

efterfrågan på att just göra eget snus i våra butiker. Dels kan det säkert ses som en del i en 

större trend, där ”göra själv”-konceptet har blivit populärt, dels upplever vi också ett ökat 

intresse för mer exklusiva snusprodukter. Trenden mot småskalig exklusivitet, jämför med till 

exempel microbryggerier, har vi noterat även på snusmarknaden.
4
”. 

Även detta tyder på att Swedish Match har uppmärksammat en tydlig trendmedvetenhet från 

deras kunder, ”göra själv”- konceptet har likasom ekologisk medvetenhet varit en stark trend 

under det senaste årtiondet, framförallt i form av matvaror så som att exempelvis pickla sina 

egna gurkor istället för att köpa dem färdiga på burk ifrån en matbutik. Den småskaliga 

exklusiviteten ser Carl ett samband med öl och microbryggerier vilket vi anser är en av de 

största trenderna under de senaste åren. Enligt oss är öl något som varit en del av vårt 

samhälle under en väldigt lång tid och som inte har klassats som högkulturellt utan snarare 

som folkligt. Dock så anser vi även att ölets kulturella status har ändrats och klassas nu inom 

vissa kretsar som gastronomiskt och inte som ett folkligt berusningsmedel, vilket är väldigt 

likt hur den generella synen av snus har varit. Fornäs beskriver att;  

“Kultur har kontrasteras mot icke-kultur eller okultur, men man har även upprättat hierarkier 

mellan god eller fin kultur och sådana som enklare eller sämre. Kriterierna för sådana 

värderingar har ständigt skiftat” (Fornäs 2012:27).  

I detta fall ser vi det som att öl tidigare har klassats som icke-kultur och vin har generellt haft 

en högre kulturell status. ”Antalet snusare i Sverige ökar, år 2015 nådde antalet snusare strax 

över en miljon, samtidigt som Sverige har färre rökare än någonsin.”
5
  Detta talar mycket för 

att svenskar blir mer hälsomedvetna, vilket är en trend i sig själv anser vi, resultatet av detta är 

självklart att det blir otrendigt att röka. Då snus är ett mer hälsosamt alternativ blir det därför 

                                                      
3 Ibid; 29/4-16 

4 Ibid; 29/4-16 

5 Ibid; 29/4-16 
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även trendigare att snusa än röka. Dock så stödjer inte detta argument att snus är trendigt eller 

högkulturellt men det visar på att snuset påverkas av andra trender likt göra själv-trenden och 

hälsotrenden.  

4.3.2 Konsumtionskulturteori  

  Craig Thompson och Eric Arnould uppfann begreppet konsumtionskulturteori, teorin menar 

på att individer inte endast konsumerar produkter för ett dagligt behov, utan även för att 

produkten kan vara eller är identitetsskapande för konsumenten (Bengtsson & Östberg 

2011:20-22). Vi anser att denna teori även är applicerbar på konsumtionen av snus och att 

vissa konsumenter har en djupare relation till specifika snussorter och snusmärken. I vår 

onlineintervju med presschefen på Swedish Match så fick vi svaret att: 

”Det vi ser är att våra olika varumärken uppskattas av olika målgrupper. Vår äldsta produkt 

Ettan, som inte är smaksatt, är väldigt populär i glesbygd samtidigt som General och 

Göteborgs Rapé är betydligt mer populära i storstäder. Vi har också mindre varumärken, till 

exempel Göteborgs Prima Fint, som har en regional kundkrets i Västsverige. En annan 

potentiell målgrupp för oss är befintliga rökare, som söker ett rökfritt alternativ till sitt 

tobaksbruk och självklart har vi det i beaktande när vi tar fram nya produkter. Till exempel så 

har det visat sig att Catch, vårt första snus med särskild smaksättning (första Catch-

produkten kom 1984), är vanligast i gruppen medelålders kvinnor som är tidigare rökare.”
6
.  

”Socio-kulturella, upplevelserelaterade, symboliska och ideologiska aspekterna” (Bengtsson 

& Östberg 2011:20).  är begrepp som omfattar konsumtionskulturteorin. Carl Danielsson 

nämner att snusmärket Ettan är populärt på glesbygden, vilket är Swedish Matchs äldsta och 

mest traditionella snus. Från Carls svar går det att få en generaliserande bild av glesbygden 

gällande snusrelaterade frågor och det går att sammanfatta med att glesbygden är mer 

traditionell och stillastående än den urbana miljön när det kommer till snus. Därför går det att 

dra en socio-kulturell slutsats att befolkningen på glesbygden snusar det märket som de är 

mest bekanta med och de är inte lika nyfikna och intresserade av att testa något nytt, i form av 

något smaksatt snus.  Det kan även vara den symboliska aspekten i form av tradition som gör 

att Ettan är populär på glesbygden.  

Göteborgs Prima Fint är ett lössnus med inslag av rök, torkad frukt och nypon. Med tanke på 

att den här tobaksprodukten är mest populär på västkusten, går det att se ett liknade 

                                                      
6Ibid; 29/4-16  
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identitetsskapande med Ettans popularitet på glesbygden. Eftersom Göteborgs Prima Fint är 

ett lössnus vilket är mer traditionellt och klassiskt än påsportioner går även det att koppla till 

en socio-kulturell aspekt. Spekulativt så ser vi även en patriotisk symbolik i namnet på 

snusprodukten, Göteborgs Prima Fint skapar även en bild av produktens exklusivitet.   

Konsumtionskulturteorin blir även intressant i aspekt till att Göteborgs Rapé och General är 

populära i Sveriges storstäder. De båda snussorterna är några av de dyraste som Swedish 

Match producerar, tillskillnad från Ettan så skapas det med jämna mellanrum olika 

smaksättningar till både Göteborgs Rapé och General, de både märkena erbjuder även 

XRANGE-kollektionen som betyder att prillorna är avlånga för att vara bättre anpassade för 

läppen (swedishmatch/snus).  

”Tack vare ny teknologi levererar XRANGE produkter en längre smakleverans och lägre 

rinnighet, jämfört med övriga largeprodukter från Swedish Match” (swedishmatch/snus). 

Utifrån de här uppgifterna går det att utgå ifrån att kundgruppen som väljer dessa 

snusprodukter är mer nyfikna och öppna för att testa en ny produkt. I relation till en socio-

kulturell aspekt, så betyder detta att snusarna i storstadsmiljöer även är mer trendkänsliga. 

Carl Danielsson nämner att de har märkt av en ökad popularitet bland deras småskaliga och 

exklusiva produkter,  en utav  Swedish Match senaste produkter är General Mackmyra, vilket 

är ett samarbete med den svenska whiskey producenten Mackmyra. Likasom att öl och 

kaffetrenden har utvecklas under de senaste åren så menar vi att även whiskey varit en stark 

trend. Genom att snusa General Mackmyra så kan konsumenten tydligt visa att den är 

trendmedveten, samtidigt som att det ger en unik smakupplevelse. Den här typen av produkt 

blir därför ett bra exempel då det sätts i en identitetsskapande kontext. En individs motiv till 

att den valde General Mackmyra kan vara att visa sig trendmedveten, en annans kan enbart 

vara att den rent av tycker om whiskeysmaken. Detta kallar Bengtsson och Östberg för 

symbolisk interaktionsism vilket är ett helhetbegrepp för olika anledningar till varför en 

konsument köper en särskild produkt. Likasom en person som bor på glesbygden köper Ettan 

för att den uppskattar tradition så kan storstadspersonen köpa General Mackmyra för att vilja 

uppfattas som trendmedveten (Bengtsson & Östberg 2011:62-63).  

