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Sammanfattning  

Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har varit föremål för diskussion sedan 1970-
talet. Trots att drygt 40 år passerat sedan den första utredningen har rättslig reglering ännu 
inte genomförts. Det har visat sig problematiskt att anpassa lagstiftning efter tryck- och 
yttrandefrihet. Könsdiskriminerande reklam skyddas av grundlag då den påstås innehålla 
åsikter och värderingar. Inte heller marknadsföringslagen kan angripa denna typ av reklam. I 
det första och enda rättsfallet på området, MD 1976:8, menade domstolen att 
marknadsföringslagens skyddsintresse är begränsat till konsumenter och inte till tredje man. 
Könsdiskriminerande reklam omfattas istället av näringslivets egen självreglering, 
Reklamombudsmannen. Självregleringen har till uppgift att bedöma reklam enligt 
Internationella Handelskammarens regler. Reklamombudsmannens beslut är inte bindande 
och sanktioner kan inte heller utdömas. För att utreda huruvida argumenten mot lagstiftning är 
legitima har uppsatsens första tes utformats, “Det finns konstitutionella hinder som 
omöjliggör lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.” Tesen angrips med den 
rättsdogmatiska metoden.  
    Ett land som däremot genomfört lagstiftning på området är Norge trots tryck- och 
yttrandefriheten. Bestämmelsen som reglerar könsdiskriminerande reklam finns i deras 
motsvarighet till generalklausulen i marknadsföringslagen. Regleringen innehåller tre rekvisit 
vilka hindrar marknadsförare att använda könsdiskriminerande framställningar. Norge 
uppställer därtill högre krav för könsdiskriminering av män. Lagregleringen föranleder ett 
kritiskt förhållningssätt till Sveriges argument att lagstiftning inte är möjlig. Genom 
komparativa inslag utreds hur Norges reglering utformats och motiverats vilket föranleder 
uppsatsens andra tes, “Norges lagreglering mot könsdiskriminerande reklam visar att 
yttrandefriheten inte nödvändigtvis är något hinder för lagstiftning på området.” 
    Könsdiskriminerande reklam är inte enbart problematisk ur juridisk synvinkel. Även ur 
samhällsperspektiv finns konsekvenser med att sådana framställningar fortfarande tillåts.  För 
att utreda lagstiftningens samhälleliga konsekvenser presenteras problematiken ur 
rättssociologiskt och genusrättsvetenskapligt perspektiv. Könsdiskriminerande reklam 
uppvisar stereotypa könsroller och inte minst motverkar ett jämställt samhälle. Lagstiftning på 
området är en betydande samhällsmarkering men frågan är om lagstiftning snarare skulle 
stjälpa än hjälpa. I vår utredning framkommer bland annat risk att färre ärenden prövas, att 
sanktionsmöjligheterna inte förbättras och att lagstiftaren inte skulle följa utvecklingen.  Det 
föranleder uppsatsens tredje och sista tes, “Lagstiftning på området kan leda till negativa 
samhälleliga konsekvenser.” 
    Könsdiskriminerande reklam ger upphov till problem för såväl juridiken som samhället. 
Debatten på området pågår kontinuerligt och en enkel lösning synes inte föreligga. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”[…]begränsningen av marknadsföringslagens räckvidd omöjliggör att med stöd av den 
lagen meddela andra förbud än sådana som avser att skydda konsumenter och näringsidkare 
just i denna egenskap. Med utgångspunkt häri är det inte möjligt att rikta ett förbud enligt 
marknadsföringslagen mot bolaget endast på den grunden att den aktuella annonsen är 
könsdiskriminerande. Vad som skulle uppnås därmed vore inte ett skydd för kvinnan som 
konsument eller näringsidkare utan ett skydd för hennes integritet som kvinna.” 
Marknadsdomstolens (MD) uttalande i MD 1976:8 blev startskottet för diskussionen huruvida 
könsdiskriminerande reklam bör lagregleras. Fallet avsåg en annons för ett rengörings- och 
smörjmedel där en kvinnas nakna rygg med annonsörens bokstäver visades. MD fastslog att 
annonsen var könsdiskriminerande, men att marknadsföringslagen (1975:1418) (MFL) inte 
var tillämplig på denna typ av reklam. MFL:s skyddsintresse var begränsat till konsumenter 
och näringsidkare, och inte till tredje man. MD ansåg att förbud mot könsdiskriminerande 
reklam inte var skydd för kvinnan i egenskap av konsument eller näringsidkare utan skydd för 
hennes integritet som kvinna. Det var därför inte möjligt att bedöma annonsen enligt MFL 
enbart med grunden att den var könsdiskriminerande. 
    Då könsdiskriminerande reklam faller utanför rättslig reglering omfattas det istället av 
näringslivets egen självreglering. 1  Sedan MD:s avgörande år 1976 har 
lagstiftningsmöjligheten varit föremål för diskussion och väckt flertal utredningar.2 Trots att 
drygt 40 år passerat sedan avgörandet har rättslig reglering ännu inte genomförts på grund av 
svårigheter att anpassa bestämmelser efter den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten. 
I utredningar har hävdats att grundlagsändring är nödvändig för att lagreglera området.3 
Anmärkningsvärt är att Sverige, som enda land i Norden, saknar lagstiftning. Övriga nordiska 
länder har någon form av lagreglering mot könsdiskriminerande reklam. I Danmark och 
Norge tillämpas marknadsföringslagen och i Finland konsumentskyddslagen parallellt med 
självreglering. Island tillämpar en bestämmelse i lagen ”The Act on the Equal Status and 
Equal Rights of Women and Men”.4 Det är följaktligen relevant att utreda vad som gör 
Sverige unikt jämfört med övriga nordiska länder.  
    Marknadsföringens huvudsakliga syfte är att öka lönsamheten i företag.5 För att sticka ut 
från mängden tar marknadsförare emellanåt till metoder som bygger på att visa upp 
objektifierande och schabloniserande framställningar i syfte att produktens omsättning ska 
öka. Kvinnor och män används som lockbete och fyller en dekorativ roll. Reklam säljer inte 
enbart varor och tjänster utan speglar en aktuell samhällsbild som motverkar jämställdheten.6 
Stereotypa, ålderdomliga bilder av kvinnor och män i media riskerar att få långtgående 
konsekvenser för samhället eftersom fenomenet legitimerar samhällets maktordning.     

                                                
1 I Sverige är stiftelsen Reklamombudsmannen näringslivets självreglering. 
2 Se bl.a. SOU 1975:58, SOU 1985:32, prop. 1985/86:121, prop. 2005/06:155 och SOU 2008:5. 
3 Se KU 1994/95:4y och LU 1994/95:16. 
4 Svensson, Edström, TfR 2014, s. 495. 
5 Gustafsson, Rennemark, Reklam som säljer, s. 10. 
6 SOU 2008:5, s. 35. 
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Könsdiskriminerande reklam har debatterats flitigt i media och tyder på att samhället i 
modern tid kräver lagstiftning för att åtgärda detta.7 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det råder konstitutionella hinder i svensk rätt att 
lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Ändamålet är att genom inslag av komparativa 
studier av norsk rätt undersöka hur deras lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam 
förhåller sig till deras tryck- och yttrandefrihet. Syftet är dessutom att utreda vilka eventuella 
samhälleliga konsekvenser lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, respektive 
självreglering, kan medföra.  

1.3 Teser     

1.3.1 Varför använder vi teser?         
Mårten Schultz användning och förhållningssätt till teser kommer ligga till grund för 
framställningen.8 I syfte att göra uppsatsen mer slagkraftig är det fördelaktigt att använda 
teser.9 För att uppnå syftet har teser av både materiellt och normativt slag utformats. Två teser 
behandlar svensk respektive norsk gällande rätt och en tes hur rätten bör vara samt vilka 
samhälleliga effekter som medföljer. Uppställda teser ska sedan, med utgångspunkt i vald 
metod och material, verifieras eller falsifieras.  

