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Sammanfattning 

I MD 1976:8 fastslog domstolen att könsdiskriminerande reklam inte ska anses omfattas av 

MFL då lagen syftar till att skydda näringsidkare och människan som konsument, inte 

människan som kön. Sedan dess har diskussioner förekommit huruvida en reglering behövs 

mot könsdiskriminerande reklam och vilket tillvägagångssätt som är effektivast för att minska 

sådan reklam. Vissa anser att om det skulle stiftas en lag behöver det ske en grundlagsändring 

på grund av att det kan anses inskränka på yttrandefriheten medan vissa inte alls anser att så 

behöver vara fallet. Idag och sedan en tid tillbaka är könsdiskriminerande reklam reglerat i 

form av en självreglering med ett egenåtgärdssystem. Det är stiftelsen Reklamombudsmannen 

och Reklamombudsmannens opinionsnämnd som reglerar den typen av reklam. Dessa två 

instanser fungerar som en vägledning och kan antingen fälla eller fria ett beslut. Ett fällande 

innebär att beslutet offentligt publiceras. Det finns således inget sanktionssystem och inga 

straff kan utdömas. 

 

Det har med tiden skett undersökningar för att se hur mycket reklam påverkar människan och 

samhället och vad som påverkas. Det har konstaterats att det inte endast är varumärket som 

reklamen rör och dess association till företaget bakom som påverkas utan även värderingar. 

Reklam har på så sätt bidragit till att skapa och förstärka stereotyper. Undersökningar har 

påvisat att reklam kan ha negativa konsekvenser på självkänsla och kan vara en grund till 

psykisk ohälsa. Dessutom har det poängterats att könsdiskriminerande reklam förhindrar 

samhället att uppnå jämställdhet.  

 

Det har på grund av detta diskuterats fram och tillbaka vilka åtgärder som behöver beaktas 

och tillämpas för att motverka problematiken. Vissa menar att det behövs och krävs en 

lagstiftning för att motverka och få bort sådan typ av reklam som bidrar till negativ självbild 

och påhittade ideal om hur en man och kvinna bör se ut, bete sig och vara. Medan andra 

fortfarande håller fast vid att det inte finns juridiska förutsättningar för att lagstifta mot 

könsdiskriminerande reklam på grund av att det går emot grundlagarna.   

 

Denna uppsats har därmed behandlat om dagens självreglering är tillräcklig för att uppnå ett 

jämställt samhälle. Oavsett om det anses vara tillräckligt eller ej kvarstår ändock frågan om 

det finns juridiska förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam utan att det 

krävs en grundlagsändring. Detta är något som har att diskuteras närmare. Slutligen har en 

analys förts gällande vilka moralbildande effekter en eventuell lagstiftning på området skulle 

få och om det skulle kunna bidra till att samhället och människan får en annan självbild och 

syn på andra. En diskussion har således skett om det är hypotetiskt möjligt att bryta eller i alla 

fall minska den stereotypa bilden av mannen och kvinnan med hjälp av en lagstiftning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

”Reklamen torgför värderingar om vad som är värdefullt i livet. 

Vad man bör eftersträva. 

Hur man bör vara. 

Som kvinna. Som man. Som kille. Som tjej.”1 

 

Reklam säljer inte enbart varor och tjänster utan även idéer. Det har blivit en vana att sex 

används för att locka konsumenter och för att skapa uppmärksamhet. Modellerna har på grund 

av detta blivit allt mer avklädda och uttrycken allt grövre.2  

 

Könsdiskriminerande reklam är ett problem för samhället och den kränkning som reklamen 

kan medföra är riktad mot både kvinnor och män. De senaste tjugo åren har publiciteten och 

spridningen av reklam ökat. Reklam finns idag överallt. Reklam finns med oss hela livet, på 

TV, i tidningar, på film och Internet. Ett problem som följer av könsdiskriminerande reklam 

är att, framförallt kvinnor och flickor men även män och pojkar, hämmar sitt 

handlingsutrymme i och med att reklam målar upp de två könen stereotypt. Det skapas skeva 

föreställningar om att en kvinna och man måste vara på ett visst sätt, de kategoriseras in i 

olika grupper. Reklam för således med sig budskap vilket förvandlas till krav som samhället 

ska upprätthålla sig efter.3 

 

Stereotyper kan skapas genom att framställa skillnader i utseende, beteende, miljöer och 

situationer. Mannen brukar framställas som rak i ryggen, stark och aktiv medan kvinnan ofta 

är sittande eller liggande och mer passiv. Mannen avbildas och framförs som viktig, smart och 

synlig medan kvinnan främst är vacker, ofta ung och sexig. Det är sällan kvinnan framställs 

som mäktig.4  

 

Reklam har en stor påverkan både på samhällsnivå och individnivå. Sveriges Kvinnolobby har 

utfört flera undersökningar som tyder på detta. I en undersökning svarade hälften av 

kvinnorna, i åldern 13–30 år, att reklam påverkar dem negativt dagligen eller åtminstone varje 

vecka. I samma undersökning svarade 90 % av kvinnorna att reklam har gett dem dåligt 

självförtroende och fått dem att vilja förändra utseende och/eller vikt.5 Media har makten att 

både förhindra och påskynda utvecklingen mot jämställdheten i samhället. Det finns inom 

politiken konsensus att samhället verkar för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. I mediesektorn kvarstår dock den manliga dominansen, både 

inom industrin och i produktionen.6 

 

Trots denna stora påverkan reklam har finns det i dagsläget ingen lagstiftning som omfattar 

könsdiskriminerande reklam. Denna typ av reklam regleras genom en självreglering av 

stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). 

                                                 
1 Sensualism eller skamgrepp, Konsumentverket 1994, s. 6. 
2 Sensualism och skambegrepp, Konsumentverket 1994, s. 6–7. 
3 SOU 2008:5, s. 13.  
4 Sensualism och skamgrepp, Konsumentverket 1994, s. 18–19.  
5 Motion 2014/15:1456. 
6 Edström, M., Molster, R., Making change – Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the 

Media, s. 9. 
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Dessa två instanser prövar kommersiell reklam som riktas mot den svenska marknaden.7 

Marknadsdomstolen (MD) fastslog i MD 1976:8 att könsdiskriminerande reklam inte 

omfattas av marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Domstolen menade att kränkningen 

som sker i samband med könsdiskriminerande reklam är riktad mot personens kön och inte 

personen som konsument.  

Könsdiskriminerande reklam kan ses som ett ämne som är aktuellt i dagsläget men faktum är 

att det har varit ett omdiskuterat ämne i snart 40 år. Sedan domen kom 1976 har 

könsdiskriminerande reklam debatterats bland annat i motioner, rapporter, utredningar och 

betänkanden. Det har varit delade meningar kring vilken åtgärd som behöver vidtas för att 

förhindra könsdiskriminerande reklam. Riksdagens lagutskott har vid flera utredningar ansett 

att det inte finns något behov av en lagstiftning på området. Lagutskottet tillsammans med 

konstitutionsutskottet har dessutom påpekat att om en lagstiftning mot könsdiskriminerande 

reklam skulle bli aktuell måste det ske en grundlagsändring. En utredning från 2008 motsatte 

sig dock detta påstående och menade att en grundlagsändring inte alls behöver ske om det 

skulle bli aktuellt med en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Detta eftersom att 

skydda näringsidkarens ekonomiska intresse faller utanför både tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL).8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Könsdiskriminerande reklam berör jämställdhet, diskriminering, marknadsföring och 

yttrande- och tryckfrihet.9 Denna uppsats ämnar därmed att behandla alla dessa delar. 

Uppsatsen syftar att utreda huruvida dagens självreglering är tillräckligt effektiv för att 

Sverige ska kunna uppnå jämställdhet. Vidare utreds ifall det finns juridiska förutsättningar 

för att en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kan bli aktuell utan att det skulle anses 

strida mot grundlagarna. Slutligen ska en utredning ske gällande huruvida en lagstiftning på 

området eventuellt skulle kunna ha en moralbildande effekt på samhället och på så sätt bryta 

den stereotypa bilden av mannen och kvinnan. De frågeställningar som kommer behandlas, 

utredas och besvaras är därmed:  

 

o Är den svenska självregleringen mot könsdiskriminerande reklam tillräcklig för att 

kunna uppnå ett jämställt samhälle? 

o Finns det juridiska förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam 

utan att det krävs grundlagsändring? 

o Skulle en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kunna bryta dagens 

könsstereotyper? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Inledning 

Juridiskt material bearbetas olika beroende på om det är en praktiker eller akademiker som 

ska lösa det rättsliga problemet. Skillnaden mellan dem påverkas av deras olika 

arbetsuppgifter och arbetssituation. Akademikern är friare än praktikern då denne har tid att 

                                                 
7 Reklamombudsmannen, Stiftelsen reklamombudsmannen, 2018.  
8 SOU 2008:5, s. 13–14. 
9 SOU 2008:5, s. 27. 
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göra en mer djupgående bedömning och kan kritisera samt analysera den aktuella situationen. 

Akademikern har även möjlighet att uttrycka sig mer generellt och föreslå en eventuell 

förändring av gällande rätt. Praktikern är mer begränsad och dennes uppgift är framförallt att 

besvara rättsliga frågor och fatta bindande beslut.10 Jag som akademiker har tillämpat den 

rättsdogmatiska metoden som en grund i denna uppsats. I och med inriktningen och 

uppsatsens ämne har den därutöver författats med hjälp av ett genusrättsligt och ett 

rättsociologiskt perspektiv. Uppsatsen har dessutom komparativa inslag. 

1.3.2 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden har under åren kritiserats på grund av att det saknas en tydlig 

definition av metoden och vad den syftar till. Lehrberg har anfört att metoden är att ses som 

en klassisk juridisk metod som syftar till att beskriva gällande rätt. Den rättsdogmatiska 

metoden utgår från rättskälleläran som refererar till flera vedertagna rättskällor såsom 

lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, myndighetsuttalanden och rättsvetenskaplig doktrin.11 Ett 

fokus inom rättsdogmatiken är korrelationen mellan en rättslig situation och de rättsregler 

som är relevanta i den aktuella situationen.12 Uppsatsen har vidare följt en kritisk 

rättsdogmatisk forskning som bygger på en utredning av gällande rätt som sedan beskriver 

konsekvenserna av det ifrågavarande rättsläget. I de fall författaren finner att rättsläget inte är 

fungerande och bör kritiseras kan ett förslag ges huruvida en förändring är nödvändig.13  

 

Jag har använt mig av denna metod för att kunna beskriva den gällande rätten såsom den är 

uppbyggd idag, alltså grundlagarna Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

(RF), TF och YGL, MFL, Reklamombudsmannens (RO):s självreglering samt övriga nordens 

reglering på området. För att beskriva Sveriges gällande rätt har dessutom förarbeten och 

praxis gällande könsdiskriminerande reklam behandlats. Denna metod är som mest synbar i 

de två första frågeställningen då dem kommer att utgå från lagstiftning, praxis och förarbeten 

för att besvaras. Den tredje frågeställningen har också grundats på denna metod men är inte 

lika rent juridiskt lagd då det förekommer en mer filosofisk analys kring den frågan.   

1.3.3 Genusrättsvetenskapligt perspektiv 

Genusrättsvetenskapen är ett kritisk rättsvetenskapligt perspektiv vilket innebär att rätten 

utreds ur både ett teoretiskt och ett praktiskt hänseende och där sambandet mellan rätt och 

samhälle tas i beaktning. Det finns flera typer av kritiska perspektiv och 

genusrättsvetenskapen är ett av dem. Det som skiljer genusrättsvetenskapen från de andra är 

fokuset på teorin att människan som könsvarelse påverkar vår uppfattning om världen vi lever 

i. Kön är relevant för mycket i samhället och i och med det är det av betydelse att poängtera 

vad det har för relevans för hur rätten är konstruerad.14 Jag har valt att tillämpa ett 

genusrättsligt perspektiv i denna uppsats i och med att en utredning sker gällande hur 

könsdiskriminerande reklam påverkar samhällets syn på mannen och kvinnan samt hur en 

lagstiftning på området skulle kunna bryta dagens könsstereotyper. 

1.3.4 Rättssociologiskt perspektiv 

Rättssociologi innefattar sambandet mellan rätt och samhälle och innehåller både samhälls- 

och rättsvetenskap. Beroende på det aktuella problemet sker fokuset antingen mer på 

samhällsvetenskapen eller på rättsvetenskapen. I frågor som rör förståelsen för juridiken i 

                                                 
10 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 313.  
11 Lehrberg, B., Praktisk Juridisk Metod, s. 106. 
12 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 26. 
13 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 39. 
14 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 99–101.  



4 

 

samhället blir fokuset mer på samhällsvetenskap medan i frågor som rör hur samhälleliga 

värderingar påverkas av rättsbildningen och rättstolkningen blir fokuset mer på 

rättsvetenskap.15 Det är i denna uppsats fråga om både samhällsvetenskap och rättsvetenskap i 

och med att den berör både förståelsen för juridiken i samhället och samhällets värderingars 

påverkan av rättsbildning och rättstolkning. Detta perspektiv är väl synligt i både första och 

tredje frågeställningarna då de handlar om sambandet mellan juridik och samhälle. 

1.3.5 Komparativa inslag 

Komparativt material brukar delas in i två grupper, tjänande och härskande. Tjänande 

komparativt material kan beskrivas som att det material från utländskt land tillämpas tjänande 

till det svenska materialet. Den utländska rätten jämförs med svensk rätt men den svenska 

rätten ligger till grund för arbetet. Härskande komparativt material utläses genom att de länder 

som jämförs prioriteras lika. Arbetet utgår således från båda länderna rättssystem i lika stor 

utsträckning.16 Jag har i denna uppsats använt mig av tjänande komparativt material. 

Uppsatsen har utgått från det svenska rättssystemet och sedan har övriga nordens regler kring 

könsdiskriminerande reklam lyfts fram översiktligt för att i analysen kunna jämföras med den 

svenska regleringen. 

1.3.6 Material 

För att uppnå så hög kvalitet som möjligt gällande materialet har hänsyn tagits till relevans, 

tillförlitlighet, äkthet samt kvalitet. Det är viktigt att beakta materialets relevans eftersom 

beroende på uppsatsens ämne ska väsentligt material användas för just det aktuella ämnet. 

Material som inte har med ämnet att göra eller inte kommer att diskuteras i analysen bör 

därmed inte vara med. Tillförlitligt material är av betydelse i och med att det bidrar till ett mer 

helhetstänk och en mer djupgående tolkning av materialet. Tillförlitligheten är även viktig för 

att inte göra förhastade slutsatser av källor och bli för partisk. Materialets äkthet är viktigt att 

granska kritiskt eftersom all information som finns kring det aktuella ämnet inte är pålitligt. 