Som tidigare nämnt så minskar antalet rökare i Sverige och en hel del av dem har istället 

övergått till snus. Detta är självklart en följd av att svenskar generellt blir mer hälsomedvetna, 

Swedish Match har märkt av detta genom att deras smaksatta snus Catch har ökat i popularitet 

http://snus.swedishmatch/
http://snus.swedishmatch/
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hos medelålderskvinnor som tidigare har varit rökare
7
. Det är svårt att spekulera i varför det 

specifikt är medelålderskvinnor som väljer att snusa Catch. Men vad vi kan ta utav av den här  

informationen är att det finns ett genussammanhang. Att snuset är smaksatt kan tolkas som att 

det är mer feminint alternativ, men att det fortfarande tillfredsställer det tidigare 

nikotinbehovet som hon fått från cigaretter. I ett socio-kulturellt perspektiv så behåller 

kvinnan fortfarande sin kvinnlighet och tillfredsställer sitt upplevelsebehov samtidigt som hon 

skapar en ny identitet och självbild i form av att vara mer hälsosam och därmed mer 

trendmedveten.           

 

4.3.3 Strategiskkommunikation/PR 

”Vår bedömning är att våra butiker har varit en stor framgång. Dels har vi skapat en unik yta 

där intresserade snusare kan få lära sig mer om produktinnehåll och historia, dels har det 

blivit en trevlig mötesplats för vuxna snusare där man kan blanda eget snus och gå 

snusblandarkurser eller bara ta en kaffe. Våra butiker har definitivt fyllt ett behov i 

bemärkelsen att besvara ett ökat intresse för produkten, dess historia och karaktär.”
8
 

Michel de Certeau väljer att dela upp begreppet strategiskkommunikation i två delbegrepp 

strategi och taktik, där strategi symboliserar företagets påverkan på deras kunder i form av 

kundkommunikation och taktik är konsumenternas uppfattning av företaget (Falkheimer & 

Heide 2011:149-152). Vad Swedish Match har åstadkommit genom deras snusbutiker är en 

direkt kommunikation med deras konsumenter, vilket var något de saknade tidigare då deras 

produkter uteslutande såldes hos återköpare. I detta fall så använder sig Swedish Match sig av 

strategiskkommunikation som ett verktyg för deras imageskapande. Som Carl Danielsson 

beskriver nedan så skapar detta en direkt relation mellan företaget och kunden. Genom att 

företaget kan besvara eventuella frågor som kunden har, leder det till att mellanrummet 

mellan strategi och taktik suddas ut. Vilket i sin tur leder till att företagets image och 

konsumentens bild av företaget blir mer ömsesidig.   

”Vi sökte efter en yta där vi dels kan berätta mer angående om vårt sortiment och om 

produktinnehåll och historia, dels ville vi möta alla de konsumentfrågor vi fick direkt. Snus 

                                                      
7 Ibid; 29/4-16 

8 Ibid; 29/4-16 
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väcker inte sällan frågor om hälsa med mera, och då ansåg vi att detta sammantaget gjorde 

butikerna till en motiverad investering.”
9
 

Butikerna ur ett PR-perspektiv har haft liknade effekt som det strategiskkommunikativa och 

imageskapande perspektivet. Hur ett företag skapar god PR kan skilja sig drastiskt på grund 

av vad företaget affärsidé är, om de skapar produkter eller tjänster är exempel på hur 

eventuella PR-knep konstrueras olika. Vad en god relation mellan ett företag och dess kunder 

är, så finns det en mer konkret beskrivning,  Ledingham och Bruning beskriver relation på 

följande vis  

”the state which exists between an organization and its key publics in which the actions of 

either can impact the economics, social, cultural or political well-being of the other” 

(Falkheimer & Heide 2011:120).  

Vad butikerna kan göra för Swedish Match konsumenter är framförallt att de skapar en 

gemenskap mellan snusaren och företaget. Denna gemenskap fokuserar framförallt på sociala 

och kulturella aspekter. Det kulturella i form av att det skapas ett mervärde till produkten i 

form av kunskap och information. Som tidigare nämnt så skapar den sociala aspekten en 

ömsesidig relation, företaget får då ett ansikte på deras konsumenter och konsumenterna får 

en mer intim insyn av företagets verksamhet.  

När en god relation har uppkommit, så är det självklart viktigt att upprätthålla denna relation, 

Som tidigare nämnt i studien så har Coombs och Heath samlat ett antal begrepp som beskriver 

hur detta görs: ”Förtroende, trovärdighet, närhet (intimitet), likhet, omedelbarhet, 

överenskommelse, noggrannhet, gemensamt intresse och relationshistoria” (Falkheimer & 

Heide 2011:121). 

Vad butiken bidrar till är framför allt intimitet och likhet i form av att det skapas en 

gemenskap. Gemenskapen går även hand i hand med det gemensamma intresset i form av 

intresse för produkten, men även intresset från företagets synvinkel att bibehålla den goda 

relationen. Detta gör de genom att framstå som trovärdiga och skapa förtroende genom detta.   

”Vi tror att merparten av våra kunder har ett högt förtroende för oss och våra produkter. Vi 

har en egen kvalitetsstandard, GOTHIATEK, som innebär hög produktkvalitet, transparens 

och världens strängaste gränsvärden för oönskade ämnen i vår snusproduktion. GOTHIATEK 

ställer strängare krav på halter av oönskade ämnen än vad Livsmedelslagen stipulerar. Vi 

                                                      
9 Ibid; 29/4-16 
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har en uppskattad Konsumentkontakt där vi får dagliga frågor och våra egna butiker hjälper 

också till med kundservice face-to-face. Vi förstår också att ett tobaksbolag av vissa uppfattas 

som kontroversiellt, och det gör såklart att vi anstränger oss extra hårt för att vara ett 

transparent och välskött företag.”
10

  

Trots att mycket av Swedish Match potentiella förtroende och trovärdighet skapas genom 

butiken så skapar även deras kvalitetsstandard GOTHIATEK transparens och förtroende 

enligt Carl Danielsson. Som tidigare nämnt så har projekt som GOTHIATEK blivit mer 

relevanta i dagens mer medvetna samhälle. GOTHIATEK går att koppla direkt till Ledingham 

och Brunnings teori om personliga relationer, professionella relationer och 

gemenskapsrelationer. Personliga relationer och gemenskapsrelationer är de som är mest 

applicerbara på kvalitetsstandarden, då den både ger förtroende och visar engagemang från 

företagets synvinkel. Vi anser att GOTHIATEK även skapar transparens genom att den ger 

intrycket av att företaget inte har något att dölja, att den beskriver att de har världens 

strängaste gränsvärden för oönskade ämnen i deras produkter visar även på modernitet och 

social utveckling.    

