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The intention of this thesis is to gain a greater understanding, to how communicators 

who has been convicted for gender discrimination by The Swedish Advertising 

Ombudsman, view their own creative process and their ethical responsibility in society. 

With their answers we hope to be able to approach a greater understanding of why 

sexism in the advertising industry still occurs. To approach the question we have 

conducted qualitative semi-structured research interviews with communicators involved 

in the creative process of advertisements that have been convicted by the Swedish self-

regulatory organization, The Swedish Advertising Ombudsman for gender 

discrimination. Our question is focusing on their creative process for the current ad, 

personal values and responsibility and how the conviction has affected them and their 

future processes. In the result we found out that external factors such as time, money 

and the client had a major role in the process but also in their general work. Most of the 

respondents answer to only themselves when they make moral judgements and they 

generally have a misplaced view of the definition of gender discrimination, or sexism. 

All respondents agree that communicators, including themselves, have an impact on our 

society but they do not consider their own work to be a part of reproducing values and 

stereotypes. Almost all respondents express a strong distrust for The Swedish 

Advertising Ombudsman where most of them do not agree with their decision. The 

convictions haven’t lead to any major consequences, although, most of the respondents 

claimed that they will spend more time reflecting about their ads before publishing it. 

Some of the respondents also said that they are going to ask the client twice if they 

really want to publish this work, even though it’s a risk that it might be convicted for 

gender discrimination. Many of these factors shows that the conviction has not led to 

any major consequences. 
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Tack 
Det är med respondenternas deltagande och intressanta diskussioner som denna uppsats 

har varit möjlig. Därför vill vi tacka de respondenters som var med och ställde upp på 

våra intervjuer.   
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1 Introduktion och problembakgrund 

Reklam är i grunden oetiskt. Det menar i alla fall flera kritiker till reklam (Wilkins och 

Coleman, 2005). Det finns även kritiker som ifrågasätter hur samhället hade kunnat se 

ut helt utan reklam - Vilket kan vara en intressant tanke för att inse hur invävd reklam är 

i samhället. Den f.d. chefredaktören Leão Serva var en frontfigur när de i São Paulo 

påbörjade projekt “Ren stad” år 2007. Projektet innebar en lagändring som förbjöd all 

utomhusreklam, vilket ledde till ökad internetanvändning och inomhusreklam (SvD 

nyheter, 2012). Den största konsekvensen, hävdar medborgarna är att det offentliga 

rummet blivit större. Reklamindustrin tog inte lika mycket skada som många trodde, 

utan ändrade strategi snarare vilket, ledde till större vinster dessutom. Marknadsföring 

och reklam kan vara svårt att helt komma ifrån och McQuail (2010) belyser att reklam 

är en viktig del av den samhälleliga strukturen men även av vår kultur. 

Ett problem med reklam och media överlag är hur etiska riktlinjer ska tillämpas 

på branschen och på vilket sätt mediernas makt ska regleras (Pettersson, 2006). 

Pettersson (2006) menar att diskussionen om mediereglering finns på ett politiskt och på 

ett sociologiskt plan. I vår studie kommer vi främst studera det sociologiska planet, men 

då det politiska klimatet influerar mycket av debatten har vi även inslag av detta i vår 

uppsats. Pettersson hävdar även att den som har makt, upplever ofta att det är någon 

annan som har den riktiga makten (2006), vilket leder till en problematisk situation när 

makthavaren förväntas ta ett etiskt ansvar. Så fort makt kommer på tals, uppstår 

diskussioner om ansvar och reglering; Om reklam och kommunikatörer har makt, hur 

ska detta regleras? Vad händer med yttrandefriheten om medierna börjar regleras? 

 

1.1 Självreglering i Sverige 
I Sverige finns det inga lagar som förbjuder oetisk och könsdiskriminerande reklam, 

istället finns den självreglerande institutionen Reklamombudsmannen (RO). Deras 

uppgift är, enligt dem själva, att “verka för en hög etisk nivå i all kommersiell 

marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden” (Reklamombudsmannen, 

2015). Stiftelsen grundades 2007 av Sveriges näringsliv på initiativ av Svenska 

annonsörer och arbetar efter ICC:s riktlinjer för etisk reklam, när beslutar om anmälda 

reklamtexter (International Chamber of Commerce och ICC Sweden, 2011). Då RO inte 

är ett statligt organ kan de inte dela ut något straff till de reklamtexter som fälls, utan 

beslutet är enbart vägledning för vad som anses vara god marknadsetik 
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(Reklamombudsmannen, 2015). Konsekvensen av en fällning resulterar dock ofta i stor 

medial uppmärksamhet (Reklamombudsmannen, 2015). Det finns kritiker till stiftelsen, 

bland annat Socialdemokraterna som i sitt vallöfte 2014 hävdade att de ville inskaffa en 

lagstiftning för att sätta stop för könsstereotypisk och sexistisk reklam (Aftonbladet, 

2014). Riksdagsledamoten Veronica Palm (S) säger att “man behöver inte visa rumpor 

när man säljer bilar” och ställer sig starkt emot reklamombudsmannens funktion och 

hävdar att reklambranschen har misslyckats med sitt uppdrag att självsanera 

(Aftonbladet, 2014). Palm är medveten om att det kan inskränka på en grundläggande 

mänsklig fri- och rättighet om deras lagändring införs men anser att våra nordiska 

grannländer har löst det med lagändringar och det kan även vi göra (Aftonbladet, 2014). 

En undersökning av Sveriges Kvinnolobby, gjord 2013, visade att nio av tio kvinnor 

mellan åldern 13 och 30 någon gång velat ändra på sin kropp på grund av reklamidealen 

(Aftonbladet, 2014). Därför vill Palm hitta ett sätt där vi inte inkräktar på 

yttrandefriheten men där vi skyddar unga kvinnor från ohälsosam reklam. 

 

1.2 Ett fall av 
För att närmare förstå oss på varför könsdiskriminerande reklam skapas, ser vi att det 

kan vara högst relevant att fråga de som ligger bakom de könsdiskriminerande 

reklambudskapen för att få deras version. Vår studie är då ett fall av den mänskliga 

dimensionen bakom könsdiskriminerande reklamskapande. Vi har valt att avgränsa vår 

studie till könsdiskriminerande reklam då 44 procent av alla fällningar RO någonsin 

gjort, rör könsdiskriminerande reklam (Dagens Nyheter, 2015). 

 

För att närmare förstå oss på varför könsdiskriminerande reklam skapas, vill vi 

studera processen bakom de könsdiskriminerande reklamtexterna och intervjua 

kommunikatören som konstruerat reklambudskapen. Vår studie är ett fall av den 

mänskliga dimensionen bakom könsdiskriminerande reklamskapande. Studien är 

avgränsad till könsdiskriminerande reklam då RO får in mest anmälningar som rör 

detta, 44 % av alla fällningar RO någonsin har utfört rör könsdiskriminering.   
 
 

2 Litteraturgranskning 
I det här kapitlet redovisas våra teoretiska perspektiv samt vad tidigare forskning kommit 

fram till inom vårt område. Vi kommer även lyfta fram olika teorier och diskussioner som 
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ligger till grund för vårt vidare analysarbete. Vårt teoretiska perspektiv bygger på media 

accountability (mediernas ansvarighet) och media ethics (medieetik). Vi kommer även ha 

ett underliggande genusperspektiv på studien då vårt studiefält handlar om 
könsdiskriminerande reklam. 
 

2.1 Medieetik 
Medieetik definieras av Von Krogh (2009) som ett sätt att “både resonera om och att ta 

ansvar för innehåll i medier och olika sätt att utkräva ansvar på”. Medieetik innebär att 

medborgare kan ställa krav på medierna, om att de ska följa vissa etiska riktlinjer, dessa är 

dock inte lagfästa (Von Krogh, 2009). Dessa riktlinjer, kan uttryckas genom etiska koder 

som, enligt Bertrand (2000), berättar för oss vad som får, respektive inte får göras i en 

specifik situation. Etik formas även efter kulturer, och mycket av den tidigare forskning 

som finns har sina utgångspunkter i det amerikanska samhället medan Sverige som 

forskningsfält är relativt outforskat. Därför ser vi ett intresse i att se hur den svenska 

marknaden fungerar, hur kommunikatörer förhåller sig till RO och hur de reflekterar över 

sina moraliska ställningstaganden. Inom medieetik kan vi tala om reklametik, som varit ett 

omtalat ämne ända sedan reklamens begynnelse, vilket gör det till ett intressant ämne att 

studera (Gordon & Kittross, 1999). Gordon och Kittross (1999) menar att reklamens syfte 

skiljer sig mycket ifrån exempelvis nyheter och underhållningsprogram, vilket vi måste ta 

till hänsyn när vi studerar etik inom reklam och se på etiken i förhållande reklambranschens 

kontext. Problemet med hur medieetiska regler ska tillämpas på reklam är en ständig debatt 

som skiljer olika forskare åt. Christians et. al. (2005) menar att etik ofta är lågprioriterat hos 

reklamskapare och att relationen till kunden är viktigare. Ytterligare ett problem med 

reklametik är att reklamskapare konstruerar reklambudskap som ska attrahera en väldigt 

specifik målgrupp, men att den sedan går ut till en bredare publik med olika åsikter och att 

reklam därför har en tendens att uppröra. 

Vid etiska överväganden kan vi även tala om moral, som till skillnad ifrån etik inte 

är bundet till situationen utan handlar om individens pliktkänsla baserat på världssyn och 

erfarenheter (Bertrand, 2000). När vi studerar intervjupersonernas etiska förhållningssätt är 

det även relevant för oss att undersöka den moraliska aspekten, alltså hur och vilka faktorer 

som spelat in under etiska ställningstaganden. Thorne (2000) tar upp två olika aspekter 

inom moral; Moral judgement, vilket beskrivs som de överväganden som är involverade i 

ett moraliskt ställningstagande och Moral sensitivity, vilket är förmågan att känna av en 

situation där det finns ett krav på ett moraliskt ställningstagande. Drumwright och Murphy 

(2004) har gjort en studie om hur reklamskapare tänker kring etiska problem. I sin studie 

har de kommit fram till att en moralisk närsynthet, en skev bild av moral hindrade etiska 
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frågor att hamna i fokus. De menar att det finns olika grad av närsyntheten men det var 

ständigt återkommande hos reklamskaparna de studerade. De beskriver även en moralisk 

stumhet som ligger nära närsyntheten, där etiska problem finns och märks av men det talas 

inte om dem. Drumwright och Murphy (2004) beskriver en negativ stumhet; Att exempelvis 

se någon bli mobbad och inte säga emot och en positiv stumhet; Att inte stå upp för sina 

värderingar.  
 

2.2 Media accountability 
Medieforskaren Von Krogh (2008) menar att media har ett ansvar över etiska regler, men 

att det finns ett problem och en debatt om hur detta ska regleras och kontrolleras. Kritiker 

uttrycker ett missnöje mot medieinnehåll som påverkar befolkningen negativt och vill se 

krav på lagstiftning. Motpolen till dessa hävdar att lagstiftning kan hota tryckfriheten och 

förstöra mediernas funktion genom att tygla de och därmed förlora trovärdighet (Von 

Krogh, 2008). Bertrand (2002) menar att problemet med medieetik är att det är svårt att 

hitta tillvägagångssätt för hur regleringen ska ske, utan en lagstiftning. Därför har det, enligt 

Bertrand (2002) och Von Krogh (2009), uppkommit regelsystem och institutioner som 

reglerar mediernas etiska förhållningssätt. 
 

2.2.1 Ansvar 

Den finska forskaren Malmelin (2010) menar att kreatörer i reklamindustrin har stora 

möjligheter att influera och därför förväntas leva upp till ett visst ansvar. Ansvaret mot 

samhället hamnar dock i konflikt med ansvaret reklambyråer har gentemot sina kunder 

(Malmelin, 2010). Resultatet från Malmelins studie visar att reklambyråer prioriterar byråns 

rykte och reklambudskapets inverkan högre än det sociala ansvaret. Ytterligare ett problem 

är att reklambyråer har ett ekonomiskt ansvar till kunden och problemet ligger i hur de ska 

prioritera dem olika typerna av ansvar till olika intressenter (Malmelin, 2010). 