Det är extra viktigt att kritiskt granska exempelvis internetsidor för att undvika att få felaktig 

information. Kvaliteten av materialet är viktig eftersom en uppsats med välbelagda källor 

anses vara av hög kvalitet.17 

 

Uppsatsens första frågeställning har besvarats med dels information om och från RO och 

RON som idag är de som reglerar könsdiskriminerande reklam och dels förarbeten och 

doktrin som behandlat samhällets påverkan av reklam. 

 

Uppsatsens andra frågeställning gällande huruvida det finns juridiska förutsättningar för att 

lagstifta mot könsdiskriminerande har besvarats med hjälp av material i form av 

grundlagarnas bestämmelser på området, hur regleringen ser ut idag gällande 

könsdiskriminerande reklam både i Sverige och övriga norden samt tidigare utredningar. Med 

tidigare utredningar menar jag bland annat motioner, propositioner, betänkanden och Statens 

offentliga utredningar (SOU). 

 

Uppsatsens tredje frågeställning gällande huruvida en lagstiftning mot könsdiskriminerande 

reklam skulle kunna ha moralbildande effekt på samhället och på så vis bryta stereotyperna 

har besvarats med en uppdelning av dels reklamens påverkan på samhället och dels en 

lagstiftnings påverkan på samhället. Reklamens påverkan på samhället har utretts med hjälp 

av material i form av motioner och doktrin samt statistik från Sveriges Kvinnolobby. En 

                                                 
15 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 207. 
16 Strömholm, S., Har den komparativa rätten en metod?, Svjt 1972, s. 462. 
17 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 34-36. 
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lagstiftnings påverkan på samhället har utretts med hjälp av förarbeten och doktrin som 

behandlat en lagstiftnings moralbildande effekt. Detta har sedan i analysen diskuterats för att 

besvara frågeställningen.  

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats har endast behandlat könsdiskriminerande reklam. Övrig diskriminering såsom 

exempelvis diskriminering mot etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder har endast nämnts kort i analysen. Vidare har fokus varit på den svenska 

regleringen men som nämnts i metoden har komparativa inslag förekommit i form av 

jämförelser med resterande nordiska länder. Övriga världens länders reglering har inte 

behandlats.  

 

Uppsatsen har diskuterat behovet av en lagstiftning och om det finns juridiska förutsättningar 

för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Jag har dock inte framfört eller analyserat 

kring hur själva lagstiftningsprocessen går till. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett inledningskapitel där bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställningar, metod och material, avgränsning samt disposition presenterats.  

 

Sedan följer kapitel två som består av en presentation av grundlagarna RF, TF och YGL. 

Dessa lagar beskrivs för att förstå sambandet mellan grundlagarna och reklam. 

 

Efter detta följer kapitel tre som beskriver hur könsdiskriminerande reklam är reglerat idag, i 

Sverige och i övriga norden. MFL beskrivs kortfattat och sedan förklaras RO:s verksamhet, 

Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC) och 

beslut för att skapa en förståelse av hur rättsläget ser ut idag. Vidare i detta kapitel har en kort 

redogörelse för övriga nordens regler presenterats på det aktuella området. 

 

Uppsatsens fjärde kapitel består av en genomgång av tidigare utredningar som berör 

könsdiskriminerande reklam. Kapitlet består av bland annat motioner, propositioner, 

betänkanden och SOU:er. Detta kapitel är uppdelat i tre delar: utredningar som varit för en 

lagstiftning, utredningar som varit mot en lagstiftning och utredningar som varit neutrala. 

 

Uppsatsens femte kapitel är uppdelat i två avsnitt, dels samhällets påverkan av reklam och 

dels samhällets påverkan av en lagstiftning. Första avsnittet innehåller statistik från Sveriges 

Kvinnolobby, doktrin som berör ämnet samt motioner som nämner samhällspåverkan. Det 

andra avsnittet består av förarbeten samt doktrin som behandlat en lagstiftnings moralbildande 

effekt på samhället.  

 

Det sjätte kapitlet utgörs av en analys. I detta analyskapitel har frågeställningarna ställts upp 

som rubriker för en tydlig disposition där materialet som har presenterats i kapitel två, tre, 

fyra och fem utreds, diskuteras och analyseras för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

Kapitel sju innefattar en slutsats där jag kortfattat redogör mina slutgiltiga svar på 

frågeställningarna. Detta leder sedan till uppsatsens sista kapitel, kapitel åtta, där avslutande 

reflektioner över uppsatsen presenteras. 
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1.6 Definitioner 

För att förenkla läsningen av denna uppsats ger jag här en kort förklaring till begrepp som 

kontinuerligt kommer att användas under uppsatsens gång.  

 

Reklam – ”Ett elektroniskt eller tryckt text-, bild- eller ljudmeddelande som är ägnat att 

främja ett kommersiellt syfte i näringsverksamheten”.18 

 

Könsdiskriminerande reklam – ”En skildring av könsegenskaper eller -roller vilken allmänt 

sett uppfattas som kränkande för kvinnor eller män”.19 

 

Självreglering – Reklam blir prövad enligt de regler som näringslivet på internationell nivå 

tagit fram. Självreglering är mer anpassad till en marknad i ständig förändring än lagstiftning 

men kan dock aldrig ersätta lagstiftning utan är mer som ett komplement.20  

  

                                                 
18 SOU 2008:5, s. 14. 
19 SOU 2008:5, s. 14. 
20 Reklamombudsmannen, Vanliga frågor och svar, 2017. 
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2. Grundlagarna och reklam 

2.1 Inledning 

Detta kapitel beskriver syftet och utformningen av grundlagarna RF, TF och YGL och dess 

relation till reklam. Könsdiskriminerande reklam omfattas inte av någon lag i dagsläget och 

om en lagstiftning skulle bli aktuell på området menar vissa att detta skulle strida mot dessa 

grundlagar. 

2.2 Regeringsformen 

I 1 kap. 2 § RF framgår det att den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika 

värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Denna paragraf utgör 

likabehandlingsprincipen som är en grundläggande princip. Vidare i denna bestämmelse 

beskrivs att det allmänna ska sträva efter delaktighet och jämlikhet för alla människor i 

samhället. Det allmänna ska dessutom arbeta emot diskriminering av människor på grund av 

bland annat kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I 2 kap. 1 § 1 st. RF förklaras yttrandefriheten 

som innebär friheten att meddela upplysningar och yttra tankar, åsikter och känslor i tal och 

skrift eller bild. Yttrandefrihetsbegreppet omfattar bland annat reklam.21 

 

I 2 kap. 13 § RF fastställs att yttrandefriheten kan begränsas. Det krävs vissa förutsättningar 

eller att särskilt viktiga skäl föreligger för att riksdagen ska få besluta om en lagstiftning som 

begränsar yttrandefriheten. Gällande näringsverksamhet kan friheten att yttra sig begränsas. I 

enlighet med förarbetena menas yttrande i näringsverksamhet som yttranden i form av 

kommersiell reklam och inte av opinionsbildande karaktär. RF omfattar inget materiellt skydd 

för kommersiell reklam och RF hindrar inte andra lagar att begränsa kommersiell reklam. 

Vidare begränsningar kan dock förekomma i TF och YGL.22 

2.3 Tryckfriheten 

I TF fastställs lagens syfte och de huvudsakliga principerna för tryckfriheten i lagens första 

kapitel. Med tryckfrihet menas en frihet att i tryckt skrift yttra sig och offentliggöra allmänna 

handlingar. Varje person har dessutom en frihet att lämna meddelanden till författare, utgivare 

och nyhetsbyråer för offentliggörande i tidningar och andra tryckta skrifter.23 

 

I 1 kap. 1 § 2 st. TF framgår ett av lagens huvudsakliga syften, nämligen att säkerställa ett fritt 

meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det faller utanför TF:s syfte att skydda 

näringsidkares ekonomiska intressen. Den straff- och processrättsliga exklusiviteten i 1 kap. 3 

§ TF hindrar dessutom inte att reklam i viss utsträckning begränsas i annan lag.24 I de fall 

reklamen är av kommersiell natur och inte är att anses som nyhetsförmedling eller av 

opinionsbildande karaktär kan det ske ett ingripande mot reklam i tryckt skrift enligt annan 

lag än TF.25 

2.4 Yttrandefriheten 

I 1 kap. 1 § YGL beskrivs yttrandefriheten som en frihet att i media yttra tankar, åsikter och 

känslor offentligt och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. En skillnad mellan de 

                                                 
21 SOU 2008:5, s. 228. 
22 SOU 2008:5, s. 228–229. 
23 Prop. 1975/76:204 s. 34. 
24 SOU 2008:5, s. 230. 
25 SOU 2008:5, s. 231–232. 
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annars liknande bestämmelserna i TF, är i fråga om möjligheten att i vanlig lag reglera reklam 

i TV och radio. YGL har begränsningar i större omfattning när det är fråga om 

reklamsändningar. I 1 kap. 12 § 2 st. YGL framgår det att det får i lag föreskrivas ett förbud 

mot kommersiell reklam i radioprogram. Med radioprogram avses ljudradio, TV eller andra 

medel som är kapabla att överföra elektromagnetiska vågor.26 

  

                                                 
26 SOU 2008:5, s. 232. 
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3. Reglering mot könsdiskriminerande reklam 

3.1 Inledning 

Detta kapitel avser att förklara den gällande rätten som berör könsdiskriminerande reklam. 

Till en början förklaras varför MFL inte är tillämplig på könsdiskriminerande reklam och 

sedan hur sådan typ av reklam regleras i dagsläget. RO och RON kommer att förklaras 

närmare samt en beskrivning av deras syfte och mål med deras verksamhet. Vidare anges 

ICC:s syn på självreglerad marknad och 4 art. ICC som är den som berör könsdiskriminerande 

reklam. Vidare kommer beslut från RO:s hemsida att lyftas fram tillsammans med statistik. 

Detta kapitel är till för att ge läsaren en bakgrund till hur rättsläget är uppbyggt idag och en 

presentation av instanserna som är gällande för marknaden. Till sist i detta kapitel kommer 

andra länders, övriga nordens, gällande rätt på området att beskrivas kort. I övriga nordiska 

länder finns det i dagsläget en lagreglering mot könsdiskriminerande reklam.27 

3.2 Sveriges reglering 

3.2.1 Marknadsföringslagen  

MFL:s syfte framgår i 1 § MFL och innefattar ett främjande av konsumenternas och 

näringslivets intressen vid marknadsföring. Vidare framgår det av bestämmelsen att lagen 

syftar till att motverka otillbörlig marknadsföring mot konsumenter och näringsidkare.  

 

Domstolen konstaterade i domen MD 1976:8 att könsdiskriminerande reklam inte omfattas av 

MFL. Domstolen hade i detta fall i uppgift att klargöra rättsläget gällande 

könsdiskriminerande reklam. Omständigheterna var som sådana att ett företag hade i sin 

reklam haft med en avklädd kvinna med företagets namn på sin rygg som syftade att 

annonsera bilvårdsprodukter. MD fann ingen tvekan i att reklamen var att anses som 

könsdiskriminerande men den rättsfrågan de fick ta ställning till var huruvida 

könsdiskriminerande reklam kunde anses omfattas av MFL. Domstolen konstaterade att MFL 

skyddar människan som konsument eller näringsidkare. I denna reklam och andra reklamer 

som är att betraktas som könsdiskriminerande riktas kränkningen mot människan som man 

eller kvinna, alltså deras kön menade MD och skulle därmed inte omfattas av MFL.  

 

Problematiken kring gränsdragningen mellan kommersiell och grundlagsskyddad reklam har 

diskuterats flertalet gånger i praxis28. I dessa rättsfall fann domstolen att för att en reklam ska 

omfattas av MFL istället för TF eller YGL måste reklamen vara av rent kommersiell karaktär. 

Denna gränsdragning diskuterades även i MD 1976:8 då domstolen konstaterade att frågan 

gällande könsdiskriminerande reklam kunde endast prövas av TF om reklamen hade både 

opinionsbildande och kommersiellt syfte. Domstolen fann dock att den aktuella reklamen var 

rent utav kommersiell karaktär och TF kunde därmed inte tillämpas. 

3.2.2 RO och RON 

RO är en stiftelse och grundades på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets 

delegation för marknadsrätt år 2009. RO har sedan dess varit verksamma som en 

självreglering av den svenska marknaden.29 Innan 2009 var det MarknadsEtiska Rådet (MER) 

och Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) som var ansvariga över 

                                                 
27 Motion 2005/06:L238. 
28 Jfr NJA 1977 s. 751, NJA 1999 s. 749, NJA 2001 s. 319, MD 1983:18, MD 1986:28, MD 1998:12, MD 

2001:17, MD 2001:21, MD 2002:18, MD 2002:34, MD 2005:11 och MD 2006:15. 
29 Reklamombudsmannen, Om oss, 2018. 
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självregleringen av reklam på den svenska marknaden.30 Det finns två instanser, den första är 

RO och den andra är RON. Skillnaden mellan dessa två instanser är att RO handlägger 

ärenden i de fall praxis finns gällande den aktuella frågan. I de fall praxis inte finns hamnar 

ärendet hos RON för prövning. De ärenden som beslutas i RO har möjlighet att överklagas till 

RON men RON:s beslut kan inte överklagas. De båda instansernas beslut går att finna på 

RO:s hemsida samt i nyhetsbrev och pressmeddelanden. En liknande självreglering finns även 

i övriga EU samt i vissa länder världen över. Organisationen European Advertising Standards 

Alliance (EASA) är belägna i Bryssel och är den organisation som samordnat självregleringen 

av reklam för EU:s medlemsländer.31 

 

RO:s och RON:s uppdrag är att pröva anmäld reklam som anses strida mot ICC:s regler. De 

som kan anmäla reklam är konsumenter, företag och organisationer. Det finns även möjlighet 

för dem att pröva reklam på egen hand, alltså som inte är anmäld. Vidare är en av deras 

huvuduppgifter att sträva efter att all kommersiell marknadsföring på den svenska marknaden 

ska erhålla högtstående etisk nivå. RO och RON fungerar även som en slags vägledning och 

utbildning gentemot företag på marknaden när det gäller marknadsetiska frågor.32  

 

RO och RON beaktar i sina bedömningar lagstiftning om marknadsföring samt diverse 

regelsamlingar och rekommendationer från näringslivet gällande reklam och 

marknadskommunikation. De prövar främst reklam som anses strida mot reglerna i ICC. De 

artiklar som RO och RON vanligen prövar i deras ärenden är 1–10 art. samt 18 i ICC.33  

 

Könsdiskriminerande reklam prövas av RO och RON enligt följande kriterier:  

”1. Objektifierande reklam: Reklam som framstället personer som sexobjekt, exempelvis 

genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är 

nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling 

till produkten samt hur och var reklamen har exponerats. 

2. Schabloniserande reklam: Reklam som framstället personer i stereotypa könsroller 

och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller 

män. 