                                                      
10 Ibid; 29/4-16 
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4.3.4 Paradigmskifte   

Paradigmskifte betyder kortfattat att ett företags kommunikation har gått från att ha varit 

centraliserat i företaget till att det har blivit decentraliserat genom att privatpersoner kan 

kommunicera information och personliga åsikter genom användning av sociala medier, 

privatpersonerna kallas för deltagarkultur inom denna kommunikationsteori (Falkheimer & 

Heide 2011:27).   

”Lagstiftningen utgör vår utgångspunkt - och i och med det är det förbjudet att marknadsföra 

tobaksprodukter till konsumenter. Hur stor eller effektiv exempelvis en nylansering blir i 

termer av Word of mouth-effekt är därmed ganska svår att mäta.”
11

   

Som Carl Danielsson nämner så är det väldigt svårt att mäta hur stor påverkan av  

decentraliseringen av kommunikationen har på deras företag. Dock så går det att spekulera 

kring att lanseringen av butiken kan ha varit ett försök till att göra deras kommunikation 

centraliserad igen. Genom butikerna så får företaget makt över vilken kommunikation de 

väljer att sprida.  

”Vi sökte efter en yta där vi dels kan berätta mer angående om vårt sortiment och om 

produktinnehåll och historia, dels ville vi möta alla de konsumentfrågor vi fick direkt. Snus 

väcker inte sällan frågor om hälsa med mera, och då ansåg vi att detta sammantaget gjorde 

butikerna till en motiverad investering”
12

. 

 

Carl beskriver att butikerna blir en plats där de kan möta konsumentfrågor direkt, detta tolkar 

vi som att det minskar den eventuella risken att deltagarkulturen skapar information av egna 

erfarenheter och kommunicerar dem vidare till andra privatpersoner. Butiken bidrar även 

eventuellt till att privatpersoner inte påverkas lika mycket av andra privatpersoners åsikter då 

de faktiskt kan gå till en fysisk plats för att få svar på sina funderingar.  Självklart så minskar 

butikens existens bara risken av att privatpersoner tar information i sina egna händer för att 

kommunicera den vidare, vilket kan leda till tvetydlig information. Jenkins begrepp 

konvergent mediekultur är därför applicerbar på Swedish Match butiker utifrån Carl 

Danielssons kommentarer, då Jenkins menar att gamla kommunikationersverktyg fortfarande 

är relevanta men att de lever i ett samspel med de nya verktygen, exempelvis sociala medier 

(Falkheimer & Heide 2011:27).   

                                                      
11 Ibid; 29/4-16 

12 Ibid; 29/4-16 



40 

 

 

4.3.5 Brandingparadigm och konsumtionskulturer  

”Det är tillåtet att märka produkterna med varumärken som gör det möjligt för 

konsumenterna att särskilja de olika tobaksprodukterna som finns till försäljning. Det är 

tillåtet att marknadsföra våra produkter till våra återförsäljare och i vissa branschtidningar 

som riktar sig direkt till handeln och inte når konsument.”
13

  

Butikerna kan ses som en pelare i ett pågående brandingparadigm. Holt nämner att 

konsumtionskulturen och brandingparadigmet påverkar varandra på grund av att konsumenter 

blir mer kräsna när det kommer till avkodning av branding och reklam (Bengtsson & Östberg 

2011:45). Eftersom Carl nämner att konsumenten inte får nås utav någon direktreklam, istället 

kan kunden nås utav hela företaget genom att besöka butiken. I en tid där vi som individer har 

blivit mer kräsna i vår avkodning av branding och reklam, så anser vi att Swedish Match 

begränsningar i att marknadsföra sig är i deras fördel, då butikerna skapar en konkret och ärlig 

brandingstrategi.  

  

4.3.6 Kommunikationsmål i form av reklam  

”Nej. Butikerna är inte ett komplement till reklam. Vi sökte efter en yta där vi dels kan berätta 

mer angående om vårt sortiment och om produktinnehåll och historia, dels ville vi möta alla 

de konsumentfrågor vi fick direkt. Snus väcker inte sällan frågor om hälsa med mera, och då 

ansåg vi att detta sammantaget gjorde butikerna till en motiverad investering. Vår 

butikspersonal, våra snusexperter, får inte agera påträngande mot konsument (till exempel 

uppmuntra till köp), vi får inte erbjuda rabatterade produkter (”två för en” et cetera) eller 

agera på ett sådant sätt att vi uppmuntrar till tobakskonsumtion. Detta gör att våra 

snusexperter är väldigt sakliga och neutrala i sitt bemötande, vilket vi tror har gett oss en hög 

trovärdighet. Snusbutiken på Kungsgatan är också det av myndigheterna mest kontrollerade 

försäljningsstället av tobak i hela Stockholm.”
14

 

I vår deltagarobservation så upplevde vi ingen direktreklam i butiken i Göteborg eller 

Stockholm, med undantag för ett inglasat podium fyllt av generalprodukter. Trots att vi inte 

upplevde någon direktreklam på vårt besök och Carl Danielsson förnekar att butikerna är ett 

                                                      
13 Ibid; 29/4-16 

14 Ibid; 29/4-16 
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komplement till direktreklam så anser vi att det inte går att förneka att butiken fungerar som 

ett komplement till andra sorters reklam. Vi har därför valt att se på butikerna som en 

reklamkampanj och därmed går det att applicera butiksfenoment på ett antal begrepp som har 

tagits upp i teoridelen.   

Enligt Rosengren och Sjödin så använder företag sig inte bara av reklam i ett säljande syfte 

utan även för att skapa värde till företaget (Rosengren & Sjödin 2011:45-46). Butikens 

affärsmål enligt denna teori kan därför tolkas som att den utvecklar den ömsesidiga relationen 

mellan företag och deras kunder och att detta görs genom att erbjuda en tillräckligt 

behovstillfredställande produkt för kunden. I butikernas fall kan detta vara att de erbjuder 

kunden att göra sitt eget snus eller att de skapar en utvecklad och djupare 

behovstillfredställande produkt för kunden genom att erbjuda en genomgång av snusets 

historik. 

Rosengren och Sjödin tar upp ett antal relevanta begrepp inom reklam som definierar olika 

kommunikationsmål som företaget vill påverka konsumenter med på olika avseenden. Tre av 

dessa begrepp är kännedom, attityd och intention. 

Kännedom 

Begreppet kännedom inom kontexten av reklam fokuserar på att ett företag vill skapa en 

mental tillgänglighet  hos konsumenterna (Rosengren Sjödin 2011: 49-60).  