I en rapport från 2005 definierar Molander (2005) två olika typer av ansvar. Ett 

bakåtblickande ansvar där det jämförs vad som har gjorts i förhållande till det som 

förväntades göra. När det bakåtblickande ansvaret inte stämmer överens med 

förväntningarna, framförs klagomål. Antingen åtas ett bakåtblickande ansvar eller inte, 

det finns inga mellanting (Molander, 2005). Molander beskriver även ett framåtblickande 

ansvar, vilket innebär ett ansvarstagande för något som kommer att ske, det här ansvaret 

innefattar en nivå, alltså att det går att agera mer eller mindre ansvarsfullt (Molander, 2005). 

Även McQuail (2003) utvecklar dessa två begrepp och tar upp accountability 

(bakåtblickande ansvar) och responsibility (framåtblickande ansvar). Han menar att 

responsibility är frivilligt och att accountability är ett förväntat ansvar där pengar ofta är 
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inblandat. Enligt McQuail (2003) är några av det bakåtblickande ansvarets främsta 

uppgifter att främja förtroendet hos mottagaren. Likt Von Krogh (2009), bekräftar även 

McQuail (2003) att yttrandefriheten kan hotas av reglerade medier genom censurering men 

även att det kan ha positiva effekter genom att skapa balans och låta olika röster komma till 

tals. I Molanders studie ifrån 2005, hävdar han att det skulle behövas ett “institutionellt kit” 

som medför ett underförstått ansvar för hur media ska agera gentemot samhället och 

eftersom studien är några år gammal har RO idag grundats som har den här funktionen. 

Eftersom vi ska studera kommunikatörers ansvar, är det intressant för oss att studera hur 

kommunikatörerna, som har blivit fällda av RO, förhåller sig till det bakåtblickande 

ansvaret, där de förväntas stå till svars. Men även att studera hur de arbetar med ett 

framåtblickande ansvar, så som att ta ett socialt ansvar gentemot samhället. RO i detta fall, 

kommer in som en auktoritet som kontrollerar ifall det förväntade ansvaret (att följa etiska 

riktlinjer) stämmer överens med vad som gjordes. 
 

2.2.2 Media accountability systems 

Bertrand (2000) tar upp två olika perspektiv som debatterar om mediernas ansvarighet. Den 

ena sidan, de negativa teoretikerna, ser människan som svag mot reklambudskap och därför 

måste medierna regleras. Detta perspektiv förespråkar institutioner som reglerar medierna. 

Motpolen till dessa, de positiva teoretikerna, ser människan som en rationell varelse, som 

själv kan hantera informationen och leva självständigt och att det inte behövs någon 

mediereglering (Bertrand, 2000). Även Kittross (1999) utvecklar dessa två perspektiv och 

beskriver libertarianism (positiv) kontra kommunitarism (negativ). Den förstnämnda 

eftersträvar maximal frihet och individualism och den senare kritiserar och hävdar att 

reklam influerar samhället och ideal och bör därför kontrolleras. Inom de två perspektiven 

finns det olika teorier för hur moraliska överväganden bör hanteras. Ett av dessa synsätt, 

deontologi (kommunitarism) anser att det finns etiska principer som ska följas och att om 

dessa inte följs klassas det som oetiskt (Kittross, 1999). Deontologiska principer är att du 

har en plikt att göra på ett visst sätt, oavsett konsekvenserna av handlingen (Von Krogh, 

2009). Det andra perspektivet kallas för teleologi och fokuserar på konsekvenserna av ett 

agerande och att den som står inför ett övervägande försöker förutse konsekvenserna av 

handlingen. Moraliska beslut baseras utifrån en själv, snarare än etiska principer (Kittross, 

1999).  

Enligt Thorne (2000) har reklamskapare en sämre moralisk förmåga när de ställs 

inför ett reklamrelaterad ställningstagande och att de i dessa fall tenderar att prioritera 

kunden och enbart tänka på de omedelbara konsekvenserna - Vilket skulle klassas som ett 

teleologiskt synsätt. Thorne menar även att dessa reklamskapare tenderar att ha en 
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utilitaristisk syn på etik. Frost (2000) beskriver utilitarianistism som ett synsätt där den 

handling som gynnar flest är den rätta handlingen. Kritiker hävdar dock att utilitarianistism 

är centrerat kring den som gör beslutet vilket blir problematiskt då upplevelsen av vad som 

är en positiv händelse skiljer sig från person till person (Frost, 2000). Även Gordon och 

Kittross (1999) menar att det är vanligt förekommande hos reklamskapare och att de ofta 

väljer den etiska handling som gynnar flest människor. 

Gordon och Kittross (1999) hävdar att yrkesverksamma inom media kan utveckla 

sina moraliska förmågor och på så sätt förbättra sina etiska ställningstaganden. De 

förtydligar även att den etiska resan är en lång process som aldrig tar slut. I Sverige skulle 

RO kunna påverka den här etiska utvecklingen hos kommunikatörer. Våra intervjupersoner 

har gått emot de etiska förhållningssätt som de förväntas följa, vilket har resulterat i att 

deras kund blivit fällda av RO. Vi har därför sett en möjlighet att studera hur fällningen 

påverkade kommunikatörernas fortsatta arbetssätt och granska ifall RO som 

självregleringssystem är ett effektivt och hållbart sätt för att hantera oetisk 

marknadskommunikation. Dessa två perspektiv, libertarianism och kommunitarism lägger 

grunden för den debatt om hur medierna ska regleras. Forskarna Boddewyn och Loubradou 

(2011) har utfört en studie av Frankrikes självregleringssystem ARPP (Autorité de la 

Regulatorn Professionelle de la Publicité) och anser att det är ett bra exempel på hur 

mediereglering borde gå till. Boddewyn (2011) beskriver att det franska systemet har både 

en a priori och en aposteriori funktion. Den senare fungerar likt RO och kontrollerar det 

bakåtsträvande ansvaret och ser till att ansvaret som förväntades hållas, faktiskt hölls. Den 

andra funktionen, a priori, granskar det framåtblickande ansvaret och är en tjänst där 

reklambyråer kan få sina reklamtexter granskade och godkända innan publicering för att 

säkerställa att de följer de medieetiska riktlinjerna. Detta system har visat sig fungera och 

har minskat den diskriminerande reklamen i Frankrike, där en effekt har varit att 

reklamskapare insett att de inte kan förvänta sig yttrandefrihet, om de inte kan leva upp till 

ett framåtblickande ansvar (Boddewyn, 2011). 
 

2.2.3 Debatten om shaper kontra mirror 

Forskaren Eisend (2010) har gjort en studie om relationen mellan reklam och 

samhället. Han tar upp två olika perspektiv som skiljer teoretiker åt: mold (att reklam 

förändrar samhället) och mirror (att reklam speglar hur samhället ser ut). Resultatet av 

Eisends studie är att reklam inte formar samhället utan att reklam enbart speglar de 

stereotyper som redan existerar och att reklamen förändras i samband med samhällets 

utveckling. Malmelin (2010) har i sin studie intervjuat reklamforskare som håller med 
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om denna aspekt, att reklam enbart återspeglar existerande ideal i samhället. Även 

Christians et. al. (2005) tar upp dessa begrepp och enligt dem skulle Eisends (2010) och 

Malmelins (2010) mirror-aspekt definieras som ett libertarianistiskt synsätt på reklam då 

detta perspektiv anser att konsumenten har den dominanta kraften i samhället. Den här 

synen på konsumenten stämmer även in på Bertrands definition av de positiva teoretikerna 

som ser människan som en rationell varelse och därmed tror på en liberal regim där 

medierna inte behöver kontrolleras (Bertrand, 2002). Christians et. al (2005) menar att 

kritiker till det liberala synsättet anser att reklam har den dominanta kraften som kan forma 

samhället och manipulera konsumenterna. Detta synsätt, att se reklam som en shaper 

stämmer in på det som Bertrand (2002) kallar för en pessimistisk syn på människan, som en 

varelse som behöver kontrolleras. Gauntlett (2008) tillägger en aspekt till den här debatten, 

då han menar att massmedia och publiken är beroende och influeras av varandra. Även 

Christians et. al. tillägger en viktig fråga till den debatten och lyfter fram ett grundläggande 

etiskt problem med reklametik; “If advertising mirrors its times, and those times are 

increasingly coarse, is there an inherent ethical problem?” (Christians et. al, 2005).  
 

2.3 Könsdiskriminering i reklam 
Gauntlett (2008) hävdar att reklam bekräftar stereotyper som finns i samhället och att 

reklambranschen därför kan uppfattas som något konservativ när de inte vågar utmana 

problemet. Även Cramphorn (2011) fortsätter i samma spår och menar att kreatörer lätt går 

miste om en kreativ idé när de fastnar i standardiserade reklammönster, t.ex. 

könsdiskriminering. Cramphorn (2011) påstår även att kvinnor och män attraheras av olika 

typer av reklambilder, exempelvis att kvinnor lockas av kändisar och personer medan män 

lockas av liknelser. Hon säger att reklamskapare borde spela på dessa svaga punkter istället 

för att skapa könsdiskriminerande budskap för att på så sätt komma fram till fler kreativa 

idéer (Cramphorn, 2011). Jean Kilbourne (2005), har i över 40 år analyserat reklamens 

påverkan i det amerikanska samhället och i sin artikel “What else does sex sell?” hävdar 

hon att reklam kan vara könsdiskriminerande utan att vi ser något inslag av sexualitet. Om 

vi då återgår till Cramphorns studie (2011) skulle hennes lösning, stärkt av Kilbourne 

(2005), inte innebära att könsdiskriminerande reklam upphör existera om vi istället börjar 

anspela på könens “svaga punkter” istället för sex. Även forskaren Michele Miller (2005) 

utvecklar denna aspekt och menar, likt Kilbourne (2005), att reklam ofta är 

könsdiskriminerande utan att anspela på sex. Hon studerar reklam som visar upp kön i 

stereotypiska roller. Miller menar att den här typen av könsdiskriminering ofta glöms bort 

och att vi idag tänker att könsdiskriminering måste vara något som anspelar på sex. Miller 

säger att det även idag verkar som att branschen försöker tänja på gränserna och se hur långt 
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det går att dra det innan det blir för osmakligt. Malmelin (2010) menar att vulgära och 

oetiska reklambudskap är ett enkelt och billigt sätt för reklambyråer att chockera och skapa 

uppmärksamhet, vilket passar ihop med kunder som vill få stor uppmärksamhet, utan att ha 

budgeten för det.  

I en artikel ifrån 2014 studerar Pedelty och Kuecker (2014) genus i reklam ifrån 

ytterligare ett, för oss, nytt perspektiv. De studerar hur kvinnor och män representeras 

auditivt i reklamfilmer på TV. Resultatet är att när en kvinnoröst hörs, ses också oftast en 

kropp medan en mansröst oftare hörs utan en tillhörande kropp. Även Pedelty och Kuecker 

beskriver sexism där kön syns i stereotypiska roller - Som i en Apple-reklam för 

röststyrningstjänsten Siri, där männen frågar Siri jobbrelaterade frågor medan kvinnorna ber 

Siri ringa en mekaniker och liknande, icke jobbrelaterade frågor (Pedelty & Kuecker, 2014). 