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande.”34 

 

Instanserna syftar till att upplysa vilken reklam som anses strida gentemot ICC:s regler. 

Besluten offentliggörs därmed för att bidra till kännedom om vad som är god 

marknadsföringssed och för att belysa de gällande reglerna för marknadens aktörer. I och med 

att RO och RON är en stiftelse kan inte besluten leda till sanktioner såsom avgifter, 

skadestånd eller böter.35  

3.2.3 ICC 

Av ICC framgår det att reklam möjliggör för företagen att få kontakt med sina kunder. 

Reklamen bidrar till att informationen nås ut till konsumenterna samt att en effektiv marknad 

uppkommer, dels nationellt och dels internationellt. Reklam är inte endast positiv för 

företagen utan även för konsumenterna och på så sätt även hela samhället. 

Marknadskommunikation som grundas på egenåtgärder påvisar näringslivets ansvar för sina 

                                                 
30 Reklamombudsmannen, Arkivet – uttalanden från MER och ERK, 2015. 
31 Reklamombudsmannen, Om oss, 2018. 
32 Reklamombudsmannen, Om oss, 2018.  
33 Reklamombudsmannen, Regler, 2015. 
34 Reklamombudsmannen, Anmäl, 2018.  
35 Reklamombudsmannen, Om oss, 2018. 
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skyldigheter i samhället. Ett system med egenåtgärder syftar till att konsumenternas 

förtroende stärks gentemot näringslivet som stiftat reglerna samt marknaden i helhet. En 

självreglerad marknad leder till att enskilda företag får bevara sitt renommé. Ett system med 

egenåtgärder har prövats av länder i hela världen och anses fördelaktigt för både företag som 

konsumenter.36 

 

Den artikeln som är relevant när det gäller könsdiskriminerande reklam är 4 art. ICC som 

behandlar socialt ansvar. I 4 art. 1 st. ICC beskrivs följande:  

 

”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får 

inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför 

sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell 

läggning.”  

3.2.4 RO:s beslut och statistik 

Från år 2009 när RO grundades till idag, maj 2018, har 984 beslut gällande 

könsdiskriminerande reklam offentliggjorts på deras hemsida. 594 av dessa beslut är friade, 

376 är fällda och 5 är avvisade.37 Under bara 2017 offentliggjorde RO och RON 225 beslut 

som rör alla kategorier och av dessa beslut var 50 % fällande. Det går att utläsa en ökning från 

året innan gällande antalet anmälningar med 15 % samt en ökning av publicerade beslut med 

6 %. Den allra vanligaste kategorin som RO och RON prövar är reklam som rör 

könsdiskriminering. Under 2017 gällde 38 % av besluten sådan reklam. Anmälningar som 

gäller denna kategori har dock sjunkit kraftigt med åren. Under 2014 var det till exempel 55 

% av besluten som rörde könsdiskriminering.38 

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.2 delas könsdiskriminerande reklam upp i tre olika 

kategorier: objektifierande, schabloniserande och på annat sätt är uppenbart nedvärderande. 

Ett exempel där RO fällt en reklam för objektifiering var ett instagraminlägg för 

skönhetsprodukter för män från Dick Johnson. Inlägget innehöll en bild på en kvinna som satt 

med särade ben på en byrå iklädd trosor, en topp med företagets logga på och ett par 

klackskor. Kvinnan hade ena handen mellan benen och den andra på sitt huvud, som var lutat 

så håret hängde över ansiktet. I bakgrunden var det förpackningar uppstaplade. Texten som 

följde denna bild löd ”Har vi inte snygga skjortor”. RO fann att kvinnan framställts som ett 

sexobjekt i och med hennes klädsel och posering samt att kvinnan inte hade någon koppling 

till de marknadsförda produkterna som var skönhetsprodukter för män. Detta var således att 

anses som objektifierande och stred mot 4 art. 1 st. ICC.39  

 

Ett exempel där RON fällt en reklam som schabloniserande var en bild i ett e-postutskick. I 

bilden framställdes en kvinna som var iklädd shorts, topp och strumpor. Kvinnan i bilden stod 

på alla fyra och dammsög under en soffa medan hon tittade bakåt med öppen mun och såg 

förvånad ut. Marknadsföringen gällde strumpor. RON fann att reklamen var att betraktas som 

schabloniserande i och med den stereotypa bild av könsrollen som var att ses som 

nedvärderande och stred därmed mot 4 art. 1 st. ICC.40 

 

                                                 
36 ICC, ”Ansvarsfull reklam och marknadsföring”. 
37 Reklamombudsmannen, Beslut, 2017. 
38 Reklamombudsmannen, Statistik per år, 2018. 
39 Reklamombudsmannen, Beslut: Ärende 1711–251, 2018. 
40 Reklamombudsmannen, Beslut: Ärende 1610–195, 2017. 

http://reklamombudsmannen.org/sok-uttalanden
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Ett exempel där RON fällt en reklam för att den var på annat sätt nedvärderande och 

uppenbart könsdiskriminerande var en bild och text från en hemsida. Bilden visade en 

maskeraddräkt i form av en klänning och en häxhatt med texten ”Maskeraddräkt Slampig 

Häxa för barn”. Under bilden fanns uppgifter om pris och storlek för åldrarna 5–11 år. RON 

fann att denna reklam var att anses som stötande och uppenbart könsdiskriminerande för 

flickor och stred mot 1 och 4 art. ICC. RON:s motivering var att produkten som 

marknadsförts var en häxdräkt. Häxor och klänningar associeras enligt nämnden med kvinnor 

och flickor och ordet slampa används som ett nedvärderande uttryck för kvinnlig sexualitet. 

Nämnden menade därmed att denna reklam är stötande och uppenbart könsdiskriminerande 

för flickor.41  

 

Som tidigare nämnt får de fällande besluten inget ”straff” utan den konsekvens de får är att 

besluten publiceras på RO:s hemsida och ibland i nyhetsbrev och pressmeddelanden med 

företagets namn. Många beslut blir upptagna och omdiskuterade i media vilket kan ses som 

både ett ”straff” för vissa företag men också som ett ”mål” för andra företag. Det finns några 

få företag som således vill hamna i media då det ger företaget i fråga stor uppmärksamhet som 

sedan bidrar till mer ”kändhet”. RO:s beslut syftar till att ge företag på den svenska 

marknaden en vägledning gällande god marknadsföringssed och målet blir således att 

företagen antas följa tidigare beslut. Detta tycks fungera tämligen bra då de flesta företag 

avslutar reklamen i de fall den fälls. Det har till och med skett att företag valt att upphöra sin 

reklam endast på grund av en anmälan utan att den blivit fälld eftersom de ansett att reklamen 

har missuppfattats om den anmälts.42 

3.3 Norges reglering 

Norges allmänna bestämmelser om marknadsföring förekommer i 1972 år lov om kontroll 

med markedsforing og avtalevilkår (markedsforingsloven). Denna lag är tillämpbar vid 

marknadsföring i näringsverksamhet och gäller både näringsidkare och konsumenter. Norges 

markedsforingslov syftar till att skydda intressen för både konsument och näringsidkare. 

Lagen syftar dessutom till att skydda samhälleliga intressen såsom könsdiskriminerande 

reklam. Markedsforingsloven innehåller en generalklausul i 1 § 1 st. som lyder ”I 

näringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god sed forretningsskikk 

näringsdrivende imellom, eller er urimelig i forhold til forbrukere eller som for övrig stridet 

mot god markedsforingsskikk”.43  

 

År 1978 skedde en lagändring i 1 § 2 st. markedsforingsloven där ett uttryckligt förbud mot 

könsdiskriminerande reklam beskrivs. Lagen granskas av Forbrugerombudet som ska se till 

att lagen följs. Vanligen inkommer anmälningar från konsumenter och andra näringsidkare 

men Forbrugerombudet kan även vidta åtgärder på eget initiativ. Om inte marknadsföraren 

åtgärdar det eventuella problemet väcks talan vid Markedsådet om förbud om vite. 

Forbrugerombudet kan även själv besluta om förbud mot viss marknadsföring och då är det 

vanligen fråga om vite. Detta kan sedan överklagas till Markedsrådet.44 

3.4 Danmarks reglering 

1 juli 2006 trädde Danmarks markedsforingslov i kraft och ersatte den tidigare lagen från 

1994. Markedsforingsloven är tillämpbar på marknadsföring i näringsverksamhet och 

offentlig verksamhet när det gäller varor och tjänster. 1 § markedsforingsloven utgörs av en 

                                                 
41 Reklamombudsmannen, Beslut: Ärende 1710–221, 2018. 
42 Reklamombudsmannen, Vanliga frågor och svar, 2017. 
43 SOU 2006:76, s. 167. 
44 SOU 2006:76, s. 167–168. 
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generalklausul och lyder: ”Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god 

markedsforingsskikk under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene 

samfundsinteresser”.45Generalklausulen nämner inte uttryckligen könsdiskriminerande 

reklam men kan ändå tillämpas på sådan typ av reklam.46 Könsdiskriminerande reklam avser 

på liknande vis som vi i Sverige kategoriserar det i kränkande och schabloniserande 

könsdiskriminerande reklam. Forbrugerombudsmanden är den som ansvarar för att lagen 

efterföljs och har dessutom arbetat fram målsättningar gällande könsdiskriminerande 

reklam.47  

3.5 Finlands reglering 

I Finland stadgas till stor del av konsumentskyddslagstiftningen i 1978 års 

konsumentskyddslag. I lagens 2 kap. finns bestämmelser som syftar till att skydda 

konsumenten. I 2 kap. 1 § 1 st. konsumentskyddslagen finns en generalklausul som lyder 

”Vid marknadsföring får icke användas förfarande som strider mot god sed eller eljest är 

otillbörligt mot konsumenterna”. I generalklausulens 2 st. beskrivs vidare att marknadsföring 

ska ses som otillbörlig om det inte föreligger uppgifter som grundas med beaktning av 

konsumenternas hälsa och ekonomiska trygghet.48 Generalklausulen beskriver inte 

uttryckligen ett förbud mot könsdiskriminerande reklam men den går att tillämpa på sådan typ 

av reklam.49 Detta fastslogs bland annat i MD 1994:7. Konsumentombudsmannen är lagens 

tillsyn och kan väcka talan i Marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen kan även själva 

ge interimistiska beslut men dessa beslut ska alltid framläggas genom Marknadsdomstolen.50  

3.6 Islands reglering 

Från och med 1 juli 2005 regleras marknadsföring i Island i en särskild marknadsföringslag, 

lag 57/2005. Lagen omfattar marknadsföring mot konsumenter och näringsidkare.51 Ett 

förbud mot könsdiskriminerande reklam finns reglerat i en egen lag, nämligen i Islands 

jämställdhetslag från 2000.52 Bestämmelsen som reglerar sådan typ av reklam är 18 art. och 

omfattar ett förbud mot det som vi i Sverige klassar som kränkande och schabloniserande 

könsdiskriminerande reklam. The Centre for Gender Equality är de som granskar att lagen 

efterföljs. Vid behov kontaktar de annonsören om det föreligger en misstanke om lagbrott. 

Önskan är att problemet ska åtgärdas självmant av marknadsföraren men i de fall det inte 

åtgärdas frivilligt kan talan väckas i antingen The Complaints Committee on Equal Status 

eller i domstol. The Centre for Gender Equality och The Complaints Committee on Equal 

Status har inte rätt att döma marknadsföraren till någon sanktion eller ens förbjuda deras 

reklam. Det har dock domstolen möjlighet att göra.53 

  

                                                 
45 SOU 2006:76, s. 168–169. 
46 Dir. 2006:82. 
47 SOU 2008:5, s. 137. 
48 SOU 2006:76, s. 169–170 
49 Dir. 2006:82. 
50 SOU 2006:76, s. 169–170. 
51 SOU 2006:76, s. 170–171. 
52 Dir. 2006:82.  
53 SOU 2008:5, s. 143–144. 
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4. Tidigare utredningar gällande könsdiskriminerande reklam 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer som titeln lyder tidigare utredningar gällande behovet av en 

lagstiftning att framställas. Kapitlet kommer att bestå utav motioner, direktiv, propositioner 

och utredningar där det aktuella ämnet har berörts. Detta kapitel i uppsatsen syftar till att 

belysa att problematiken kring könsdiskriminerande reklam inte är på tapeten endast i dag 

utan har varit ett väl omdiskuterat ämne under en längre tid, närmare 40 år. Sedan MD 1976:8 

har könsdiskriminerande reklam och ett eventuellt behov av en lagstiftning kring det varit 

diskuterad.54 Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt: utredningar som varit för en lagstiftning, 

utredningar som varit emot en lagstiftning och till sist utredningar som varit neutrala. Alla 

dessa kategorier är någorlunda överens om att en problematik på området föreligger. 

Skillnaden är dock vilken åtgärd som behöver tillämpas. 

4.2 Utredningar som varit för en lagstiftning  

Riksdagen valde att avslå en motion år 1975/76 som behandlade kvinnodiskriminering. 

