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FÖRORD
E

nligt tobakslagen är det endast
tillåtet att marknadsföra tobak på
försäljningsställen och då får marknadsföringen inte vara påträngande,
uppsökande eller uppmana till bruk.
Verkligheten är dessvärre en annan.
Förbudet har tvingat tobaksbolagen att
hitta nya kanaler att marknadsföra sina
produkter. Detta är en kartläggning
av förekommande marknadsföring av
tobak i tre sociala mediekanaler på
internet. Kartläggningen fokuserade
endast på tre sociala nätverk, Facebook, Twitter och youtube, utgick från
ett begränsat antal sökord och utfördes
under en begränsad tid, ändå kan vi
konstatera att tobaksbolagen bryter
mot tobakslagen, att marknadsföring

förekommer och att tillsynen inte fungerar. Utländska och svenska tobaksföretag kommunicerar produktlanseringar,
reklam och imageskapande bilder
och filmer på sidor och på konton
som helt saknar åldersreglering. Detta
gör att barn och ungdomar riskerar
att exponeras för tobaksfrämjande
marknadsföring i kanaler där vi vet
att 91 % av alla 12-20-åringar vistas.
Tobakslagen uppnår inte sin potential.
Det behövs nya krafttag mot marknadsföring av tobak på internet. Införande
av neutrala paket, ökad tillsyn och
skärpt tobakslag!
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BAKGRUND
TOBAKSLAGEN &
MARKNADSFÖRING
AV TOBAK
I

nnan det infördes en tobakslag i
Sverige fanns det enbart riktlinjer och
överenskommelser av olika slag som
berörde tobak. Sedan Tobakslagen
(1993:581) trädde i kraft den 1 juli
1993 har den skärpts och kompletterats med nya regler. Rökfria skol- och
arbetsmiljöer, 18-årsgräns vid köp av
tobak, varningstext och innehållsdeklaration, rökförbud i inomhusserveringsmiljöer är bara några exempel på
regler som tillkommit, främst i syfte att
förebygga tobaksbruk bland unga (1).
Vad säger då Tobakslagen angående
marknadsföring av tobak? När det gäller regler för marknadsföring av tobak
så är det endast tillåtet att sälja tobak
vid försäljningsställen, som till exempel
butiker och försäljningshemsidor på

internet (2, 3). All typ av reklam, även
sponsring, som försöker främja tobakskonsumtion och ge en positiv bild av
tobak är däremot förbjudet. Trots detta
förbud är vekligheten en annan.
Vanligtvis brukar polisen och kommunerna tillsammans bedriva tillsyn
av butiker som säljer tobak, vad gäller
reklam och försäljning till minderåriga
(1). Sådan tillsyn bedrivs uppsökande.
Det som är svårare att kartlägga är
den typ av marknadsföring/dold
marknadsföring som tobaksbolagen
bedriver via internet och i de ”nya”
sociala medierna, som på senare tid
har blivit allt vanligare. Konsumentverket som har centralt tillsynsansvar för
marknadsföring av tobak anser att det

finns svårigheter med att bedriva tillsyn
på internet och i sociala medier (3), att
man därför måste hitta nya metoder för
att fånga upp och granska den reklam
för tobak som finns och bedrivs där.
Det finns idag flertalet internationella
studier som visar hur tobaksbolagen
använder sig av nya sociala medier
som Facebook, Twitter och YouTube
som kanaler för att marknadsföra sina
produkter. På grund av att tobakslagen
reglerar och begränsar möjligheten att
marknadsföra tobaksprodukter tvingas
tobaksbolagen att hitta nya och dolda
metoder för att fortsatt nå ut med sin
marknadsföring (4, 5), där internet och
sociala medier är ett bra exempel.
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REGERINGSUPPDRAGET
Regeringen har tillsatt en särskild utredare från Socialdepartementet för att
driva uppdraget Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt
tillsyn och ålderskontroll vid e-handel
och hemleverans av alkoholdrycker.
Uppdraget ska redovisas den 1 april
2013, och anledningen till varför en
utredning ska utföras är;
•

Kartlägga omfattningen och på
vilket sätt som marknadsföring av
alkoholdrycker riktar sig till konsumenter.

•

Kartlägga i vilken omfattning barn
och ungdomar exponeras för
marknadsföring av alkoholdrycker
och tobak via digitala medier och
tv (inklusive beställ-tv), och vilka
metoder som används.

•

Analysera förutsättningarna för att
bedriva central tillsyn av gällande
regler för marknadsföringen av
alkoholdrycker och tobak.

•

Utreda hur tillsyn av e-handel och
hemleverans av alkoholdrycker till
konsumenter bör bedrivas och om
ålderskontrollen behöver säkerställas.

Följande rapport kommer enbart handla om tobak, alkohol är därmed alltså
exkluderat i detta arbete.
SOCIALA MEDIER
Internetanvändandet har idag ökat
explosionsartat och skillnaden i internetanvändande mellan den rikare och
den fattigare delen av världen minskar
(4). Från att i början varit en saklig
informationskälla är internet numera
en interaktiv och konsumentdriven
plattform (6, 7). Facebook, Twitter
och YouTube är exempel på sådana
sociala plattformar där människor idag
förutom att kolla på videoklipp och ta
till sig information även kan dela med
sig och sprida personliga innehåll,
som till exempel videoklipp, bilder,
information. Enligt studien ”.se Svenskarna och internet 2012” som har tittat
på Svenskars aktivitet och vanor på
internet, så ägnar sig 91 % ungdomar,
12-20 år, åt sociala nätverk (8). Då
dessa sociala medier till stor del används av unga personer utgör det en
relevant marknad för tobaksindustrin,
då 9 av 10 rökare börjar innan de fyllt
18 år (9). Det finns bland annat studier
som visar att tobaksbolagen British
American Tobacco och Swedish Match
har marknadsfört sina produkter i de
sociala medierna Facebook och YouTube (11, 12). På Facebook har British
American Tobacco anställda upptäckts

göra PR genom att skapa och administrera grupper, gå med i sidor som
fans och dela bilder på evenemang/
partyn och deras produkter (12). Efter
en undersökning på YouTube visade
det sig att det fanns flera videofilmer
som främjar användandet av snus
från tobaksbolaget Swedish Match.
Filmerna skildrar hur tillverkningen
av snus går till, hur det används samt
en historisk beskrivning av snuset och
olika Swedish Match produkter (13),
samtidigt finns det inga begränsningar
som hindrar minderåriga att se dessa
filmer. En anledning till varför tobaksbolagen många gånger kommer undan
med denna sorts marknadsföring trots
förbud är för att det inte alltid finns
tillräckligt med bevis på att det är de
som ligger bakom innehållet (4). Då
de traditionella medierna som tv, radio
och tidningar har hårda lagar och
regler när det gäller marknadsföring
av tobak, så tvingas tobaksindustrin
att hitta nya sätt att marknadsföra
sina produkter på (13). På grund
av internetvärldens utveckling är det
nödvändigt att hitta nya lösningar och
metoder för att kunna motverka den typ
av marknadsföring av tobak som idag
sker via sociala medier på internet.
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FACEBOOK
Facebook grundades i februari 2004
och är en social webbplats som
hjälper människor att bland annat
kommunicera med vänner, familj och
arbetskollegor (14). På senare tid
har även företag och organisationer
börjat se fördelarna med Facebook, då
tjänsten är ett smidigt sätt att nå ut till
människor, det vill säga till potentiella
kunder (14). Användarna av Facebook
är idag i alla åldersgrupper världen
över (12). Kommunikationen sker
främst genom text, bild och videoklipp,
där användarna kan dela med sig av
innehåll samtidigt som de kan ta till
sig andras inom ens nätverk. Personliga konton, sidor och grupper är de
vanligaste kommunikationssätten på
Facebook. Sidor används ofta av företag, organisationer och kändisar, för
att nå ut med information. Grupper är
till för Facebook-medlemmar med gemensamma intressen, ett forum där de
enkelt kan hålla kontakten med varandra. I mars 2012 noterades Facebook
för över 900 miljoner användare varje
månad, och är idag en av världens
tio största webbplatser räknat i antalet
användare (13).
TWITTER
Twitter grundades år 2006 i San Francisco, USA, och är en internetbaserad