”Stockholm och Göteborg var logiska val givet städernas storlek och efterfrågan, allt vårt 

snus produceras dessutom i Göteborg och Kungälv. När det gäller Strömstad och Åre beror 

det dels på ett ökat intresse i regionen, dels på att det är där vi har haft kundrelationer som 

skapat de rätta förutsättningarna.”
15

 

Butikernas geografiska placeringar spelar en stor roll för den mentala tillgängligheten, som 

Carl Andersson nämner så var Stockholm och Göteborg logiska val på grund av att de är de 

största städerna i Sverige. Butikernas placering i de både städerna är väl strategiskt 

utplacerade då de ligger på väldigt folktäta adresser. Resultatet av detta kan vara att det 

skapas en igenkänningsfaktor och tillgänglighet, vilket i sin tur kan påverka konsumenten i 

stunden av ett köp.  

Attityd    

                                                      
15 Ibid; 29/4-16 
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 Begreppet attityd inom kontexten av reklam behandlar konsumentens kunskap och känslor 

om en produkt. Kunskapen och känslorna kan dels komma från egna erfarenheter men även 

att en individ påverkas av andras åsikter (Rosengren Sjödin 2011: 49-60).  

”Vår bedömning är att våra butiker har varit en stor framgång. Dels har vi skapat en unik yta 

där intresserade snusare kan få lära sig mer om produktinnehåll och historia, dels har det 

blivit en trevlig mötesplats för vuxna snusare där man kan blanda eget snus och gå 

snusblandarkurser eller bara ta en kaffe. Våra butiker har definitivt fyllt ett behov i 

bemärkelsen att besvara ett ökat intresse för produkten, dess historia och karaktär.”
16

 

Enligt Carl Danielsson så skapar butikerna både kunskap om deras produkter men även 

känslor i form av att det har blivit en trevlig mötesplats för snusare. Att Swedish Match är det 

enda snusföretaget i Sverige som erbjuder butikstjänster spelar även en relevant roll inom 

denna teori, då det inte finns någon konkurrens inom butiksverksamheten, blir därför Swedish 

Match det enda företaget att vända sig till om man vill skapa sig en djupare kunskap via face-

to-face kontakt.   

Intention 

 Intention inom reklam bygger på att skapa ett ”det där måste jag prova”-behov hos kunden. 

Reklamen är inte gjord för att vara direkt säljande utan mer för att skapa en avslappnad 

relation mellan företaget och konsumenten (Rosengren Sjödin 2011: 49-60).    

”Snusproduktion är ett hantverk med en lång svensk historia, och vi har märkt en kraftig 

efterfrågan på att just göra eget snus i våra butiker. Dels kan det säkert ses som en del i en 

större trend, där ”göra själv”-konceptet har blivit populärt, dels upplever vi också ett ökat 

intresse för mer exklusiva snusprodukter”
17

. 

 Som tidigare nämnt ser vi ett samband mellan ”göra själv”-konceptet och många utav dagens 

populära trender, vilket även är något som Swedish Match har anmärkt. Eftersom ”göra 

själv”-konceptet har blivit populärt så går det att dra en parallell till att det skapar ett ”det där 

måste jag prova”- behov hos konsumenten, rent spekulativt tror vi inte att ”göra själv”-

konceptet är något som genererar mycket pengar till Swedish Match utan att det snarare har 

funktionen av att  skapa en bild av Swedish Match som ett modernt och trendigt företag, 

vilket i sin tur resulterar till image-skapande.    

                                                      
16 Ibid; 29/4-16 

17 Ibid; 29/4-16 
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5.Slutsats 

Denna studie har främst behandlat anledningen till varför Swedish Match har lanserat 

snusbutiker på en nationell nivå, samt vad lanseringen har resulterat i ur en kommunikativ och 

kulturell aspekt. De frågeställningar vi utgått ifrån kommer i detta kapitel att besvaras. 

Carl Danielsson menar att anledningen till att Swedish Match har lanserat butiker är för skapa 

en bättre kundkommunikation. Vad vi har kommit fram till i denna studie är att effekten av 

butikerna påverkar företaget på fler sätt än rent kommunikativt. Utifrån vår empiri kan vi även 

se ett tydligt mönster mellan butiken och kultur, reklam, PR och brandingstrategi. Att 

butikerna är placerade i olika delar av landet för att möta en bredare publik samt nå ut till nya 

kunder är en anledning till öppnandet av butikerna.  

Dock så påstår vi inte att det var Swedish Match intention att butikerna skulle fungera på ett 

annat plan en kommunikativt, men vi kan utifrån denna studie spekulera kring att 

butikslanseringen har resulterat i fler positiva påföljder.    

Utifrån våra upplevelser av butikerna i Göteborg och Stockholm så anser vi att butikerna givit 

oss en bättre bild utav snuset som produkt samt Swedish Match som företag. Vilket grundas i 

att vi upplevde god service, kulturell upplevelse i form av att vi gjorde vårat eget snus samt att 

butiken genom ett kommunikativt sätt skapar närhet till företaget, vilket  i sin tur leder till 

imageskapande. Fokusgruppsdeltagarna hade upplevt Swedish Match som något typiskt 

Svenskt vilket resulterar i att Swedish Match image också går att kopplas till Svensk kultur. 

Kommunikativt når butiken även kundens behov då kunden kan skapa sitt eget snus utifrån 

sin egen personliga smak och identitet. 

Likt kaffe och öl som tidigare uppfattats som folkliga produkter ser vi att snuset har fått en 

mer kulturellt acceptans i samhället i och med butikerna. Då vi upplevde butikerna som  

moderna och trevliga samt att de hade en avdramatiserande bild av snuset hälsofarliga sidor så 

kändes snuset som något intressant och roligt. Snuset ses också som ett hälsosammare 

alternativ än rökning, vilket också är en orsak till varför snuset hälsorisker avdramatiseras i 

butikerna. Det går även att se olika trender i samhället där det blir allt mer populärt att 

tillverka egna produkter vilket Swedish Matchs ”göra eget snus” segment behandlar, vilket 

också höjer snusets kulturella status i det avseendet. Även att butikerna upplevs som något 
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typiskt Svenskt höjer snusets status då det lockar turister och nyfikna personer. Vi upplevde 

själva en kulturell förändring av snuset då vi tidigare bara snusat fabrikstillverkat snus och nu 

möttes av helt nya smaker och möjligheter till att skapa eget snus.  

Utifrån analysen så går det att komma till slutsatsen att snus är ett kulturellt fenomen. Vi ser 

även att snus i en viss utsträckning är ett populärkulturellt fenomen, i form av att det bidrar till 

en gemenskap bland snusare emellan. Dock så anser vi inte att snus är ett fenomen som 

påverkar andra kulturella fenomen än, utan att snuset snarare påverkas av dagens kulturella 

trender. Detta grundas i att fler personer än någonsin snusar i Sverige samt att allt fler rökare 

minskar, detta ser vi som en påföljd av den nuvarande hälsotrenden. Vi kopplar även Swedish 

Match ”göra själv”-koncept till de populära mat-och dryckestrenderna. Även de mer 

småskaliga och exklusiva snusprodukterna ökar även i popularitet vilket går att koppla till 

mat-och dryckestrenderna i form av det ökade intresset för ekologisk mat och mikrobryggeri. 