Motionen innehöll ett lagförslag mot kvinnodiskriminering i text och bild, vilket även ansågs 

omfatta reklam. I motionen poängterades att ”massmedia speglar en kvinnodiskriminerande 

värld”. Vidare konstaterades det att media har sådan stor makt och inflytande på samhället att 

de kan sprida kvinnodiskriminerande idéer. Ett sätt att bekämpa sådan diskriminering var 

enligt denna motion med hjälp utav lagstiftning och åtgärder från staten.55  

 

I en motion från 1985/86 framförs en hänvisning till Norges lagstiftning kring 

könsdiskriminerande reklam. Ett förslag framfördes med bakgrunden att det bör kunna införas 

en liknande lag som Norges marknadsföringslag i Sverige. Vidare anfördes att en sådan lag 

bör kunna införas utan dröjsmål för att åtgärda problematiken som könsdiskriminerande 

reklam resulterade i. En lagstiftning ansågs dessutom behövas då reklam som innehåller 

diskriminering eller kränkning för något könen inte bör vara tillåtet.56 

 

Konsumentverket presenterade 1988/89 en rapport som syftade till att en diskussion och 

medvetenhet skulle skapas i samhället kring könsdiskriminerande reklam. Tanken var att 

folkrörelser, studieförbund, skolor, intresseorganisationer och enskilda skulle titta på olika 

reklamer med kränkande och schabloniserande reklam och sedan kommentera deras åsikt och 

ge förslag på eventuella åtgärder.57 I och med Konsumentverkets rapport upprättade 

Civildepartementet en promemoria med ett lagförslag som syftade till att åtgärda 

könsdiskriminerande marknadsföring och möjliggöra för att en sådan typ av reklam bör anses 

omfattas av MFL.58 I en utredning från 1993 framgår det dock att reklam som kränker på 

grund av kön inte kan anses omfattas av MFL. Detta eftersom MFL skyddar människan som 

konsument och inte som kön.59 

 

Frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam upptogs ännu en gång i en motion 

från 2014/15. Motionen framförde att den stereotypa uppdelningen mellan de olika könen får 

radikala konsekvenser för både individen och samhället. Dessutom bidrar denna uppdelning 

till en förstärkt maktordning och således stävjas jämställdheten i samhället.  Reklam kan leda 

                                                 
54 Dir 2006:82. 
55 Motion 1975/76:2149, s. 13. 
56 Motion 1985/86:403. 
57 Könsdiskriminerande reklam – nu ska den bort!, Konsumentverket 1988/89:5.  
58 SOU 2008:5, s. 54–55. 
59 SOU 1993:59, s. 203. 
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till skönhetsideal som är onaturliga och farliga för mottagaren. Den grupp som tycks påverkas 

mest är flickor och kvinnor som enligt undersökningar medger att reklam bidrar till en 

försämrad självbild och leder till en ökad psykisk ohälsa. Dagens reglering i form av RO kan 

ses som tandlös i och med att det inte finns några sanktioner eller rättigheten att ens avbryta 

den fällda reklamen. I en utredning från 2006 påpekades behovet av en lagstiftning och ett 

lagförslag presenterades. Detta lagförslag blev det dock ingenting med i och med det 

regeringsskifte som förelåg.60 

 

Inom EU och FN anses könsdiskriminerande reklam vara ett hinder för att uppnå ett jämställt 

samhälle. Det har fastslagits flera internationella och europeiska överenskommelser som 

behandlar ämnet och som menar att länder bör göra allt för att försöka motverka detta 

problem även om det krävs en lagstiftning. Sverige har blivit kritiserade ett flertal gånger av 

FN:s kvinnokommitté som menar att sexualiseringen av det offentliga rummet föreligger i för 

stor grad i Sverige. FN:s kvinnokommitté anser att den självreglering som föreligger i Sverige 

inte är fungerande och att en lag bör stiftas på området. Anledningen till varför 

könsdiskriminerande reklam inte är lagreglerat är på grund av yttrandefriheten. Det finns dock 

motargument kring att det inte alls behöver vara en fråga om grundlagsändring för att en 

lagstiftning gällande könsdiskriminerande reklam skulle kunna bli aktuell. Yttrandefriheten är 

till för att skydda yttranden och åsikter men den ska inte skydda kommersiella intressen. Det 

finns idag lagstiftning mot tobaks-, alkohol- och barnreklam som stiftades utan att hindra 

YGL. Det bör således inte vara ett problem att stifta en lag mot könsdiskriminerande reklam 

enligt denna motion.61 

 

Sverige är ensamma i Norden om att inte ha en reglering mot könsdiskriminerande reklam. 

Detta framkom av en rapport från 2016 av Sveriges kvinnolobby. Island anses vara det landet 

i Norden där reglering på det aktuella området funkar bäst. Rapporten påvisar behovet av en 

lagstiftning och hur det skulle kunna vara en del av lösningen på könsdiskriminerande reklam 

men belyser även att åtgärder behöver införas för att lagen ska fungera i praktiken. Sveriges 

kvinnolobby anser att det även behövs tillsyn och att allmänheten blir mer medveten om 

problemet genom till exempel informationsinsatser.62  

 

Lagstiftning är inte enda svaret på problemet gällande könsdiskriminering men det kan ses 

som en markering och skulle kunna bidra till en förändring menades det i en motion från 

2017/18. Det finns i Sverige reklam som inte anses tillåten, otillbörlig reklam, enligt MFL och 

det finns diskrimineringslagar som blir allt tydligare. I motionen anfördes det vidare att i och 

med detta bör det kunna tillsättas en reglering gällande könsdiskriminerande reklam. En 

tidigare utredare påpekade att reklam inte bör anses omfattas av tryckfriheten och en 

grundlagsändring skulle därmed inte behöva ske för att en lagstiftning om 

könsdiskriminerande reklam skulle bli aktuell. Det påpekades dock att om en 

grundlagsändring skulle krävas bör önskan om ett jämställt samhälle ses som en tillräckligt 

skälig anledning för att en sådan ändring ska ske.63 

4.3 Utredningar som varit emot en lagstiftning 

En av de tidigare utredningar på området utkom 1975 och var en promemoria utav en 

arbetsgrupp som sattes ihop av Konsumentombudsmannen. Arbetsgruppen bestod bland annat 

utav representanter från jämställdhetsdelegation, kvinnoorganisationer och näringslivet.  

                                                 
60 Motion 2014/15:1456. 
61 Motion 2016/17:1891.  
62 Motion 2017/18:2780. 
63 Motion 2017/18:2780. 
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Promemorian syftade till att definiera vad könsdiskriminerande reklam var samt vilka kriterier 

som skulle ställas upp för att en reklam skulle anses utgöra könsdiskriminering.64 

Konsumentombudsmannens arbetsgrupps promemoria lämnades sedan över till Delegationen 

för jämställdhet mellan kvinnor och män. Delegationen syftade till att undersöka ett eventuellt 

behov av en lagstiftning mot könsdiskriminering. Delegationen presenterade även en 

utredning65 med namnet ”Målet är jämställdhet – En svensk rapport med anledning av FN:s 

kvinnoår”. Delegationen ansåg inte att det fanns ett behov av en lagstiftning utan menade 

istället att aktiva handlingar kunde förhindra könsdiskriminering.66 

 

Konsumentverket fastslog i en rapport från 1997 att en grundlagsändring behöver ske för att 

en lag om könsdiskriminerande reklam ska kunna bli aktuell. Vidare ska lagstiftning ses som 

enda lösningen på problemet för att kunna bli gällande samt att den diskriminering som 

föreligger behöver vara av sådan karaktär att det är oundvikligt att en inskränkning i tryck-

/yttrandefrihetsrätten krävs.67  

 

Det är det allmänna som ansvarar för att marknadsföring ska uppfylla en god etisk standard, 

detta påpekades i en proposition från 2007/08. Marknadens självreglering och egenåtgärder 

ses som en typ av komplement till lagstiftning för att hindra reklam som strider mot god 

marknadsföringssed. Detta blir främst aktuellt då en prövning i domstol inte kan bli gällande 

på grund av grundlagsskäl. Ett exempel på det är könsdiskriminerande reklam som endast är 

reglerat av näringslivets egenåtgärder och inte genom lagstiftning. Vidare poängterades det i 

denna proposition att regleringen är fungerande och det finns därmed inget behov av en 

lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.68  

 

Det framkom av en gransknings som skedde 2016 att det föreligger problematik gällande 

reklam då kvinnor framställs stereotypt och sexuellt. Av denna granskning påvisades 

dessutom att den självreglering som är aktuell inte behandlar könsdiskriminerande reklam i 

den mån det behövs. Sverige bör enligt granskningskommittén arbeta tillsammans med 

aktörerna på marknaden och tillämpa förbättrande åtgärder. Kommittén gav förslaget att 

Sverige bör använda sig av strängare bestämmelser för att på så sätt uppnå en mer positiv och 

icke-stereotyp bild av kvinnan i reklam. Det har under en längre tid förekommit en önskan att 

RO får mer ansvar samt att det räcker för att självregleringen ska anses fungera. Kommittén 

anser dock att så som det ser ut i dagsläget inte är fungerande nog för att diskriminering ska 

kunna upphöra. Granskningskommittén menar att en utveckling och förbättring i och för sig 

sker men alldeles för sakta.69  

4.4 Utredningar som varit neutrala 

Näringsutskottet utlämnade ett betänkande 1975/76 om en begäran att en förändring behöver 

ske kring könsdiskriminerande reklam. Utskottet la inte fram något lagförslag eller hur en 

lagstiftning på området kunde se ut utan bad om att det skulle prövas längre fram. Utskottet 

ansåg dock att det fanns ett behov av ett ingripande gällande könsdiskriminerande reklam av 

konsumentombudsmannen och MD.70 Regeringen valde, efter begäran från Näringsutskottet 

och konsumentombudsmannen, att Jämställdhetskommittén skulle utreda frågan kring en 

                                                 
64 SOU 2008:5, s. 41. 
65 SOU 1975:58. 
66 SOU 2008:5, s. 42. 
67 Diskriminerande reklam – igen, Konsumentverket 1997:4, s. 11.  
68 Prop. 2007/08:115, s. 76. 
69 Motion 2017/18:2780. 
70 SOU 2008:5, s. 43. 
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lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Jämställdhetskommittén hann dock upphöra 

innan de kom fram till något lagförslag.71 

 

Kvinnokonventionen godtogs 1979 och ämnade att diskrimineringen av kvinnor skulle 

upphöra. Alla stater ska kämpa för att få bort de förutfattade meningar om ett köns svaghet 

som finns genom att vidta åtgärder för att förändra mäns och kvinnors sociala och kulturella 

handlingssätt. CEDAW som är granskningskommittén för konventionen ska granska om 

målet gällande upphörandet av könsdiskriminering faktiskt efterföljs av konventionsstaterna.72  

 

Remissinstanserna splittrade åsikt gällande en lagstiftning framställs i en proposition från 

1985/86. Ett flertal ansåg att lagstiftning inte kan bli aktuellt på grund av bristfälligt underlag 

och vissa menar att en bättre åtgärd är en attitydförändring i samhället med hjälp av 

opinionsbildning av den gällande frågan. Av denna proposition framgår även betydelsen av att 

reklam bygger på en spegling av en verklighet där kvinnor och män är jämställda med samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter.73 

 

I en utredning från 1985/86 upptogs enligt dem betydelsefulla åtgärder som skulle motverka 

könsdiskriminering i reklam. Förutom det mer självklara så som lagstiftning och egenåtgärder 

krävs opinionsbildning. Samhället måste utbildas om problematiken för att förändra synen på 

mannen och kvinnan. Detta gäller inte enbart för dem som går i skolan, utan hela samhället 

behöver bli mer medvetna i ämnet. Det är av stor betydelse att samhället är medveten om 

vilka stereotypa bilder reklamen målar upp av kvinnan och mannen. Både konsumenter, de 

som tittar, och företagen, de som står bakom reklamen, behöver vara väl informerade om 

påverkan reklamen har och hur reklamen bör ändras för att förändra synen på kvinnan och 

mannen.74   

 

År 2002/03 presenterades en skrivelse av regeringen med en jämställdhetsplan för den 

kommande mandatperioden. Denna skrivelse upplyste fokuset jämställdhetspolitiken har 

gällande behovet att påverka attityder. För att uppnå ett önskat resultat har bland annat 

informationsverksamheter, konferenser och kampanjer hållits. Aktörerna inom 

jämställdhetspolitiken har påpekat behovet av att all politik och all verksamhet behöver 

använda sig av ett jämställdhetsperspektiv.75 I denna skrivelse framförs vidare problematiken 

kring sexualisering av det offentliga rummet. Dagligen blir vi matade av media med budskap 

såsom en man är mäktig medan en kvinna är underordnad och passiv. Regeringen menar att 

denna problematik förhindrar att Sverige ska kunna uppnå en jämställdhet mellan könen. 

Medias ständiga uppmålning av hur en man och kvinna ska vara, se ut och bete sig bidrar till 

en normalisering som således gör att samhället inte längre ser eller reagerar på könsförtyck, 

trakasserier och sexuellt våld. Befolkningen är i behov av mer kunskap på området, fler måste 

bli medvetna om hur samhället idag faktiskt ser ut.76  

 

Socialdepartementet startade i slutet av 2003 ett projekt som kom att kallas Flicka-projektet. 

Det bestod av flickors självbild och hur de påverkas av att leva i ett så pass kommersialiserat 

och sexualiserat samhället som det idag är. Projektet startades i och med den ökning som 

skedde av sexualisering i media. Flicka-projektet hade två viktiga syften, dels att medier och 

                                                 
71 SOU 2008:5, s. 44. 
72 Motion 2017/18:2780. 
73 Prop. 1985/86:121, s. 39. 
74 SOU 1985:32, s. 100–101. 
75 Skr. 2002/03:140, s. 8. 
76 Skr. 2002/03:140, s. 13. 
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marknadens aktörer skulle bli medvetna om vilken inverkan och makt de har på samhället och 

dels att de unga skulle diskutera med varandra om hur de känner att de påverkas av media 

samt hur de ser på sig själva och på andra. Projektet bestod av flera seminarier och ”FLICKA-

dagar” som pågick runtom i Sverige där det bland annat diskuterades självbild, ideal och 

mediekritik. Det var cirka 50 organisationer som hjälpte till i detta projekt för att förebygga 

ungas fysiska och psykiska hälsa.77  

 

Kvinnors kroppar utnyttjas i media för att försäljningen av en vara eller tjänst ska öka. Det har 

i dagens samhälle blivit till en vana att se och präglas av detta. Denna bild av kvinnan följer 

sedan med till ställen såsom skolgårdar och till och med rättssalar. I en proposition från 

2005/06 poängterades detta och hur viktigt det är att uppmärksamma hur sexualiseringen av 

offentliga rum som sker med hjälp av bland annat reklam inverkar på samhället och 

människans syn på könen. Vidare i denna proposition framställdes medierådet och att de fått i 

uppgift att fokusera på barn och ungdomars påverkan av media. Media i detta hänseende 

avsåg film, TV, video, dvd, datorspel, tv-spel och internet. Detta syftade till att förebygga att 

barn och ungdomars hälsa påverkas negativt av media.78 

 

I ett direktiv från 2006 uppkom frågan ännu en gång gällande behovet av en utredning kring 

könsdiskriminerande reklam. Det fastställdes i detta direktiv att det är främst kvinnor och 

flickor som objektifieras i reklam. Ett problem ansågs dock även föreligga hos bilden som 

målas upp av män och pojkar som allt oftare framställs som sexobjekt idag. Skillnaden är 

dock att de framstår som mäktiga, starka och självständiga medan kvinnan målas upp som 

motsatsen. Direktivet beskriver vidare att i och med att reklam och dess budskap är överallt 

kring oss bildas en normalisering. Detta vilken nuvarande reglering inte tycks ta hänsyn till.79  

 

  

                                                 
77 SOU 2008:5, s. 68. 
78 Prop. 2005/06:155, s. 35. 
79 Dir. 2006:82. 
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5. Samhällspåverkan 

5.1 Inledning 

Detta kapitel kommer bestå av två olika avsnitt. Det första avsnittet kommer att beskriva 

konsekvenserna av reklam och dess effekt på samhället. I detta avsnitt kommer statistik från 

undersökningar att lyftas fram för att belysa vikten av den radikala effekt reklam har på 

människan som individ och som sedan blir ett samhällsproblem. Det andra avsnittet i detta 

kapitel kommer att beskriva moralbildande effekt för att ge en grundläggande förståelse för 

hur en lag möjligtvis kan bidra till en moralisk attitydförändring. 