social nätverkstjänst (15, 16). Twitter är
huvudsakligen en form av mikroblogg,
där användarna antingen själva kan
skriva och/eller läsa andras textmeddelanden, som kallas tweets, och som
får högst bestå av 140 tecken (16). Det
går även att infoga bilder och videoklipp i dessa tweets. Sedan starten har
Twitter blivit allt mer populär och idag
kan Twitter även ses som en snabb
nyhetsförmedlare. Enligt en studie som
har tittat på världens 10 mest besökta
webbplatser under en tremånadersperiod från 2011, så låg Twitter på
nionde plats vid undersökningen (17).
Hur många användare som Twitter
totalt sett har hålls dock hemligt (16).

åren, och i maj 2010 visade det sig
att YouTube hade över två miljarder
visningar om dagen (18). Majoriteten
av användarna på YouTube är unga,
där studier har beräknat att 21 % av
användarna är 17 år eller yngre (20),
och enligt analysföretaget Alexa är
YouTube världens tredje största webbplats (17).

YOUTUBE
YouTube är en webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp som
grundades i februari år 2005 (18, 19).
Tanken med YouTube var till en början
ett forum där privatpersoner kunde
dela med sig av egenproducerade
videofilmer med varandra, men idag
domineras webbplatsen av professionellt inspelat material i form av bland
annat musikvideor, utdrag ur tv-program och serier. Fler och fler företag
och organisationer, som till exempel
tobaksbolagen, har börjat inse fördelar
med YouTube som annonsplats. Antalet
videoklipp som laddas upp och tittas
på har ökat explosionsartat genom
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SYFTE

OCH
METOD

yftet med den här rapporten är
att genomföra en kartläggning av
förekomsten av marknadsföring av
tobak i de sociala mediekanalerna Facebook, Twitter och YouTube, och sätta
den egna kartläggningen i relation till
befintliga studier om marknadsföring
av tobak på internet samt i relation till
tobakslagen.

S

tre sociala mediekanaler, Facebook,
Twitter och YouTube, under perioden
23 oktober – 12 november år 2012.
Eftersom varje social mediekanal är
uppbyggd och fungerar på olika sätt
så kräver de enskilda inkluderings- och
exkluderingskriterier, men utgångspunkten har varit densamma, att använda
samma sökord för alla tre kanalerna.

METOD

De sökord som har använts för
att kartlägga varje mediekanal är
namn på ett antal snus- och cigarettvarumärken som är populära bland
ungdomar i Sverige, och som kommer
från de största tobaksleverantörerna i
landet, Phillip Morris, British American
Tobacco, Japan Tobacco International,
Swedish Match, Fiedler & Lundgren
och Imperial Tobacco Group. Max tre
populära varumärken bland unga har
sedan valts ut från varje leverantör, och
de sökord som har använts är följande;
Marlboro cigarettes, Marlboro Gold,
L&M cigarettes, Lucky Strike click &
roll, Pall Mall red, Blend, General snus,
Göteborgs Rapé, Catch snus, Granit
snus, Mocca snus och Skruf snus.
Sökordet med varumärket Blend, från

Denna rapport är delvis en litteraturstudie och dels en empirisk studie.
Faktaunderlaget för studien har bland
annat hämtats från Tobakslagen
(1993:581), regeringsuppdraget;
Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och
ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker samt vetenskapliga artiklar och tidigare forskning
kring ämnet marknadsföring av tobak
via sociala medier. Den empiriska
delen av rapporten består av en egen
kartläggning, för att undersöka på vilket sätt tobaksindustrin utnyttjar sociala
medier för att bedriva sin verksamhet
på. Kartläggningen genomfördes på

Japan Tobacco International, gav inga
relevanta träffar i någon av kanalerna,
därför har märket exkluderats och
presenteras därmed heller inte i resultatdelen i denna rapport.
Det som skulle undersökas på
Facebook var funktionerna sidor och
grupper, vilken sorts information som
delades, om det förekom någon form
av marknadsföring av tobak i dessa.
Av sökträffarna för varje sökord valdes
sedan de 10 första sidorna respektive
grupperna, slutna grupper inkluderat,
på träfflistan för att granskas närmare.
Sidorna fick man ”like”-a för att se den
information som finns och publiceras
på sidan, och innehållet i de öppna
grupperna var offentliga. I de slutna
grupperna kunde endast gruppmedlemmarna observeras, och för att bli
medlem krävdes ett godkännande av
gruppernas administratörer.
Vid kartläggningen av Twitter gav
de tidigare sökorden som har använts
endast två konton som var intressanta
och som gjorde reklam för tobak. I övrigt gav sökorden inga relevanta träffar
(det vill säga att inga träffar innehöll
sökorden) eller inga träffar alls. De
träffar som ändå kom upp hade ofta
några eller inga tweets alls, och kontoägarna var också okända. För att
få mer relevanta träffar på Twitter har
därför en annan sökmetod tillämpats,

som kallas för ”hashtag”. Hashtag som
kännetecknas av ett # innan ett ord
delar in ord i kategorier, som liknar ett
klassificeringssystem. När man söker
på ett ord via hashtag på Twitter så
visas alla tweets som innehåller det
ordet under en tidsperiod. Med hjälp
av denna sökfunktion har två sökord
valts ut, ”General snus” och ”cigarette
brands”, för att se vad det pratas om
tobak i den här kanalen. Av sökträffarna som gavs för dessa sökord valdes
sedan de konton som misstänktes göra
reklam för tobak ut för att granskas
närmare. Vidare så granskades de 50
senaste tweetsen i dessa konton för att
se vad det skrivs om tobak på Twitter.
På YouTube ställdes först sökinställningarna in så att videoklippen presenterades efter relevans på träfflistan,
med det menas att sökorden skulle
finnas med i videoklippens titel. Av
sökträffarna för varje snus- och cigarettmärke valdes sedan de 10 första videoklippen på listan för att undersökas
noggrannare.
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RESULTAT
FACEBOOK
Vad gäller marknadsföring av cigaretter via Facebook var märket Marlboro det mest populära. Det som fanns
mest ut av på sidorna och grupperna
på Facebook var bilder på Marlboro
produkter i olika former, som t.ex.
bilder på cigaretter, förpackningar,
människor som röker och även från
motorsport, framförallt Formel-1. Rökning framstods ofta som något ”coolt”
i de här bilderna, då det var stora
bilder med stor text och många bilder
på olika människor med en cigarett i
munnen. Förutom bilder kommunicerade sidorna även med text med sina
följare, men det förekom i mindre omfattning. Det som sidorna ofta skrev var
information och lite historia om märket
Marlboro, frågor som vilka Marlboroprodukter som folk gillar mest etc. Även
sidornas besökare gjorde inlägg och
det kunde handla om det mesta, som
till exempel bilder, frågor och påståenden relaterat till Marlboro. Inläggen på
sidorna från besökarna var inte enbart
på engelska utan det förekom en rad
olika språk, vilket gör det svårt att tolka
vad som skrivs. Alla sidorna för märket