6.Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat kring Swedish Match butiker. Vi valde att avgränsa oss teoretiskt 

till att titta på hur butikerna fungerar ur ett kommunikativt, branding och kulturellt 

sammanhang. Utifrån vårt metodval valde vi att ta en kvalitativ riktning i studien. För 

framtida forskning går det att se på fenomenet ur ett annat metodval samt annan teoretisk ram 

för att få ytterligare bredd i ämnet. Exempelvis genom att använda sig utav en survey 

undersökning ur konsumenters synvinkel, vilket hade bidragit till en kvantitativ studie för att 

få en mer omfattande bild av snuskonsumtionen i Svergie.  

 

Ytterligare går det att undersöka hur Swedish Match behandlar sin begränsande 

marknadsföring på grund av tobakslagarna. Då det skulle vara intressant att se hur de når ut 

till helt nya kunder.  

 

En annan forskning som går att göra kring ämnet är att se hur andra länder ser på den svenska 

snuskulturen, eftersom det skulle vara intressant att få ett utländskt perspektiv som kan 

utveckla snusfenomenets kulturella delar. 
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1. Tobakslagen i Sverige innebär vissa begränsningar för dels kommunikationen mellan 

producenten av tobaksvaror och kunder men även för försäljningen. Hur arbetar 

Swedish Match för att nå ut med nya produkter till nya kunder i relation till 

tobakslagen? 

Den svenska lagstiftningen angående försäljning av snus och tobaksprodukter är med rätta 

mycket strikt och produkten får bara säljas till personer över arton år. Huvudregeln är att all 

marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är förbjuden. Det finns emellertid undantag 

till denna regel, det är bland annat tillåtet att sälja tobaksprodukter och det är tillåtet att på ett 

måttfullt och sakligt sätt informera konsumenterna om produkterna på försäljningsstället. Det 

är tillåtet att märka produkterna med varumärken som gör det möjligt för konsumenterna att 

särskilja de olika tobaksprodukterna som finns till försäljning.Det är tillåtet att marknadsföra 

våra produkter till våra återförsäljare och i vissa branschtidningar som riktar sig direkt till 

handeln och inte når konsument.      

2. Det finns flera olika snusmärken som Swedish Match producerar så som General, 

Göteborgs Rapé, Catch etc. Går det enligt er att se någon kulturell status inom de olika 

märkena och finns det speciella målgrupper man vill nå ut till med de olika 

produkterna? 

Det vi ser är att våra olika varumärken uppskattas av olika målgrupper. Vår äldsta produkt 

Ettan, som inte är smaksatt, är väldigt populär i glesbygd samtidigt som General och 

Göteborgs Rapé är betydligt mer populära i storstäder. Vi har också mindre varumärken, till 

exempel Göteborgs Prima Fint, som har en regional kundkrets i Västsverige. 

En annan potentiell målgrupp för oss är befintliga rökare, som söker ett rökfritt alternativ till 

sitt tobaksbruk och självklart har vi det i beaktande när vi tar fram nya produkter. Till 

exempel så har det visat sig att Catch, vårt första snus med särskild smaksättning (första 

Catch-produkten kom 1984), är vanligast i gruppen medelålders kvinnor som är tidigare 

rökare. 

3. På Swedish Match hemsida beskriver ni snuset utveckling genom århundradena, vad 

vi har förstått av detta så ser det ut som att snuset har gjort en kulturell vandring från 

att ha brukats i högkulturella kretsar för att sedan klassas som mer folkligt. Genom era 

snusbutiker erbjuds kunder en historisk genomgång av snuset samt experthjälp. Hur 

har snusbutikens öppnande bidragit till kommunikationen mellan Swedish Match och 
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era kunder? Samt vad tror ni att era butiker har bidragit till snusets kulturella status i 

dagsläget? 

  

Vår bedömning är att våra butiker har varit en stor framgång. Dels har vi skapat en unik yta 

där intresserade snusare kan få lära sig mer om produktinnehåll och historia, dels har det blivit 

en trevlig mötesplats för vuxna snusare där man kan blanda eget snus och gå 

snusblandarkurser eller bara ta en kaffe. Våra butiker har definitivt fyllt ett behov i 

bemärkelsen att besvara ett ökat intresse för produkten, dess historia och karaktär. 

När det gäller butikernas koppling till kulturell status för snuset så tror vi att det butikerna 

bidrar med är att ge snuset en historisk kontext, något vi får och har fått många frågor om 

både till vår telefonbaserade konsumenttjänst, hemsida, museiverksamhet och från butikens 

besökare. Att Ettan är Sveriges äldsta konsumentvarumärke (etablerat 1822 och registrerat 

1884) är till exempel en nyhet för många, liksom att snustillverkning regleras i enlighet med 

svensk livsmedelslagstiftning sedan 1971 och att det var den gamla tändstickskungen Ivar 

Kreuger som grundade Swedish Match. 

  

4.     Kommunikationstrender påverkas naturligt av samhällets trender. Det senaste 

årtiondet har vi sett en trend där tidigare ganska vardagliga varor så som kaffe och öl 

nu tillägnas mässor, fin-smakar test, bryggtävlingar och annat som kan framhäva 

produktens smaker och status. Går det nu att se en liknande trendprocess hos snuset i 

och med snusbutikernas utvecklande? 

Snusproduktion är ett hantverk med en lång svensk historia, och vi har märkt en kraftig 

efterfrågan på att just göra eget snus i våra butiker. Dels kan det säkert ses som en del i en 

större trend, där ”göra själv”-konceptet har blivit populärt, dels upplever vi också ett ökat 

intresse för mer exklusiva snusprodukter. Trenden mot småskalig exklusivitet, jämför med till 

exempel microbryggerier, har vi noterat även på snusmarknaden. 

  

5. Anser ni att er företags-Image matchar med hur ni tror att era kunder ser på Swedish 

Match? Hur arbetar ni för att få så nöjda kunder som möjligt? 
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Vi tror att merparten av våra kunder har ett högt förtroende för oss och våra produkter. Vi har 

en egen kvalitetsstandard, GOTHIATEK, som innebär hög produktkvalitet, transparens och 

världens strängaste gränsvärden för oönskade ämnen i vår snusproduktion. GOTHIATEK 

ställer strängare krav på halter av oönskade ämnen än vad Livsmedelslagen stipulerar. Vi har 

en uppskattad Konsumentkontakt där vi får dagliga frågor och våra egna butiker hjälper också 

till med kundservice face-to-face. Vi förstår också att ett tobaksbolag av vissa uppfattas som 

kontroversiellt, och det gör såklart att vi anstränger oss extra hårt för att vara ett transparent 

och välskött företag. 

  

6. Finns det några speciella målgrupper ni riktar in er på respektive har snusandet i 

olika grupper ökat eller minskat och i så fall varför? 

Antalet snusare i Sverige ökar, år 2015 nådde antalet snusare strax över en miljon, samtidigt 

som Sverige har färre rökare än någonsin. Det besvarar också delvis målgruppsfrågan, i och 

med att vår viktigaste målgrupp är befintliga rökare, oberoende av kön och ålder. 