5.2 Reklamens påverkan på samhället 

Det är enligt forskning bevisat att reklam påverkar samhället men en fråga som varit 

svårbesvarad är huruvida påverkan är positiv eller negativ och vad det är som påverkas. Det 

som marknadsföraren vill ska påverka är konsumentens köpvilja. Forskning visar dock att 

människor påverkas mer än så.80 Reklam har en inverkan på respondenten som människa och 

inte bara som konsument. Människor påverkas således utanför deras relation till varumärket i 

fråga. Som människa påverkas självbild och bilden av andra människor, värderingar och 

tankemönster på grund av reklam. Detta tycks dock inte få samma intresse hos 

marknadsföraren utan de bryr sig främst om konsumentens påverkan och vilket samband som 

väcks till varumärket.81 

 

I och med det ökade reklamutbudet kan reklamen således anses fått en ökad påverkan på 

samhället. Forskning har dessutom funnit att bilder har fått ökad betydelse i jämförelse med 

texten i reklam. Bilder i reklam anses även ha en effekt på människans identitetsformande 

som leder till konsekvenser för människan och följaktligen även på samhället som stort. 

Följden av detta är att könsdiskriminerande reklam kan förhindra jämställdheten i samhället.82 

 

Könsdiskriminerande reklam kan bidra till psykisk ohälsa och ätstörningar. Reklam målar upp 

skönhetsideal som är abnorma och kvinnor objektifieras vilket leder till sämre självförtroende 

och självbild. Reklam finns överallt, det går inte att undvika att se bilder och videos på 

kvinnor som ett sexobjekt. Detta har blivit till en vardag vilket sedan leder till ett 

demokratiproblem då det inverkar på flickor och kvinnors handlingsutrymme. Reklam målar 

upp kvinnor och män som stereotypa könsroller, kvinnan ska vara på ett sätt och mannen ska 

vara på ett annat sätt. Mannen ska helst vara aktiv, stark och mäktig medan kvinnan mer 

passiv och svag. Mannen har vanligen kläder på sig i reklamen medan kvinnan gärna är 

avklädd. Könsdiskriminerande reklam bidrar till ett ojämställt samhälle där kvinnan och 

mannen kategoriseras i olika grupper där respektive kön ska bete sig och se ut på ett visst sätt. 

Detta får således betydande effekter för både individen och samhället.83  

 

Det har diskuterades sedan länge att det tycks finnas ett samband mellan skönhetsideal och 

ätstörningar. Under 60-talet konstaterades att anorexia nervosa var en konsekvens av strävan 

efter smalhet som uppnåddes genom bantning. Under 70-talet ansågs grunden till ätstörningar 

komma ifrån massmedia. Den viktfixering som fanns inom modebranschen förmedlades till 

samhället genom media, ett skönhetsideal skapades och idéen om hur en människokropp bör 

se ut blev allt tydligare.84  

                                                 
80 SOU 2008:5, s. 33.  
81Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenten, s. 287. 
82 SOU 2008:5, s. 188. 
83 Motion 2014/15:1456. 
84 Clinton, D., Norring, C., Ätstörningar – bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, s. 74. 
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Det är vanligt att människor jämför sig själva med modeller i reklam och detta tycks ha 

negativa effekter på människans självkänsla. Enligt studier kan denna jämförelse leda till 

ohälsosamma konsekvenser som exempelvis minskat självförtroende och ätstörningar. Den 

jämförelse som många människor gör när de ser reklam bidrar till overkliga skönhetsideal på 

grund av att reklamen vanligen målar upp en orealistisk bild av människokroppen. De som 

tycks påverkas mest är unga kvinnor. Det finns dock studier som påvisar att även män 

påverkas och får sämre självförtroende efter att de sett en idealbild av en man i reklam. När 

det gäller männen är det dock inte lika vanligt att det är underviktiga kroppar som framställs 

och de påverkas av utan istället kroppar som är överdrivet muskulösa.85 

 

En undersökning från Sveriges Kvinnolobby visade att 90 % av de kvinnor som svarade, i 

åldern 13–30 år, har velat/vill förändra sig själva på grund av reklam. Samma siffra ansåg 

även att reklam har bidragit till dåligt självförtroende gällande utseende och vikt. 50 % av de 

som svarade på undersökningen anser att reklam påverkar dem negativt dagligen eller i alla 

fall varje vecka. En skillnad kan ses gällande hur pojkar och män påverkas. 30 % av dem 

ansåg att de mått dåligt över utseende eller vikt på grund av reklam.86 

 

Enligt forskning kring objektifieringsteori föreligger en kultur där kvinnor och flickor ses och 

behandlas som kroppar och sexuella objekt. Denna objektifiering har blivit så vanlig att den 

normaliseras och detta även av kvinnor. Det bidrar till att det är även kvinnorna själva som 

driver vidare problematiken med så kallad självobjektifiering. Denna forskning påvisar vidare 

att reklam speglar den objektifiering av kvinnor som föreligger i verkligheten. Ett vanligt sätt 

att framställa kvinnor i reklam är att de är beskurna för att framföra vissa kroppsdelar eller att 

de ska föreställa fysiska objekt.87 

 

Dagens reklambilder kritiseras vanligen på grund av att de är för stereotypa och framställer 

overkliga ideal. Kritik riktas mot marknadsförare med främst tre anledningar. Den första 

anledningen är att de kvinnor som visas i reklam är underviktiga och dessutom avsevärt 

smalare än den genomsnittliga konsumenten. En annan anledning kritik riktas mot 

marknadsförare är på grund av retuscherade bilder. Detta leder till en snedvriden bild av hur 

verkligheten är och hur en människa faktiskt ser ut. En tredje anledning är kritiken som riktas 

mot att det är för lite mångfald i reklam.88 

 

Problematiken kring hur kvinnor målas upp i reklam har debatterats på flera håll i världen. 

Det är också allt fler länder som diskuterar att stifta eller redan har stiftat en lag på området. 

De övriga nordiska länderna, Danmark, Norge, Finland och Island har lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. Ett annat sätt att försöka förhindra denna problematik har Israel 

försökt uppnå med hjälp av en lag mot användande av för smala modeller samt retuschering 

utan att meddela det. Det finns dock inte särskilt mycket forskning gällande påverkan på 

konsumenter och samhälle vid användning av bilder på människor i reklam.89  

 

En förklaring till varför marknadsförare använder sig av stereotypa bilder i sin reklam skulle 

kunna vara att de är rädda att intresset och konsumtionen skulle minska om de inte gjorde det. 

Det kan anses att konsumenter inte vill associeras med oattraktiva referensgrupper. Det finns 

                                                 
85 Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenten, s. 68–69. 
86 Motion 2014/15:1456. 
87 Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenten, s. 60. 
88 Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenter, s. 59. 
89 Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenten, s. 61. 
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till och med en föreställning inom reklam- och modeindustrin att ”smalhet säljer”. Detta 

förklaras med att det är många som vill vara smala och strävar efter att se ut som modellen i 

reklamen. Detta är dock inte bevisat enligt empirisk forskning. Det finns dessutom inget stöd i 

att reklam måste ha med stereotypa modeller för att uppnå positiva reaktioner. Det finns 

istället forskning som påvisar positiva reaktioner när reklam använder sig av olika 

kroppstyper och etniciteter av modeller som konsumenten kan identifiera sig med.90 Det finns 

en möjlighet att dessa negativa reaktioner av jämförelser och dålig självbild skulle kunna 

minskas om stereotypa bilder i reklam minskades.91 

5.3 En lagstiftnings påverkan på samhället 

5.3.1 Lag och moral 

Lag och moral reglerar människans beteende, det reglerar hur vi bör och inte bör behandla 

andra människor. Lag och moral kan dock skilja sig mycket åt. Lag är politiskt stiftad och 

tillämpas av domstolar medan moral är mer svårdefinierat. Detta betyder dock inte att 

moralen endast ses som något subjektivt men i moraliska problem, då det inte finns någon lag 

att tillämpa, går det inte att finna någon regelbaserad lösning. Det finns ingen domstol såsom 

när det gäller lag.92 Lagen ska inte endast spegla samhälleliga värderingar utan också påverka 

dem. Lundstedt, juris professor i Uppsala, ansåg att det viktiga med strafflagar är det 

”moraliska inflytande på samhället”. Lundstedt menade att den avgörande faktorn som bidrar 

till att en människa avstår från att begå ett brott är ”moralinstinkten mot brottet”.93 

 

Lundstedt intresserade sig för straffrätten. Han ansåg att samhällets bild av moral grundades i 

straffrättens moralbildande effekt och hur samhället reagerade på brottet. Lundstedt menade 

vidare att det behöver finnas en mottaglighet från allmänheten för att en handlings ska ses 

som oriktig och straffbeläggas. Ett exempel då Lundstedt inte ansåg att det fanns någon 

mottaglighet från allmänheten och att lagen inte skulle kunna få moraliskt genomslag var lag 

om förbud att köpa alkohol.94 

5.3.2 Moralbildande effekt 

Moralbildande effekt innebär att när en kriminalisering av en handling sker påverkar det 

samhällets beteende moraliskt. Medborgarna ska inte endast följa lagen för att de ska undvika 

sanktioner, medborgarna ska vilja följa lagen för att det är moraliskt rätt.95 

 

De normer som förvandlas och blir till rättsregler är inte handlingsregler som bestämmer ett 

visst beteende utan det är förbudsregler som bestämmer hur man inte bör handla. Det handlar 

således mer om vart gränsen anses gå och inte om handlingsanvisningar.96 För att ett 

rättssystem ska anses vara effektivt och fungerande behövs ett sanktionssystem. Sanktioner 

anses leda till en respekt gentemot rättsreglerna och en strävan att inte vilja bryta mot dem.97 

 

När lagstiftaren kriminaliserar en handling är det inte endast för att markera att det är ett 

oönskat beteende utan även att det är oriktigt i den grad att den som utför en sådan handling 

                                                 
90 Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenten, s. 65. 
91 Söderlund, M., Marknadsföring och påverkan på konsumenten, s. 69. 
92 Bauhn, P., Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på svensk rättskipning, Svjt 2012, s. 319. 
93 Bauhn, P., Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på svensk rättskipning, Svjt 2012, s. 326. 
94 Laurén, R., Hägerström och juridiken, Svjt 2010, s. 825. 
95 Grevholm, E., Andersson, J., Vilka preventiva vinster kan förändringar av straffrätten och påföljdssystemet 

ge?, Svjt 2010, s. 465. 
96 Hydén, H., Normvetenskap, s. 161. 
97 Hydén, H., Normvetenskap, s. 162. 
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ska straffas. Kriminalisering bidrar således till både brottsavskräckande och moralbildande 

effekt. Dessutom bidrar en kriminalisering och en lagstiftning till att markera vad som är 

socialt godtagbart och vad som är att anses som socialt klandervärt.98 

 

Kriminalisering syftar till att förebygga och förhindra oönskade handlingar och beteenden. 

Det är inte alltid lätt att avgöra vilka handlingar som är att anses som brottsliga och på så sätt 

straffbelagda utan det grundas främst på politiska ståndpunkter. Detta är också olika beroende 

på tid, kultur och samhällen. Straffets sanktioner kan tyckas motsvara lagstiftarens 

värderingar. Det finns handlingar som är mer självklara att de är brottsliga i och med att de 

varit kriminaliserade under en längre tid och att det på det sättet anses som omoraliskt att 

utföra sådan handling av de flesta människor. De bestämmelser som inte har fått lika stor 

uppmärksamhet och inte är lika kända av allmänheten lär därmed inte ha samma 

moralbildande effekt som en bestämmelse som är väl känd.99  

 

När det gäller bestämmelser som reglerar diskriminering oavsett om det är i grundlag, vanlig 

lag eller kollektivavtal bidrar regleringen till en betydande ståndpunkt för samhällets 

värderingar. För att bestämmelser om diskriminering ska få den effekt som önskas är det 

viktigt att de innehåller konkreta regler som kan efterföljas i verkligheten och genom konkreta 

åtgärder.100 Enligt erfarenhet av jämställdhetsområdet kan en lagstiftning driva frågan positivt 

framåt i och med att den har opinionsbildande verkan. En av de mer betydelsefulla 

konsekvenserna av en lagstiftning som reglerar diskriminering är de moralbildande effekterna 

den kan få i samhället på lång sikt.101 

5.3.2.1 Vuxnas kontakt med barn i sexuella syften 

Moralbildande effekt har diskuterats bland annat i en Departementsserie som behandlade 

kriminaliseringen av vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Av serien framgår det att 

många skolor arbetar idag för att förebygga detta problem genom att skapa en medvetenhet 

hos eleverna om de risker som kan förekomma vid kontakt med främlingar på internet. Detta 

är dock inte tillräckligt, det behövs ytterligare åtgärder för att bekämpa problemet. I serien 

föreslås en ny bestämmelse om straffansvar för kontakt med barn i sexuellt syfte.102  

 

Av serien framgår det att en sådan typ av kriminalisering främst får en avskräckande men 

också moralbildande effekt. Den moralbildande effekten kan dock ta längre tid att uppnå men 

den kommer bli effektiv på längre sikt. Detta skulle också få en effekt i form av en ökad 

medvetenhet av samhället om vad som är tillåtet och inte tillåtet vilket i sig skulle kunna leda 

till fler anmälningar när en sådan handling sker.103  

 

Det är svårt att på förhand förutspå vilken effekt och konsekvens en straffsanktion kommer 

leda till. Det finns dock underlag för att tro att åtminstone en del av samhället skulle påverkas 

och få en förändrad attityd i frågan på grund av en kriminalisering genom att den är 

avskräckande och moralbildande.104 

                                                 
98 SOU 2001:30, s. 91. 
99 Ds 2007:13, s. 101. 
100 Prop. 1993/94:101, s. 30. 
101 Prop. 1993/94:101, s. 37–39. 
102 Ds 2007:13, s. 12–14. 
103 Ds 2007:13, s. 16. 
104 Ds 2007:13, s. 112–113. 
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5.3.2.2 Rattfylleri 

Moralbildande effekt har även diskuterats gällande de skärpta reglerna kring rattfylleri. I 

samband med en kriminalisering av en handling kommer inte alltid den morabildande 

effekten direkt. Denna effekt kan visas först efter lagen varit ikraftträdd ett tag. Problematiken 

med att effekten först syns efter ikraftträdandet förelegat ett tag är att det är svårt att avgöra 

om det är på grund av den moralbildande effekten som handlingen minskat eller om det finns 

andra faktorer som påverkat.105  

 

Ett exempel på detta är när lagstiftningen skärpte reglerna kring rattfylleri. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjorde en utvärdering kring detta år 1998 efter att 

lagändringen funnits i fyra år. Denna utvärdering visade att rattfylleribrottsligheten hade 

minskat och ansåg att det berodde på ett flertal faktorer, bland annat den skärpta 

lagstiftningen, polisens kontrollverksamhet, informationskampanjer mot rattfylleri och en 

ökad diskussion om ämnet i samhället.106  

 

Det som ändock kan konstateras är att i samband med att nivån för rattfylleri i trafiken sänktes 

har befolkningens alkoholkonsumtion vid bilkörning sänkts. Lagstiftningen lär således haft 

moralbildande effekt på samhället som har bidragit till en förändring i beteende när det gäller 

alkoholkonsumtion i samband med bilkörning.107 

5.3.2.3 Barnaga 

Ett tredje exempel där lagstiftning har ansetts haft moralbildande effekt är gällande barnaga. 