För att kunna studera könsdiskriminerande reklam, har vi tagit del av denna tidigare 

forskning där begreppet definieras och diskuteras, bl.a. i förhållande till reklam. Begreppet 

könsdiskriminering är svårtolkat och enligt forskare missuppfattas det ofta. Bradley (2013) 

definierar konceptet sexism och menar att ordet ofta missbrukas och förknippas med 

engelskans ord för kön (sex) vilket skapar förvirring. Det engelska ordet för kön (sex) 

hänvisar också till sexualitet vilket bidrar till förvirringen (Bradley, 2013). Bradley skriver 

att många hävdar att det inte finns någon skillnad mellan genus, sexualitet eller sexuell 

identitet vilket gör problemet ytterst svårt att tackla om människor har olika uppfattning om 

begreppen; 
 

“Gender refers to the varied and complex arrangements between men and women, 

encompassing the organization of reproduction, the sexual divisions of labour and cultural 

definitions of femininity and masculinity.” (Bradley, 2013, s. 2) 

 

Vi kan, med hjälp av de nämnda forskarna begreppsliggöra könsdiskriminerande reklam 

och förstå att det inte enbart behöver anspela på sex, utan även förstärka och reproducera 

existerande könsstereotyper genom att relatera könet till en viss produkt. Mycket av den 

tidigare forskning som gjorts inom reklambranschen och etik har fokuserat på chefer i 

reklambyråer så som Malmelin (2010) och Drumwright & Murphy (2013). Bertrand (2002) 

hävdar dock att det inte är optimalt att studera chefer då de sällan förväntas ha en god 

moralisk förmåga. Även Sverige som forskningsfält inom media ethics och media 

accountability är nytt, speciellt med RO som ett relativt nytt organ för reglering av medier i 

Sverige. 
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3. Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en större förståelse för hur kommunikatörer, som har 

varit involverade i skapandet av reklamtexter som blivit fällda för könsdiskriminering 

av RO, ser på den skapandeprocessen och på sitt etiska ansvar gentemot samhället. Vi 

anser att genom respondenterna svar, kan denna studie berätta om underliggande 

faktorer för varför könsdiskriminerande reklam skapas. Vi har även studerat 

kommunikatörernas upplevelser av RO för att se hur stiftelsen fungerar som 

självregleringssystem i Sverige. Vi har fördjupat oss i ett relativt outforskat område i 

Sverige, där den mänskliga dimensionen bakom könsdiskriminerande reklam har varit 

vårt fokus. Vi har intresserat oss för skapandeprocessen och syftar till den del i 

produktionen där allt ifrån reklamtextens idé till färdigt resultat finns. Eftersom alla 

beslut fattas under denna process och även de val som lett fram till fällning av 

reklamtexten ser vi det som en intressant aspekt att studera. 
 
 

3.2 Frågeställning 
1) Hur ser kommunikatörer, som blivit fällda för könsdiskriminerande reklam av RO, på 

den skapandeprocessen och på sitt etiska ansvar i samhället? 

 

2) Vad är deras upplevelser av RO som funktion i branschen och hur påverkade 

fällningen kommunikatörernas framtida förhållningssätt till etik? 

 

 

4 Definitioner 
Könsdiskriminering - Vår definition av könsdiskriminerande reklam är baserat på ROs 

fällda reklamtexter, som utgår ifrån ICCs regelverk, efter kategorin “diskriminerande 

kön”. Både RO prövar reklam utifrån Internationella Handelskammarens (ICC) regler 

för reklam och marknadskommunikation. RO utgår ifrån artikel 4 i ICCs regelverk när 

de bedömer reklam efter prövningsgrunden diskriminerande kön 

(Reklamombudsmannen, 2015). Artikel 4, med rubriken socialt ansvar, beskrivs det att 

marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet (ICC Sweden, 2011). De 
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får inte uppmana eller överse med någon form av diskriminering, sådant som anknyter 

till ras, nationalitet, religion, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning m.fl. Efter 

varje beslut ger RO ett skriftligt utlåtande där de beskriver varför den aktuella reklamen 

blivit fälld eller friad. RO utgår ifrån ICC och beskriver både objektifierande reklam; 

Reklam som anses framställa kvinnor eller män som sexobjekt och som ses som 

kränkande, samt schabloniserande reklam; Schablonisering innebär en stereotyp bild av 

könsrollerna och som därigenom framställer män eller kvinnor på ett nedvärderande 

sätt, vilket enligt praxis anses könsdiskriminerande.  

 

Kommunikatör - Vi definierar våra intervjupersoner som kommunikatörer eftersom de 

haft en kommunikativ roll i processen för den aktuella reklamtexten.  

 

Reklamtext - Med reklamtext syftar vi till all typ av reklam som har prövats av RO.  

 

RO - Reklamombudsmannen. 
 
 

5 Metod och forskningsetik 
För att på bästa sätt svara på vår frågeställning har vi valt att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade forskningsintervjuer. Vår studie har en hermeneutisk ingång då vårt 

intresse är att tolka respondenternas uttalanden (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) ligger intresset i kvalitativa intervjuer i det subjektiva, 

vilket stämmer överens med vårt mål med studierna - Att belysa kommunikatörernas 

verklighetsbilder av deras processer.  

 

5.1 Val av metod 
Med enkätstudier eller innehållsanalyser av reklam är det komplicerat att få en 

berättelse om vad kommunikatören bakom en reklamtext har gjort, tänkt eller reflekterat 

över i processen. För att kunna studera respondenternas utsagor har vi utformat frågor 

till personerna som skapat de fällda reklamtexterna. Då vårt intresse kretsar både 

manifesta och latenta teman passar den semistrukturerade intervjuformen oss väl 

(Ekström & Larsson, 2010). Ekström och Larson (2012) rekommenderar även denna 

intervjuform när vi vill få ut långa och oväntade svar, denna form ger oss även goda 

möjligheter att ställa följdfrågor. 
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5.2 Urval 
Vi strävade efter ett urval på 6-10 kommunikatörer eller tills vi uppnått teoretisk 

mättnad. Då kommunikation som utövat yrke kan ta sig många olika former har vi 

begränsat oss till de som har haft en betydande kommunikativ roll i processen. Urvalet 

har vi gjort genom ROs sökmotor; Vi kategoriserade sökningen efter fällda reklamtexter 

inom prövningsgrunden “diskriminerande kön”. Utslaget på denna sökning gav oss ett 

urval på c:a 300 fällda fall, mellan 2007-2015. Vi gjorde ett ytterligare urval och 

begränsade oss till åren 2012-2015. Studien blev då mer aktuell, eftersom det skett 

mycket inom genus och reklam de tre senaste åren. Vi såg även en risk i att det kunde 

bli svårt att få tag på intervjupersoner som blivit fällda för mer än tre år sedan, då de kan 

bytt arbetsplats eller inte kommer ihåg fallet vilket är viktigt för vår studie. 

Med ett urval på 150 fällda fall ringde vi alla dessa och försökte få tag på någon 

som varit involverad i skapandeprocessen av den fällda reklamtexten. Då det sällan står 

utskrivet vem som har producerat reklamtexten fick vi göra mycket research och samtal 

för att komma i kontakt med rätt personer. Generellt var det svårt att hitta 

intervjupersoner som var villiga att ställa upp. Ämnet är känsligt och därför var flera av 

de vi kontaktade negativt inställda och ifrågasatte varför vi kontaktade dem och hävdade 

att de inte ville kommentera händelsen. Med tanke på det känsliga ämnet och 

begränsade urvalet, var vi även förberedda på att, istället för en besöksintervju, göra en 

telefon- eller Skype-intervju ifall en potentiell intervjuperson föredrog det. Med tanke 

på det begränsade urvalet valde vi att inte begränsa oss geografiskt med exempelvis 

Ekström och Larssons (2011) bekvämlighetsteknik. Vi prioriterade även 

besöksintervjuer vilket gjorde att den empiriska insamlingen av material blev mycket 

tidskrävande. Av de 150 fall vi kontaktade var det sju stycken som ville ställa upp på 

intervju. Vi har även haft ett bortfall av intervjupersoner som varit villiga att ställa upp, 

men som vi insåg var för långt ifrån våra avgränsningar (exempelvis en respondent, som 

inte var med i skapandeprocessen men hade varit ansvarig för produktionen). Viktigt att 

belysa här är att eftersom vårt urval är så pass begränsat och specificerat anser vi att vi 

uppnådde en teoretisk mättnad snabbare än om vi hade studerat en bredare grupp. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
5.3.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden är designad efter Trost (2005), Kvale (2014) och Esaiassons et. al 
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(2012) rekommendationer för kvalitativa forskningsintervjuer. Den är konstruerad 

utefter teman där intervjupersonen till största delen styrt intervjun (Trost, 2005). Dessa 

teman, baserade på frågeställningen, tillät intervjupersonen att berätta mer fritt och brett 

vilket underlättade för oss att diskutera och ställa följdfrågor. Vi såg intervjuguiden mer 

som en vägledning i intervjun, där syftet vara att få svar på frågorna. Därför var en 

specifik ordning på frågorna inte relevant för oss. Dock var det viktigt för oss, (eftersom 

vi sedan ska tolka intervjuerna och leta efter mönster och kontraster) att våra frågor till 

de olika intervjupersonerna var lika, så kallad kongruens (Trost, 2005). Esaiasson et al. 

(2012) menar att en bra intervju innehåller korta frågor följt av långa svar vilket vi hade 

i åtanke när vi konstruerade frågorna och arbetade med frågor som krävde ett mer 

utvecklande svar, under intervjuerna märkte vi dock att vissa intervjupersoner svarade 

kort, då backade vi upp frågorna med tilläggsfrågor och bad dem utveckla svaren mer. 

Vi formulerade även frågorna så att de inte skulle vara för komplicerade att förstå och 

inte allt för akademiska (Esaiasson et al. 2012). Intervjuguiden inleds med övergripande 

frågor om vem respondenten är för att lätta upp stämningen och få personen att känna 

sig bekväm. Vi fokuserade därefter frågorna mot den utvalda fällda reklamtexten. Målet 

var att ställa frågor som får respondenterna att berätta om sin roll som kommunikatörer 

och sitt ansvar gentemot samhället. Vi testade vår intervjuguide på en kommunikatör på 

en reklambyrå för att se ifall frågorna var passande enligt de teman vi ville få svar på, 

samt ifall frågorna gav upphov till diskussion. Vi spelade in testintervjun och lyssnade 

på inspelningen och uppdaterade intervjuguiden efter detta. Vi har inte använt svaren 

ifrån testpersonen i studien. 

 

5.3.2 Genomförande 

Vi läste in oss på varje fall innan intervjuerna och skrev ner anteckningar som skulle 

hjälpa oss under intervjun för att på bästa sätt kunna ställa bra följdfrågor och för att 

lättare gå in och analysera det som sas efteråt. I början av intervjuerna höll vi en snabb 

genomgång av vår studie. Även om vi spelade in samtalen valde vi att anteckna vid 

sidan av både för att få ner spontana tankar och för att få ner icke verbala uttryck såsom 

kroppsspråk, ögonkontakt och annat som inte ljudet kunde ta upp. Vi var medvetna, 

innan intervjuerna, att inspelningen och antecknandet skulle kunna hämma 

respondenten och påverka deras svar (Kylén, 2004). Detta var något vi märkte 

fungerade väldigt smidigt så vi ställdes aldrig inför något val där vi var tvungna att 

försöka styra upp en balans i samtalet. Vi upplevde istället att intervjun blev mer seriös 
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och intervjupersonerna kände sig uppmärksammade när vi var pålästa och spelade in 

samtalet. Det var även viktigt under intervjuerna att vara försiktiga med tonfall och med 

att ställa för många följdfrågor för att inte få de att tro att vi beskyller dem på något sätt, 

det hade kunnat resultera i att de höll tillbaka sina reflektioner. Efter intervjuerna 

ägnade vi några minuter åt att skriva ner spontana tankar när de fortfarande var färska. 

Sammanlagt gjorde vi fyra besöksintervjuer och tre telefonintervjuer. Den största 

skillnaden mellan dessa två var att i telefonintervjun förlorade vi all icke-verbal 

kommunikation och vi upplevde att intervjupersonerna var något mer ofokuserade 

under samtalet.  

 

5.4 Databehandling 
Då vi är två som har gjort intervjuerna var det viktigt för oss att sätta upp regler för hur 

ljudinspelningarna skulle transkriberas. Dessa regler utformade vi för hur vi skulle 

transkribera exempelvis skratt, pauser, suckande och andra icke-verbala uttryck 

(Jacobsen, 1993). Vi gav även intervjupersonerna fixerade namn och gjorde deras 

riktiga identiteter otillgängliga. När vi transkriberade var det viktigt att återge ordagrant 

det respondenterna sa och inte utelämna formuleringar då dessa eventuellt kunde betyda 

något i våra senare tolkningar.  