  

7. Hur stor del av er reklam anförtror ni till word of mouth? 

Lagstiftningen utgör vår utgångspunkt - och i och med det är det förbjudet att marknadsföra 

tobaksprodukter till konsumenter. Hur stor eller effektiv exempelvis en nylansering blir i 

termer av Word of mouth-effekt är därmed ganska svår att mäta.  

  

8. De flesta företags kundkommunikation har decentraliserats från företaget, i form av 

sociala medier och konsumentens påverkan på andra konsumenter. På grund av 

tobakslagens begränsning av direktreklam, ser ni era butiker som ett komplement till 

direktreklam? 

Nej. Butikerna är inte ett komplement till reklam. Vi sökte efter en yta där vi dels kan berätta 

mer angående om vårt sortiment och om produktinehåll och historia, dels ville vi möta alla de 

konsumentfrågor vi fick direkt. Snus väcker inte sällan frågor om hälsa med mera, och då 

ansåg vi att detta sammantaget gjorde butikerna till en motiverad investering. Vår 



52 

 

butikspersonal, våra snusexperter, får inte agera påträngande mot konsument (till exempel 

uppmuntra till köp), vi får inte erbjuda rabatterade produkter (”två för en” et cetera) eller 

agera på ett sådant sätt att vi uppmuntrar till tobakskonsumtion. Detta gör att våra 

snusexperter är väldigt sakliga och neutrala i sitt bemötande, vilket vi tror har gett oss en hög 

trovärdighet. Snusbutiken på Kungsgatan är också det av myndigheterna mest kontrollerade 

försäljningsstället av tobak i hela Stockholm. 

  

9. Swedish Match har för tillfället snusbutiker i fyra olika städer i Sverige- Stockholm, 

Göteborg, Strömstad och Åre. Hur tänkte Swedish Match med de geografiska 

placeringarna av era snusbutiker? 

Stockholm och Göteborg var logiska val givet städernas storlek och efterfrågan, allt vårt snus 

produceras dessutom i Göteborg och Kungälv. När det gäller Strömstad och Åre beror det dels 

på ett ökat intresse i regionen, dels på att det är där vi har haft kundrelationer som skapat de 

rätta förutsättningarna. 

Bilagor 3, Fokusgrupp 

1.            Vad och varför snusar du det du snusar? 

Repondet (1) det handlar mycket om pengar, snusar general XR, det händer att (1) snusar rapé 

XR med. Denna sort snusar (1) för att den är billigare än vanlig Rapé eller General och den är 

lite smalare än de vanliga Rapé och General så (1) kan ha dom i möten utan att det märks.   

Respondet (2)  Snusar Göteborgs Rapé vit på grund av att han är beroende av snus och känner 

att han kan unna sig Göteborgs Rapé som han anser vara ett kvalité snus och då anser han att 

han kan snusa det han tycker bäst om oavsätt vad det kostar. (2) menar att om man ändå är 

beroende av någonting så är det bättre ifall det är kvalitativt. (2) drar en parallell med chips 

och Ica basics chips jämfört med Estrellas chips, på samma sätt menar han att det är med olika 

sorters snus och att Göteborgs Rapé då har mera smak än andra sorter. 

2.            Varför började du snusa? 

(2) började snusa på grund av att många i hans hockeylag använde snus och han tyckte att det 

var ”en cool grej”. Även på grund av att han tidigare rökt cigaretter men inte ville lukta rök. 

Samt för att det är lättare att snusa under lektioner i skolan och liknande då man slipper gå ut. 
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Nu för tiden snusar han för att det är ett bättre alternativ än rökning och för att det är ”en 

härlig känsla”. 

(1) började snusa för att hans närmsta vänner gjorde det och för att det verkade vara en 

spännande grej. Under alkoholkonsumtion testade han emellanåt snus och fortsatte med det 

även fast han inte tyckte det var speciellt gott. Även (1) rökte innan och bytte rökningen till 

snus. (1) tog även mini snus innan möten för att få en kick eller som en kul grej, men sedan 

”fastnade han” för snusandet. (1) säger själv att han inte började snusa av hälsoskäl utan på 

grund av att vänner gjorde det. ”psykologiska aspekter” sociala anledningar och för att känna 

en viss gemenskap. Dock inte för att känna tillhörighet till gruppen utan för att det var 

spännande att testa och för att det fanns många som snusade runt honom, ”det var en nice grej 

att göra”. (1) kände inget grupptryck eller press mer en tillhörighet och gemenskap. 

(2) tyckte det verkade vara ”soft” och han säger att alla som snusade verkade ha det ”soft”. (2) 

började heller inte snusa av hälsoskäl utan det har på senare tid blivit ett hälsoskäl säger han. 

Båda säger att hälsoskälen kom senare och att snus är ett bättre alternativ än rökning och det 

är en anledning till att de fortfarande snusar. (1) slutade röka och började snusa, sen slutade 

han snusa och började röka, detta under olika tillfällen och sammanhang, utomlands rökte han 

då snus inte gick och få tag i. 

Båda två har en romantisk bild av snuset varav (2) säger att alla snusare har en romantisk bild 

av det. (2) säger att en snus efter maten är något som bara en snusare kan förstå hur skön 

känsla det är. (1) säger att det är en känsla som aldrig går över, även när man inte snusat på 20 

år och man ser en som snusar så menar han att man blir lite avundsjuk. (1) säger att det är en 

förmån man har som man, att snus är något man får ha bara mellan snuset och mannen att det 

är ett starkt speciellt band. (1) ”ser en tydlig genus koppling i det” (1) menar att snus är en 

extra relation. Om man har en sambo som inte tycker om snusandet så fortsätter man ändå för 

att det är som en extra relation då som är också viktig att upprätthålla. (1) tappar bort vad han 

skulle säga. 

3.            Vart köper du ditt snus? 

(2) säger att 9 av 10 fall köper han snus på 7-eleven sen 1 av 10 fall på Coop, (2) säger där det 

finns att få tag på när snuset är slut. (1) under sin studenttid gick han ofta till Lidl men det 

berodde på att det låg nära, men det var billigare på Lidl så då kunde han tänka sig att gå 

några extra meter på grund av det. Nu mer köper (1) oftast på hemköp. (1) berättar om sin 
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kollega Petter ifrån Norrland som har gjort en ”deal” med sin flickvän/sambo att han bara får 

snusa portion under veckodagar. På fredagen går Petter och köper en dosa lössnus vid tretiden 

som han avvaktar med att öppna tills han slutar. Det blir som en ritual för Petter att när han 

slutar jobbet och öppnar lössnuset så börjar helgen för honom säger (1). Petter får bara snusa 

lös under helgen för sin flickvän/sambo. Då menar (1) att det är paradoxalt eftersom det är 

Petter och hans sambo träffas och hon tycker inte om när han snusar lössnus. Petter längtar 

under veckodagarna till helgen säger (1). (1) säger att det är nog vanligare att snusa löst i 

Norrland än i Stockholm och att Petter ”skiter i vad andra tycker”. (1) säger att några av 

anledningarna till varför ingen snusar lös är för att det är ”äckligt, det rinner, du kan inte ha 

det i sociala sammanhang, det är trashigt, det är inte alls sofistikerat, man kan inte snusa 

lössnus och vara en människa i näringslivet med ett seriöst jobb”. 