Marlboro var på engelska förutom
en sida och en av grupperna. I en av
grupperna för Marlboro har en person,
som även är gruppens administratör,
delat en länk flertalet gånger till en
e-handelsbutik som erbjuder cigaretter
till lågt pris. På en annan sida för Marlboro Gold har sidan, som ett företag
står bakom, delat en länk flera gånger
till sin hemsida www.mangogold24.
com, som är en internetbutik med
billiga Marlboro produkter men även
andra tobaksprodukter finns. Sidan har
även lagt upp en bild med text som gör
reklam för sin hemsida där det står;
”Order NOW any items for more than
EURO 99-, and receive 1 Box Cigarettes FOR FREE !!!!!”
Innehållet som fanns för sökorden
Pall Mall red, L&M cigarettes och Lucky
Strike click & roll gav likvärdigt resultat,
det var fortsatt bilder på cigaretter och
förpackningar som fanns på sidorna
och i grupperna för dessa märken,
men i mindre utsträckning. På en av
sidorna för Lucky Strike click & roll
delade sidan flera korta videoklipp på
gamla reklamfilmer för L&M.

När det gäller snuset förekom en del
tobaksfrämjande reklam och innehåll,
framförallt på sidorna med sökorden
General Snus och Göteborgs Rapé.
Den första sidan för General Snus som
fanns på träfflistan vid sökningen är
deras officiella sida på Facebook. Här
finns det mycket publicerat som General Snus själva står bakom, som till exempel länkar till bloggar, erbjudanden
till tävlingar med vinstchanser, bilder
på partyn/evenemang som är sponsrade av General Snus samt bilder på nya
produkter från General snus med mera.
På en annan sida för General Snus
delar sidan en länk till en online-butik
som säljer varor för att producera eget
snus, dessutom lägger sidan upp ett
videoklipp som visar hur man själv kan
tillverka snus. På sidan står det också
angivet vem som administrerar sidan,
men när man väl går in på personens
sida så finns det ingen offentlig information. På Göteborgs Rapés enda sida
har en person som jobbar på Swedish
Match delat en bild med information
på en ny snusprodukt från Göteborgs
Rapé. På samma sida har en annan
person som jobbar på en butik som
heter Snuslagret delat en länk för deras
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hemsida på Facebook. På den sidan
finns mycket bilder och reklam för framförallt snus och cigaretter. Vid sökning
för de övriga snusmärkena som skulle
undersökas på Facebook gavs enbart
irrelevanta träffar, träffar som inte relaterade till sökorden.
Kartläggningen av sökorden på
Facebook visade att det inte alltid var
tydligt om det är privatpersoner eller
företag som ligger bakom sidorna
och grupperna. I en av sidorna för
Marlboro Gold, på fyra sidor för General Snus, på Göteborgs Rapés enda
sida samt i en av sidorna för Skruf
Snus framkommer det tydligt att det är
företag eller personer som har någon
form av koppling till tobaksbolagen
som står bakom innehållet. Av de
undersökta sidorna på Facebook är
det enbart General Snus som har en officiell sida, där det tydligt märks att ett
tobaksbolag står bakom sidan. När det
har varit otydligt saknas det uppgifter
på sidorna om vem som är sidans avsändare, till exempel så har Marlboro,
L&M samt Skruf Snus varsin sida på
Facebook där informationen på sidan
är direkt hämtat från Wikipedia. Det
står dock inget om vem som har skapat
själva Facebook-sidan.
Gemensamt för alla sidor och öppna
grupper som undersöktes var att ingen
krävde eller nämnde något om en

åldersgräns för att kunna besöka sin
sida.
TWITTER
Vid kartläggningen av Twitter gav de
tidigare sökorden som har använts på
Facebook och YouTube endast ett fåtal
relevanta träffar. Enbart två träffar,
med sökorden ”Marlboro cigarettes”
och ”General Snus”, var intressanta för
denna kartläggning. Av de intressanta
kontona som framkom hette det ena @
ellenweber26, där gjordes reklam för
en onlinebutik som säljer cigaretter.
Tweetsen var på engelska och de handlade ofta om vilka märken som går att
köpas samt erbjudanden som rabatter
etc. Det andra kontot som var intressant
är en officiell sida av General Snus.
Det här kontot är dock inte offentlig, så
folk som vill följa General snus måste
få en bekräftelse av administratören
samt verifiera att man är över 21 år.
Med hjälp av sökfunktionen hashtag
och med de två sökorden ”General
Snus” och ”cigarette brands” hittades
den 12 november år 2012 fyra konton
som misstänktes göra reklam för tobak.
Tre av kontona var för snus och ett
konto för cigaretter, Buysnus.com, Snuscentral.org, Swedish Match och AZcig.
com var dessa konton. Swedish Match
twittrade på svenska medan de övriga
tre skrev på engelska.

Av de senaste 50 tweetsen som har
granskats på varje konto från den 12
november och bakåt var majoriteten
av tweetsen från Swedish Match svar
på frågor och påståenden från deras
followers, men det förekom även en
del marknadsföring. I en av deras
tweet skriver de om en ny produkt för
General snus med mintsmak som ska
släppas inom kort, även en bild på
snusdosan var bifogat i tweeten. I en
annan tweet gör de reklam för en ny
snusbutik som ska öppnas i Stockholm.
I tweeten skriver dem; ”Visste du att vi
öppnar en konceptbutik på Kungsgatan
i Stockholm i början av december?”,
och delar en länk till en sida där man
kan läsa mer om den nya butiken och
vad som kommer säljas där. Det här
är länken: http://svensktsnus.se/sv/
Konceptbutiken/
Swedish Match försöker även få
sina följare att engagera sig på Twitter
genom att ställa frågor till dem. Den 26
oktober så skriver en följare följande
till Swedish Match; ”Jag har fått min
Kardus nu!! (Ping @Swedish_Match)”.
Swedish Match svar till denna person
var; ”Kul! Hör gärna av dig och
berätta vad du tycker.” I en annan
tweet som granskades frågar Swedish
Match efter sina följare bästa och mest
minnesvärda snusminne, och innehållet
i den tweeten är följande; ”Vänner och
snuskännare! Nu vill jag ta del av ert
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bästa, mest minnesvärda #snusminne.”
Direkt efter det att Swedish Match hade
skrivit detta så delar de själva med sig
av sitt bästa och mest minnesvärda
snusminne genom att skriva; ”Mitt (@
Trieben) bästa #snusminne utspelar
sig för 4 år sedan och inkluderar en
välplacerad Göteborgs Rapé, en solstol
och en välkyld öl.” @Trieben är ett
personligt konto på Twitter och ägaren
till denna är Niklas Trieb, ansvarig för
PR och sponsring för Swedish Match.
Majoriteten av tweetsen från Snuscentral.org handlade om specialerbjudanden för köp av snus. Exempelvis
kunde de skriva; ”Get 15 cans for the
price of 10 cans!”. De delade även
länkar i sina tweets till recensioner av
nya snusprodukter. Många av de här
tweetsen lades upp flertalet gånger. De
övriga tweetsen innehöll ofta länkar till
snusrelaterade nyheter. Många gånger
vidarebefordrades också innehållet i
tweetsen till företagets Facebook-sida.
De senaste 50 tweetsen från Buysnus.
com handlade nästintill enbart om specialerbjudanden, rabatter och nyheter
kring nykomna snusprodukter. Även
inläggen i dessa tweets vidarebefordrades till företagets Facebook-sida. I en
av deras tweet skriver de också om en
tävling som de har på Facebook där
de utlovar pris till vinnaren. På deras
Facebook-sida förekommer det mycket