1.3.2 Våra teser       
Den första tesen lyder:  
 

Det finns konstitutionella hinder som omöjliggör lagstiftning mot könsdiskriminerande 
reklam. 

 
Denna materiella tes bygger på utredning av gällande rätt samt vilka konflikter som kan 
uppstå mellan grundlagsskyddet och marknadsföringslagen. Det är av intresse att tesen leder 
till bevis på huruvida det faktiskt föreligger konstitutionella hinder med beaktande av att 
genomförda utredningar lett fram till olika resultat.10 Tesen är därför vara ett sätt att förstå 
svårigheter med lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam samt ge en överblick i 
problemets rättsliga historia.      
    Den andra testen lyder:  
 

 Norges lagreglering mot könsdiskriminerande reklam visar att yttrandefriheten inte 
nödvändigtvis är något hinder för lagstiftning på området. 

 

                                                
7 Se bl.a. Gudrun Schymans debattinlägg på www.metro.se (2016-04-15). 
8 Se Schultz, Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 29. 
10 Se b.la. SOU 2008:5 s. 224, där utredningen ansåg att grundlagsändring inte krävdes och 
KU1994/95:4y s. 3, där KU var av motsatt uppfattning. 
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Denna materiella tes kommer att vara grunden för jämförelse med norsk rätt då Norge 
lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam. 11  Det kommer att redogöras för lagtextens 
innebörd och hur den legitimeras i förhållande till landets yttrandefrihet.  
   Den tredje tesen lyder: 
 

Lagstiftning på området kan leda till negativa samhälleliga konsekvenser. 
 
Denna normativa tes kommer ge inblick i hur samhället sannolikt skulle påverkas av 
lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. För att till fullo förstå tesen kommer den att 
angripas med ett icke-traditionell juridiskt synsätt.12 Att falsifiera eller verifiera tesen är 
tämligen svårt då det endast är en hypotetisk framåtblick, att däremot lyfta upp 
argumentationen kring problemet är betydelsefullt.  

1.4 Metod  
1.4.1 Perspektiv och metod 
I syfte att utreda ovan nämnda teser, och om möjligt verifiera eller falsifiera dessa, används 
olika metoder. För att undersöka den förstnämnda tesen använder vi oss av rättskälleläran 
genom att tolka, systematisera och därmed fastställa gällande rätt på området, det vill säga 
enligt rättsdogmatisk metod. Inom ramen för uppsatsens andra tes används till viss del 
komparativ metod, i syfte att jämföra svensk och norsk lagstiftning. Den rättsdogmatiska och 
den komparativa metoden ges olika stort utrymme på grund av deras relevans i förhållande till 
vårt undersökningsområde.  
    Vidare skrivs framställningen ur perspektiv. Med perspektiv avses att dessa inte används 
lika ingående som tidigare nämnda metoder och området för vilka perspektiven är relevanta 
inte kommer ges lika stort utrymme. I syfte att utreda den sistnämnda tesen används 
rättssociologiska och genusrättsvetenskapliga perspektiv. De metodologiska funktioner som 
rättsociologisk och genusrättsvetenskaplig metod innebär kommer användas till viss del. 
Dessa hänseenden kommer emellertid inte undersökas lika ingående som de rent juridiska 
problemen. 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod 
I syfte att utreda huruvida det råder konstitutionella hinder för att införa lagstiftning mot 
könsdiskriminerande reklam använder vi oss av rättsdogmatisk metod. Denna karaktäriseras 
bland annat av metod och material i form av rättskällor13 som används i enlighet med 
rättskällelärans hierarkiska ordning, i syfte att fastställa gällande rätt. 14  Metoden har 
emellertid kritiserats för att vara bland annat statisk och otidsenlig.15 Omvärldsiakttagelser i 
form av till exempel empiriska studier negligeras inte av metoden, men däremot förekommer 
metodologiska problem när dessa iakttagelser ska användas i rättstillämpningen. Ytterligare 
kritik har riktats mot det faktum att rättsdogmatiken fastställer gällande rätt vid en viss 
tidpunkt, varför rättsvetenskapen inte ges utrymme att utvecklas på något annat sätt än genom 

                                                
11 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer, s. 41. 
12 Se avsnitt 1.4.4 och 1.4.5. 
13 Se t.ex. Peczenik, Juridisk argumentation, s. 145. 
14 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
15 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 24 och Hellner, Rättsteori, s. 12 f. 
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praxis. Andra menar att metoden brister i vetenskaplighet då den syftar till att tolka 
rättskällor.16 Tillråga på detta har metoden inte en fördelaktig beteckning eftersom ordet 
dogmatisk står för ovilja till förnyelse och är synonym med ovetenskapligt.17 Att metoden 
skulle vara ovetenskaplig har emellertid avvisats av Nils Jareborg.18 Han menar att en metods 
vetenskaplighet ligger i de metodologiska funktionerna, inte i dess resultat. Forskning som 
bedrivs i vetenskapligt syfte är således vetenskaplig oavsett vilken metod som används. Även 
Jan Kleineman har avfärdat kritiken och menar att de invändningar som gjorts mot metodens 
vetenskaplighet är föråldrade.19  
   Som framgått är rättsdogmatiken tämligen komplex och otydlig varför delade meningar 
råder om dess definition.20 Det är därför av stor vikt att förklara innebörden av metoden och 
hur den tillämpas i varje juridisk framställning. I förevarande uppsats är det fördelaktigt att 
använda den rättsdogmatiska metoden då den utgår från att analysera konkreta 
problemställningar. 21  I syfte att verifiera eller falsifiera den första tesen ”Det finns 
konstitutionella hinder som omöjliggör en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam” 
använder vi oss av allmänt erkända rättskällor, vilka tolkas och systematiseras i enlighet med 
rättskälleläran. Ambitionen är att söka fastställa huruvida det är möjligt att lagstifta mot 
könsdiskriminerande reklam eller om konstitutionella hinder råder.22 

1.4.3 Komparation 
I syfte att söka svar för den andra tesen ”Norges lagreglering mot könsdiskriminerande 
reklam visar att yttrandefriheten inte är något hinder för lagstiftning på området” jämförs 
den svenska lagstiftningen gällande könsdiskriminerande reklam med Norges rättsliga 
lösning. Enligt Michael Bogdan innebär komparativ metod dels att jämföra olika rättssystem 
med ändamål att fastställa deras likheter och skillnader, dels att värdera rättsystemens olika 
lösningar. Metoden omfattar även de metodologiska problem som uppstår i samband med 
jämförelserna.23 Det är emellertid Stig Strömholms förhållningssätt till den komparativa 
metoden som kommer ligga till grund för uppsatsens komparativa inslag. Strömholm skiljer 
på rättsvetenskapliga arbeten som har direkt komparativ inriktning med arbeten vars egna 
rättssystem står i förgrunden.24 Med den senare menas att den utländska rätten är sekundär, 
den får en ”tjänande” roll.25 I framställningen kommer således norsk rätt vara underordnad 
svensk. Den norska rätten presenteras i den deskriptiva delen och används som stöd för 
normativa resonemang i analysen. Jämförelsen används i syfte att ge läsaren bättre förståelse 
för den svenska lagstiftningen och underlätta sökandet efter alternativa lösningar på rättsliga 
problem.26 