  

4.      Ser du en kulturell statusförändring hos snuset från att du började snusa till 

dagsläget?    

(2) ju äldre man blir desto fler ser man som snusar och om man kollar på olika personer som 

snusar så ser man att olika typer av människor snusar olika typer av snus. (2) säger att folk 

som bor i staden med bra utbildning och jobb kanske upplever snuset som något mera trendigt 

och att snuset kanske är mera accepterat bland dessa människor. Att det är något ”uptrending” 

inom ”vår demografi”. (1) säger att när han ibland sitter på kundmöten så ligger det ofta 

snusdosor framme på bordet, även högt uppsatta tjänstemäns dosor ligger framme säger (1). 

Båda anser att snus är något som är socialt accepterat. (1) säger att vissa grupper av snusare 

ger ett ”lökigt” intryck. (1) säger att han känner ofta att han inte vill slänga upp en snusdosa 

av den anledningen, framförallt i möten med tjejer men att när han är bland män så känner (1) 

att det är mera okej att slänga upp en dosa snus. (2) håller helt med (1) om det. (2) säger att 

under dejtsammanhang kan det uppfattas som äckligt med snus säger (2). (2) säger att det är 

”osexigt”. (1) håller med (2) om det och tillägger att i möte med kvinnor så är cigaretter mer 

accepterat. 

(2) säger att vid möten på jobbet, oavsett om det är högt uppsatta chefer eller liknande så är 

det helt accepterat att ta upp en snus och att det till och med kan leda till en ”bromance” 

mellan personerna på mötet. (1) tillägger att om man sitter med en snus på ett möte bland 

andra snusare så kan det hända oberoende av karriärstatusar inne i rummet, att snusarna 

förenas på en gemensam nivå då en chef ibland kan fråga en ”vanlig anställd” om en snus, 

och på så sätt förenas de två på en gemensam statusnivå i deras snusgemenskap. (1) berättar 
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om ett tillfälle han var på Café Blåbär och då en av de anställda kommit fram till honom och 

sagt snällt ”oss snusare emellan skulle jag kunna få ta en snus av dig för jag jobbar idag och 

glömde köpa en dosa innan jobbet?” varpå (1) svarar att han direkt upplevde en enorm 

medkänsla för den anställde som glömt köpa snus och (1) säger att han därför av medkänsla 

kunnat ge den anställde på Caféet hur många snus som helst. För (1) vet hur jobbigt det måste 

vara för cafépersonen att inte ha något snus med sig till jobbet. På så sätt menar de båda 

intervjupersonerna att det finns en gemenskap mellan snusare, att de ömkar för varandra. De 

säger att snusare är en ”community” och (1) säger att det är en ”sub-kultur” vilket (2) också 

håller med om. (2) säger att folk som snusar kanske är mer benägna att skänka pengar till de 

som inte har råd att snusa eller råd att köpa snus för dagen. (2) fantiserar om en bil som åker 

runt till olika snusare som inte haft råd eller hunnit snusa och då ge dem snus som en slags 

räddare i nöden bil. Han tror att snusare hellre skulle skänka pengar och sponsra en sådan bil 

och som ser till att alla snusare har snus än att snusare skulle skänka pengar till annan 

välgörenhet.  (2) lägger därefter till ett ”nästan!”. 

 

5.      Om du bestämmer dig för att testa en ny snussort, vad går du efter då i ditt 

sökande efter den nya sorten? Vad får dig att välja just den? (Word of mouth?) 

(2) håller med om att det har mycket med word of mouth att göra i val av eventuell ny 

snussort. (1) håller också med om det och lägger till att han känner en på Swedish Match och 

när (1) har hälsat på denna vän så händer det att vännen på Swedish Match rekommenderar 

(1) en ny snusprodukt. Då händer det att (1) testar den och uppskattar den varpå (1) vill dela 

med sig av sin nya ”upplevelse” till andra vänner (som i sin tur är word of mouth). (1) säger 

att han testat ett snus kallat Mackmyra som han rekommenderat andra vänner om ”speciellt de 

vänner som gillar whiskey såklart”. 

 

6.  Vad är Swedish Match för dig?   

(1) tycker Swedish Match ger en diffus bild av snus. (1) säger att när han hör Swedish Match 

så tänker han inte på snus utan på de klassiska tändstickorna. Sen säger (1) att han har blivit 

lite in doktorerad  av vänner som jobbar på Swedish Match. (1) rättar sig själv och säger vän i 

singular som jobbar på Swedish Match. Tack vare denna vän så har (1) allt mer börjat 

associera Swedish Match med snus. Men utöver det så tycker (1) att tändstickorna är den 

klassiska bilden av företaget. 
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(2) associerar Swedish Match med snus och han ser det lite som en kvalitetsindikator. Han ser 

Swedish match som ett traditions stabilt märke med någon form av kvalitetsindikator 

 

7.  Har du varit inne i en av Swedish Match snusbutiker 

Båda har besökt en av Swedish Match butiker varav (2) beskriver att det är var ”fantastiskt” 

och att ”det är kul att konceptualiserat  snuset” och (2) säger att det är ganska ”intengable 

good” och det gör det mera ”intengable” med bilder som är kopplade till profiler de har. (2) 

gör en jämförelse med ölen Norrlands Guld reklam och att de är kopplade till någon form av 

”settings” och ”social miljö” mycket koppling till natur också säger (2) och ”Svenskhet”. (2) 

säger att han fick en ”fräsch” bild av snus och han säger att det faktiskt finns en del ”meta 

värden” i snus. (2) säger igen att han fick en bättre syn på snus efter att han har varit i butiken. 

(1) säger att han också upplevde en ”svensk” känsla inuti butiken men att (1) också upplevde 

det som en ”turistverksamhet”. (1) säger att varje gång han har med sig kollegor ifrån andra 

länder (1) (Holländare till exempel) tar han ofta med dem dit och visar dem, på grund av att 

de ofta är nyfikna på vad snus är. (2) tillägger att det är på grund av att man kopplar snus som 

en svensk grej. (1) håller med (2) och (1) säger att ”man” kopplar butiken mer som en 

turistattraktion än som en försäljningsgrej (2) håller med och tillägger att han inte uppfattar 

butiken som ett försäljningsställe för han skulle aldrig själv gå dit för att handla snus, (2) har 

bara varit där en gång säger han. Ingen av dem har tagit ”dagens prilla” som är ett erbjudande 

butiken har. Ingen av dem har heller testat på den historisk genomgången av snus som butiken 

erbjuder och de har heller inte testat på att göra ett eget snus säger de. (1) säger att det kan 

vara kul för folk som inte är från Stockholm att kanske testa det. (2) säger att ”man gillar ju 

folk som är väldigt passionerade” och att det är det som är ”det viktigaste hos personalen där 

att de är passionerade snusare”.   