reklam, i form av stora bilder med
texter på olika snusprodukter, reklam
för erbjudanden och tävlingar etc.
AZcigs.com är en e-handelsbutik
för cigaretter, och som vid sökningen
på Twitter gjorde reklam för sina
produkter via sina tweets. De twittrade
bland annat om att de också finns
Facebook, och om man följer företaget
där så erbjuds man 5 % rabatt vid
första beställningen. Även AZcigs.com
försöker interagera med sina följare,
då de vid ett tillfälle uppmanar sina
följare att dela med sig av sina tankar
på Facebook, att det är viktigt för dem.
I en av deras tweets uppmanar de sina
följare att rekommendera företaget till
sina vänner och bekanta. I övrigt så
twittrade de om olika nya varumärken,
specialerbjudanden och rabatter som
de övriga granskade kontona har
gjort.
När sökordet ”General snus” användes fanns det många andra användare som hade med ”General snus”
inkluderat i sina tweets. Exempelvis
så tog twittrare upp sina personliga
tankar och värderingar om vad de
ansåg om snus och General snus i sina
tweets, önskemål om nya smaktillsatser,
utseende etc. Även när det gällde
cigaretter och med sökordet ”cigarette
brands” var det mycket personliga åsikter som förekom, där framförallt märket

Marlboro var populärt. Det som dock
förekom mest utav för det här sökordet
var ändå E-cigaretter. Det fanns många
användare som tipsade om sidor där
e-cigaretter kunde köpas billigt.
YOUTUBE
Även på YouTube var Marlboro det
mest populära märket då sökningen
gav 7070 träffar, se bilaga. Gemensamt för alla videoklippen som granskades var att det inte fanns en enda
klipp som krävde åldersverifiering för
att hindra att minderåriga kan se videoklippen, trots att det förekom mycket
tobaksinnehåll i filmerna. Majoriteten
av filmerna var på engelska, ett par
stycken var på svenska och norska,
och sedan fanns det tre klipp som var
på finska, spanska och holländska.
På YouTube dominerades videoklippen av recensioner, både för cigaretter
och för snus. Av de totalt 110 granskade videoklippen var omkring 63
% recensioner av olika slag, och där
minst ett klipp för varje märke var en
recension. Recensionerna för cigaretter
var gjorda och publicerade av olika
privatpersoner, och innehållet och
strukturen för dessa klipp var ofta densamma. Personerna i klippen rökte en
cigarett samtidigt som de recenserade
under tiden, och det som ofta togs upp
var vad de själva tyckte om tobaks-
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smaken, om det var starkt eller inte,
jämförelse med andra cigarettmärken
etc. Recensionerna för snus var även
de ofta gjorda av privatpersoner, men
till skillnad från cigarettklippen var
många snusklipp recenserade och
upplagda av personer som representerar olika snusföretag, som Snuscentral
och Buysnus.com. I recensionerna tog
personerna bland annat upp vad de
tyckte om snuset, jämförde med andra
märken och varifrån man kan köpa
snus. De som representerade snusföretag uppmanade även tittarna att gå in
på deras hemsida för att hitta nyheter
och olika erbjudanden som fanns
där. Recensionerna som var gjorda
av privatpersoner, för både snus och
cigaretter, upplevdes många gånger
som att det både var reklam och
rekommendationer för produkterna.
Detta med tanke på att personerna som
recenserade var nästintill alltid positiva
till den produkt som de recenserade.
Alla recensioner var på engelska, även
om personerna inte alltid kom från
länder med engelska som huvudspråk.
Fyra videoklipp som var från olika
evenemang/partyn som var anordnade
av tobaksbolagen upptäcktes, där
märken som Marlboro, Marlboro Gold
och Lucky Strike click & roll framkom
tydligt i filmerna. Två av videoklippens avsändare är privatpersoner, de
övriga två filmerna publicerades av
produktionsbolag. Här följer två länkar

till de videoklipp för märket Marlboro
Gold på YouTube som är publicerade
av produktionsbolag, http://www.
youtube.com/watch?v=3Yc6UmVMjeg
och http://www.youtube.com/
watch?v=J3t4cCG0QLo. Det första
klippet är från ett evenemang som
introducerar det nya märket Marlboro
Gold, och det andra klippet är från ett
vinterparty i Libanon som är anordnat
av Marlboro.

Reklamfilmerna för cigaretter var
gamla videoklipp i både färg och svartvitt, och avsändaren av dessa klipp är
en kanal som enligt dem själva lägger
upp gamla nostalgiska videofilmer. En
av reklamfilmerna för snus var professionellt gjord för märket General Snus.
Avsändaren av klippet var dock okänd,
men samma videoklipp kunde senare
hittas på Swedish Matchs hemsida. De
videoklipp som tillhör övrigt kategorin
för cigaretter är filmer med annat

språk än engelska och filmer där personer inte säger någonting i filmerna.
Övrigt-kategorin för snus är videoklipp
som inte uppfyller kriterierna för den
här kartläggningen, som till exempel
recensioner av lössnus, filmer på annat
språk samt filmer som visar hur lössnus
används. Kategorierna i tabellerna här
nedan är en sammanfattning av sökträffarna som gavs vid kartläggningen
av YouTube. För fullständig information,
se bilaga.

ANTAL SEDDA VIDEOKLIPP: 50
A: RECENSIONER
B: REKLAMFILMER
C: VIDEOKLIPP PÅ EVENTS
D: ANTIRÖKNINGSVIDEO
E: ÖVRIGT

ANTAL SEDDA VIDEOKLIPP: 60
A: RECENSIONER
B: REKLAMFILMER
C: ÖVRIGT

A
37 ST

A
32 ST

B
8 ST

CIGARETTER

B
C
12 ST 11 ST
C
4 ST

D
1 ST
SNUS
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DISKUSSION
METODDISKUSSION
Metoden som har tillämpats för att
undersöka förekomsten av tobaksreklam i de tre sociala mediekanalerna
Facebook, Twitter och YouTube har
skett på ett systematiskt sätt under en
given tidsperiod. Denna kartläggning
är inte heltäckande utan utgör en
ögonblicksbild baserad på tre utvalda
sociala mediekanaler, under ett fåtal
dagar utifrån ett begränsat antal sökord. Det är viktigt att komma ihåg att
ett annat metodval kan ha gett andra
upptäckter, och att det dagligen publiceras nytt innehåll i dessa medier.
På YouTube granskades de tio
första videoklippen på träfflistan för
varje märke, även om filmerna kunde
innehålla samma innehåll. Till exempel
kunde det många gånger förekomma
fler än en recension av samma märke
av olika personer. Om filmerna med
samma innehåll enbart hade räknats
som en granskad film, och istället tittat
på nästa film på träfflistan hade det
kanske gett andra upptäckter för denna
studie. På Twitter gav inte sökorden
på märkesnamn för snus och cigaret-