 

5.5 Tolkning  
Processen när vi tolkat utsagorna har varit väldigt flytande och började först när vi 

ringde runt och kontaktade kommunikatörer och har pågått fram till att resultatet 

redovisades. Det var dock först efter transkriberingarna var färdigställda som vi aktivt 

gick in och letade efter likheter och skillnader i intervjumaterialet. Under arbetets gång 

har vi antecknat alla tankar, reflektioner och eventuella slutsatser som varit relevanta för 

vår studie. Vi intresserade oss för främst för de manifesta budskapen men även det som 

sagts mellan raderna (Esaiasson et al., 2012). I våra tolkningar, har vi dock strävat efter 

att inte basera slutsatser på allt för latenta tolkningar, då det då kan finnas en risk att vi 

överanalyserar materialet (Kvale och Brinkmann, 2009). I tolkningsarbetet har vi 

ständigt tagit del av mer litteratur utifrån de nya kunskaper vi fått ifrån att tolka, vilket i 

sin tur har gjort att vi hela tiden kunnat hitta nya tillvägagångssätt och perspektiv för att 

tolka texten. 
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5.6 Forskningsetik 
Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, där vi tydligt har 

informerat våra intervjupersoner syftet med vår studie och vilka villkor som har gällt för 

deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har beskrivit att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta när som. Detta betyder också att de har rätten att själva 

bestämma hur länge de vill delta och på vilka premisser (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har 

noggrant gått igenom hur intervjun kommer att genomföras och poängterat att intervjun 

och allt material enbart kommer att användas i studiens syfte. Vi beskrev även att 

forskningen kommer att offentliggöras på Diva-portal och att de har tillgång till den så 

fort den blir publicerad. Vi har försäkrat att uppgifterna om intervjupersonerna har 

lagrats och inte går att identifieras av några utomstående personer, speciellt kring de 

uppgifter som kan vara etiskt känsliga. Detta har vi bland annat gjort genom att ersätta 

namnen på intervjupersonerna och skriver inte ut vart de jobbar. Till de som varit 

intresserade har vi även skickat ett intyg som bekräftar att vi kommer bevara deras 

anonymitet. 

 

5.7 Metodkritik 
För att på bästa sätt få fram kommunikatörernas tankar och värderingar har det varit 

högst relevant att använda forskningsintervjuer. Vi har varit ute efter 

kommunikatörernas ärliga svar och åsikter kring de frågor vi ställer, dock är den 

här metoden inte helt problemfri. Risken med en sådan här intervjusituation är 

att respondenterna blir påverkade, nervösa eller håller tillbaka på sina svar av 

olika anledningar. Eftersom ämnet våra intervjuer kretsar kring kan uppfattas 

känsligt, finns det en risk att intervjupersonerna känner att de behöver rättfärdiga 

eller försvara sig. De kan ge svar som de tror att vi vill höra, för att framstå i god 

dager. Eftersom det inte alltid varit lätt att få till besöksintervjuer har vi fått 

ordna telefonintervjuer också vilket kan påverka resultatet. För att uppnå hög 

reliabilitet är det viktigt att vi ställer likadana frågor till alla respondenter, även 

om vi gjort det blir det svårt att helt utesluta att de olika intervjuerna gått till på 

olika sätt vilket kan ha påverkat svaren. De intervjuer som utfördes över telefon 

blev överlag kortare än besöksintervjuerna till exempel. Vi är två olika personer 

som har utfört de olika intervjuerna och eftersom vi har använt 

semistrukturerade intervjuer, där en mer öppen diskussion ofta uppstått har 

följdfrågor sätt annorlunda ut vilket också är en faktor vi har tagit hänsyn till. 
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Eftersom vi haft djupgående intervjuer av den kvalitativa typen så har det 

begränsat antalet respondenter, hade vi istället skickat ut en enkätundersökning 

hade vi kanske fått fler svar då en enkätundersökning kräver mindre 

engagemang från intervjupersonernas sida. Enligt Kvale m.fl. (2014) kan även 

en hermeneutisk intervjuanalys kritiseras för att olika personer tolkar 

intervjuerna olika, och därför anses den inte lika vetenskaplig. Även Trost 

(2005) riktar kritik mot den kvalitativa intervjun och menar för att forskare ska 

kunna tolka en intervju måste det förutsätta att allt runt studien är statiskt, vilket 

det väldigt sällan är. 

 

6 Resultat och analys 
Vi kommer här att presentera vårt resultat kategoriserat efter de teman vi baserat vår 

intervjuguide på. Vårt första tema är process, där vi går in på den aktuella reklamtextens 

produktion och vilka faktorer som spelade in i de specifika fallen. Vi går även in på hur 

skapandeprocessen såg ut, hur de motiverar valen till den fällda reklamtexten och hur de 

ville att den skulle uppfattas. Nästa tema handlar om etik och värderingar. Där redovisar 

vi respondenternas förhållningssätt till etiska överväganden i både skapandeprocessen 

och yrkeslivet i stort och hur de upplever sitt ansvar gentemot samhället. Vårt sista tema 

är Reklamombudsmannen och hur respondenterna förhåller sig till ROs funktion samt 

hur de påverkades av beslutet om fällningen.  

Värt att notera är att Casper, har producerat reklamtexten till sig själv för eget 

bruk därav, på teman om kund och kollegor, räknas inte hans svar in i resultatet. 

Respondenterna Anna och Björn arbetade på samma fällda reklamtext och även Gustav 

och Fredrik, men intervjuerna är gjorda var för sig och vi har varit tydliga med att vi 

ville åt deras personliga åsikter. Respondenternas fällningar inkluderar; 

En reklamannons för företagstjänst (schablonisering), en reklamannons för 

upplevelsetjänst (objektifiering), en reklamannons för ett företag (objektifiering), en 

reklamfilm för bilar (schablonisering), en utomhusannonsreklam för en skönhetstjänst 

(objektifiering). 

 

Respondenterna innefattar; 

Anna - Copywriter, 25 års branscherfarenhet    

Björn - Art Director, 24 års branscherfarenhet    

Casper - VD, 15 år på nuvarande post, verksam i 22 år  
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Daniela - Annonsproducent, 15 års branscherfarenhet    

Erik - Delägare på gratistidning, 13 år på nuvarande post, verksam i 35 år 

Fredrik - Delägare/Fotograf, 15 års branscherfarenhet 

Gustav - Delägare/Producent, 15 års branscherfarenhet 

 

6.1 Process 
Under detta tema har respondenterna fått berätta om hur den aktuella processen såg ut; 

Vad som fungerade bra och mindre bra, hur yttre faktorer influerar arbetet samt hur de 

motiverade valen till den fällda annonsen. 

 

6.1.1 Tidsomfattning 

På frågan om produktionernas tidsomfång poängterade alla respondenter att de lagt ner 

lite tid på de fällda reklamtexterna. En majoritet menade att tiden var styrd av budgeten: 

när det var ett gratis eller lågbudget jobb innebar det att mindre tid kunde läggas på 

produktionen. Två respondenter förtydligar dock att de lagt ner lite tid på produktionen 

men att det var av egen vilja, inte på grund av budget eller andra yttre faktorer. 

Egenföretagaren Casper understryker att allting han gör går snabbt för att han “håller 

inte på och velar”. På frågan om hur tid och pengar påverkar kreativiteten menar 

respondenten Erik att en snäv deadline påverkar hans kreativitet, då det krävs mer 

improvisation vilket kan leda till fartblindhet i processen när det är mycket som ska 

göras samtidigt. Respondenten Fredrik betonade även att det inte fanns tid för någon 

diskussion om etik och att hans kreativitet påverkas av yttre faktorer;  

 

“Pengar, påverkar indirekt kreativiteten (...) Ju mindre budget du har, desto snävare idé 

och kreativitetsomfång får du på det hela.” - Fredrik 

 

Art directorn Björn hävdar dock motsatsen; Att varken tid eller pengar har en inverkan 

på hans kreativitet. Likt Erik förklarar Björn att han i efterhand ser att han blivit 

fartblind under reklamtextens produktion och att han satt och producerade tio annonser 

åt en kund på en vecka för att “vinna” kunden genom att vara med i en reklamtävling 

och därför inte hann med en moralisk avstämning.  

Trots två motstridiga svar ser vi ändå en återkommande relation mellan pengar, 

tid och kreativitet och att ett jobb som utförs gratis, eller med lågbudget inte prioriteras, 

vilket har, i dessa fallen kan ha bidragit till, att reklamtexterna blivit fällda för 
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könsdiskriminering. Avsaknaden av reflektion under processen är ett återkommande 

mönster och vi ser att tid borde ses som viktig faktor till varför könsdiskriminerande 

reklam skapas. 

 

6.1.2 Kund 

Tidsomfång och budget bestäms ofta av kunden och att låta kunden influera processen 

var vanligt förekommande. Kunden spelade en viktig roll i processen och att kunden 

alltid ska vara nöjd var högt prioriterat. Följande citat av en respondent kan motsvara 

intervjupersonernas generella beskrivning; 

 

“Kunden är alltid delaktig i processen, först har man ett inledande möte där man får 

reda på vad de vill få ut (...) sen tar vi ju då fram en idé som vi bollar med kunderna (...) 

Dom är alltid med och påverkar”. – Fredrik 

 

Respondenten Daniela motstrider dock det här och menar att högsta prioritet är att 

kunden får som den vill; “Kunden ska tycka att det här är bra annars känner inte jag 

mig heller lyckad”. Hon förstärker även att hon själv inte har någon talan gentemot 

kund. 

Trots det påstådda ansvaret gentemot kund, var det flera intervjupersoner som 

upplevde att efter överlämnat jobb, var det kunden som hade ansvar för reklamtexten. 

Ansvaret delegeras gärna ut på kunden och så länge de godkänt reklamtexten innan den 

publiceras så är det deras ansvar; 

 

“... Kunden har ju godkänt, jag kan inte bli ställd till svars för detta (...) De [som 

beskyller henne] kan ju inte veta om jag har hittat på att det ska vara en lättklädd brud 

där eller om kunden har begärt att ha den där” - Daniela 

 

Respondenten Björn menar att vi borde intervjua kunden också, eftersom de fick välja 

bland flera olika förslag och att kunden då valde annonsen som blev fälld. Han fortsätter 

beskriva att materialet som de presenterade för kunden egentligen var workshop-

material, alltså inte färdigt material. Kommunikationen mellan respondenten och 

kunden i det här fallet har varit bristfällig och respondenten menar att kunden 

missförstod förslagen som färdiga annonser och därefter valde den som blev fälld. Fler 

respondenter nämner kommunikationen till kunden som viktig samt att det är viktigt att 
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förklara för kunden att om annonsen är “på gränsen”; så ska de vara medvetna om detta. 

Respondenterna förstärker att det är kundens ansvar, eftersom det är de som skyltar med 

sitt varumärke;  

 

“När vi kan tänja gränserna är det viktigt att kunden vet om att det finns folk som sitter 

där ute i stugorna och kan anmäla det här och det får de vara beredda på” - Gustav 

 

Kunden har ett inflytande på processen, men efter att kunden godkänt ett beslut ligger 

ansvaret på kunden, trotts att kommunikatören konstruerat reklamtexten. Så ifall kunden 

skulle vilja arbeta med ett socialt ansvar, så följer respondenterna med, men att själva ta 

det initiativet verkar inte vara en självklarhet. Den generella beskrivningen var att 

dialogen med kund var viktig. Dessa fall har trots en upplevd bra dialog ändå blivit 

fällda, därav kanske dialogen i sig inte är en påverkande faktor utan snarare relationen 

mellan de båda parterna.  

 

6.1.3 Arbetsplatsen 

Även relationen mellan de anställda visade sig vara en betydande faktor för hur 

processen såg ut. Flera respondenter upplever att det är viktigt att ha en öppen dialog 

med sina kollegor och att det kan bli komplicerat när för många utomstående blir 

inblandade i processen. Två av de vi intervjuade menade att de hade mycket utrymme 

för diskussion på arbetsplatsen och de kunde prata om värderingar, men i den fällda 

annonsens produktion arbetade de med en reklambyrå mellan sig och kunden, vilket 

försämrade kommunikationen och diskussionerna. Respondenten Björn tar även upp 

den interna byråkulturen som det viktigaste hindret för etiska frågor att diskuteras och 

poängterar att han själv kände på sig att något var fel; “Jag fick en dålig magkänsla och 

jag borde kanske sagt någonting men valde att backa för att inte rocka båten”.  