År 1979 kriminaliserades barnaga i Sverige och det blev således förbjudet att straffa barn 

genom att använda sig av våld. I samband med denna kriminalisering visades tydliga 

attitydförändringar gällande barnaga i samhället. Det gick från att vara något normalt och 

accepterat som en del av uppfostran av barn till att bli något moraliskt fel. Det sågs nu som en 

form av våld mot barn. Lagstiftningen bidrog med en attitydförändring och hade således en 

moralbildande effekt på samhället.108 

 

 

 

  

                                                 
105 Ds 2007:13, s. 112. 
106 Ds 2007:13, s. 112. 
107 Grevholm, E., Andersson, J., Vilka preventiva vinster kan förändringar av straffrätten och påföljdssystemet 

ge?, Svjt 2010, s. 466. 
108 Grevholm, E., Andersson, J., Vilka preventiva vinster kan förändringar av straffrätten och påföljdssystemet 

ge?, Svjt 2010, s. 466. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 

Detta analyskapitel är uppdelat utifrån uppsatsens frågeställningar för en tydlig struktur. 

Material från de tidigare kapitlen kommer i detta kapitel samlas och tillsammans diskuteras 

och analyseras för att kunna besvara frågeställningarna. Hänvisning kommer ske tillbaka till 

tidigare avsnitt för att lättare kunna utläsa vart jag tidigare nämnt det i uppsatsen.  

6.2 Är den svenska självregleringen mot könsdiskriminerande reklam tillräcklig för att 

uppnå ett jämställt samhälle? 

6.2.1 Företagets konsekvenser 

För att avgöra huruvida en verksamhet är fungerande och tillräcklig för att uppnå ett jämställt 

samhälle kan ett flertal aspekter beaktas. En aspekt att beakta är ett företags konsekvenser 

efter att deras reklam har fällts av RO. I och med att det inte finns någon sanktion att utdela 

finner jag bilden av att företag inte tar ett fällande beslut lika allvarligt som om det fanns 

möjlighet att utge sanktioner. Vissa företag, möjligtvis lite mindre företag, vill och är i behov 

av uppmärksamhet för att kunna växa och bli större och kan då utnyttja denna funktion.109 Jag 

tror att en del tämjer medvetet på gränserna och har som mål att faktiskt bli anmälda till RO 

för att på så sätt eventuellt bli publicerade. Detta talar för att regleringen inte bör anses som 

tillräcklig och att den dessutom i vissa fall får en motsatt effekt.  

 

Samtidigt finns det företag som inte alls vill gå denna väg och avslutar direkt reklamen när 

den fällts. Det finns till och med företag som avslutar sin reklam utan att den fälls men på 

grund av att marknadsföraren inser att mottagaren har tolkat reklamen missvisande.110 Detta 

talar inte automatiskt för att regleringen är att anses som tillräcklig utan mer att det finns vissa 

företag som är mer medvetna om vad som är rätt och fel och inte vill ha den typen av 

publicitet. Om alla företag var tvungna att avsluta sin reklam när den fälldes skulle det 

möjligen vara på god väg till fungerande men RO har som tidigare nämnt inte rättigheten att 

döma ut sådana typer av sanktioner.  

 

Tidigare i uppsatsen nämner jag tre beslut som har fällts för könsdiskriminerande reklam.111 

Ett företag marknadsförde skönhetsprodukter för män i form av en bild på appen instagram. 

Bilden utgjordes av en sittande kvinna med särade ben med endast trosor, en topp och 

klackskor på sig. Texten som följde med bilden löd ”Har vi inte snygga skjortor”. RO ansåg 

att detta var klart att anses som objektifierande och fällde reklamen samt offentliggjorde 

beslutet. Det är allt en sådan reklam får, en offentlig tillsägning. Genom att söka på RO:s 

hemsida på deras arkiv är det enkelt att hitta beslut. Annonsören som låg bakom denna reklam 

finns med gällande tre olika reklamer och alla tre är fällande beslut. Det har dock inte kommit 

något beslut gällande den annonsören efter beslutet om instagrambilden. Det går dock inte att 

förutspå att de inte kommer hända igen eller att de skulle sluta använda könsdiskriminering i 

deras reklam på grund av det ”straff” de fått av RO men det skulle ju vara önskvärt.   

                                                 
109 Se avsnitt 3.2.4. 
110 Se avsnitt 3.2.4. 
111 Se avsnitt 3.2.4. 
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6.2.2 Samhällspåverkan 

Ett problem som dock kvarstår är att reklamen redan har publicerats och hunnit nå många 

mottagare. Reklamen som nämns tidigare112 gällande maskeraddräkten för barn med texten 

”Maskeraddräkt Slampig Häxa för barn” kan redan ha orsakat skada. En annan aspekt jag 

anser bör beaktas för att avgöra om självregleringen är tillräcklig är mottagarens reaktion. 

Mottagaren till reklam kan vara hela samhället. Det är enligt forskning fastställt att reklam har 

en stor påverkan på samhället men det är inte lika lätt att säga om den är positiv eller negativ. 

Det är inte endast konsumenter och deras köpvilja som påverkas utan även mottagaren som 

människa.113 Idag är det svårt att undvika reklam. Det går inte en dag utan att vi inte möts av 

reklam. Tillgängligheten för med sig både bra och dåliga konsekvenser. Det har blivit till en 

vardag att se reklam som målar upp kvinnor som objekt och det har blivit ett stort problem för 

både individen som mottar reklamen men även på samhället som stort.  

 

Det har diskuterats länge att det kan finnas ett samband mellan skönhetsideal och 

ätstörningar.114 Skönhetsideal har funnits i alla tider men det är antagligen som allra störst just 

nu med tanke på den globalisering som skett av media. Skönhetsideal i sig behöver inte vara 

en form av könsdiskriminerande reklam men stereotypa bilder är kopplade till sådan reklam 

vilket i sig är kopplat till skönhetsideal. Enligt min mening målar således reklam upp hur män 

och kvinnor bör vara, se ut och bete sig. Mannen visas som stark och mäktig medan kvinnan 

som underordnad och flera gånger som ett sexobjekt. Dessa stereotypa bilder av män och 

kvinnor har med skönhetsideal att göra då idealet av skönhet används i reklam.  

 

Det är vanligt att människor ser en modell i en reklam och jämför sig själv med modellen. 

Detta har visats ha negativa effekter såsom sämre självförtroende och ätstörningar.115 Detta 

påvisar sambandet mellan skönhetsideal och stereotyper samt vilken problematik den kan leda 

till. Sämre självförtroende och ätstörningar är bland annat de negativa konsekvenser som 

följer av könsdiskriminerande reklam. Detta är enligt mig ett allvarligt tecken på att 

självregleringen idag inte bör anses som tillräcklig. Vad som skulle förebygga ett sådant 

problem är dock också svårbesvarat i och med att skadan skedde redan innan reklamen är 

anmäld och marknadsförarens konsekvenser kan därmed anses vara ute i bilden. Reklamen är 

redan publicerad och detta problem skulle väl även möjligen kunna ske om det fanns en 

lagstiftning. 

 

Mycket tyder på att även om det fanns en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är det 

möjligt att sådan reklam ändock skulle föreligga och problematiken på samhället som den 

resulterar i skulle kvarstå. Jag tror dock att marknadsförare skulle ha en större respekt för en 

lagstiftning som i sig har högre status och som har rätt att utge sanktioner. Enligt min mening 

skulle därmed könsdiskriminerande reklam inte förekomma i lika stor utsträckning och den 

negativa påverkan sådan reklam resulterar i på samhället skulle således minska.  

 

Statistik från Sveriges kvinnolobby visade att 90 % av de kvinnor som svarade på en enkät 

har velat eller vill förändra sig själva på grund av reklam. De som svarade på enkäten var 

mellan 13–30 år och anses vara den grupp människor som påverkas mest av reklam. 50 % av 

de som svarade anser att reklam påverkar dem negativt dagligen eller i alla fall varje vecka.116 

Enligt min mening är sifforna alldeles för höga. Det är absurt att det är så många som lider av 

                                                 
112 Se avsnitt 3.2.4. 
113 Se avsnitt 5.2. 
114 Se avsnitt 5.2. 
115 Se avsnitt 5.2. 
116 Se avsnitt 5.2. 
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psykisk ohälsa på grund av reklam. Dessa höga siffror som påvisar den stora negativa 

påverkan reklam kan ha på samhället talar enligt mig för att självregleringen inte är tillräcklig. 

 

Vissa tror att ”smalhet säljer” men det finns ingen forskning som stödjer detta. Det finns inte 

heller forskning på att marknadsföraren tjänar på att använda stereotypa modeller för att 

uppnå positiva reaktioner. Tvärtom finns det istället forskning som påvisar positiva reaktioner 

när reklam använder sig av olika kroppstyper och etniciteter av modeller som konsumenten 

kan identifiera sig med.117 En lösning på problematiken skulle därmed kunna vara att 

marknadsföraren är mer medveten om detta och slutar kategorisera in män och kvinnor i olika 

grupper. Detta är även en intressant väg att gå och om det gick skulle det möjligen inte 

behövas en lagstiftning gällande könsdiskriminerande reklam.  

 

Vidare är en av RO:s verksamhets huvuduppgifter att sträva efter att all kommersiell 

marknadsföring på den svenska marknaden ska erhålla högtstående etisk nivå. Jag har ovan 

fört en analys huruvida samhällspåverkan talar för eller emot att den svenska självregleringen 

är att anses som tillräcklig för att uppnå ett jämställt samhälle. Samhällspåverkan är enligt mig 

en viktig aspekt för att avgöra denna frågeställning och efter att ha granskat statistik och hur 

negativ påverkan reklam kan ha anser jag inte att självregleringen är tillräcklig för att uppnå 

ett jämställt samhälle. RO:s huvuduppgift är dessutom inte uppfylld då deras verksamhet inte 

är tillräcklig för att erhålla högtstående etisk nivå i och med den för stora negativa påverkan 

på samhället. 

6.2.3 Tidigare utredningar 

En tredje aspekt att beakta vid en utredning om dagens reglering är att klassas som tillräcklig 

för att uppnå ett jämställt samhälle eller ej är tidigare utredningar på området. Det finns både 

de som talar för och de som talar emot att det är fungerande med en självreglering som RO 

bedriver. En motion redan från 70-talet uppmanar att en lagstiftning gällande 

könsdiskriminerande reklam behövs bland annat på grund av att massmedia speglar en 

kvinnodiskriminerande värld.118 Även om motionen är cirka 40 år gammal ser 

argumentationen liknande ut. Att motionen är så pass gammal men att argumentet lika gärna 

kunnat komma i år, 2018, visar enligt mig på att en för liten förändring har skett på området.  

 

Det som dock talar emot detta är att drygt tio år efter denna motion publicerades startades 

dåtidens självreglering, ERK, som liknar dagens RO.119 Skillnaden som har skett är således att 

en reglering finns på området men som motionen föreslår är det inte en självreglering som 

krävs för att bekämpa problematiken med könsdiskriminerande reklam utan det behövs en 

lagstiftning. Jag är enig med vad som presenteras i denna motion då det är ett stort problem 

gällande reklam och medias makt. Vi påverkas både medvetet och omedvetet av vad vi blir 

matade med av media. Det är dessutom något som drastiskt har förändrats sedan denna 

motion publicerades för 40 år sedan. Media hade makt då och lär ha ännu större makt nu med 

tanke på vilket ökning som skett av tillgängligheten av reklam. Maktproblemet kvarstår 

således även nu och bör enligt mig vara ännu större idag än för 40 år sedan.  

 

Lagutskottet föreslog på 80-talet att för att ta itu med problematiken med att kön 

diskrimineras i reklam bör en lagstiftning införas. Som exempel ger de en hänvisning till 

Norges lag på området och hänvisar med att vi bör ta efter dem.120 En nyare motion med 
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liknande åsikter publicerades 2014/15121 med ett lagförslag mot könsdiskriminerande reklam. 

I motionen presenteras problematiken och att den stereotypa uppdelningen mellan kvinnor 

och män leder till konsekvenser på samhällsnivå och individnivå. Vilket jag är ense om och 

anser är ett av de stora problemen med könsdiskriminerande reklam. En gruppering av hur en 

man respektive en kvinna bör vara, se ut och bete sig leder enligt mig till ett ojämställt 

samhälle där kön kategoriseras in i fack. Detta leder i sin tur till förväntningar på hur en 

människa bör vara, se ut och bete sig och om personen inte passar in i facket är den att anses 

som avvikande. Denna motion är endast cirka 4 år gammal och presenterar liknande förslag 

som motionerna och lagutskottet från 70- och 80-talet gjorde. Detta talar enligt mig för en 

alldeles för liten, om ens någon, förändring på området. Problemet fanns då och kvarligger än. 

Detta talar således för att självregleringen som föreligger idag inte är tillräcklig för att uppnå 

ett jämställt samhälle.  

 

FN:s kvinnokommitté har uttryckt att sexualisering av det offentliga rummet föreligger i stor 

grad i Sverige och att självregleringen som är idag inte är att betraktas som fungerande. De 

anser dessutom att det behövs en lagstiftning på området för att motverka ojämställdhet.122 

Även detta talar för att självregleringen inte är tillräcklig för att uppnå ett jämställt samhälle.  

 

Det finns dock även utredningar som inte är för en lagstiftning gällande könsdiskriminerande 

reklam men som ändå anser att det finns ett behov av en förändring på området. På 70-talet 

utkom en delegation123 som uttryckte att det inte fanns något behov av en lagstiftning men att 

en problematik kring könsdiskriminerande reklam förelåg. Enligt delegationen skulle aktiva 

handlingar förhindra könsdiskriminerande reklam. För att förtydliga utkom detta innan EKR 

och enligt de som skrev delegationen skulle nog den typen av självreglering anses som aktiva 

handlingar. I en proposition från 2007/08124 beskrivs självregleringen som fungerande och att 

det inte fanns ett behov av en lagstiftning. Enligt min åsikt är endast aktiva handlingar i form 

av självreglering inte tillräckligt för att förhindra könsdiskriminerande reklam. Aktiva 

handlingar kan självklart vara mer än bara självreglering så jag är delvis ense med dem att 

aktiva handlingar kan vara ett steg i rätt riktning. Varför jag endast är delvis ense med dem är 

för att jag tror på grund av hur det ser ut idag att det inte räcker med aktiva handlingar. 