ter många träffar. Med hjälp av en
annan metod hittades några konton
som gjorde reklam för tobak, Swedish
Match var en av dem. Kanske hade
sökord med namn på olika tobaksbolag visat fler konton som är aktiva och
som marknadsför sig på via Twitter.
RESULTATDISKUSSION
Då det idag finns hårda lagar och
regler när det gäller marknadsföring
av tobak tvingas tobaksindustrin hitta
nya vägar och dolda sätt för att marknadsföra sina produkter. Det är här
sociala medier som Facebook, Twitter
och YouTube kommer in. Dessa kanaler
domineras av unga användare, vilka
också utgör en viktig målgrupp för
tobaksindustrin då 9 av 10 rökare
börjar innan de är 18 år fyllda (9).
Resultatet som framkom av kartläggningen i denna rapport bekräftar
tidigare studiers upptäckter kring hur
tobaksbolagen utnyttjar sociala medier
på internet för att marknadsföra sig. I
varje social mediekanal som undersöktes, Facebook, Twitter och YouTube, förekom någon form av marknadsföring/
dold marknadsföring för tobak, vilket

går emot vad Tobakslagen (1993:581)
säger, då det är förbjudet att främja
tobaksanvändning och endast reklam
vid försäljningsställen är tillåten, om
den inte är påträngande, uppsökande
eller uppmanande till bruk.
Det förekom olika former utav marknadsföring för tobak i alla tre kanalerna och det förekom även tydligt att
kanalerna användes integrerat, framförallt Twitter och Facebook. Det innehåll
som fanns i tweetsen av de undersökta
kontona på Twitter vidarebefordrades
många gånger till företagens Facebook-sida. Tweetsen kunde innehålla
till exempel information om nya tobaksprodukter, erbjudanden som rabatter
vid köp och bilder på nya produkter
som ska lanseras etc. Swedish Match
hade i en av sina tweet bifogat en stor
bild med text om en ny produkt från
General snus med mintsmak som ska
släppas inom kort, och den bilden finns
också upplagt på deras Facebook-sida.
Företaget AZcigs.com som också granskades på Twitter uppmanade folk i en
av deras tweets att gå in och ”gilla”
deras Facebook-sida så erbjuds man
5 % rabatt vid en första beställning.

På YouTube fanns det många privatpersoner som recenserade snus som i
klippen nämnde varifrån de beställde
sitt snus. Det fanns även ett par snusrecensioner som var gjorda av personer
som representerar snusföretag, och i
deras klipp uppmanar de folk bland
annat att gå in på deras hemsida för
att hitta erbjudanden, läsa nyheter etc.
Ett stort problem är att ingen av de
undersökta sidorna krävde en åldersgräns. I samtliga kanaler förekom
dessutom information om köpställen
och erbjudanden och länkar till ehandelsbutiker för tobak. Unga riskerar
därmed att exponeras för marknadsföring av tobak och information om var
de kan köpa dessa produkter i kanaler
där 91 % av svenska ungdomar mellan
12 och 20 år vistas (8). I Sverige är
det förbjudet för tobaksindustrin att
sponsra evenemang (2). På Facebook
och YouTube fanns det både bilder och
videoklipp på event/partyn utanför
Sverige som varit sponsrade av General snus från Swedish Match och Marlboro. På General snus Facebook-sida
finns det mycket bilder publicerat från
olika poolpartyn i USA från det här
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året. Bilder på tjejer och killar i bikini
och shorts, festbilder, bilder på alkohol
och General snus etc. förekommer,
materialet delas offentligt. Även ett
YouTube-klipp där Marlboro sponsrar
ett vinterparty i Libanon har liknande
inslag, cigaretter, alkohol och festande
tjejer och killar syns i klippet. Det är
troligt att unga Facebook- och YouTubeanvändare som får se dessa bilder
och klipp påverkas av den image som
tobaksbolagen försöker skapa kring
sina produkter.
Det förekom interaktion mellan
Facebook-sidornas besökare. På en av
sidorna för Marlboro, en icke-officiell
sida, ställer sid-avsändaren frågorna
”Vilket är din favorit Marlboroprodukt?” och ”Vilket Marlboro märke röker du?” till sina besökare. På General
snus officiella Facebook-sida så uppmanar de sina besökare att dela med
sig av sina tankar kring vad de tycker
borde vara General snus nästa smak,
och de skriver även att det finns chans
till att vinna priser om man deltar.
Oavsett om det är en officiell sida eller
icke-officiell sida så är den här typen
av frågor och undersökningar bra exempel på marknadsundersökning, där
alltså användarna försöker interagera
med sina besökare för att ta reda på
vad de själva anser. Dessa sidor är
inte privata de är offentliga och kan
ses vem som helst, oavsett ålder och
tidigare tobaksbruk.

För företag är Facebook och Twitter
ett utmärkt marknadsföringsverktyg,
då deras sidor gillas och följs av en
person så har de räckvidd också i
den personens sociala nätverk genom
delade bilder och uppdateringar. Till
exempel så gillades en Facebook-sida
för märket Marlboro av 148 203
personer vid undersökningstillfället. Om
varje person av dessa 148 203 delar
med sig av information som Marlborosidan publicerar, och dessa personer
i genomsnitt har cirka 200 vänner på
Facebook så blir det en enorm räckvidd! Det här är en förklaring till varför
Facebook har en så enorm potential för
marknadsföring. Värt att nämna är att
Marlboro-sidan idag en dryg månad
efter kartläggningstillfället har 166 665
personer som gillar sidan, sidan har
alltså cirka 18 500 fler följare idag.
Recensionerna för både cigaretter
och snus på YouTube var nästintill alltid
publicerade av privatpersoner, men det
går det inte att dra slutsatsen att dessa
personer inte har någon koppling till
tobaksbolagen. Recensenterna för
cigaretter var oftast unga killar medan
det var mer äldre personer som recenserade snus, men vad båda grupperna
hade gemensamt var att det försökte
föreställa sig vara ”coola” när de recenserade. Både rökarna och snusarna
använde tobak i klippen medan de
pratade, de hade en tuff attityd och
använde mycket slangord, mycket

egna värderingar om produkterna,
och de var nästintill alltid positiva till
det märket som de recenserade. Allt
det här tillsammans kan ge framförallt
unga tittare en bild av tobak som någonting tufft, som de lockas att själva
pröva på. Det finns studier som visar ett
samband mellan rökning bland unga
och exponering av rökning på tv eller i
filmer (21, 22), så därför kan man ana
att liknande innehåll i de sociala medierna också har påverkan på ungas
förhållningssätt till tobak.
Utifrån det faktum att det förekommer marknadsföring av tobak i de
undersökta mediekanalerna är det
problematiskt att avsändarna kan vara
anonyma. Av de granskade kontona
på Twitter kunde man i alla fall se vem
som stod bakom innehållet, men på
Facebook och YouTube var det inte
alltid tydligt. Problemet med Facebook
är just att användare som följer en sida
inte vet vem som har skapat sidan,
om inte skaparen själv anger det på
informationsdelen på sin sida (12). Det
fanns många oofficiella sidor på Facebook som angav att de var skapade
av ”fans/lovers” till märket, men de
har ändå angett officiella webbplatser
som www.pmi.com, www.marlboro.
com eller www.svensktsnus.se som
kontaktuppgifter. Vad kan det bero på?
Dessa Facebook-sidor kan driva en
dold marknadsföring genom att vara
anonyma, och sidorna behöver heller