                                                
16 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 27. 
17 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 117f. 
18 Jareborg, SvJT 2005, s. 8. 
19 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 24.  
20 Jfr. t.ex. Peczenik, Juridisk argumentation och Lehrberg, Praktisk juridisk metod. 
21 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 23. 
22 Peczenik, Juridisk argumentation, s. 143. 
23 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18. 
24 Strömholm, SvJT 1971, s. 251. 
25 Strömholm, SvJT 1971, s. 252. 
26 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 29. 
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1.4.4 Rättssociologiskt perspektiv 
Med anledning av rättsdogmatikens något snäva användningsområde är det betydelsefullt att 
tolka material och resultat ur rättssociologiskt perspektiv för att ge framställningen vidare 
räckvidd. Könsdiskriminering är såväl ett juridiskt som sociologiskt spörsmål varför 
förevarande perspektiv är av relevans. Rättssociologi beaktar samhälls- och rättsvetenskapen 
parallellt eftersom det dels används till att klarlägga rättens roll i samhället, dels belyser hur 
samhällsfenomen påverkar rätten.27 Syftet med förevarande perspektiv är att diskutera den 
sistnämnda tesen ”Lagstiftning på området kan leda till negativa samhälleliga konsekvenser”. 
Läsaren ges en deskriptiv presentation av reklamens sociala påverkan som sedermera ligger 
till grund för den normativa argumentationen rörande rättsområdets samhälleliga 
konsekvenser. Vår utgångspunkt är att beakta sociala konsekvenser och funktioner av 
lagstiftningen inom ramen för undersökningsområdet, i syfte att anlägga ett externt perspektiv 
på rätten.28 Vi har inspirerats av ett mångfaldigat synsätt av rättsvetenskapen och menar att 
fler aspekter än de allmänt erkända rättskällorna bör beaktas vid problemorienterade juridiska 
framställningar.29 

1.4.5 Genusrättsvetenskapligt perspektiv 
I syfte att analysera och klarlägga de bakomliggande orsakerna till varför könsdiskriminering 
förekommer, och dess konsekvenser, används ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. 
Genusrättsvetenskapen innebär forskning som fokuserar på sambandet mellan kön och rätt. I 
uppsatsen presenteras ingen tydlig genusrättsvetenskaplig tes, varför förevarande perspektiv 
får en sekundär roll i framställningen. Vi vill emellertid översiktligt problematisera 
förhållandet mellan kön och rätt och synliggöra könsdiskrimineringens fundamentala 
komplexitet. Ett av de främsta verktygen för att uppnå jämställdhet mellan kön är 
lagstiftning.30 Lydelsen i tesen ”Lagstiftning på området kan leda till negativa samhälleliga 
konsekvenser” talar dock emot lagstiftning. Vår ambition är emellertid att presentera ett 
arbete med ett perspektiv som står för genusrättsvetenskaplig utveckling.  I uppsatsen ges 
läsaren en deskriptiv förklaring gällande genus i förhållande till könsdiskriminering och detta 
problematiseras vidare i den analytiska delen. 

1.4.6 Gränsdragning mellan juridik och politik   
Trots att uppsatsen skrivs utifrån ett juridiskt perspektiv är gränsdragning mellan juridik och 
politik ibland svår att dra. Den rättspolitiska metoden kännetecknas av att analysera material, 
att använda argument för och emot samt att inkludera effekter av olika lösningar. Till skillnad 
från rättsdogmatisk metod ger denna metod större utrymme för värderingar. Detta öppnar upp 
för de lege ferenda-analys som kan utmynna i förslag på rättsliga lösningar. Det är dock 
väsentligt att den rättspolitiska argumentationen hålls allsidig och balanserad, vilket vi också 
strävar efter.31 Att argumentera för och emot lagstiftning gällande könsdiskriminerande 
                                                
27 Hydén, Juridisk metodlära, s. 207. 
28 Hydén, Juridisk metodlära, s. 209. 
29 Se t.ex. Gustafsson, Rättens polyvalens: En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och 
rättssäkerhet och Dahlstrand, Kränkning och upprättning: en rättssociologisk studie av 
kränkningsersättning till brottsoffer.  
30 Svensson, Juridisk metodlära, s. 273. 
31 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 57 och Strömberg, Rättsfilosofins historia i 
huvuddrag, s. 75. 
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reklam är vidare centralt i uppsatsen. Det rättspolitiska perspektivet kommer inte tillämpas i 
den deskriptiva delen men däremot kommer rättspolitiska inslag finnas i den normativa delen. 

1.4.7 Neutralitet och objektivitet 
Trots de något subjektiva formuleringarna i uppsatsens teser är avsikten att genomföra arbetet 
på ett neutralt sätt. Att iaktta neutralitet behöver inte nödvändigtvis innebära genomförande 
eller återgivande fritt från egna värden eller perspektiv. Det handlar emellertid om att ge en 
bild där samtliga värden och perspektiv framställs.32 För att uppnå detta kommer varje 
synvinkel beaktas lika. I analysen kommer både argument för och emot våra teser presenteras. 
Det råder delade meningar huruvida det är möjligt att vara neutral trots egna värderingar.33 Vi 
är emellertid av uppfattningen att det är möjligt och skriver därför uppsatsen med ambitionen 
att vara neutrala. 

1.5 Disposition 
En grundläggande tanke är att först redogöra för allmänna bestämmelser och därefter för 
specifika bestämmelser. Den deskriptiva delen i uppsatsen kommer ligga till grund för 
argumenten i analysen. Det kommer göras hänvisningar fram och bak i uppsatsen, men ska i 
möjligaste mån undvikas för att underlätta för läsaren.34 Vidare kommer sekundära tankar och 
fakta redovisas i noterna. 
   Uppsatsens första deskriptiva del, kapitel 2, inleds med kortare redogörelse för vad reklam 
är. Inledningsvis behandlas vilka krav som uppställs ur ett juridiskt perspektiv, därefter ur ett 
samhällsperspektiv och senare reklamens påverkan på samhället. Vidare behandlas 
definitionen av könsdiskriminerande reklam och varför den existerar. 
    Kapitel 3 behandlar gällande rätt. Först behandlas tryckfrihetsgrundlagen, därefter 
yttrandefrihetsgrundlagen, jämställdhetsrätten, diskrimineringslagen och 
marknadsföringslagen. Det redogörs för vilka utomrättsliga bestämmelser som reglerar 
könsdiskriminerande reklam och dess tillämpning i praktiken. Läsaren får efter kapitlet 
översiktlig förståelse för grunderna i rätten på området och vilka huvudsakliga bestämmelser 
som könsdiskriminerande reklam omfattas av. Även RO:s verksamhet beskrivs. Därefter 
redovisas tidigare utredningar vilket ger läsaren översikt av svårigheterna att lagstifta. 
     I kapitel 4 görs en jämförelse med Norge där kortare beskrivning om lagregleringen görs. 
Rekvisiten i lagtexten behandlas var för sig och praxis tillhörande respektive rekvisit 
presenteras för att tydliggöra tillämpningen i praktiken. Vidare redogörs hur lagstiftningen 
förhåller sig till norsk tryck- och yttrandefrihet. 
     Med utgångspunkt i uppställda teser kommer kapitel 5 behandla varför lagstiftning på 
området kan strida mot grundlagarna och om argumenten är juridiskt hållbara. Det kommer 
att analyseras huruvida Norges alternativ är genomförbart i Sverige samt vilka svårigheter 
som kan uppstå. Därefter görs en hypotetisk framåtblick i vilka samhälleliga konsekvenser 
lagstiftning på området kan få.  

                                                
32 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 48 
33 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 52. 
34 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 70 
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     I kapitel 6 redogörs för tesernas verifiering eller falsifiering. Även de lege ferenda-
resonemang framförs. Då uppsatsens syfte begränsar dess omfattning kommer även förslag på 
framtida forskningsämne presenteras. 
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2. Vad är reklam?  