 

8.           Att man kan göra sitt eget snus i butikerna, tror du att detta är i 

vinstdrivande syfte eller kan det vara ett sätt för företaget att se vad kunderna 

vill ha och utveckla nya snusprodukter från efterfrågan, kan man se någon trend 

likt öl eller kaffe, går det att se något trendmönster?  

(1) säger ”jag är en kille som gillar att outsourca grejer” han fortsätter ”och även i det här 

fallet så känner jag inte för att lägga ned tid eller energi på att göra mitt eget snus, utan jag 

litar på andras förmåga att göra snus” säger (1).  (2) säger att han skulle tänka sig att göra eget 

snus som ”en kul grej” (2) säger sen att han absolut inte skulle tänka sig att göra eget snus på 



57 

 

regelbunden basis och använda det som sitt snus. (2) säger att han inte tycker att det är kul att  

göra snus själv, mer än att han tycker det är en kul grej att testa vid något enstaka tillfälle. (2) 

säger också att det är kul att testa att göra saker själv för att se hur det går till men inte att det 

är något han vill hålla på med i längden. (1) säger sen att han hade två vänner ifrån plugget 

som hade en idé om att göra eget snus som de sedan sålde vidare. (1) säger att hans vänner 

ifrån plugget importerade grejer så som tobaksblad. 

 

9.  Tror du att det finns en trendliknelse i snus med tex hur trenden med öl och 

kaffe har utvecklats, med tanke på att utbudet har ökat och att man till och med 

kan göra sitt eget snus? 

(2) svarar att han tycker det är kul med nya produkter. Han säger att han gillar när han öppnar 

sin kyl och ser något nytt, inget som han tror är generellt för alla snusare. Men att kanske en 

ny innovativ lösning som snussorten Lundgrens med det locket kan (2) tycka är roligt. När 

han ser något nytt och innovativt i en produkt. (2) tycker det är kul med Göteborgs Rapé 

summeredition och att testa det. (2) säger att det ändå finns vissa SP material som påverkar 

hans beslut vid köp. (2) säger att ungefär var 25e dosa så är det kul att testa något nytt. (2) 

tillägger också att i slutet av månaden är det vanligare att han köper snussorten Kaliber (som 

är en billig snussort) när han i slutet av månaden känner att han inte har samma möjlighet att 

spendera lika mycket på snus längre. (1) säger efter han fått en dosa Knox och att en av (1) 

prioriteringar är att han köper en dosa General vit portion och vid var 8e dosa så köper (1) en 

dosa Rapé för omväxlingens skull. Utöver det så säger (1) att det är en utav de viktigaste 

prioriteringar han gör är att köpa kvalitativt snus som (1) själv anser vara kvalitativt. (2) säger 

att han uppskattar att snusare har ”ups n downs” i kvalité av snus. (2) kan uppskatta att snusa 

Kaliber i några dagar för att sen få en General snus. (1) håller med (2) och tillägger att när han 

inte hade likviditeten så snusade han själv Kaliber och köpte stockar med Kaliber. (1) 

fortsätter och säger att när han väl fick likviditeten så kände han en ”up-lift” i livet av att gå 

ifrån Kaliber till General. 

(1) tycker att det känns som en osmidig lösning att köpa stockar med snus ifrån internet då 

han säger att han inte vet hur han ska göra. 

 

10.  Hur tror du att butikerna verkar ur ett kommunikativt/branding koncept? 
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(1) säger att han tror att Swedish Match fyra olika butiker är väldigt strategiskt utplacerade. 

(1) säger att en anledning till att en butik ligger i Göteborg beror på att det är populärt med 

snus där, Butiken i Strömstad är placerad där för att nå en norsk publik tror (1), Butiken i Åre 

tror han är placerad där för att nå ut till en internationell publik (2) tillägger att han tror att 

butiken i Åre är placerad där för att skidåkare nog snusar mycket och att det finns mycket 

norrmän även i Åre säger båda. Sen säger (1) att Swedish Match lätt skulle kunna sätta upp en 

butik i Lappland någonstans för att han tror det är mycket turister som åker dit ifrån 

exempelvis Nederländerna, Tyskland eller Polen. (2) fortsätter och säger att han ser det som 

”intengible good” att butikerna är ganska så lika varandra egentligen, han säger att det 

självklart mycket värde i själva ”brandinget” och respektive snusmärke, sen fortsätter (2) och 

säger att det handlar mer om att ”branda” Swedish Match produkterna och på så sätt ”branda” 

Swedish Match. (2) säger att de säkert vill profilera företaget också med hjälp av butikerna 

men att det främst handlar om att personifiera snuset. 

11.  Är du intresserad av de småskaliga och exklusiva snusprodukterna så som 

General Mackmyra? 

(2) säger att han ”kör Lundgrens” ibland och han anser att den är lite exklusiv. (1) tycker att 

det är intressant när det händer nya saker inom snus. Men (1) säger att han mest nog bara 

testar det i så fall, men att han håller sig till det han snusar vanligen. 

 

12.  Vilka snusmärken anser du ha högst status? 

(2) säger att när det kommer till de där klassiska märkena så finns det inget som kan ”beat that 

shit”, han säger att man absolut kan testa någon ny kul sort utan att förlora status och att det 

kan vara en rolig grej som man kan ”snacka om”. (2) säger sen att det aldrig kan vara mer 

status att ”kasta” upp en Röda lacken än att ”kasta” upp en General eller Göteborgs Rapé (1) 

håller med (2) om det. (2) säger att det finns nåt i det tidlösa hos de märkena. (1) jämför snus 

med bilmärkena Rolls Roys och Bentley och att det ”kvittar” i hur gammal bilen är så 

kommer dessa bilar att alltid vara så pass klassiska att du inte kan jämföra dem med andra 

bilar. (1) tycker att den klassiska snusen General är mera trendig än snusorten Mackmyra. (2) 

tycker att de klassiska snusmärkena är tidlösa och fungerar i alla situationer och att det är 

därför de märkena har mest status. 

Båda tycker att det är en sorts community att snusa (speciellt (2) ). (2) säger att om han möter 

två främmande personer varav en utav de är snusare så känner han direkt en större gemenskap 

med främlingen som snusar än med den andre. 
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 (1) säger att om han skulle vara på ett kundmöte och bara dosorna låg på bordet så skulle han 

koppla Generalen och Rapén med att de skulle tillhöra chefer för de känns mer högstatus, 

Mackmyra dosan tillhör en person som bara testar den men att den personen egentligen snusar 

General vanligtvis säger (1), för att han vill vara cool eller häftig och tycker det är kul att 

testa. (1) anser att Ettan är ett väldigt klassiskt märke och tillhör en väldigt inbiten snusare 

som har snusat sedan han var tolv. Medans Kalibern på kundmötesbordet tillhör en 

låginkomsttagare. (2) tillägger att Knox känns som ett arbetarsnus. (2) säger att det finns 

”rookie” kontra ”veteran”-snus, en rookie snusar summer edition medans en veteransnusare 

kanske snusar lössnus istället och tycker att summer edition är för rookies. 