På frågan om personliga värderingar påverkar arbetet, menar annonsproducenten 

Daniela att det är viktigt att skilja på sina egna värderingar och yrkesrollen. Hon 

förtydligar även att hon är anställd och förväntas följa ledningens krav; 

 

“Jag ska ju göra mitt jobb, jag får ju inte blanda in värderingar i det helt enkelt (...) Då 

säger de i ledningen att ‘antingen sköter du ditt jobb eller så går du, det finns många 

som står på kö som kan ta ditt jobb’”. - Daniela 
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Arbetsplatsen verkar i några fall vara avgörande för hur etiska överväganden hanteras. 

Det förtydligas även, från en respondent att ålder och yrkesbakgrund gör att många på 

hans byrå har olika värderingar. Detta gör att socialt utrymme för diskussion är viktigt, 

inte minst när det är många involverade i processen. Även kulturen i arbetsgruppen 

avgör hur mycket utrymme etiska frågor får. Relationen mellan de anställda är viktig, en 

positiv aspekt som nämns av flera är att diskussionen är enklare att ha om kollegorna 

känner varandra väl. Den hänger även samman med den negativa aspekten, där flera 

intervjupersoner menar att det blir mer komplicerat att ifrågasätta etiska frågor ju fler 

personer som är involverade.  

 

6.1.4 Skapandeprocess och motivation av val 

I beskrivandet av skapandeprocessen motiverar intervjupersonerna sina val och berättar 

om idén och den förväntade reaktionen av den fällda reklamtexten. Av alla 

respondenterna var det enbart en som medvetet skapat reklamtexten för att provocera. 

Han motiverar att, för att sticka ut i mediebruset måste reklamen väcka känslor hos 

målgruppen; 

 

“Det måste vara någonting som tar sig igenom mediebruset. Humoristiskt eller med 

våldsamt eller om det är religiöst förknippat eller sexuellt (...) Jag, tänker ju i de 

banorna att göra en reklambild, det måste sticka ut, jag gjorde det medvetet 

provokativt” - Casper 

 

Men även de andra respondenterna som inte påstod sig vara ute efter att provocera 

beskrev ändå en tydlig skillnad mellan traditionell reklam och reklam som sticker ut, 

där den förstnämnda inte anses fungera i dagens mediebrus. En upplevelse av “antingen 

eller” var vanligt förekommande, där reklamen antingen chockerade, eller var tråkig. 

Daniela menar att hon frågar kunden; “Vill du köra in ett spjut i någon eller ska vi köra 

något lite mer lugnare eller neutralt?”  Även Gustav förstärker resonemanget och säger 

att han förstår att chockerande reklamen kan uppröra, men att den attraktion som 

reklamen väcker är viktigare.  

 

6.1.5 Humor 

För att sticka ut i mediebruset valde alla utom en att anspela på humor. Flera beskrev 

humor som ett verktyg som används för att kunna anspela på budskap som är “på 
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gränsen” utan att gå över den, som ett skydd för oetiska budskap; 

 

“Om man känner någonstans att det här är moraliskt fel - Där är jag ganska stenhård. 

Men då det handlar om humor, eller handlar om sex och humor, där är jag mer öppen 

och flexibel” - Fredrik 

 

Problemet, enligt respondenterna, är att reklam idag inte kan vara bred och för att 

attrahera en målgrupp måste den vara specifikt anpassad mot denna. Flera nämner att 

reklamtexten har en humornivå som inte förstås av de utanför målgruppen. Majoriteten 

av respondenterna pratar även om ironi och “glimten i ögat” men hävdar att det är 

riskabelt att anspela på ironi då det lätt kan missuppfattas. Respondenten Daniela anser 

att humor är avgörande för att förstå; “En som inte har humor, som inte kan se utanför 

den här fyrkantiga boxen kan ju uppfatta annonsen som sexistisk”. Även copywritern 

Anna poängterar missuppfattad humor och ironi; 

 

“Det var på skoj, det skulle vara humor. Det är som om man säger en rolig historia på 

en fest, och så blir det helt fel, så står man där och ‘oj det var ju inte såhär jag menade 

(...) Den gav inte den effekten som vi hade hoppats på. Det är svårt med ironi för det 

kan slå fel”. - Anna 

 

Inom humor är det flera som i reklamtexterna anspelat på identifikation för att få 

målgruppen att känna sig träffad. Identifikation handlar, enligt en respondent om att 

återspegla hur världen faktiskt ser ut. Alla respondenter lyfter fram, eller talar om 

identifikation på olika sätt. Producenten Gustav beskriver vardagsrealism, medan 

Casper förklarar att det är naturligt att visa upp produkten han säljer tillsammans med 

en lättklädd kvinna. Gustav fortsätter även beskriva att identifikation handlar om att 

återspegla faktiska förhållanden för att målgruppen ska känna igen sig;  

 

“Jag kan faktiskt inte se det, utan det handlar om att man sätter tjejer och killar i ett 

fack, vilket anmälan bygger på, att den är typiskt kliché tjejig, ytlig bimbo. Den riktades 

ju till den typiska shoppingtjejen, vilket har en viss stil. Där pratar vi om identifikation” 

- Gustav 
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Respondenten Erik vars annons inte anspelade på humor, menar istället att han 

anspelade på en subkultur som målgruppen attraheras av. Likt de andra respondenterna 

menar han att reklamtexten enbart efterliknar något, i detta fall en välkänd karaktär ifrån 

subkulturen. Han håller med om att reklamtexten innehåller objektifiering men “... 

Objektifiering är det ju redan i subkulturen, vi tar ju ett existerande varumärke och 

snyltar på det lite grann”. Han menar även att valen till annonsen handlade mycket om 

tillfälligheter och att det aldrig var meningen att reklamen skulle vara 

könsdiskriminerande; 

 

“Nu råkar hon vara tjej och hon råkar ha på sig korta tights … Så det är ju klart att 

hennes rumpa blir framträdande” - Erik 

 

Ytterligare en respondent beskriver valet av modell till reklamtexten som ett självklart 

val. Det var ett lätt sätt att skapa igenkänning berättar hon och, tillsammans med fler 

respondenter, motiverar hon en logisk process och att många val var självklara; 

 

“Om man ska göra en snabb bild av en bloggerska, en karikatyr av en bloggerska, så är 

det ganska lätt att ta en blond tjej som är lite självupptagen och som gör sina egna 

selfies” - Anna 

 

Humor skapar missförstånd, vilket flera respondenter är medvetna om. När humor tagits 

upp har vi diskuterat att människor har olika referensramar vilket gör det komplicerat att 

göra alla nöjda. Resonemanget om referensramar och identifikation poängteras flera 

gånger och det finns ett resonemang om att det är mottagaren som tolkar budskapen fel.  

 

6.2 Etik och värderingar 
Här redovisar vi hur respondenterna förhåller sig till värderingar och ansvar i sin 

yrkesroll. Under intervjun har vi varit tydliga med att vi vill att de ska berätta utifrån sig 

själva, och inte utefter deras arbetsplats eller utifrån kunden eller kollegor. Trotts detta 

har intervjupersonerna flera gånger, istället, velat berättat mer generellt utifrån byråns 

bild eller kunden.  
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6.2.1 Personliga värderingar 

Sex av sju respondenter hävdar att de låter personliga värderingar influera yrkesrollen, 

detta uttrycks genom val av kund och att de exempelvis inte skulle kunna utföra ett jobb 

som de själva inte kan stå för. Daniela skiljer dock på sin yrkesroll och personliga 

värderingar, hon menar att resultatet alltid är viktigast och att det inte är hennes uppgift 

att blanda in värderingar i arbetet. På frågan om de personliga värderingarna hamnar i 

konflikt med var hon förväntas göra svarar hon; “Ja men det får man blunda för, det är 

ju ändå kunden som betalar i slutändan”.  

 

Den generella beskrivningen är att de sällan behöver använda sina värderingar i yrket då 

de inte ställs inför sådana ställningstaganden. Detta kan bero på att de säger att deras 

byrå eller verksamhet är liten eller att de kunder de har till mesta delen är “ytliga” och 

inte rör vid dem samhälleliga problemen. Dock stärker majoriteten av respondenterna 

att det är viktigt att själv känna sig bekväm med vad som produceras men likt det vi 

varit inne på tidigare så har tid, pengar och arbetsplatsen möjlighet att påverka hur 

mycket de personliga värderingarna influerar yrkesrollen. 

 

6.2.2 Kommunikatörens påverkan 

Alla respondenter håller med om att kommunikatörer har makt att påverka samhället 

och majoriteten menar att de själva har ett ansvar gentemot samhället just därför. 

Begreppet ansvar blir dock komplicerat att definiera då intervjupersonerna har olika 

uppfattningar om vad det innebär. En respondent har svårt att se det samhälleliga 

ansvaret men hävdar att han, i det första ledet, har ett ansvar gentemot uppdragsgivaren. 

Daniela förklarar att hon är verksam i en liten ort men om hon kan vara med och 

påverka något så gör hon gärna det. Hon beskriver ett kontrollbehov och svarar ja på 

frågan om hon anser att hon har ett ansvar gentemot samhället. Den generella synen är 

att reklam influerar samhället och påverkar normer och skapar nya värderingar. Trots 

detta, är det få som ser sitt eget bidrag i den här processen. Några av de frågor som 

handlat om samhället och kommunikatörers makt har dock varit konkreta och enbart 

krävt ja- eller nej-svar, vilket de flesta, självklart svarat ja på, även om de senare 

och/eller tidigare bevisat motsatsen. Möjligheten att påverka är beroende av kunden och 

Copywritern Anna belyser att om hon arbetar med kunder som kan influera samhället, 

är kommunikatörens makt ännu större; 
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“Arbetar man med de kunderna som kan påverka så är det ju en jätteviktig roll man har 

(...) Det finns jättemycket du kan göra för att ta ett steg fram, och bidra till att samhället 

på något sätt, gå i rätt riktning och bli lite bättre för alla”. – Anna 

 

En respondent förklarade att kommunikatörer har makt för att de når ut till många och 

han lägger mest vikt vid att unga påverkas. Han hävdar även att kommunikatörer kan 

skapa nya värderingar vilket medför ett visst ansvar; 

 

“Kommunikatörer i vårt samhälle skapar nya värderingar också, absolut. Dom speglar 

inte bara hur ett samhälle ser ut utan de leder också hur det ser ut (...) Kommunikatörer 

har ju en ganska stor makt på det viset. Makt som kräver ett visst ansvar också”. - 

Fredrik 

 

Att kunden prioriteras över det sociala ansvaret har varit återkommande hos flera 

respondenter. Respondenten Björn menar att om en kund kommer in, som de är 

ekonomiskt beroende av, och kräver någonting så finns det en risk att han går emot sin 

egen vilja och värderingar för att kunna överleva ekonomiskt. Återigen placeras kunden 

i fokus. I dessa aktuella fall, har det dock aldrig varit kunden som frågat efter något 

kontroversiellt utan det har varit respondenterna som har föreslagit att gå en “icke-

traditionell” väg för att skapa uppmärksamhet, vilket kan beskriva de flesta andra 

processerna hos respondenterna. Trots att respondenterna höll med om att 

kommunikatörer, inklusive de själva, har makt att påverka och förändra samhället så var 

det vanligt förekommande att respondenterna inte såg sin del ur ett större perspektiv och 

utgick mycket efter vad de själva tyckte kändes rätt i stunden. Den generella 

beskrivningen var att arbetsplatsen eller staden var för liten och därför inte hade någon 

inverkan på samhället. Två av respondenterna såg hur deras reklamtext kunde skapa en 

negativ influens i samhället, genom att förstärka existerande stereotyper. Den ena, vars 

reklamtext fått upp mot 20 anmälningar, menar att det värsta inte var att den eventuellt 

kränkt någon, utan att reklamtexten snarare reproducerade en negativ karikatyr; 

 

“Jag har svårt att se att någon ung tjej har tagit illa vid sig. Jag har tänkt på att man 

förstärker en stereotyp. Jag lider mer av att jag har bidragit till att de som säger ‘Ja! 