inte enbart vara skapade av ”fans/
lovers” som de säger, utan de kan
lika gärna vara skapade av personer
som arbetar eller har någon annan
koppling till tobaksbolagen. På samma
sätt kan även privatpersoner eller
okända avsändare av tobaksrelaterade
videofilmer på YouTube vara personer
som jobbar inom tobaksindustrin. Ett
annat resonemang kan vara att det
faktiskt är privatpersoner som ligger
bakom innehållet och att de genom
sina inlägg hjälper till att skapa en
image runt tobakskonsumtion, utan
att själv riktigt vara medvetna om att
det de gör kan påverka minderåriga.
Privatpersoner är förmodligen inte
insatta i tobakslagen på samma sätt
som tobaksindustrin. När avsändaren
varit produktionsbolag eller tv-kanaler
har klippen varit videoinspelningar från
evenemang/partyn från Marlboro och
övriga reklamfilmerna för tobaksmärken. Man kan här ifråga sätta vem den
egentliga avsändaren är. Det här kan
vara en av anledningarna till varför
tobaksindustrin många gånger kommer
undan, då de kan försvara sig genom
att peka på att det är någon annan
som har lagt upp videoklippet/en på
YouTube.
Det var anmärkningsvärt att av allt
innehåll som granskats i denna studie
så var det endast en sida, General
Snus officiella konto på Twitter som
krävde en åldersverifiering på 21 år
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av sina besökare. På Facebook kräver
dock General snus ingen ålderskontroll
trots att det publiceras mycket bilder
och innehåll som inte är lämpliga
för minderåriga. På YouTube kan
videoklipp som inte är lämpligt för alla
begränsas med en 18-årsgräns, men
trots det var det inget av de granskade
klippen som krävde något sådant. I en
av filmerna nämner en kille att han är
17 år under tiden som han röker och
recenserar ett cigarettmärke (http://
www.youtube.com/watch?v=-XImtcD4AzI), och YouTube som inte tillåter
videoklipp på bland annat minderåriga
som röker har ändå detta klipp kvar på
sin sida (20).
Majoriteten av allt innehåll som
har granskats i de sociala medierna
i denna studie har varit på engelska.
Tanken med detta kan vara att få en
internationell spridning, då engelska är
ett stort språk som många ungdomar
idag behärskar. Därför är det enormt
viktigt för Sverige och övriga länder
att arbeta med tobaksprevention och
stoppa tobaksindustrins framfart via de
sociala medierna. En bättre reglering
och tillsyn av marknadsföring av
tobaksprodukter i de sociala medierna
i Sverige är idag en förutsättning
för att skydda våra ungdomar från
exponering för tobak, då barn och
unga tillbringar mycket av sin internettid i just sociala nätverk. Swedish
Match som är ett svenskt företag, är

idag väletablerade på nätet där de
både marknadsför sina produkter och
interagerar med sina fans på sidor som
inte kräver ålderskontroll. Därför är det
angeläget att sätta stop för denna till
synes oreglerade möjlighet att marknadsföra tobak på nätet och efterfölja
vad Tobakslagen säger för att hindra
att nya sidor, inlägg och kanaler att
skapas för att främja tobak.
En stor del av marknadsföringen i de
sociala nätverken syftar till att bygga
kundrelationer och stärka varumärket.
Då denna marknadsföring inte lyckats
begränsas genom tobakslagen och
befintlig tillsyn av den krävs fler krafttag för att förhindra att barn och ungdomar exponeras för tobaksfrämjande
budskap. Neutrala paket begränsar
tobaksbolagens yta att marknadsföra
sig på och gör produkten mindre attraktiv att visa på foton och i videoklipp
på internet. Det kommer att krävas
kombinerade insatser för att reglera
marknadsföring av tobaksprodukter på
internet.

SLUTSATS
Tobakslagen och tillsynen uppnår
inte önskad effekt. Denna kartläggning
visar att barn och unga riskerar att
utsättas för marknadsföring av tobaksprodukter i de sociala kanaler där 91
% av 12-20 åringar i Sverige vistas.
Tobakslagen måste följas av aktiv tillsyn
för att uppfylla den potential som den
syftar till. Tobaksbolagen har sedan
länge arbetat med smaker och design
för att attrahera unga konsumenter.
De etablerar sina varumärken genom
imageskapande, smak och design.
För att begränsa tobaksexponering
bland unga måste tobaksbolagens
möjligheter att marknadsföra sina produkter begränsas generellt. Att införa
neutrala paket tar bort tobaksbolagens
möjlighet att marknadsföra sig genom
produktdesign och minskar effekten av
deras varumärkesbyggande arbete och
synlighet även på nätet.
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FACEBOOK 23-25 OKT 2012

SÖKORD MARLBORO CIGARETTES
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

ANTAL GRUPPER

GRUPPNAMN

ÖPPEN/SLUTEN

MEDLEMMAR

21

Marlboro Cigarettes Brands

Prof.

148203

Marlboro?

Eng.

2

Öppen

81

Marlboro Cigarettes

Privat

504

Philip Morris Inter.

Eng.

Marlboro Cigarettes
Website

Marlboro Cigarettes

Privat

99

Okänd

Eng.

Pecinta Marlboro
(Filter Cigarettes)

Öppen

14

Marlboro Cigarettes

Privat

195

Unofficial page

Eng.

Marlboro Cigarettes

Privat

46

Marlboro lovers

Eng.

Marlboro Cigarettes

Privat

165

Marlboro.com

Eng.

Marlboro Cigarettes

Privat

39

Marlboro.com

Eng.

Marlboro Cigarettes

Privat

11

Okänd

X

Marlboro Cigarettes

Privat

42

Okänd

Eng.

Marlboro Cigarettes

Privat

23

Okänd

X

SÖKORD MARLBORO GOLD
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

ANTAL GRUPPER

GRUPPNAMN

ÖPPEN/SLUTEN

MEDLEMMAR

26

Marlboro Gold

Privat

196

Marlboro.com

Okänt/Eng.

12

Sluten

216

Marlboro Gold

Prof.

504

Mangogold24.com

Tyska/Eng.

Marlboro Gold

Privat

39

Okänd

Eng.

Marlboro Gold Advance (all smokers
say marlboro gold
advance)

Marlboro Gold

Privat

49

Marlboro.com

Eng.

Marlboro Gold
united

Öppen

14

Marlboro Gold

Privat

13

Okänd

X

Sluten

11

Marlboro Gold

Privat

53

Okänd

X

Marlboro Gold
Lovers

Marlboro Gold

Privat

18

Okänd

X

Marlboro GOLD

Öppen

33

Marlboro Gold

Privat

2

Okänd

X

Gold Marlboro
Lights

Sluten

19

Marlboro Gold

Privat

100

Marlboro.com

Eng.

Öppen

17

Marlboro Gold

Privat

139

Okänd

X

Black Gold
Marlboro

FACEBOOK 23-25 OKT 2012
SÖKORD L&M CIGARETTES

FACEBOOK GRUPPER

FACEBOOK SIDOR

ANTAL GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

4

L&M cigarettes

Prof.

1181

L&M cigarettes?

Eng.

L&M cigarettes

Privat

6

Okänd

X

L&M cigarettes

Privat

10

Okänd

X

L&M cigarettes Lovers

Privat

445

Okänd

X

0

SÖKORD LUCKY STRIKE CLICK & ROLL
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

ANTAL GRUPPER

GRUPPNAMN

ÖPPEN/SLUTEN

MEDLEMMAR

12

Lucky Strike Click&Roll

Privat

26098

Okänd

Spanska

6

Sluten

13

LUCKY STRIKE - Click & Roll

Privat

4074

Okänd

Spanska

Lucky Strike Click
& Roll

Lucky Strike Click&Roll

Privat

29

Okänd

X

LUCKY STRIKE Click
& Roll!