 

En granskning på området skedde 2016125 som erkände att självregleringen idag inte är att 

anses som fungerande men att det möjligen går att lösa i form av att RO ska få mer ansvar. 

Jag är enig om detta då jag håller med om att ett stort problem är att RO har alldeles för liten 

makt för att kunna ha ett inflytande som behövs på den svenska marknaden gällande 

könsdiskriminerande reklam. RO gör det bästa av sin situation och av sin verksamhet. 

Problematiken enligt mig är att de är en stiftelse utan rättigheten att kunna utdöma sanktioner 

vilket jag tror leder till att de inte tas på så stort allvar som de behövs. Jag är enig med 

kommittén då de anser att så som det är idag inte är fungerande nog för att diskriminering ska 

upphöra. 

 

Flera utredningar126 som även de är ense om att det finns ett behov av en förändring då det 

föreligger ett problem gällande könsdiskriminerande reklam menar på en annan lösning än 

lagstiftning, nämligen opinionsbildning. Det är en bra ide då det är viktigt att samhället vet 
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om problematiken som föreligger för att det ska kunna gå att förändra synen på mannen och 

kvinnan. Jag tror dock att idag är vi medvetna om det. Som tidigare nämnt har 

könsdiskriminerande reklam varit omdebatterat i 40 år. Det här är inget nytt fenomen. 

Jämställdhetsfrågan och problematiken som följer av stereotyper i reklam är inte heller något 

som endast varit på tapeten just nu utan är även det väl omdiskuterat. Jag tror självklart att det 

finns mycket mer att lära om ämnena och att allt fler behöver vara mer medvetna för att en 

förändring lättare ska kunna ske. Det jag ändå vill framföra är att många borde redan, med 

tanke på hur länge det varit diskuterat, vara medvetna och upplysta kring problematiken. Det 

har ändå inte skett tillräckligt stor förändring för att självregleringen ska anses som tillräcklig 

för att uppnå ett jämställt samhälle.  

6.3 Finns det juridiska förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam 

utan att det krävs grundlagsändring? 

Lagutskottet och konstitutionsutskottet har båda anfört att det krävs en grundlagsändring för 

ett införande av en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.127 Detta har dessutom 

nämnts i en rapport från konsumentverket från 1997. Konsumentverket anförde vidare att 

lagstiftning ska vara enda lösningen på problemet och av sådan karaktär för att en 

inskränkning ska kunna göras i grundlagen.128  

 

Enligt min mening är inte lagstiftning enda möjliga lösningen för att åtgärda problemet 

gällande könsdiskriminerande reklam men att problematiken har diskuterats i över 40 år och 

med liknande argument talar enligt min mening för att en för liten förändring har skett. Enligt 

RO:s statistik129 har antalet anmälningar gällande könsdiskriminerande reklam sjunkit med 

åren. Detta talar dock inte för att sådan reklam i sig har minskat. Jag menar med detta att det 

lika gärna kan bero på att den som vill anmäla en reklam inte gör det på grund av olika skäl, 

bland annat för att annonsören inte tycks få något straff för gärningen eller för att vi har blivit 

vana av sådan reklam. Vidare kan det dessutom ha skett en normalisering i form av att vi har 

blivit vana av att se könsdiskriminering i reklam.  

 

Flera åtgärder har dessutom prövats för att bekämpa problematiken såsom självreglering och 

opinionsbildning. Enligt min mening är både självreglering med egenåtgärder och 

opinionsbildning på området bra tillvägagångsätt för att försöka uppnå ett jämställt samhälle 

men att problematiken fortfarande kvarstår talar ändå för att det möjligen inte är tillräckligt. 

 

En lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har dock aldrig prövats. En lagstiftning 

skulle möjligen kunna vara en effektivare åtgärd än självreglering. Detta på grund av att jag 

tror att flera marknadsförare inte ser självregleringen som tillräckligt seriöst och inte känner 

förpliktelsen att efterfölja de uppställda reglerna med tanke på att regleringen är sanktionslös. 

Jag anser att RO gör deras bästa med den position de har men jag finner den ändå bristfällig i 

och med den saknad av respekt jag tror att vissa marknadsförare har för regleringen. 

 

Huruvida en lagstiftning behövs mot könsdiskriminerande reklam har som tidigare nämnts 

varit omdiskuterat under en längre tid.  Liknande argument har förts genom åren men ingen 

större förändring har tyckts skett. En motion presenterades år 1975/76 där problematiken med 

medias makt och hur det sprids kvinnodiskriminerande idéer genom reklam. I motionen 

diskuteras inte huruvida det krävs en grundlagsändring eller ej för att kunna stifta en lag mot 

könsdiskriminerande reklam. Det som istället konstateras är att för att bekämpa 
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könsdiskriminering behövs både lagstiftning och åtgärder från staten.130 Denna motion utkom 

för över 40 år sedan vilket påvisar hur länge problematiken kring könsdiskriminerande reklam 

och medias maktställning faktiskt har förelegat. I och med att de inte diskuterar en 

grundlagsändring är det möjligt att de inte ansåg att det var behövligt för att kunna stifta en 

lag mot könsdiskriminerande reklam.  

 

I en motion från 1985/86131 presenteras inte heller någon diskussion huruvida det krävs en 

grundlagsändring eller ej för att det ska kunna bli aktuellt med en lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. I den motionen föreslås istället att en lagstiftning borde införas 

utan dröjsmål med en hänvisning till att vi bör ta efter Norges lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. Norges marknadsföringslag skyddar inte enbart intressen för 

konsumenter och näringsidkare utan även samhälleliga intressen som exempelvis 

könsdiskriminering.132 Även en promemoria från Civildepartementet gav förslaget att 

könsdiskriminerande reklam bör omfattas av MFL.133 Jag är enig med dessa åsikter i och med 

att MFL bör även omfatta könsdiskriminerande reklam på liknande vis som andra nordiska 

länder134 tidigare fastslagit.   

 

Både EU och FN har uttryckt att könsdiskriminerande reklam är ett hinder för att uppnå ett 

jämställt samhälle. Det finns flera överenskommelser som anser att länder bör ta till alla 

åtgärder, inklusive lagstiftning, för att motverka problematiken. FN:s kvinnokommitté 

konstaterade att det är på grund av yttrandefriheten som det i dagsläget inte finns någon 

lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Yttrandefriheten syftar dock till att skydda 

yttranden och åsikter inte kommersiella intressen.135 Jag är enig med dem då en lagstiftning 

mot könsdiskriminerande reklam bör kunna införas utan en grundlagsändring i och med att 

yttrandefriheten som skyddar yttranden och åsikter inte bör stå i vägen för en lagstiftning av 

sådant slag. Vidare finns det enligt mig juridiska förutsättningar för att lagstifta mot 

könsdiskriminerande reklam utan att det behöver ske en grundlagsändring i och med att det 

finns lagstiftning mot tobaks-, alkohol- och barnreklam. 

 

Av en tidigare utredning136 framgår det att grundlagarnas rättigheter får inskränkas om det är 

fråga om att skydda personlig säkerhet eller kroppslig hälsa. Det som nu blir aktuellt att 

diskutera är vad som lagstiftaren tycker är mer värt att skydda. Jag anser att det bör anses lika 

viktigt att skydda en person från könsdiskriminering, som enligt forskning137 kan leda till 

psykisk ohälsa och ätstörningar, som att skydda människan och främst unga från tobak och 

alkohol. Media har en sådan makt och det är konstaterat att reklam har stor påverkan på 

människan som individ men även på hela samhället. Denna påverkan kan vara både positiv 

och negativ. Den negativa påverkan är just att det kan leda till psykisk ohälsa i och med att 

reklam ofta målar upp kvinnan och mannen hur de bör se ut och bete sig eller att kvinnan 

framställs som ett sexobjekt. Detta borde enligt min mening vara värt att skydda. 

 

En närliggande debatt har varit att i och med att reklam målar upp hur en person bör se ut och 

vara är kroppsideal. Metro skrev i en artikel år 2013 hur modellagenturer stått utanför 
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Nordens största anorexiklinik och värvat modeller.138 Detta påvisar enligt mig hur 

fruktansvärd marknaden kan vara. Att använda sig av modeller som har en sjukdom som 

anorexi i reklam leder till att sjukligt smala kroppsideal skapas. Detta i sig har inte med 

könsdiskriminering att göra men som tidigare nämnt målas kvinnan vanligen upp som smal 

medan männen mer starka. Detta är en del av den stereotypa bilden av mannen och kvinnan 

vilket i sig har med könsdiskriminerande reklam att göra. Detta är enligt mig värt att skydda. 

 

Det finns flera argument i tidigare utredningar139 där könsdiskriminerande reklam inte bör 

anses omfattas av grundlagen och att det därmed inte behöver ske en grundlagsändring för att 

en lag ska kunna stiftas på området. Vidare anförs dock att om det skulle behöva vara fråga 

om grundlagsändring bör strävan efter ett jämställt samhälle ses som en tillräcklig skälig 

anledning att det bör ske. Problematiken med könsdiskriminerande reklam har påvisats flera 

gånger och under lång tid och det har konstaterats att det förhindrar att Sverige uppnår ett 

jämställt samhälle. Jag menar med detta att om det skulle behövas en grundlagsändring för att 

införa en lag mot könsdiskriminerande reklam är det enligt min mening möjligen aktuellt att 

en sådan ändring sker. 

 

Av RF framgår det att lagen inte hindrar andra lagar att begränsa kommersiell reklam men att 

begränsningar kan förekomma i TF och YGL.140 TF syftar inte till skydda näringsidkares 

ekonomiska intressen och TF hindrar inte heller att reklam i viss utsträckning kan regleras i 

annan lag. Vidare framgår det att om reklam är av kommersiell natur kan annan lag ingripa 

mot sådan reklam.141 I YGL beskrivs att annan lag får föreskriva förbud mot kommersiell 

reklam i radio, TV och andra liknande medel.142 Jag har bland definitioner tidigare i uppsatsen 

förklarat begreppet reklam såsom: ”Ett elektroniskt eller tryckt text-, bild- eller 

ljudmeddelande som är ägnat att främja ett kommersiellt syfte i näringsverksamheten”. Jag 

tolkar denna definition av reklam på det sättet att det vanligen är fråga om kommersiell natur 

då det uttryckligen står att det är till för att främja ett kommersiellt syfte. Grundlagarna 

skyddar inte ekonomiska intressen och hindrar inte att annan lag kan begränsa reklam som är 

av kommersiell natur.  Det bör således finnas juridiska förutsättningar för att stifta en lag mot 

könsdiskriminerande reklam utan att det behövs en grundlagsändring. 

 

Jag vill dessutom påpeka att om det fanns en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam 

anser jag att det skulle kunna vara domstolens uppgift att avgöra om reklamen är att anses 

som kommersiell eller som opinionsbildande. I de fall domstolen skulle finna att reklamen ska 

betraktas som av opinionsbildande karaktär bör den således omfattas av grundlagarna och bör 

inte kunna fällas för könsdiskriminering. I de fall domstolen finner reklamen såsom av 

kommersiell karaktär går reklamen att fällas med en lagstiftning mot könsdiskriminerande 

reklam. 

 

Vi blir dagligen fyllda med reklam och påverkas oavsett om vi vill eller inte, det går inte att 

undvika det. Det skulle vara önskvärt om könsdiskriminerande reklam omfattades av MFL 

likt flera av de andra nordiska länderna. Jag finner vidare att de andra nordiska länderna bör 

ses som förebilder som faktiskt har stiftat lag mot könsdiskriminerande reklam. Norges 

motsvarande marknadsföringslag skyddar som tidigare nämnt även samhälleliga intressen 

vilket vore logiskt och effektivt om den svenska MFL gjorde. Det är inte endast näringsidkare 

                                                 
138 Metro, Agenturer värvade modeller utanför anorexiklinik, 2013. 
139 Se avsnitt 4.2. 
140 Se avsnitt 2.2. 
141 Se avsnitt 2.3. 
142 Se avsnitt 2.4. 



31 

 

och konsumenter som nås och påverkas av reklam. Det är hela samhället. Det är som tidigare 

nämnt även inte endast associationen till varumärket i fråga som påverkas utan även 

värderingar, självbild och synen på andra. Det vore därför enligt mig önskvärt om MFL 

skyddade även samhälleliga intressen då det är hela samhället som är mottagare till reklam. 

Det har dock fastslagits att det är just näringsidkare och konsumenters intressen som skyddas 

av lagen vilket leder till att det antagligen kommer vara komplicerat, om inte omöjligt, att 

förändra lagens syfte. 

 

Ett annat alternativ som möjligen är enklare att fullfölja är att införa en ny lag som omfattar 

könsdiskriminerande reklam. Island har infört en jämställdhetslag143 som granskas av The 

Centre for Gender Equality och när de anser att en reklam är könsdiskriminerande kontaktar 

de annonsören i hopp om att de åtgärdar problemet självmant. Om annonsören inte gör det 

kan talan väckas i domstol. Detta skulle kunna vara ett önskvärt tillvägagångsätt för att uppnå 

ett jämställt samhälle med hjälp av lag. Islands domstol kan dessutom utdöma sanktioner till 

marknadsförare som bryter mot lagen vilket enligt min åsikt är en viktig grund för att 

marknaden ska efterfölja reglerna. 

 

Med jämförelse av Islands jämställdhetslag och de svenska alkohol-, tobak- och 

barnreklamslagstiftningarna bör en liknande lag införas som omfattar könsdiskriminerande 

reklam. Det är dessutom eftersträvansvärt om en sådan lagstiftning omfattade alla typer av 

diskriminering som sker i reklam för att på så sätt kunna uppnå ett jämställt samhälle där alla 

människor behandlas lika. En sådan lag skulle kunna vara utformad likt 4 art. 1 st. ICC som 

lyder: 

 

”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får 

inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför 

sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell 

läggning.”  

6.4 Skulle en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kunna bryta dagens 

könsstereotyper? 

Lundstedt har uttryckt att en lag inte endast speglar samhällets värderingar utan även påverkar 

samhällets värderingar.144 Det kan tolkas som att lagen är en spegling om vad som är att anses 

som rätt och fel av befolkningen men samtidigt är lagen också en vägledning för att skapa 

förståelsen för vad som är rätt och fel. En lag bör därmed kunna få en moralbildande effekt på 

samhället vilket leder till att en lagstiftning för med sig en attitydförändring i samhället. 