Det är ju det där jag säger, så ser världen ut!’ snarare än att någon har blivit sårad” - 

Björn 
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6.2.3 Magkänsla 

Att utgå ifrån sin magkänsla i frågor om vad som var rätt eller fel var ett ständigt 

återkommande mönster. Det övergripande tankegången var att det var viktigt att fråga 

sig själv ifall det här kändes rätt och därefter gå på sin magkänsla. Exempelvis beskriver 

Casper att han enbart utgår ifrån sig själv när han reflekterar över ansvar gentemot 

samhället; “Jag tycker att jag har ett ansvar, men jag ser mitt ansvar huvudsakligen 

som balanserande på mina egna värderingar, och ingen annans”. Respondenterna 

Fredrik och Erik talar bland annat om magkänslan och Fredrik säger; “Det viktiga är, 

det egna ansvaret, vad du känner i magen som är rätt eller fel”.  

 

Att utgå ifrån sig själv kan bli komplicerat och skapa problem, så som missförstånden 

kring ironi, och som kommunikatör kan det även argumenteras för att det ingår i 

yrkesprofessionaliteten att sätta sig in i mottagarens position och se budskapet som 

konstrueras ifrån olika perspektiv. Den generella responsen var att magkänslan 

prioriterades framför exempelvis medieetiska riktlinjer, dessa fanns mer med i 

“bakhuvudet” som en respondent hävdar; 

 

“Man gör väl det undermedvetet, men vi har ingen punkt på vår checklista som är typ 

“moralisk avstämning” men det kanske man borde ha. Har man det så måste man ju 

dela värderingar på ett djupare plan” - Björn 

 

Att använda sina egna värderingar som utgångspunkt i moraliska överväganden var 

även återkommande där de hävdar att de själva inte anser att reklamen är 

könsdiskriminerande, eller att tanken aldrig var att reklamtexten skulle diskriminera 

någon. Flera respondenter menar även att könsdiskriminering är en definitionsfråga, och 

att det kan skilja sig mycket beroende på mottagaren eller vilken kultur som det visas i; 

 

“Men man kan ju säga att i det här fallet så finns det ju olika syn på vad som är 

könsdiskriminering också. Och man har olika gränser för hur långt man kan gå i det 

här” - Fredrik 

 

Extrema exempel togs vid flertal tillfällen upp där respondenterna menade att de 
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aldrig skulle göra reklam för porr, bomber eller för att skövla regnskog. Många 

respondenter använde exempel som ett argument för varför deras reklamtexter inte var 

lika farliga och inte skadade lika mycket som de exempel de redovisade. Ett flertal 

kampanjer nämndes även som exempel på “sämre” reklam som försök att rättfärdiga 

sig. Eftersom ämnet kan vara känsligt som vi nämnt tidigare så kan det var en anledning 

till varför de försökte rättfärdiga sig. 

 

6.2.4 Könsdiskriminering 

För flera respondenter var innebörden av könsdiskriminering otydlig och skiljer sig 

ifrån ROs riktlinjer för vad begreppet innebär. Ett återkommande argument för varför 

reklamtexten inte borde fällts var att den inte anspelade på sex. En ovisshet av 

begreppets betydelse uttrycktes här; 

 

“Jag förstår om det är ren sexgrej man anspelar på. Och i det här fallet så var det inte 

det. Hon är inte placerad, och hon gör inte till sig på något vis i bilden och om vi ska 

använda uttrycket ‘porra till sig’; det existerar inte. Och att jag kan tycka, rent objektivt 

att om man då anmäler så anmäler man kvinnokroppen för att den ser ut som den gör”. 

- Erik” 

 

Två respondenters svar visar även på en ovisshet om att könsdiskriminering, utöver 

objektifiering, också innebär hur könet relateras till produkten som säljs. Casper anser 

att, eftersom vi lever i ett sekulärt samhälle borde det vara accepterat att visa upp en 

kvinnorumpa utan att det blir ramaskri. Även respondenten Daniela anser att det borde 

vara accepterat och tror att det hela handlar om en negativ syn där folk borde sluta att 

enbart leta efter fel;  

 

“Man ska kunna se utanför boxen (...) Ser man då en lättklädd kvinna så är det vissa 

som säger, nu slår de ner på kvinnor och de ska vara så smala och snygga. Jag vill inte 

att människan ska uppleva saker så” - Daniela 

 

Flera respondenter belyste även att det är komplicerat med könsdiskriminering då alla 

har olika uppfattning för vart gränsen går och att det är svårt att anpassa sig efter alla. 

Fotografen Fredrik belyser att Sverige är ett fritt land och att alla har olika värderingar 

där det finns en gräns för könsdiskriminering, men att den är flytande. Även Casper 
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försöker definiera gränsen och kommer fram till att det finns en tydlig gräns för vad 

som är könsdiskriminerande, men att han litar på att han kan dra den gränsen själv. Han 

förklarar även att alla inte har samma upplevelse av gränsen som han själv;  

 

“De har garvat alla utom en tjej, som tyckte den var över gränsen. Hon tyckte att den 

visade för mycket rumpa också. Och jag skrattar för jag tycker att det är lite tramsigt 

men ja, man får respektera allas åsikter, jag är ju själv en feminist och tyckte inte att 

den var över gränsen.” - Casper 

 

Intervjupersonernas förståelse om vad de tror är könsdiskriminerande har haft en 

betydande inverkan på de val som gjorts och är en viktig aspekt i frågan. ICC:s riktlinjer 

används inte som referens under processen, trots att det hade kunnat vägleda i 

överväganden. Missuppfattningen om att könsdiskriminering enbart ska anspela på sex 

är återkommande och att även könsdiskriminering enbart handlar om kvinnor. Några 

respondenter är övertygade om att reklamen inte hade blivit fälld om det hade varit en 

man i reklamen istället för en kvinna och en respondent anser att män kan bli 

diskriminerande, utan samma konsekvens som för kvinnor. “Kvinnoförtrycket är ju 

större och då kan vi killarna ta smällarna tycker jag” - Björn. 

 

Flera respondenter har hävdat att de istället för att kränka eller diskriminera kvinnor, så 

har deras avsikt varit att lyfta eller hylla kvinnan. Erik beskriver att han låter tjejen 

vinna när han använder en lättklädd karaktär från en subkultur som referens i sin 

reklamtext; 

 

“Vi känner ju inte på något vis att vi är oansvariga, snarare att vi låter en tjej vara 

hjälten och vinna” - Erik 

 

6.3 Reklamombudsmannen 
Vårt sista tema handlar om upplevelsen av RO och hur fällningen påverkar den framtida 

processen. Vi har frågat respondenterna hur de reagerade på beslutet om fällningen och 

hur de påverkades av att bli anmälda. Majoriteten upplever inte RO som en legitim 

auktoritet i branschen utan ifrågasätter dess funktion, tillvägagångssätt och personerna 

som fattar besluten. 

 



  
 

27 

6.3.1 Skeptiska till Reklamombudsmannen 

Misstron gentemot RO är återkommande där flera respondenter menar att RO har gjort 

en felbedömning och ställer sig skeptiska till vem som ligger bakom beslutet om 

fällning. En respondent är, likt flera andra, misstänksam mot RO och mot hur de sköter 

sitt jobb; 

 

“Den personen som tagit beslutet, vet inte vad hon snackar om. Antingen har hon 

inte kollat på vårt yttrande eller så sitter hon på fel plats” - Erik 

 

Det är hur bedömningen går till som flertalet ställer sig skeptiska till. Casper poängterar 

att han har fått mycket stöd av andra i sin omgivning och ställer sig tveksam till hur 

många det är som bedömt hans fall; “Jag tror att om man hade ett större antal som 

bedömt, vi säger tio eller femton så tror jag aldrig den hade blivit fälld” - Casper 

 

Större delen av respondenterna förväntade sig inte att de skulle bli anmälda och hävdar 

att fällningen beror på en feltolkning av reklamtexten. De som upplever sin reklamtext 

som missförstådd håller inte heller med ROs beslut, trotts en förklaring till vilka 

faktorer som fick den att bli fälld. En respondent förtydligar att deras annons enbart 

reflekterar hur världen ser ut och därför inte borde fällas; 

 

“Vi ser ju inte den stora poängen med att den blev fälld. Bara för någon vecka sen på 

stan, så var det ju nån tjej som satt och kollade just i sin backspegel och sminkade sig. 

Det är ju en identifikation” -Gustav 

 

Några få intervjupersoner motstrider de andra då de förväntade sig en anmälan. De 

ser att innehållet kan uppfattas som stötande, men de trodde dock aldrig att 

reklamtexten faktiskt skulle bli fälld. Respondenten Daniela beskriver att hon är 

förvånad över att den fälld - Dock inte över att den blev anmäld.  

 

Trots att RO borde betraktas som en legitim auktoritet av yrkesverksamma inom 

branschen är det generella förtroendet hos de fällda respondenterna lågt. 

Respondenterna har ett högre förtroende till omgivningen runt de själva än till RO som 

en legitim auktoritet. Flera gånger nämner respondenterna att de har testat 
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reklamtexterna, både innan och efter fällning, och att de tillfrågade inte uppfattat 

reklamtexten som diskriminerande; 

 

“När det där kom så frågade vi flera tjejer och killar ‘Vad tycker ni om den? Finns det 

något stötande?’ Då svarade de ‘Nej, hon är inte placerad, och hon gör inte till sig på 

något vis” - Erik 

 

Även Casper belyste att han fått mycket stöd från omgivningen och att det kan betyda 

att RO har gjort fel. Resonemanget om att alla andra, utöver RO, uppskattar den fällda 

reklamtexten, kan tyda på en brist av respekt mot RO som legitim och rättvis auktoritet. 

En annan aspekt som alla respondenter utom en nämner är att det alltid finns människor 

som letar fel i allting. Casper framhäver att det alltid finns en klick som irriterar sig på 

något och att han inte bryr sig om dem.   

De som letar fel kan, enligt flera respondenter, tillhöra intressegrupper eller att 

de har gjort det till sin uppgift att kritiskt granska exempelvis reklam. Det förstärks och 

förtydligas flera gånger att intervjupersonernas reklamtext inte riktar sig mot den här 

minoriteten av människor som, enligt Gustav, enbart stör sig på saker i samhället. Även 

respondenten Erik förstärker detta; “Det finns alltid folk som ser det som sin uppgift att 

bevaka saker som de tänker att de slåss för men de är en minoritet och vi riktar oss inte 

mot den minoriteten”. Daniela, tycker däremot att denna minoritet av folk som “stör 

sig” är skrattretande och upplever de som ett problem, hon avslutar med en kommentar 

på minoriteten; “Jag skrattar och tänker stackars människa som har problem med en 

sån liten världsgrej”. 

 

Björn, menar, trots uppemot 20 anmälningar, att antalet upprörda spelar roll och om det 

hade varit fler upprörda så hade det varit värre. Han menar att det enbart är en liten klick 

som följt fällningen på sociala medier, men att det inte genererat någon folkstorm, för 

det hade varit knäckande menar han.  