2.1 Ur ett juridiskt perspektiv  

2.1.1 Begreppet reklam enligt MFL 
Begreppet marknadsföring har använts i rättslig bemärkelse sedan den första 
marknadsföringslagen tillkom år 1970. Reklam regleras i MFL (2008:486) och inbegriper 
marknadsföringsåtgärder i dess vidaste betydelse. Enligt 3 § MFL definieras marknadsföring 
som: ”Reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet, som är ägnade att främja 
avsättningen av och tillgången till produkter, inbegripet en näringsidkares handlande, 
underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter 
försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare.”  
    Med reklam förstås betalda budskap som sprids via medier av olika slag. För att budskapen 
ska räknas som reklam ska ett avsättningsfrämjande syfte finnas.35 Begreppet innefattar olika 
typer av marknadskommunikation som bland annat direktmarknadsföring, annonser i 
tidningar och andra säljfrämjande åtgärder. Som marknadsföring räknas även reklam som 
vänder sig till begränsad krets eller enskilda individer.36 Personligt adresserade utskick via 
brev och e-post eller muntlig säljargumentering är sålunda marknadsföring.  

2.1.2 Kommersiellt syfte och innehåll 
I propositionen till MFL angavs att ingripanden mot reklam är möjlig om framställningen var 
rent kommersiell i förhållandet till det föremål som salufördes.37 MFL är emellertid inte 
tillämplig på reklam som avser att förmedla allmänheten värderingar eller påverka beteenden. 
Följden av detta är att marknadskommunikation som politisk propaganda, 
samhällsinformation och religiösa budskap istället skyddas av grundlag.38 Både syfte och 
innehåll i kommunikationen ska vara kommersiell för att grundlagarna inte ska tillämpas.  
Däremot har framställningens form inte någon avgörande betydelse. Det är inte av relevans 
om marknadskommunikationen förts in på betald annonsplats eller har formen av 
redaktionellt material. En tidningsartikel med reklaminslag som gjorts i marknadsföringssyfte 
kan därför bedömas som reklam och förlora sitt grundlagsskydd.39   
    I propositionen till MFL uttalades vidare att svårigheter troligen skulle uppstå för 
domstolen att avgöra vad som anses kommersiellt, varför bedömning sker i varje enskilt fall.40 
Det kan förekomma så kallade ”blandade meddelanden” där marknadsföring innehåller såväl 
reklaminslag som opinionsbildning. Det är emellertid väsentligt att MFL inte tillämpas på sätt 
som strider mot yttrande- och tryckfriheten. Vid tveksamma fall ges därför grundlag 
företräde.41 

                                                
35 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 17. 
36 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 17.  
37 Prop. 1970:57, s. 66. 
38 Prop. 1970:57, s. 57.  
39 Brink, Carlén-Wendels, Stenlund, Ström, Svensson, Praktisk marknadsrätt, s. 64. 
40 Persson, Exklusivitetsfrågan: om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt, s. 
174. 
41 Brink, Carlén-Wendels, Stenlund, Ström, Svensson, Praktisk marknadsrätt, s. 65. 
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2.1.3 MFL:s tillämpning i praktiken  
Att fastställa kommersiellt syfte och innehåll görs inte med enkelhet vilket gett upphov till 
praxis på området. Nedan följer ett urval av rättsfall för att påvisa komplexiteten på området.  
 

I NJA 1999 s. 749 tydliggjorde Högsta domstolen (HD) rättsläget där en så kallad herrtidning 
publicerat en bild på skådespelaren Robert Gustafsson utan samtycke. På bilden visades 
skådespelaren hålla upp ett exemplar av tidningen tillsammans med texten ”Bättre än Björnes 
magasin!”. Frågan uppkom huruvida bilden var kommersiell eller redaktionell. I domskälen 
uttalade HD följande: ”Reklam i tryckt skrift faller i och för sig under 
tryckfrihetsförordningen. Det torde emellertid råda allmän enighet om att ingripande mot 
reklamåtgärder kan ske utanför tryckfrihetsförordningens regler i fall där åtgärderna är av 
utpräglat rent kommersiell natur, dvs. att det vidtagits i kommersiell verksamhet och i 
kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till ändamål.” HD fann bilden 
utgöra reklam då tidningens logotype, pris och exemplar syntes. Omslaget föll utanför 
tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde och kunde bedömas enligt lagen (1978:800) om 
namn i bild och reklam.  
        

MD har i relativt få fall accepterat yttrandefrihetsargument som ett hinder att tillämpa MFL. 
Enligt Sara Hovstadius krävs för grundlagsskydd att näringsidkaren knyter an till sin egen 
verksamhet, men inte till egna produkter eller tjänster. Då anses framställningen ha 
kommersiellt syfte och förlorar sitt grundlagsskydd.42 
 

MD 2002:18 gällde en reklamfilm för livsmedel från Änglamark. I filmen sågs en man iklädd 
skyddsglasögon och handskar på en restaurang bespruta gästers mat. Mannen hävdade att det 
inte var farligt och att alla äter gift i maten. I slutet av filmen visades Änglamarks varumärke 
tillsammans med texten ”garanterat obesprutat”. MD ansåg att reklamfilmens huvudsakliga 
budskap var att framhäva Änglamarks positiva egenskaper och inte ekologiska produkter 
generellt. Domstolen fann att reklamen hade kommersiellt syfte och innehåll och därför kunde 
bedömas enligt MFL. 

 
I ett efterkommande mål blev utgången annorlunda där MD accepterade ett 
yttrandefrihetsargument.  
 

MD 2002:34 rörde en broschyr där företaget HSB ville stoppa användningen av farliga 
kemikalier i byggbranschen, bland annat koppar i vattenledningar. MD konstaterade att 
broschyren förvisso berörde företagets verksamhet, men att påståendena var allmänt hållna 
och anknöt till en samhällsdebatt. Några säljbudskap fanns inte varför MD ansåg att 
broschyren var opinionsbildande. MFL var inte tillämplig och broschyren skyddades av 
grundlag.  

                                                
42 Hovstadius, SvJT 2015, s. 203. 
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2.2 Ur ett samhällsperspektiv  

2.2.1 Begreppet reklam i samhället 
Reklamens roll i samhället är vidare relevant att belysa ur ett sociologiskt perspektiv.43 Det 
råder delade meningar om vad begreppet reklam faktiskt innebär. Klart är att annonser i 
dagstidningar, reklamavbrott i TV samt affischer i busskurer omfattas. Vad som däremot är 
oklart är om exempelvis en trappa som byggts om till gigantiska pianotangenter44 eller 
huruvida ett test45  som berättar hur väl du passar in i den heterosexuella normen, är reklam.46 
   Ur ett samhällsperspektiv identifieras reklam som sådan ifall marknadskommunikationen 
uppfyller vissa kriterier. Det första kriteriet är att kommunikationen ska vara planerad. 
Därutöver ska kommunikationen syfta till att påverka existerande eller potentiella kunder och 
slutligen leda till beteenden som främjar annonsörens verksamhet. 47  Marknadsföringen 
används som ett medel för psykologisk masspåverkan av värderingar där syftet är att öka 
lönsamheten. 48  Det är därför befogat att företag visat sig benägna att investera i 
marknadskommunikation.  År 2015 uppgick investeringskostnaderna i Sverige till 68,3 
miljarder kronor.49   
    Reklam förmedlas av annonsörer i samhällets olika mediekanaler. Som annonsör menas 
kommersiella företag, föreningar, myndigheter eller organisationer. 50  Viktigast bland 
mediekanaler räknas annonser i tidningar och på internet, TV- och radioreklam samt reklam 
på säljstället. 51  Formerna för reklam ändras kontinuerligt och tendenser finns att nya 
reklamformer uppkommer. Som exempel kan nämnas reklam inbäddat i form av sponsring, 
produktplacering, textreklam och events vilket medför svårigheter för lagstiftaren att följa 
reklamens samhälleliga utveckling.52 