Öppen

11

Lucky Strike Click & Roll

Privat

6343

Okänd

Spanska

Öppen

94

Lucky Strike Click And Roll

Privat

1025

Okänd

Okänd

Lucky strike click&roll world

Privat

9

Okänd

Spanska

Los Grosos Fuman LUCKY STRIKE Click
& Roll

Privat

63

Okänd

Spanska

CIGARRILLOS
LUCKY STRIKE
”CLICK & ROLL” Y
MARLBORO RED
BOX ECONOMICOS

Sluten

26

Lucky Strike≈ Click & Roll

Privat

52

Okänd

Italienska

Lucky strike y lucky
strike click & roll

Spopolamento di Lucky Strike click and roll

Privat

63

Okänd

X

Lucky strike click
and roll

Öppen

20

Yo me hice adicto/a a los lucky strike
click&roll

Privat

60

Okänd

Spanska

Quiero a los LUCKY
STRIKE CLICK AND
ROLL de VUELTA!

Öppen

15

FACEBOOK 23-25 OKT 2012
SÖKORD PALL MALL RED
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

ANTAL GRUPPER

GRUPPNAMN

ÖPPEN/SLUTEN

MEDLEMMAR

0

2

RED PALL MALL!!

Sluten

25

Red Pall Mall\

Sluten

17

SÖKORD GENERAL SNUS
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

ANTAL GRUPPER

8

General snus

Prof./Officiell

2004

Generalsnus.com

Eng.

0

General snus

Prof.

759

Generalsnus?

Eng.

General Snus by Swedish Match

Prof.

304

General.se

Eng.

General snus

Prof.

827

Swedish Match

Eng./Svenska

General snus

Privat

50

Okänd

Norska

General snus

Privat

25

Okänd

Norska

General snus

Privat

76

Okänd

Norska

General snus Er Best

Privat

27

Okänd

Norska

SÖKORD GÖTEBORGS RAPÉ
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

ANTAL GRUPPER

1

Göteborgs Rapé

Prof.

2392

Goteborgsrape.se

Svenska

0

FACEBOOK 23-25 OKT 2012
SÖKORD CATCH SNUS
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

ANTAL GRUPPER

0

0

SÖKORD MOCCA SNUS
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

ANTAL GRUPPER

0

0

SÖKORD SKRUF SNUS
FACEBOOK SIDOR

FACEBOOK GRUPPER

ANTAL SIDOR

SIDNAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL LIKES

AVSÄNDARE

SPRÅK

ANTAL GRUPPER

GRUPPNAMN

ÖPPEN/SLUTEN

MEDLEMMAR

3

Skruf Snus

Privat

1

Okänd

X

1

Skruf Snus

Sluten

13

Skruf Snus

Prof.

210

Okänd

Eng.

Skruf is in the one of Top 10 Swedish Snus

Prof.

191

Swedsnus.com

Eng.

YOUTUBE 27-29 OKT 2012
SÖKORD MARLBORO CIGARETTES
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

7070

Marlboro Cigarettes Commercial (1955)

Prof.

99 782

Eng.

Marlboro Red Cigarette Review Revisited! A Better Review!

Privat

41 599

Eng.

Marlboro Cigarette Smoke Break

Privat

11 931

Eng.

Marlboro Ultra Light - Silver Pack - Cigarette Review

Privat

13 490

Eng.

Marlboro Cigarettes Commercial (1966)

Prof.

76 150

Eng.

Pack of Marlboro Cigarettes from Europe

Privat

90 191

Eng.

Polo Shirts Made By Marlboro Cigarettes Box

Privat

12 7251

X

Marlboro cigarette review

Privat

14 942

Eng.

Smoking marlboro cigarette!

Privat

8 012

Eng.

Best place to buy Marlboro cigarettes

Prof.

2 418

Eng.

SÖKORD MARLBORO GOLD
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

842

Marlboro Gold Cigarette Review

Privat

24 422

Eng.

Review - Marlboro Gold Original

Privat

11 868

Eng.

Marlboro Gold (Lights) - Cigarette Review

Privat

16 006

Eng.

Marlboro Gold Touch Cigarette Review

Privat

11 142

Eng.

Marlboro gold review

Privat

1 256

Eng.

Marlboro Gold Original Cigarette Review

Privat

1 168

Eng.

Marlboro Gold Sigaretten vs Stoppen met roken

Privat

1 146

Holländska

Marlboro gold show

Prof.

1 890

Eng.

Marlboro Gold, Winter Closing Party

Prof.

1 066

X

Marlboro Gold touch Cigarette

Privat

1 829

Eng.

YOUTUBE 27-29 OKT 2012
SÖKORD L&M CIGARETTES
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

224

Cigarette Review 2: L&M Reds

Privat

2 928

Eng.

L&M Reds Cigarette Review

Privat

9 512

Eng.

L&M Cigarettes Commercial #1 (1962)

Prof.

15 618

Eng.

L&M Filters (Red Pack)

Privat

4 392

Eng.

L&M Cigarettes

Privat

483

Eng.

L&M Cigarettes Commercial #2 (1966)

Prof.

5 855

Eng.

L&M Cigarettes Commercial #3 (1966)

Prof.

3 464

Eng.

L&M Cigarettes Commercial #4 (1967)

Prof.

5 464

Eng.

Old cigarette commercial

Prof.

2 514

X

L&M review

Privat

13 852

Eng.

SÖKORD LUCKY STRIKE CLICK & ROLL
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

1030

Lucky Strike Click & Roll Cigarette Review

Privat

9 502

Eng.

Lucky Strikes Click and Roll Cigarette Review

Privat

7 483

Eng.

Lucky Strike Click and Roll Review- Aedan’s Cigarette Reviews

Privat

1 998

Eng.

Cigarette Review - Lucky Strike Click & Roll

Privat

6 024

Eng.

Lucky Strike Click and Roll (foreign NOT PERU) Review

Privat

277

Eng.

Lucky strike click and roll cigarette review (the smokers c

Privat

191

Eng.

Lucky Strike Click & Roll.MOV

Prof.

16 277

X

First Pack of Lucky Strike Click & Roll in Chucks Padded

Privat

2 036

X

Video lanzamiento Lucky Click and Roll

Privat

7 864

Spanska

Lucky Strike Click n Roll Party @ Bora Bora

Privat

263

X

YOUTUBE 27-29 OKT 2012
SÖKORD PALL MALL RED
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

652

Pall Mall Red Cigarette Review - RealCigReview

Privat

35 323

Eng.

pall mall red review

Privat

496

Eng.

Pall Mall Red (Full Flavor) Cigarette Review

Privat

620

Eng.

PALL MALL RED UK REVIEW

Privat

1 346

Eng.

Smoking a Pall Mall Red (part 1)

Privat

3 899

Eng.

Pall Mall reds

Privat

27 472

Eng.

Pall Mall red cigarette in depth review let’s have a smoke!

Privat

440

Eng.

Pall Mall Red w/o filter

Privat

1 393

Eng.

Cigarette Review - Pall Mall Red

Privat

1 268

Eng.

Pall Mall Red Cigarette Review - Indonesian

Privat

3 266

Eng.

SÖKORD GENERAL SNUS
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

817

Snubie.com Video: New General Snus/Nordic Mint & Classic Blend

Privat

2 071

Eng.

Snus Review: General Lös

Privat

2 839

Eng.

DoomiteAsh Reviews: General Original Portion Snus

Privat

7 617

Eng.

General SNUS Review

Privat

6 160

Eng.

General snus

Privat

6 982

Norska

Snus Review: General Mint

Privat

2 170

Eng.