Även om det skulle vara en liten klick som stör sig på allt, så har RO också gjort 

en bedömning och valt att fälla de aktuella reklamtexterna. När vi nämner det så ställer 

återigen flera av respondenterna sig kritiska till RO. En respondent belyser även att det 

kan vara en konspiration mot honom och att RO inte tagit hans yttrande på allvar; 

 

“Det var precis i samma vända som när en konkurrent gick i konkurs, det kan bara varit 
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någon gör sånt här bara för att jävlas också” - Erik 

 

Den skeptiska synen på RO präglade majoriteten av intervjupersonernas reflektioner om 

ämnet där både anmälare och ansvarig ifrån RO ifrågasattes. En okunnighet om ROs 

tillvägagångssätt och arbetssätt samt ett bristfälligt förtroende för personerna bakom 

RO gjorde att flera av respondenterna inte tog fällningen som ett seriöst beslut; 

 

“Vi tog inte särskilt allvarligt på detta, för det hände inte så mycket. Det känns inte som 

att det rör mig överhuvudtaget” - Erik 

 

6.3.2 Effekten av Reklamombudsmannen 

Trots den distinkta misstron, var det flera respondenter som visade att ROs fällning 

hade påverkat de. De hävdade att de inte skulle återskapa en liknande annons igen och 

att fällningen fått de att tänka ett varv till innan publicering; 

 

“Det var nyttigt, för man ser ju att man måste ta saker flera varv, för att säkerställa att 

den bild man själv har, är den bilden som andra kommer att se också.” - Anna 

 

Även respondenten Björn påstod att han lärt sig och fått en större förståelse för 

könsdiskriminering; “Jag lärde mig av det här med sexism, för mig är ju det mer en bild 

av lättklädda tjejer på motorcyklar, det var min stereotypiska bild av sexistisk reklam 

där man anspelar på sex och det tycker inte jag att den här reklamtexten gör”.  

Två av respondenterna, arbetade på samma fällda reklamtext och hävdar att den 

största konsekvensen av fällningen var att de blev uthängda i flera branschtidningar. 

Detta, enligt de båda, var det värsta straffet de kunde få.  

På frågan om hur fällningen påverkade den framtida processen beskriver två 

respondenter att de nästa gång kommer fråga kunden en gång till så att kunden är 

medveten om vad som kan hända. Gustav poängterar att de kommer vara tydliga med 

kunden, och få kunden att inse att “här finns det en möjlighet att den blir fälld” så att 

kunden har chansen att ändra innan den publiceras. Även Daniela kommer informera 

kunden tydligt innan;  

 

“Nästa gång det kommer upp så ska jag fråga två gånger, du vet att det finns folk där 

det här sticker i ögonen på, ska vi göra såhär ändå?” - Daniela 
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6.3.3 All PR är bra PR 

I två av de fällda fallen har fällningen istället bidragit till en positiv effekt. De har blivit 

omskrivna i media, vilket har gett dem uppmärksamhet och en positiv påföljd. 

Respondenten Daniela lyfter fram att “All PR är bra PR” och menar att de fått mycket 

uppmärksamhet på grund av fällningen. Även Casper har fått spridning på sin 

reklamtext, och säger att han befinner sig i en rebellisk bransch där det är positivt att 

sticka ut;  

 

“Om man får en anmälan på sig och dessutom blir fälld. Då är det ju märkligt att det 

ska bli något positivt. För mig som företagare har detta rent kommersiellt, blivit 

positivt, och så ska det ju egentligen inte vara (...) Vi har ju fått ett rejält uppsving tack 

vare det. Det är ju det som triggar mig att fortsätta provocera.” - Casper 

 

Det är underligt att fällningen kan gynna och likt Casper beskriver har han insett detta 

vilket sporrar honom till att fortsätta provocera. 

Endast ett fåtal av respondenterna blev själva kontaktade av RO, utan det är 

kunden som blir kontaktad i första ledet. Alla parter får möjligheten till ett uttalande på 

fallet innan bedömning görs, och flera av respondenterna säger att, när anmälan kom in, 

så sa de till kunden att de sköter uttalandet. På ROs hemsida står uttalandet dock alltid i 

kundens namn och den som producerat annonsen, namnges sällan.  

 

7 Diskussion och sammanfattning 
Under detta avsnitt diskuterar vi respondenternas utsagor utifrån teorier och tidigare 

forskning för att se vad dessa kan berätta för oss i ett större sammanhang. Vi utvecklar 

även en diskussion och slutsats om frågeställningen. Eftersom vårt fokus har legat på 

skapandeprocessen, det etiska ansvaret och RO är det främst de teman som den här 

delen av studien kommer att behandla. Skapandeprocessen får inget eget avsnitt här, då 

beskrivandet av skapandeprocessen är återkommande under alla teman om etik och 

ansvar.  
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7.1 Media ethics 
De medieetiska riktlinjer som finns var det få som tog hänsyn till under 

skapandeprocessen. Respondenterna gjorde istället val som baserades främst på den 

egna magkänslan. Att ha sig själv som utgångspunkt i moraliska ställningstaganden 

stämmer överens med, det som Gordon och Kittross (1999) kallar för, ett 

libertarianistiskt och teleologiskt synsätt på etik och vi kan även dra en parallell till 

Thornes (2000) studie där hans resultat pekade på att reklamskapare tenderar att 

fokusera på de omedelbara konsekvenserna och prioritera kunden över etik. Det 

teleologiska synsättet avvisar krav på etiska principer, och den utilitaristiska synen är 

återkommande där flera respondenter hävdar att det är fler som uppskattat annonsen än 

som anmält och att RO därför gjort fel. 

 

Avsaknaden av de etiska principerna och diskussionerna tyder på en låg nivå av moral 

sensetivity då respondenterna inte förstod att de befann sig i en situation där de behövde 

göra ett moraliskt ställningstagande (Thorne, 2000). Vi ser även att moral sensetivity är 

beroende av yttre faktorer (tid, pengar, kund) och att dessa kan påverka hur stor plats 

etiska frågor får i processen. Även den morala närsyntheten som Drumwright och 

Murphy (2004) tar upp, påverkar hur etiska problem hanteras på byråerna; Flera 

respondenter har en skev bild av vad könsdiskriminering är, vilket gör att problemet inte 

uppmärksammas i processen och därför inte diskuteras. En av våra respondenter, Björn, 

förstod dock att någonting var fel, men vågade inte säga ifrån, vilket vi kan anknyta till 

en positiv moralisk stumhet. Anledningen, berättar Björn, var att de inte hade den 

kulturen på arbetsplatsen där sådant kunde diskuteras. 

I avsaknaden av medieetiska riktlinjer på arbetsplatsen, tillkommer det ett större 

krav på respondenterna att använda sin egen moraliska förmåga. Det kan argumenteras 

för att det borde ingå i yrkesprofessionalismen att följa medieetiska principer och att 

inte göra det visar på en brist av ansträngning från respondenternas sida. Våra 

intervjupersoner tog inte medieetiska regler till hänsyn och var skeptiska till RO, vilket 

gör att de förlorar seriositet i sin yrkesroll. Men som tidigare forskare har hävdat 

kvarstår problemet om hur medieetiska regler ska tillämpas på reklambranschen, vilket 

gör det svårt för yrkesverksamma att förhålla sig till etik. Likt Boddewyn (2011) hävdar 

i sin studie, kan inte reklamskapare kräva yttrandefrihet, om de samtidigt inte kan leva 

upp till ett framåtblickande ansvar, våra respondenter har resonerat i liknande banor när 

de vill ha frihet och samtidigt inte behöva bli reglerade.  
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7.2 Media accountability 
McQuail (2003) hävdar att när det framåtblickande ansvaret (responsibility) är lågt, blir 

kravet på ett bakåtblickande ansvar (accountability) extra viktigt, alltså för 

respondenterna att se tillbaka på det som skett och ställas till svars för det. Att Sveriges 

medier upprätthåller det bakåtblickande ansvaret kontrolleras av RO men den ständiga 

debatten om mediereglering är relativt outforskad i Sverige, speciellt med fokus på RO 

som ny företeelse i branschen. Respondenternas beskrivna upplevelse har varit negativt 

laddad och mycket kritik har riktats mot RO vilket vi tolkar som att de har ett lågt 

förtroende för stiftelsen. Återigen kan vi diskutera yrkesprofessionalismen hos 

reklamskapare där RO borde ha en hög intern legitimitet för att kunna bli uppfattade 

seriöst. Respondenternas förståelse om könsdiskriminering skiljer sig ifrån vad RO 

dömer efter, på det sättet kan det vara komplicerat att få dem att förstå varför de blivit 

fällda från första början. 

 

7.2.1 Ansvar 

Att kommunikatörer har ett ansvar håller alla respondenter med om, trots att de själva 

gärna delegerar ut ansvaret på andra faktorer. På frågor om ansvar, är kunden ständigt 

återkommande i intervjuerna. Dock förväntas inte kunden ha de kunskaper som krävs 

för att känna av vad som är god etisk reklam, utan det är kommunikatörens roll att sätta 

sig in i mottagarens position och förutse hur budskapet kan tolkas. Det är av den 

anledning som kunden vänder sig till kommunikatören, för att de själva inte har den 

kompetensen. Flera respondenter har en låg nivå av framåtblickande ansvar i sin 

skapandeprocess när de inte ser det samhälleliga ansvaret, utan främst ser ansvaret 

gentemot kunden. Nivån av bakåtblickande ansvaret är varierande hos respondenterna. 

Fyra respondenter accepterar mer eller mindre inte det bakåtblickande ansvaret då de 

antingen fortsätter försvara den fällda reklamtexten, eller pekar mot kunden som 

ansvarig. Vid fällning, kommer det ett krav på ansvar ifrån en yttre faktor (RO) som 

letar efter ett bakåtblickande ansvar, men då respondenterna redan frånsagt sig det 

bakåtblickande ansvaret och dessutom inte ser RO som en legitim auktoritet blir 

effekten ofta minimal. Den låga nivån av det bakåtblickande ansvaret tillsammans med 

att de enbart utgår ifrån sig själva i moraliska ställningstaganden gör vi återigen kan 

definiera en tendens av Gordon och Kittross (1999) libertarianistiska synsätt på 

medieetik ifrån flera av våra respondenter. Detta synsätt, som tillsammans med 
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Bertrands (2000) positiva teoretikers strävan efter maximal frihet ifrån medieetiska 

riktlinjer, hamnar i konflikt med idéen om mediereglering, vilket kan vara en anledning 

till den kritiska inställingen till RO. Men i kontrast till detta perspektiv, håller 

majoriteten av respondenterna med om att reklam influerar och påverkar samhället, 

vilket går emot det libertarianistiska och positiva teorierna. Denna aspekt verkar dock 

ha varit lätt för respondenterna att hålla med om under intervjuerna, de har dock inte sett 

sig själva som en del av shaper-processen. Så de håller med om att reklam påverkar 

samhället, men inte att deras reklamtext varit en del av det förloppet. 

 

7.2.2 Reklamombudsmannen 

Respondenternas upplevelser av RO som funktion i branschen fylls av kritiska 

resonemang om stiftelsen, personerna bakom samt hur de blivit bedömda. Trots bristen 

på tillit, har alla respondenterna, efter fällning, valt att ta bort reklamtexterna. Ur det 

perspektivet har RO fyllt sin funktion genom att rensa bort de oetiska reklamtexter, men 

våra respondenters utsagor visar att RO fortfarande inte uppfattas som en legitim 

auktoritet. 

Vi ser att RO baseras på att ett gott branschrykte är något att sträva efter. 

Eftersom RO inte är en statlig institution, kan de inte ge ut några straff utan enbart 

vägleda de fällda annonsörerna och förlitar sig istället på systemet att de fällda fallen får 

stor medial uppmärksamhet. Von Krogh (2009) har gjort en studie som visar att 

pressregler inte är effektivt på mindre orter och vi kan, enligt vårt resultat, även tillägga 

att RO har en liknande effekt eftersom nyhetsvärdet på en liten byrå inte är särskilt högt. 

Detta gör att dessa fall inte blir uppmärksammade och konsekvenser blir därför färre om 

inte några alls. Två av våra respondenter, som arbetade tillsammans på en större byrå, 

blev uthängda i media i samband med fällningen, enligt dem var detta det värsta straffet 

de kunde få. Detta, är också det fall som varit minst ifrågasättande gentemot RO och de 

hävdar att de inser sina misstag. Ytterligare en intressant aspekt är fallet som fick stor 

spridning i media på grund av fällningen men vilket enbart gynnat honom positivt. Hans 

mål var att provocera och all gratis nyhetsplats har lett till ekonomiska vinster. Dessa 

exempel tyder på att RO förlitar sig på att ryktet i branschen är viktigt, men hos de som 

enbart vill provocera eller väcka uppmärksamhet får RO en omvänd effekt då fallen når 

ut till fler genom fällning. 