2.2.2 Reklamens samhällspåverkan   
Det ständiga flödet av reklam medför att det diskuteras i många olika sammanhang. Bland 
annat skriver journalister om företags kommunikationssatsningar, privatpersoner sätter upp 
”nej tack till reklam”-skyltar och politiker överväger reklamregleringar för att komma åt 
samhällsproblem såsom till exempel fetma eller alkoholism.53  
    Reklam är strategiskt placerat i gatubilder, varuförpackningar och i övrig 
masskommunikation vilket leder till att ett selektivt förhållningssätt är svårt.54 Det råder 
enighet om att reklam påverkar, men oenighet huruvida denna är positiv eller negativ.55 

                                                
43 SOU 1972:7, s. 204. 
44 Trappan var en del av Volkswagens kampanj för miljövänlig teknologi som syftade till att få 
människor att ta förnuftiga beslut. 
45 Testet var en del av Stockholm Prides kampanj där arrangörerna ifrågasatte föreställningarna om hur 
en man respektive kvinna förväntas vara. 
46 Rosengren, Sjödin, Reklam – förståelse och förnyelse, s. 24. 
47 Rosengren, Sjödin, Reklam – förståelse och förnyelse, s. 25.  
48 Petrell, Reklam och jämställdhet, s. 255. 
49 Institutet för Reklam- och mediestatistik, se www.irm-media.se. (2016-04-28) 
50 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 11. 
51 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 17. 
52 SOU 2008:5, s. 32. 
53 Rosengren, Sjödin, Reklam – förståelse och förnyelse, s. 10. 
54 Petrell, Reklam och jämställdhet, s. 256. 
55 SOU 2008:5, s. 33. 
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Marknadens avsikt är att påverka köpbeteende hos konsumenter och näringsidkare, varför 
reklam verkar lockande.  Att dess påverkan i vart fall är stark kan bero på att den når 
människor i ouppmärksamma situationer. Som exempel kan nämnas när vi läser tidningen på 
morgonen eller ser på TV efter en lång arbetsdag. Det sammantaget gör att reklamens 
budskap finns i det undermedvetna och därmed förändrar beteenden.56  
     Det bör emellertid skiljas på reklamens kortsiktiga och långsiktiga effekter. Med 
kortsiktiga menas möjligheter att påverka köpbeteenden och med långsiktiga hur reklam 
bidrar till upprätthållande av inlärda normer, värderingar samt sociala roller. Klart är att 
företag investerar i reklam på grund av det faktum att forskning visar förändring i 
köpbeteenden. De potentiella långsiktiga effekterna är mer svårbedömda då det finns 
svårigheter i bevisningen.57  I en utredning från 1970-talet framhölls att de långsiktiga 
effekterna troligen är stora då konsumenter är omedvetna om dem. Det ansågs finnas stöd för 
att reklam påverkar såväl värderingar som köpbeteenden.58 Reklambranschen vill emellertid 
hävda att reklam är en harmlös företeelse och menar att forskning saknas som bevisar 
reklamens påverkan.59 

2.3 Definition av könsdiskriminerande reklam  
Reklam kan utformas på olika sätt och konkurrensen på området leder till att marknadsförare 
lockas att använda uppseendeväckande framställningar, till exempel könsdiskriminerande 
reklam. Det finns ingen legal definition av könsdiskriminerande reklam men kriterier har 
emellertid framarbetats för att definiera begreppet. Den lexikaliska definitionen är ”reklam 
som förutsätter könsfördomar och könsroller och ofta har en viss sexuell anstrykning”.60 
Denna definition delas ofta upp i två delar, schabloniserande respektive kränkande reklam.61               
Konsumentombudsmannen (KO) tillsammans med bland annat jämställdhetsdelegationen och 
olika kvinnoorganisationer gjorde en utredning om möjligheten att fastställa kriterier för 
könsdiskriminerande reklam.62 Gruppen gav år 1976 ut en promemoria med förslag på hur 
denna reklam ska definieras. Den första definitionen (A) tar sikte på sådana framställningar 
vars budskap är diskriminerande mot det ena könet, till exempel genom nedvärdering. Den 
andra definitionen (B) anger sådana framställningar vars innehåll inte är direkt nedlåtande, 
men ändå diskriminerande då de speglar könsroller på ett ålderdomligt sätt och därmed 
hämmar utvecklingen av jämställdhet mellan könen. 
 
”a) framställning som beskriver kvinnan eller mannen på ett sätt som är oförenligt med kravet 
på mänsklig värdighet och principen om de enskilda människornas lika värde och lika 
rättigheter oavsett kön. I enlighet härmed ska som könsdiskriminerande reklam beaktas 
framställning som spelar på könsfördomar, t.ex.  
1) framställning som beskriver kvinnors eller mäns sociala, ekonomiska eller kulturella roller 
på ett sätt som strider mot principen om kvinnors och mäns lika värde i dessa sammanhang, 
                                                
56 SOU 2008:5, s. 35.  
57 Jarlbro, Medier, genus och makt, s. 130. 
58 SOU 1972:7, s. 204ff. 
59 Jarlbro, Medier, genus och makt, s. 131. 
60 Nationalencyklopedin.  
61 SOU 2008:5, s. 27. 
62 Konsumentverket: Könsdiskrimineriande reklam – vad är det? Ett diskussionsunderlag. 
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2) framställning som beskriver kvinna eller man såsom mindre kunnig eller mindre begåvad 
än person tillhörande det andra könet eller såsom mindre kapabel eller lämpad att fullgöra 
uppgifter som är fysiologiskt sett könsbundna.  
b) Framställning som schabloniserar det ena könets personlighetsdrag, färdigheter, utseende 
eller sociala roll i familje- och arbetslivet på ett sätt som kan antas motverka strävandena i 
samhället att förverkliga den grundläggande målsättningen om könens jämställdhet.”63 
 
År 1987 utvecklade Konsumentverket och KO ytterligare kriterier vid bedömningen huruvida 
reklam är könsdiskriminerande eller ej.64 Härefter har könsdiskriminerande reklam definierats 
ytterligare i olika propositioner och skrivelser och utvecklats till de rekvisit som ligger till 
grund för RO:s bedömning.65 Utöver schabloniserande och kränkande reklam finns ytterligare 
ett kriterium i syfte att fånga upp alla typer av framställningar som på något sätt är 
könsdiskriminerande. Hos RO prövas könsdiskriminerande reklam enligt följande:  
 
1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses 
kränkande (objektifierande reklam).   
2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor 
eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).   
3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för 
kvinnor eller män.66  
 
Som framgår finns ingen vedertagen definition av vad könsdiskriminerande reklam är. Sådana 
framställningar beskrivs sammanfattningsvis som kränkande, schabloniserande, 
objektifierande, könsstereotyp och att budskapet motverkar jämställdhet.  