 

Lundstedt har dock även påpekat att huruvida en människa väljer att inte begå ett brott beror 

på dennes moralinstinkt till brottet.145 Detta går enligt mig delvis emot det tidigare då jag 

tolkar det som att för att en människa ska följa lagen måste denne anse att det är omoraliskt att 

inte följa lagen. Det jag menar är att en lagstiftning i sådant fall behöver ha en moralbildande 

effekt direkt när den stiftas för att den ska vara effektiv. Detta kan enligt min mening ta tid, 

den moralbildande effekten är något som kommer med tiden. Det är dock troligt att det är just 

såhär det är. Vi som människor följer lagen, vanligtvis, för att vi tycker att det är moraliskt 

rätt. Det jag är dock oense om är att jag tror att innan en lag får en moralbildande effekt, alltså 

när den är nystiftad, tror jag att många följer lagen för att de har en respekt för lagstiftning och 

eventuella sanktioner som följer om man inte följer den. Det är först när lagen verkat ett tag 
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som jag tror moralen kommer in i bilden och att vi människor följer lagen för att vi känner att 

det är moraliskt rätt. 

 

Vidare har Lundstedt anfört att för att en lagstiftning ska bli effektiv finns det ett behov av en 

mottaglighet från allmänheten.146 Jag är i detta enig med Lundstedt då jag tror att moralen 

spelar stor roll i hur effektiv en lag är att anses som. Jag menar att som jag tidigare nämnde 

med respekt för lagen och dennes sanktioner inte fungerar ensamt i längden. Människor måste 

känna av att det är moraliskt fel att begå ett brott för att inte göra det. Sanktioner är dock 

avskräckande och jag tror att de två delarna, avskräckningen och moralbildandet, går samman 

för att en lagstiftning ska vara så effektiv som möjligt. 

 

För att koppla till ämnet så anser jag att det bör finnas en mottaglighet för en lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. Detta på grund av den långa debatten i frågan och den upplysta 

problematiken. Lundstedt gav exemplet då en lagstiftning inte var att anses som effektiv på 

grund av utebliven mottaglighet var en lag om förbud att köpa alkohol.147 Jag kan tänka mig 

att en sådan lag inte skulle vara effektiv då det är alldeles för många som inte anser att det är 

fel att konsumera alkohol. Könsdiskriminerande reklam anser jag dock att många tycker är fel 

från ett samhällsperspektiv. Problemet som jag kan tänka mig skulle kunna föreligga i detta 

fall är dock marknadsförarens inställning. Jag tror att de medvetet gärna tämjer på gränserna, 

möjligtvis för att de tror att det får mer uppmärksamhet. Detta skulle således kunna leda till att 

marknadsförarna inte känner att det är moraliskt fel att fortfarande använda sig av 

könsdiskriminerande reklam trots även om det fanns en lagstiftning. Här kommer dock den 

andra delen in, nämligen den avskräckande. Jag tror att marknadsförare däremot skulle följa 

lagen på grund av dess konsekvenser och eventuella sanktioner som kan bli aktuella vid ett 

lagbrott. 

 

Tidigare har jag dessutom skrivit att det är nödvändigt med ett sanktionssystem för att ett 

rättssystem ska anses vara effektivt och fungerande.148 Sanktioner har möjligheten att leda till 

en avskräckande effekt och en respekt för lagen. I dagsläget finns inget sanktionssystem mot 

könsdiskriminerande reklam utan det är som tidigare påpekat ett egenåtgärdssystem som 

endast har offentliggörande av beslut som ”straff”. Jag tror att detta är en stor del av 

problematiken och som bidrar till att könsdiskriminerande reklam i så stor utsträckning 

fortfarande förekommer. Marknadsförarna respekterar inte RO:s självreglering och jag tror 

inte att tillräckligt många företag känner någon förpliktelse att efterfölja reglerna som idag är 

uppställda. Detta på grund av det bristfälliga, icke existerande, sanktionssystem.  

 

Tidigare i uppsatsen har jag tagit upp tre exempel där en lagstiftning ansetts har haft 

moralbildande effekt.149 Det första exemplet var kriminalisering av vuxnas kontakter med 

barn i sexuella syften. En sådan typ av kriminalisering kan ses som både avskräckande och 

kriminaliserande vilket enligt min mening kan kopplas till en lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. Den avskräckande effekten skulle mestadels vara riktad mot 

marknadsföraren då en lagstiftning har rättigheten att utge sanktioner som i dagens 

självreglering inte är möjlig. Detta skulle således kunna leda till en avskräckning för 

marknadsföraren att veta att den kan få konsekvenser för deras handling. Den moralbildande 

effekten som skulle kunna medföras av en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam anser 

jag är riktad mot marknadsföraren, samhället och dess människor. Den moralbildande 

                                                 
146 Se avsnitt 5.3.1. 
147 Se avsnitt 5.3.1. 
148 Se avsnitt 5.3.2. 
149 Se avsnitt 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3. 



33 

 

effekten kommer möjligtvis kunna konstateras att den har uppfyllts först efter ett tag men med 

hjälp av avskräckningen i form av sanktioner tror jag att marknadsförare kommer inse 

moralen bakom lagen. Samhället och dess människor kommer också påverkas moraliskt i 

form av att vi förhoppningsvis inte längre behöver kategorisera in män och kvinnor i olika 

grupper. Vi kommer istället att se reklam med förhoppningsvis en blandning av människor 

som inte är framställda som sexobjekt eller stereotypt och vår självbild och bild av andra 

kommer således moraliskt att förändras. 

 

Ett annat exempel är lagstiftning som skärpte reglerna kring rattfylleri. Den kriminaliseringen 

visade att den moralbildande effekten kan först komma efter att lagen varit i kraft ett tag och 

att det dessutom är svårt att veta orsaken till varför brottet minskas. BRÅ hade i detta fall 

genomfört en utvärdering av skärpningen av lagen och kunde konstatera att minskningen av 

brottet var på grund av lagstiftningen, polisens kontrollverksamhet, informationskampanjer 

och en ökad medvetenhet i samhället. Det bör kunna kopplas till en eventuell lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. Jag menar med detta att den moralbildande effekten möjligtvis 

inte är det enda som kommer leda till att könsdiskriminerande reklam minskas men det 

kommer vara en del utav det. Som jag tidigare nämnt är en annan viktig del det avskräckande 

som sker med hjälp av att om en lagstiftning tillkommer kommer inte längre marknadsförare 

”komma undan”. Likt rattfylleri finns det en medvetenhet och en konstant diskussion om 

ämnet i samhället. Detta tror jag också kommer hjälpa till att en eventuell lagstiftning kommer 

bli så effektiv och fungerande som möjligt.  

 

Ett tredje exempel där en lagstiftning har haft en moralbildande effekt är gällande barnaga. 

Lagstiftningen förändrade samhällets syn på våld mot barn. Barnaga sågs från början som en 

vanlig del av ett barns uppfostran. Efter lagens ikraftträdelse ändrades denna synen rejält. Jag 

tror att många redan idag utan en lagstiftning vet och tycker att könsdiskriminerande reklam 

är fel. Som tidigare nämnt tror jag dock inte alltid marknadsföraren tänker på detta sätt. De 

vill tjäna så mycket som möjligt och jag tror att många har bilden av att sådant som otillåtet 

lockar mer uppmärksamhet. Detta är dock inget jag egentligen säger emot då jag håller med 

om att reklam som är avvikande eller annorlunda är lättare att komma ihåg. Det finns dock 

forskning som visar på att reklam som använder sig av olika kroppstyper och etniciteter av 

modeller får positiva reaktioner.150 Detta finner jag väldigt intressant då jag som tidigare 

nämnt tror att många marknadsförare medvetet tämjer på gränserna för att bli mer unika. Om 

de istället lyssnade på konsumenternas röster och valde att använda sig utav olika typer av 

olika kön, olika etniciteter och olika kroppstyper skulle det således få positiva reaktioner från 

konsumenterna. Detta skulle också kunna hjälpa till att bryta stereotyperna som i dagsläget 

föreligger. 

 

Det finns enligt erfarenhet från jämställdhetsområdet ett konstaterande att en lagstiftning som 

berör jämställdhet kan har positiv inverkan på samhället eftersom den har opinionsbildande 

verkan. En grundläggande effekt av en lagstiftning som reglerar diskriminering är att den 

dessutom får en långsiktig moralbildande effekt.151 Jag tror med koppling till detta att en 

lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam bör vara ett steg i rätt riktning för att uppnå ett 

jämställt samhälle där vi inte längre behöver kategoriseras in olika grupper beroende på om 

du är man eller kvinna. Om en lagstiftning på området kan resultera i en rejäl minskning av 

sådan reklam kommer vi som människor inte längre bli matade i lika stor utsträckning om hur 

vi bör se ut och bete oss. Detta skulle enligt mig kunna bidra till att de i dagsläget av 

                                                 
150 Se avsnitt 5.2. 
151 Se avsnitt 5.3.2. 
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samhället konstruerade könsstereotyper bryts eller i alla fall inte får lika stor och negativ roll i 

vår vardag. 
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7. Slutsats 
Är den svenska självregleringen mot könsdiskriminerande reklam tillräcklig för att 

uppnå ett jämställt samhälle? 

För att avgöra huruvida dagens självreglering är tillräcklig för att uppnå ett jämställt samhälle 

beaktar jag tre olika aspekter. Den första aspekten jag tar i beaktning är företagets 

konsekvenser. Jag finner i min analys att utifrån denna aspekt att självregleringen är att anses 

som tillräcklig till viss del. Stora företag vill inte hamna i den sorts publicitet som sker när ett 

beslut fälls. Det är då enligt min mening möjligt att sådana stora företag från början tänker på 

hur de utformar sin reklam. Varför jag endast anser att självregleringen är delvis tillräcklig är 

på grund av mindre företag. I min analys nämner jag att de behöver publicitet för att bli kända 

och att de i vissa fall till och med utnyttjar systemet för att deras företagsnamn ska publiceras. 

I dessa sammanhang menar jag att självregleringen inte är tillräcklig och får till och med 

motsatt effekt. Ett problem som jag finner med självregleringen är att det inte finns ett 

sanktionssystem och jag tror att detta är behövligt för att marknaden ska ta en reglering 

seriöst.  

 

En andra aspekt jag finner är viktig att beakta för att avgöra huruvida självregleringen är 

tillräcklig för att uppnå ett jämställt samhälle är samhällets påverkan. Jag finner i analysen att 

vi alla, hela samhället, är mottagare till reklam. Vi blir sedan påverkade av reklam både 

medvetet och omedvetet. Det som påverkas är inte endast köpvilja utan även värderingar och 

reklam stärker stereotyperna och kategoriserar in människor i olika grupper. Reklam har 

dessutom makten att den kan skapa och styra skönhetsideal vilket i sig har koppling till 

psykisk ohälsa och ätstörningar. Jag anser därmed att självregleringen inte är tillräcklig för att 

uppnå ett jämställt samhälle utifrån samhällsaspekt.  

 

Den tredje aspekten jag valt att beakta för att besvara frågeställningen är tidigare utredningar. 

Denna aspekt finner jag viktig främst för att jag ser en röd tråd i många av tidigare 

utredningar där samma problematik tas upp i över 40 år. Detta påvisar enligt mig att en 

tillräckligt stor förändring inte tycks ha skett över tid och att problematiken som fanns då 

kvarstår nu. Självregleringen är således inte att betraktas som tillräcklig utifrån dessa tre 

aspekter för att uppnå ett jämställt samhälle.  

 

Finns det juridiska förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam 

utan att det krävs grundlagsändring? 

Både lagutskottet och konstitutionsutskottet har båda påpekat att det inte finns juridiska 

förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam utan att det krävs en 

grundlagsändring. Konsumentverket påpekade dessutom att en inskränkning får göras i 

grundlagen om en lagstiftning är att anses som enda lösningen på problemet. Enligt min 

mening är inte lagstiftningen i sig enda lösningen men vi har testat egenåtgärdssystem i form 

av självreglering och vi har testat opinionsbildning. Trots detta är problemet fortfarande kvar.  

 

Jag finner att det finns juridiska förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande 

reklam utan att det krävs en grundlagsändring bland annat på grund av att YGL skyddar 

yttranden och åsikter och bör inte hindra en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. En 

jämförelse går att göra till lag mot tobaks-, alkohol- och barnreklam som alla har stiftats utan 

att det krävts en grundlagsändring. Det bör således finnas juridiska förutsättningar för att stifta 

en lag mot könsdiskriminerande reklam. 
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Skulle en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kunna bryta dagens 

könsstereotyper? 

I uppsatsen tar jag upp tre exempel där en lagstiftning haft moralbildande effekt för att påvisa 

att det går att ändra attityder med bland annat hjälp av lag. Dessa exempel påvisar att en 

lagstiftning ger både avskräckande och moralbildande effekter som leder till att lagen 

efterföljs. En lagstiftning bör således kunna innebära en minskning av könsdiskriminering i 

reklam och att vi inte blir medvetet och omedvetet tillsagda hur vi bör se ut och bete oss. 

Detta skulle enligt mig kunna bidra till att könsstereotyper bryts eller i alla fall minskas.  
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8. Avslutande reflektioner 
Denna uppsats har varit ämnad att lyfta problematiken kring könsdiskriminerande reklam. 

Vidare har syftet varit att diskutera om det är ett fungerande självregleringssystem vi har idag 

eller om det faktiskt finns ett behov av en lagstiftning. Vissa anser att könsdiskriminerande 

reklam inte alls är ett lika stort problem idag som det var för bara tio år sedan. Vilket jag i och 

för sig är ense om då jag anser att det har blivit mer mångfald i reklam och det finns flera 

reklamer som bryter de annars kända stereotyperna. Detta är enligt mig bra men problemet är 

inte löst. Det finns fortfarande alldeles för mycket reklam som är att betraktas som 

könsdiskriminerande. Problemet jag finner är främst att det inte händer något med sådan 

reklam. Det blir bara en offentlig tillsägning till marknadsföraren. Trots att det möjligen inte 

är lika illa som det var för tio år sedan föreligger fortfarande sådan reklam och vi bör komma 

ihåg att det således inte är för sent att stifta en lag på området för att försöka bekämpa 

problematiken. En fråga som då väcks för mig är vad skulle de negativa konsekvenserna 

kunna bli av en lag. Detta skulle vara intressant om någon diskuterade vidare för jag har svårt 

att hitta negativa konsekvenser av en sådan lag. Jag har dessutom under uppsatsens analys 

funnit att det finns juridiska förutsättningar för att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam 

utan att det krävs en grundlagsändring. Speciellt med tanke på de lagar som finns mot tobak-, 

alkohol- och barnreklam.  

 

Frågan om en lagstiftning eventuellt skulle kunna bidra till att stereotyper bryts och få en 

moralbildande effekt på samhället är en svår fråga att besvara eftersom det inte går att se in i 

framtiden. Detta är dock så jag ser att en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam skulle 

resultera i. Om vi ser mindre stereotypa bilder av män och kvinnor i reklam kommer vi, 

möjligen inte helt men i alla fall i mindre grad, måla upp oss själva och andra på det sättet. Vi 

behöver inte kategorisera in varandra i fack och sätta upp förväntningar på hur en människa 

bör vara, se ut och bete sig. Vi alla är olika och vi bör alla ha samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter. 
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