En fråga som har väckts under arbetets gång är huruvida RO har fokus på rätt 

aktörer i de fällda fallen. I de 150 fällda fall vi har gått igenom och kontaktat, har det 
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varit svårt att få tag på de som varit med i skapandeprocessen och faktiskt utformat de 

könsdiskriminerande reklambudskapen. Det är istället kunden som blir uthängd, som 

ansvarig för reklamtexterna. Det kan verka logiskt, att företaget blir ansiktet utåt, men i 

våra intervjuer har de kontroversiella idéerna kommit ifrån den anlitade byrån och inte 

ifrån kunderna. I vår studie har vi kommit fram till att kommunikatörerna tenderar att 

lägga över ansvaret på kunden och ROs nuvarande upplägg, förstärker detta fenomen 

ännu mer. Likt vi nämnt tidigare blir det även problematiskt när kunden inte förväntas 

ha kunskaper om god marknadsetik, utan det ingår snarare i kommunikatörens 

yrkesprofessionalism. Ett mer rättvist och logiskt tillvägagångssätt för RO hade varit att 

även fokusera på skaparen av reklamtexten och därigenom få en jämn fördelning mellan 

parterna där båda får stå till svars. På så vis blir konsekvenserna större och 

kommunikatörerna kanske tar åt sig mer av fällningen.  

 

7.3 Könsdiskriminering  
Vi har tidigare redovisat att respondenterna har en skev bild av vad könsdiskriminering 

innebär. Såsom mycket tidigare forskning hävdar, kan reklam vara könsdiskriminerande 

utan att anspela på sex (Miller, 2005), vilket har lett till ett missförstånd hos 

respondenterna som argumenterar för sin oskyldighet. Gordon och Kittross (1999) 

menar att reklamskapare kan utveckla sin moraliska förmåga och att det ständigt pågår 

en etisk utveckling inom oss. Vid fällning kan RO ha makten att påverka den etiska 

utvecklingen, men går det till så idag? Ett fåtal av våra respondenter menar att de lärde 

sig mer om könsdiskriminering i samband med fällningen, dock har de flera gånger 

tidigare i intervjun fortsatt försvara annonsen, eller gett oss exempel på vad de skulle 

kunna göra nästa gång, vilket också tenderat att vara på gränsen till könsdiskriminering. 

Återigen vill vi belysa den felaktiga bilden av könsdiskriminering som en av de 

viktigaste faktorerna till varför den könsdiskriminerande reklamen har skapats. Trots att 

RO, i samband med fällningen, ger en tydlig beskrivning av varför reklamtexterna har 

blivit fällda, verkar majoriteten av respondenterna inte tagit detta till sig, vilket kan 

besvara vår fråga ovan - Att RO försöker åtminstone påverka den etiska utvecklingen 

genom att informera. En av de fällda annonsörerna fick följande beskrivning av RO; 

“Kvinnan framställs genom sin klädsel och sina poser som ett rent sexobjekt på ett sätt 

som kan anses kränkande” men han beskriver i intervjun “Jag förstår om det är ren 

sexgrej man anspelar på. Och i det här fallet så var det inte det”. Det återkommande 

förtroendet för RO är lågt då de inte tar till sig den återkoppling som ges, vilket skapar 
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en problematisk paradox där RO, för att fylla sin funktion, måste uppfattas som en 

legitim auktoritet. Den professionella identiteten hade behövt stärkas hos 

respondenterna så att de börjar ta RO på allvar vilket de inte gör idag och det kan bero 

på att stiftelsen är ett nytt fenomen i branschen, eller för att fällningens konsekvenser är 

för få. 

 

7.4 Diskussion 
Ett av de mest omfattande mönster vi har lagt märke till, har handlat om 

intervjupersonernas syn på sin påverkan i samhället. De har på flera sätt visat att de inte 

ser hur varken de själva eller deras reklamtexter kan influera samhället. De utgår ifrån 

sig själva när de arbetar, de hävdar att byrån/orten är för liten, de tar upp extrema 

exempel och att de väger upp med “bra” saker de gör är alla exempel på hur de 

minimerar sin egen makt och möjlighet att påverka. Det är, som kommunikatör, viktigt 

att gå utanför sig själv och granska det som gjorts och försöka se helhetsperspektivet för 

att utvecklas, både etiskt och som kommunikatör. En aspekt som kan ha varit betydande 

för intervjuerna är att de antagligen har känt att de har behövt argumentera och försvara 

sina reklamtexter och sitt handlande, vilket kan ha varit en faktor för varför de på många 

olika sätt kommer med argument för att rättfärdiga sig. Här kommer vi dock tillbaka till 

det bakåtblickande ansvaret, då de på flera sätt inte tar ansvar efter fällningen. Oavsett 

respondenternas argument, om att de inte påverkar, så når kommunikatörer med sina 

reklamtexter ut till människor och reklam fortsätter att reproducera stereotyper och ideal 

(Eisend, 2010). För att utmana inlärda mönster och diskriminering krävs det kunskap 

och ansträngning. Argument om att respondenterna inte riktigt tänkt till ordentligt eller 

att det inte var meningen att det skulle bli diskriminerande har flera respondenter sagt. 

Dessa respondenter indikerar på att de inte aktivt tagit ställning till vad de gjort utan 

snarare valt en lätt och snabb väg för att hjälpa kunden att chockera och nå ut i 

mediebruset.  

Mycket av de val som fattats i idéstadiet för de olika reklambudskapen har 

respondenterna förklarat som logiska och självklara. Dock verkar det snarare som att 

dessa val skett snabbt och utan större reflektion, vilket har bekräftats b.la. av två 

respondenter som förklarar att de blivit fartblinda i processen. Många faktorer så som 

tid, kund och arbetsplats har ett inflytande som gjort att att respondenterna inte hunnit 

eller kunnat stanna upp i processen och reflekterat över sina val och moraliska 

ställningstaganden. En respondent beskriver dessutom att det blir svårare att stanna upp, 
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ju länge in i processen han är, vilket pekar på att det är viktigt att tidigt i 

skapandeprocessen reflektera över sina val, ansvar och vad reklamtextens egentliga 

budskap är. 

Argumenten om att respondenterna inte ser hur de påverkar på en samhällelig 

nivå, bottnar sig i deras missplacerade definition av könsdiskriminering. Det är det 

grundläggande problemet, som i sin tur skapar en slags dominoeffekt, där 

respondenterna argumenterar för något för där de inte förstår sin bidragande effekt till 

reproducering av stereotyper. Om en kommunikatör är helt medveten om vad 

könsdiskriminering betyder har vi svårt att se att en sådan har situation, som våra 

respondenter satt sig i, skulle uppstå.  

 

7.5 Slutord 
Våra intervjuer har gett upphov till intressanta diskussioner där vi har fått ta del av 

respondenternas tankar kring skapandeprocessen, etik och ansvar. Det har har varit 

mycket relevant för vår studie och gjort att vi har kunnat besvara vår frågeställning. 

Denna studie har gett oss en djupare förståelse om skapandeprocessen bakom 

könsdiskriminerande reklam och om självreglering i Sverige. Även om ett svar om 

varför könsdiskriminerande reklam skapas är svårt att få, anser vi, att vi med denna 

studie har fått en djupare förståelse om detta. 

 

7.5 Vidare studier 
Vidare studier som undersöker om RO är det bästa medieregleringssystem i Sverige 

känns högst relevant där en fortsatt debatt drivs om hur media ska regleras. Att titta på 

om medborgare själva är kapabla till att filtrera information så pass mycket att det inte 

behövs någon reglering alls hade varit intressant att vidareutveckla. En intressant fråga 

som väckts under studiens gång har varit; Vad händer med yttrandefriheten om 

medierna regleras? Vilket kan vara intressant att lägga mer vikt vid i vidare forskning. 

Då vi har hittat brister i systemet och även kommit fram till att begreppet 

könsdiskriminering misstolkas känns det högst relevant att fortsätta undersöka och fråga 

hur vi ska få reklamskapare, som skapat sexistisk reklam, att inse innebörden av det 

som de gjort och vad könsdiskriminering egentligen handlar om. Hur kan 

könsdiskriminering uppmärksammas på en bredare nivå? Det hade även varit intressant 

om olika medieregleringssystem sätts mot varandra och analyseras för att försöka 

komma fram till vad som kan vara bäst. Eftersom vi även kommit fram till att 
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arbetsmiljön och samspelet mellan kollegor spelar en stor roll i skapandeprocessen kan 

det vara intressant att fortsätta studera detta område. Hur kan oetisk reklam motverka 

genom att enbart titta på arbetsplatsen och teamwork? Kunden har varit en stor del i 

respondenternas resonemang kring ansvar där det hade varit intressant att utföra en 

studie från kundens synvinkel. Att intervjua kunden som arbetat med kommunikatörer 

där reklamtexten som tagits fram blivit fällda för könsdiskriminerande reklam kan ge en 

bredare dimension. Att gå in och studera byråer som gjort aktiva val för att visa bättre 

alternativ och jobbar mot ett mer jämställt samhälle hade varit intressant att studera som 

en kontrast till vår studie. Vi ser även ett mönster hos respondenterna att de inte har 

högre utbildning än gymnasiet. Detta hade vart intressant att fortsätta gräva i, om högre 

utbildning kan vara en lösning på problemet.
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Bilagor 

 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Respondentens synvinkel som är intressant - inte deras roll i byrån  

 

Inledning  
För att lätta upp stämningen och få informanten att känna sig bekväm. Använda vår 

förkunskap och ställa generella frågor. 

• Beskriv vår studie 

• Vad är din yrkestitel?  

• Hur länge har du varit verksam?  

• Vad gjorde du innan du kom till den nuvarande arbetsplatsen/yrkesrollen? 

Utbildning 

• Vad är din främsta arbetsuppgift för företaget?  

 

Process 
Inledande frågor om den aktuella annonsen (för att de ska minnas; visa annonsen, 

citera RO’s beslut). 

• När arbetade ni med annonsen?  

• Hade ni en tidsram?  

• Vad för krav och villkor gällde för produktionen?  

 

Kan du berätta om hur skapandeprocessen av annonsen såg ut? 

• Hur många var med och skapade annonsen? 

• Berätta om din roll i processen. 

• Vad hade du för ansvar i processen? 

• Hur delaktig var du i beslutsprocessen? 

• Vad är viktigt för dig i en skapandeprocess likt den här?  

 



  
 

II 

Vad påverkade era kreativa val?  

• Hur tänkte du när ni använder er av detta…?  

• Vad hade kunden för influenser i processen? (Pengar, tid, önskemål) 

• Hur påverkar det din kreativitet?  

 

Etik & värderingar  
Hur förhåller du dig till dina personliga värderingar i yrket?  

• Hur förhåller du dig till värderingar i processen?  

• Upplever du att det ibland finns konflikter mellan egna värderingar och 

de uppdrag du gör? 

• Är viktig att låta värderingar influera arbetet? 

• Är det något du reflekterar över i processen? 

 

Tror du att kommunikatörer/reklam kan påverka samhället?  

• På vilket sätt? 

• Stereotyper, influera värderingar, skapa nya värderingar eller bara 

förstärka värderingar som redan finns?  

 

Upplever du att du har ett ansvar till samhället som kommunikatör? 

• På vilket sätt? (Kan du utveckla mer?)  

• Hur tror du att annonsen uppfattades av målgruppen? 

• Hur tror du att den uppfattades av andra utanför målgruppen? 

• Hur förväntade du dig att annonsen skulle uppfattas? 

 

Känslor inför anmälan 
Hur upplevde du det när ni fick kontakt av RO? 

• Hur kändes det när beslutet kom?  

• Håller du med?  

• Hur känner du inför anklagelserna från ex. privatpersonerna?  

• Med den erfarenhet du har nu, kommer det påverka din framtida process? 

• Kan du berätta på vilket sätt? 

 

Avslut 
• Finns det något du vill tillägga som du känner att vi har missat?  



  
 

III 

 

Uppföljningsfrågor 
För att eventuellt få djupare och mer ingående svar, kan vi ställa uppföljningsfrågor. 

• Kan du ge några exempel? 

• På vilket sätt? 

• När i så fall? 

• Vad tror du ligger bakom detta? 

• Så du menar att … 

 

 

 