2.4 Varför finns könsdiskriminerande reklam?   
För att förstå varför könsdiskriminerande reklam förekommer är det nödvändigt med en 
tillbakablick. Historiskt sett har mannen varit ledande i samhället och haft kontroll över 
kvinnans ställning. Den patriarkala strukturen har sedan 1800-talet minskat i takt med att 
kvinnor utökat sina rättigheter och ställning i samhället. Trots detta lever vi fortfarande på 
många sätt kvar i ett mansdominerat samhälle.67  
     Strävan efter ett jämställt samhälle började genom kvinnorättsforskning där  
utgångspunkten var kvinnors individuella och gemensamma erfarenheter. Rättsregler med 
särskild betydelse för kvinnor behandlades och den rättsliga ställningen studerades och 
jämfördes med mannens. 68 Forskningen har emellertid förändrats under de senaste drygt 
trettio åren och gick från att fokusera på rättsfrågor med betydelse för kvinnor till att omfatta 
frågor ur ett bredare perspektiv. Syftet med forskningen var att kritiskt identifiera, analysera 

                                                
63 SOU 2008:5, s. 28. 
64 Konsumentverket: Könsdiskriminerande reklam – vad är det? Ett diskussionsunderlag, s. 36.  
65 Se bl.a. Skr. 2002/03:140 s. 13 och prop. 2005/06:155 s. 35. 
66 www.reklamombudsmannen.org (2016-04-15). 
67 Se t.ex. Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 137 och Konsumentverket: Könsdiskriminerande reklam 
– vad är det? Ett diskussionsunderlag, s. 5.  
68 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 25.  
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och förändra maktstrukturer.69 Dessa två forskningsfält bekräftade att biologiskt kön leder till 
sociala konsekvenser men fångade däremot inte upp kön som en föränderlig social 
konstruktion. Detta är emellertid föremål för den genusforskning som bedrivs idag. 
Genusforskning grundar sig i att klarlägga hur kön konstrueras på en samhällelig nivå med 
kulturella och sociala inslag och det analyseras vad detta får för konsekvenser för bland annat 
den enskilda individen.70  
     Vissa menar att kvinnor och mäns olika beteenden är naturliga, att de beror på biologiska 
faktorer. Trots att det gjorts studier på området kan inte biologin förklara skillnader i 
beteenden och förväntningar som finns på respektive kön. Forskningen har istället visat att 
sociala och kulturella förväntningar är avgörande.71 Till exempel förväntas kvinnan stå för 
omsorg och skönhet, medan kroppsarbete och styrka förväntas hos mannen.72 Synen på vad 
som är önskvärt respektive förkastligt hos de sociala könen förändras hela tiden. Detsamma 
gäller de förväntningar beträffande vad som karaktäriserar kvinnor respektive män. 73 
Genusforskare är eniga om att genus påverkar samhället. Allt från politik, utbildning, 
arbetsmarknad, kärlek och mer till detta påverkas av fördomar om kön.74   
    Reklam är ett forum där könsroller och ojämställdhet framhävs på ett otidsenligt sätt. 
Reklamen bidrar även till att könsrollerna upprätthålls då framställningarna uppvisar 
samhällets rådande maktordning. 75   Det ligger i marknadsföringens natur att använda 
könsstereotypa framställningar i syfte att använda lättförståeliga budskap.76 Konsekvensen av 
detta är emellertid att kvinnor och män presenteras på olika sätt. Kvinnor framställs som 
objekt med anspelning på erotik där samband med marknadsförd produkt saknas. Kvinnor i 
medelåldern framställs ofta som husmödrar och marknadsför produkter avsedda att använda i 
hemmet.77 Män å andra sidan framställs på ett roligt och skämtsamt sätt, ofta då den 
marknadsförda produkten är till exempel elektronik eller lottospel. De kan även framställas 
som maskulina trendsättare, där fokus ligger på männens utseenden och stil.78 Läs mer hur 
könsdiskriminerande reklam kan vara utformad under avsnitt 3.8.3.  

 
  

                                                
69 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 29.  
70 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 134. 
71 Josefsson, Genus – Hur påverkar det dig?, s. 6. 
72 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 136. 
73 Konsumentverket: Könsdiskriminerande reklam – vad är det? Ett diskussionsunderlag, s. 5. 
74 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 135. 
75 Konsumentverket: Könsdiskriminerande reklam – vad är det? Ett diskussionsunderlag, s. 5.  
76 Nihlén, Nilsson, Genusboken, s. 153. 
77 Nihlén, Nilsson, Genusboken, s. 153.  
78 Nihlén, Nilsson, Genusboken, s. 154. 
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3. Gällande rätt i Sverige 

3.1 Tryckfrihetsförordningens huvuddrag  
Bestämmelserna om tryckfrihet har sedan länge haft stark rättslig ställning. Sedan år 1810 har 
yttrandefriheten i tryckt skrift varit reglerat i egen grundlag.79 Trots detta är rättigheten en del 
av yttrandefriheten som stadgas i 2:1 p. 1 regeringsformen (1974:152) (RF). Den 
fundamentala bestämmelsen i 1:1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) stadgar rättighet 
för varje svensk medborgare att yttra sig i tryckt skrift och att där offentliggöra allmänna 
handlingar.80 Upplagans storlek har inte någon betydelse, även skrifter i mindre exemplar 
skyddas av TF.81   
    Lagens syfte är att säkerhetsställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning vilket 
stadgas i 1:1 2 st. TF. Tryckfrihetens betydelse för ett demokratiskt samhälle var det 
huvudsakliga motivet till regleringens grundlagskaraktär. Lagen syftar primärt till att skydda 
meningsutbyten och upplysningar i samhällsfrågor men även religiösa, vetenskapliga och 
skönlitterära texter omfattas.82 Syftet aktualiseras genom att någon i tryckt skrift uttrycker en 
åsikt där skäl finns att säkerhetsställa det fria ordet. Skulle en framställning ha annat syfte än 
ovan angivna tillämpas inte TF, till exempel då syftet är ekonomiskt.83 Vidare föreskriver 
kapitel 7 i TF en brottskatalog med texter vars budskap inte är tillåtna, bland annat hets mot 
folkgrupp.  

3.2 Yttrandefrihetsgrundlagens huvuddrag  
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) är en del av yttrandefriheten som stadgats i 2:1 
RF. YGL bygger på tanken att samma skydd som TF ger det tryckta ordet, också ska ges för 
yttranden i andra medier.84 Yttrandefriheten kan beskrivas som rätten att i det offentliga 
uttrycka åsikter, känslor, tankar i vilket ämne som helst. I takt med samhällets utveckling 
uppstod behov av lagstiftning för medier som faller utanför definitionen tryckt skrift.85 YGL 
hänvisar till TF:s bestämmelser och fungerar som en kompletterande rättskälla vid tolkningen 
av YGL. De medieformer som omfattas stadgas i 1:1 YGL och är bland annat ljudradio, 
television och film. 86 Syftet är att säkra ett fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning och 
fritt konstnärligt skapande. Formuleringen i lagtexten stämmer huvudsakligen överens med 
TF, men trots att det fria konstnärliga skapandet inte nämns i TF är YGL inte mer 
långtgående.87  

3.3 Diskrimineringslagens huvuddrag 
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter. I lagen avses direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella 

                                                
79 Prop. 1975/76:204, s. 30. 
80 Prop. 1975/76:204, s. 34. 
81 Axberger, Strömberg, Yttrandefrihetsrätt, s. 19. 
82 Axberger, Strömberg, Yttrandefrihetsrätt, s. 15. 
83 Bernitz, Warnling-Nerep, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 54. 
84 Axberger, Strömberg, Yttrandefrihetsrätt, s. 121. 
85 Prop. 1990/91:64, s. 29. 
86 Bernitz, Warnling-Nerep, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 111. 
87 Strömberg, Axberger, Yttrandefrihetsrätt, s. 124. 
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trakasserier och instruktioner att diskriminera. 88  Direkt diskriminering avser individens 
rättigheter mot andra individer. Indirekt diskriminering är strukturella orättvisor och 
kränkningar där den drabbade tillhör en missgynnad grupp.89 För att lagen ska tillämpas måste 
diskrimineringen grundas i någon av diskrimineringsgrunderna vilka är kön, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Diskrimineringslagens tillämpningsområde är bland annat diskriminering i 
arbetslivet, utbildning, hälso- och sjukvård, medlemskap i vissa organisationer och varor, 
tjänster och bostäder. 90  Diskrimineringslagen är emellertid inte tillämplig på 
könsdiskriminerande reklam då marknadsföringen i sig inte nämns som något skyddsområde.  