SnusCENTRAL General Mini Mint roadside snus review

Privat

2 022

Eng.

Snusify Reviews: Bullet Proof Snus Can, General Snus

Privat

5 854

Eng.

General Green Harvest Snus

Prof.

393

Eng.

The Snus Monster- General Snus review- Snus it up

Privat

1 942

Eng.

YOUTUBE 27-29 OKT 2012
SÖKORD GÖTEBORGS RAPÉ
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

114

SnusCENTRAL Göteborgs Rapé White Portion Snus Review

Privat

3 721

Eng.

Buysnus Christmas Countdown - Göteborgs Rapé - 3rd of December

Privat

304

Eng.

Göteborgs Rapé White Portion review | www.swedish-snus.com

Privat

203

Eng.

DoomiteAsh Reviews: Göteborgs Rapé #2 White Portion Snus

Privat

279

Eng.

Göteborgs rapé Lime snus review.avi

Privat

260

Eng.

SJ - Göteborgs rapé

Privat

1 028

Svenska

Snusify reviews: göteborgs rapé lös snus, yeah

Privat

7 824

Eng.

Julmust och Göteborgs Rapé! - Skate feat. BBP!

Privat

130

Svenska/Eng.

Goteborgs Rape white portion review

Privat

536

Eng.

Skrattar Bäst Som Skrattar Sist!

Privat

5 351

Svenska

ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

113

SnusCENTRAL Catch Eucalyptus White Portion Snus Review

Privat

1 991

Eng.

Snus Review: Catch Pure Mint

Privat

981

Eng.

Snus reviw - catch mint vanilla mini

Privat

212

Eng.

Snusify Reviews: Catch Rhubarb Snus

Privat

10 120

Eng.

Snus Review: Catch Eucalyptus

Privat

601

Eng.

Snus - OneEyed Crew

Privat

16 125

Svenska

DoomiteAsh Reviews: Catch Cozy Mini-Portion Snus

Privat

191

Eng.

Snus Review: Catch Licorice White Portion

Privat

230

Eng.

Snusify Reviews: Catch Pure Mint and the Snews.

Privat

4 761

Eng.

SnusCENTRAL Catch Pure Mint Review

Privat

911

Eng.

SÖKORD CATCH SNUS

YOUTUBE 27-29 OKT 2012
SÖKORD GRANIT SNUS
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

77

IM BACK with a SNUS REVIEW!

Privat

2 174

Eng.

Snus review - granit white portion

Privat

440

Eng.

Snus Review: Granit Lös

Privat

998

Eng.

Snus Granit stark Portion! review | www.swedish-snus.com

Privat

415

Eng.

Snus Thoughts 40: Granit Loose

Privat

196

Eng.

Snus Review: Granit Mini Portion

Privat

111

Eng.

Snus Thoughts 42: Granit Maxi Portion

Privat

93

Eng.

Granit Original Portion review

Privat

360

Eng.

Baka snusn

Privat

2 462

Svenska

Peruskekee

Privat

257

Finska

SÖKORD MOCCA SNUS
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

11

Bringin in 2010 w/ Mocca White Snus!

Privat

6 539

Eng.

Snus Review: Midi Mocca Black Maple

Privat

194

Eng.

Buga Bug Snus

Prof.

3 396

Okänt

Snus Thoughts 40: Granit Loose

Privat

196

Eng.

Skjetten-snus # 2

Privat

4 523

X

How to properly install a løs snus

Privat

2 857

X

Snus Thoughts 48: Offroad Lakrits Loose

Privat

224

Eng.

Snus Thoughts 43: Thunder Wintergreen

Privat

155

Eng.

Snus Thoughts 46: Offroad Eucalyptus White Portion

Privat

202

Eng.

Snus Review: Thunder Cool Orange

Privat

614

Eng.

YOUTUBE 27-29 OKT 2012
SÖKORD SKRUF SNUS
ANTAL TRÄFFAR

VIDEONAMN

PRIVAT/PROF.

ANTAL TITTARE

SPRÅK

217

Snus låten, Skruf, Knox och Ettan

Privat

54 368

Svenska

Snus Review: Skruf Xtra Stark Lös

Privat

3 904

Eng.

Snus Review: Skruf Fresh White Slim

Privat

3 490

Eng.

Skruf - snus commercial

Prof.

367

Eng.

DoomiteAsh Reviews: Skruf Original Portion Snus

Privat

1 572

Eng.

Sh crew - Snus sangen

Privat

179 488

Norska

Snus Thoughts 29: Skruf Mellan White

Privat

222

Eng.

Snus Review: Skruf Stark Lös

Privat

1 147

Eng.

Skruf Extra Stark Portion Snus!

Privat

939

Eng.

Snus Thoughts 20: Skruf Tranbar Portion

Privat

383

Eng.

TWITTER 27-29 OKT 2012

SÖKORD MARLBORO CIGARETTES
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

5

@Marllbooro
@houcine16
@marlborocigaio
@ellenweber26
@SatriaNovoselic

Okänd
Privat
Okänd
Prof.
Okänd

16
0
1
169
13176

128
8
1
780
220

Marlboro.com
Okänd
Okänd
Smokerjim.net
Okänd

Okänt
X
Eng.
Eng.
Okänt

SÖKORD MARLBORO GOLD
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

33

@VioletaPardo
@MarlboroGOLD666
@marlboro__gold
@Malboro_GOLD
@marlborogold2
@MalboroGOLD11
@GoldCaemz
@almgnoon18
@marlboro_gold_
@petaki_tas

Privat
Okänd
Okänd
Privat
Privat
Okänd
Privat
Okänd
Privat
Okänd

79
3
1696
0
2
46
0
2
1
12

34
0
89
1
0
12
0
0
1
1

Okänd
Okänd
Okänd, Kuwait
Okänd
Okänd, Kairo
Okänd
Okänd
Okänd
Okänd
Okänd

Spanska
Okänt
Okänt
X
Okänt
Okänt
X
Okänt
Okänt
Spanska

SÖKORD L&M CIGARETTES
ANTAL TRÄFFAR
0

SÖKORD LUCKY STRIKE CLICK & ROLL
ANTAL TRÄFFAR
0

SÖKORD MARLBORO CIGARETTES
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

1

@red_pm

Okänd

0

2

Okänd

X

TWITTER 27-29 OKT 2012

SÖKORD GENERAL SNUS
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

6

@General_Snus
@GeneralSnus
@GeneralSnuscom
@SwedishOriginal
@MrOriginalOne
@jimcollins

Privat
Prof.
Privat
Privat
Privat
Privat

7
12
0
0
0
49 992

40
29
44
35
19
1 827

Okänd
Generalsnus
Okänd
Okänd
Okänd
Jim Collins

Norska/Eng.
Eng.
X
X
X
Eng.

SÖKORD GÖTEBORGS RAPÉ
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

2

@Goeteborg
@eskort_annonser

Privat
Prof.

204
563

250
1 557

Okänd
eskort-annonser.com

Tyska
Eng.

SÖKORD CATCH SNUS
ANTAL TRÄFFAR
0

SÖKORD MOCCA SNUS
ANTAL TRÄFFAR
0

SÖKORD GRANIT SNUS
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

1

@Granitsnus

Privat

3

1

Okänd

Eng.

SÖKORD SKRUF SNUS
ANTAL TRÄFFAR

KONTONAMN

PRIVAT/PROFF

ANTAL TWEETS

FOLLOWERS

AVSÄNDARE

SPRÅK

1

@Skruf_Snus

Privat

7

4

Okänd

Eng.