3.4 Jämställdhetsrättens huvuddrag  
Jämställdhetsrätt avser rättslig reglering till följd av politiska mål. Jämställdhetsprinciper har 
kodifierats på såväl nationell som internationell nivå. Följande uppräkning är enbart ett urval 
av de skyldigheter och åtaganden som finns för att samhället ska vara fritt från diskriminering 
och ojämställdhet. Det kan först och främst konstateras att jämställdhet är ett krav från EU.91  
I artikel 2 och artikel 3 p. 3 i Fördraget om Europeiska Unionen återfinns en 
jämställdhetsprincip. Den innebär att människors lika värde ska iakttas och att män och 
kvinnor ska behandlas jämställt. Det kan vidare konstateras att människors lika rättigheter 
finns inskriven i regeringsformen som likhetsprincipen och principen om likabehandling, 1:2 
respektive 1:9 RF. Regleringen i 1:2 RF är ett krav på formell jämställdhet, att lagstiftningen 
ska vara jämställd. 
     Trots denna ambition blir utfallet inte alltid sådant. Detta kan justeras med 
jämställdhetsfrämjande åtgärder i enlighet med 2:16 RF, genom till exempel särbehandling. 
Den formella och reella jämställdheten kan kopplas till negativa och positiva rättigheter. En 
vanlig utgångspunkt är individens rätt i förhållande till staten respektive hur medborgares 
intressen säkerställas mot eller genom staten. Begreppet formell jämställdhet förknippas med 
negativa rättigheter, och av dessa följer rättigheten att inte utsättas för orimliga begränsningar 
av sina fri- och rättigheter. Begreppet formuleras ofta som förbud mot diskriminering. Den 
reella jämställdheten kopplas istället ihop med positiva rättigheter. Dessa innebär rättigheter 
som individen bör garanteras, ofta aktiva åtgärder. I förevarande fall således rätten att inte bli 
diskriminerad.92 
     Vidare uttrycker artikel 14 EKMR förbud att diskriminera bland annat på grund av kön 
och det stadgas i 2:23 RF att lagar och föreskrifter måste överensstämma med EKMR. Det 
framgår vidare av artikel 1 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Var och en är 
berättigad till de rättigheter som ges i förklaringen utan åtskillnad på grund av bland annat 
kön, i enlighet med artikel 2. Förklaringen är inte bindande, men ses som utgångspunkt för 
alla medlemsstater.93  

                                                
88 Prop. 2007/08:95, s. 76. 
89 Fransson, Norberg, Att lagstifta om diskriminering, s. 10. 
90 Se prop. 2007/08:95. 
91 Det följande bygger på SOU 2007:67, s. 19ff. 
92 Gustafsson, TfR 2005, s. 441.  
93 Gunnarsson, Svensson, Genusrättsvetenskap, s. 64f. 
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3.5 Marknadsföringslagens huvuddrag  

3.5.1 Syfte och tillämpningsområde  
MFL inbegriper de fundamentala bestämmelserna vad gäller reklam och annan 
marknadsföring. MFL är en ramlag med generell räckvidd och kompletteras med särskild 
lagstiftning vid marknadsföring av speciella produkter, användningen av vissa försäljningssätt 
eller medier. Exempel på områden med egen marknadsrättslig lagstiftning är tobakslagen, 
alkohollagen och lag om namn och bild i reklam.94   
    MFL utgör en del av lagstiftarens strävan att skapa en fungerande marknad där 
konsumenter ska kunna förlita sig på näringsidkares marknadsföring. 95  Mottagaren av 
budskap är den som förväntas reagera, inbegripande både näringsidkare och konsumenter. 
Konsumenter har av lagstiftaren emellertid bedömts som mest skyddsvärda. 96  MFL:s 
grundläggande skyddsintresse är konsumentkollektivet och det sekundära konkurrenter och 
andra näringsidkare.97 Därtill syftar MFL till att motarbeta otillbörlig marknadsföring samt 
snedvridning av konkurrens. 98  Problematik har emellertid uppstått huruvida 
könsdiskriminerande reklam ska omfattas av MFL.  

3.5.2 MD 1976:8  
För att illustrera den rättsliga problematiken är det relevant med ett grundligt återgivande av 
MD 1976:8. Målet rörde en annons för ett rengörings- och smörjmedel av märket CRC. I 
annonsen syntes en kvinnas nakna överkropp fotograferad bakifrån med bokstäverna CRC 
sprayat på ryggen. Rubriken ”mekanikerns bästa hjälp” fanns under bilden tillsammans med 
texten ”Alla löjliga små irritationsmoment på Er bil som Ni kan reta ihjäl er på skall Ni 
spraya med CRC 5.5.6. Spraya på tändstift, tändspole och på fördelardosa om bilen inte vill 
starta. Och det är inte bara bilen som fungerar bättre: elektriska hushållsmaskiner, 
symaskiner, cyklar m.m. CRC 5.56 motverkar fukt, rost, oxidering, smuts, gnissel och 
friktion.” Till vänster om texten fanns företagets produkt avbildad. 
     KO väckte talan mot CRC-Lafo AB (CRC) och yrkade förbud med stöd av 1 § MFL, den 
dåvarande generalklausulen. KO menade att den grundläggande principen i Internationella 
Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikations (ICC) regler var att 
reklam ska utformas med socialt ansvar. KO anförde att CRC:s annons var ett flagrant 
exempel på könsdiskriminering där kvinnans kropp endast använts som blickfång.  Att 
företagets initialer fanns på kvinnans rygg samt att hon jämställdes med hushållsmaskiner 
förstärkte den könsdiskriminerande uppfattningen. Enligt KO kunde annonsen anses 
kränkande, inte bara för kvinnan, utan för konsumenter i allmänhet. Vidare gav bilden 
associationer till brännmärkning och liknande förfaranden vilket saknade samband med den 
marknadsförda produkten. 
     CRC medgav yrkandet och var införstådd med att annonsen inte var lämplig och stoppade 
denna. Företaget menade därför att eventuellt förbud inte hade praktisk betydelse och ansåg 

                                                
94 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 141. 
95 Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 53. 
96 Prop. 1970:57, s. 38. 
97 Prop. 1994/95:123, s. 38. 
98 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 45 och Nordell, Marknadsrätten: en 
introduktion, s. 52. 
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att MD inte var behörig att pröva ärendet på grund av annonsens tryckfrihetsrättsliga skydd. 
CRC hänvisade i sitt svaromål till ett yttrande från Sveriges Annonsörers förening som 
menade att MD inte var behörig att pröva den aktuella annonsen och ansåg att 
könsdiskriminerande reklam istället bör motverkas genom upplysning och propaganda. 
     MD ansåg att MFL kunde vara tillämplig om det var fråga om ett så kallat ”blandat 
meddelande”.99 Den aktuella annonsen var enligt MD rent kommersiell då syftet var att 
främja avsättningen av produkten. Vad gäller MD:s lämplighet att pröva ärendet ville 
domstolen förtydliga att dess uppgift var att utveckla generalklausulens innebörd. Därefter 
övergick domstolen till att granska grunderna för ett eventuellt förbud. Domstolen diskuterade 
först huruvida annonsen var att betrakta som könsdiskriminerande. MD ansåg att kvinnan 
utnyttjades på ett sätt som skadade hennes mänskliga värdighet, något som inte 
överensstämde med rådande värderingar i samhället.  Annonsen var därför 
könsdiskriminerande. 
     MD ifrågasatte därefter om det var förenligt med ICC:s regler att vid marknadsföring av 
varor utnyttja eller förstärka fördomar i samhället. Att ICC:s regler användes som 
tolkningsunderlag till den dåvarande MFL medförde emellertid inte att regleringarna hade 
samma räckvidd.  Domstolen hämtade stöd i förarbetena till MFL som uttryckte att 
generalklausulen inte kunde tillämpas i annat syfte än att skydda konsumenter och 
näringsidkare. Vad som skulle uppnås med ett förbud var inte ett skydd för kvinnan i 
egenskap av konsument, utan ett skydd för hennes integritet som kvinna.  

3.5.3 God marknadsföringssed  
5 § MFL stadgar en generalklausul där ett allmänt krav på marknadsföring ställs. 
Generalklausulen kan angripa marknadsföring som inte faller in under specifika bestämmelser 
men likväl anses otillbörliga. Regleringen ger rättstillämparen möjlighet att beakta den 
fortlöpande rättsutvecklingen och nya marknadsföringsmetoder.100  
    Reklam ska stämma överens med god marknadsföringssed och detta avser såväl rättsliga 
som utomrättsliga normer. Vidare stadgar 3 § MFL att god marknadsföringssed definieras 
som god affärssed vilket primärt syftar till ICC:s regler.101 God marknadsföringssed bedöms 
därutöver enligt speciallagstiftningar, Konsumentverkets allmänna råd, MD:s normer och 
lagstridighetsprincipen. För att kunna tillämpa generalklausulen måste marknadsföringen 
därtill uppfylla transaktionstestet vilket innebär att marknadsföringen måste påverka eller 
sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta välgrundat affärsbeslut.102 Bedömningen 
utgår från vilken effekt marknadsföringen har på en genomsnittskonsument.103  
     Inom ramen för generalklausulen omfattas traditionellt sett misskreditering, 
renommésnyltning och lagstridighet.104 Det bör betonas att begreppet inte är entydigt och 

                                                
99 Se avsnitt 2.1.2. 
100 Prop. 2007/08:115, s. 69. 
101 Brink, Carlén-Wendels, Stenlund, Ström, Svensson, Praktisk marknadsrätt, s. 122. 
102 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 45. 
103 EU-domstolen har i mål C-210/96, Gut Springenheide och C-220/98, Esteé Lauder, definierat 
genomsnittskonsument som normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst med beaktande 
av sociala, kulturella och språkliga faktorer. 
104 Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 59. 
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förändras kontinuerligt. På området förekommer många varianter av marknadsföring och det 
torde vara svårt att dra en gräns på vad som anses otillbörligt.105  

3.5.4 Påföljder i marknadsrättsliga tvister 
Till skillnad från tvister i tingsrätten (TR) finns begränsningar i vem som kan vara part i 
marknadsrättslig tvist. Endast näringsidkare eller en sammanslutning av konsumenter kan 
lämna stämningsansökan och föra talan. Detta innebär att en enskild person inte kan driva en 
sådan process ensam.106 KO försvarar konsumenters intressen på marknaden och dit enskilda 
konsumenter kan vända sig ifråga om marknadsföring, varpå KO kan väcka talan i MD.107 
    Om marknadsföringen fälls är påföljden direkt kopplad till det som yrkats i domen. De 
flesta marknadsföringsmål innehåller yrkande om att marknadsföringen ska förbjudas och ett 
sådant förbud förenas enligt huvudregeln med vite. Det föreligger inget krav på uppsåt eller 
oaktsamhet, utan anses handlingen objektivt som otillbörlig förbjuds den.108 Det är vidare 
möjligt att yrka skadestånd eller marknadsstörningsavgift. Dessa yrkanden är emellertid inte 
lika vanligt förekommande. Exempel på överträdelser som kan medföra 
skadeståndsskyldighet är aggressiv eller vilseledande marknadsföring. 109  Dessa ärenden 
handläggs emellertid av TR istället för MD, med möjlighet att överklaga domen till MD.110 

3.6 Inskränkningar av tryck- och yttrandefriheten   
Det framgår av artikel 10 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (EKMR) att var och en har rätt till yttrandefrihet. Andra 
stycket samma artikel stadgar att yttrandefriheten får inskränkas i nationell lag om 
begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle till skydd för bland annat hälsa och 
moral.  
    Det framhävdes i SOU 2008:5 att yttrandefriheten får inskränkas för att tillgodose ändamål 
som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen måste vara proportionell till 
sitt ändamål och får inte vara ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Det fastställs vidare att 
könsdiskriminerande reklam inte har ett opinionsbildande syfte och därmed bör inte förbud 
mot sådan reklam medföra hot mot åsiktsbildningen.111   
    Området för alkohol- och tobaksreklam är exempel där inskränkningar gjorts i 
yttrandefriheten. I enlighet med 7:1 alkohollagen (2010:1622) ska särskild måttfullhet iakttas 
vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. I enlighet med 14 § tobakslagen (1992:581) 
råder totalförbud för marknadsföring av tobaksprodukter. Inskränkningarna har gjorts av 
hälsoskäl. Det menades bland annat att alkoholreklam påverkade samhället i form av ändrade 
attityder, kunskap och beteenden.112 I propositionen till alkohollagen framlades riktlinjer för 
hur folkhälsan kan förbättras. Bland annat nämndes att alkoholens negativa effekter ska 

                                                
105 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 44. 
106 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 176. 
107 www.konsumentverket.se (2016-04-20). 
108 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 180. 
109 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 182. 
110 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 176. 
111 SOU 2008:5, s. 235. 
112 Prop. 2003/04:161, s. 23. 
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motverkas och att missbruk kan leda till olika medicinska, sociala och fysiska problem. 113 Av 
utredningar gällande yttrandefriheten framgår att rättigheten kan inskränkas för att skydda 
kroppslig hälsa.114   
    Ytterligare inskränkning av yttrandefriheten är lagen om namn och bild i reklam. I 
propositionen framhävs den personliga integriteten som anledning. Innan rättslig reglering 
infördes var det förekommande att enskilda utnyttjades i reklam utan ekonomisk 
kompensation. Det framgår vidare att sådant utnyttjande kan vara förenat med obehag och att 
det måste vara upp till individen att godkänna användandet. 115  Det menades att 
yttrandefriheten förvisso inskränktes, men att detta var nödvändigt i förhållande till 
integritetsskyddet.116  

3.7 Utredningar och lagstiftningsförsök  

3.7.1 Bakgrund 
Könsdiskriminerande reklam har varit föremål för politiska debatter och 
lagstiftningsutredningar sedan 1970-talet. Statliga utredningar och myndigheter har flertalet 
gånger fått uppgiften att utreda möjligheten till lagstiftning. Det råder delade meningar om 
problemets omfattning och även hur detta bör lösas.117 Följande uppräkning av utredningar är 
enbart ett urval av de som gjorts.  

3.7.2 Den första vågen  
Det första initiativet till en utredning togs av KO. År 1974 utgavs en promemoria som utredde 
män och kvinnors jämställdhet och lagstiftningsmöjligheten på området. 118 Utredningen 
föreslog att lagstiftning inte borde införas trots att problematiken var betydande.     
    År 1977 gjorde Konstitutionsutskottet (KU) ett betänkande.119 Det gjordes gällande att 
reklam skyddas av TF och att lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kräver stöd, och 
därmed ändring, i TF. KU jämförde lagstiftningsförslaget med ändringarna som behövdes 
göras vid införandet av förbud mot alkohol- och tobaksreklam och menade att liknande 
åtgärder behövde vidtas.120  
    Senare gav Konsumentpolitiska kommittén ut ett betänkande med åtgärder för att motverka 
könsdiskriminerande reklam. 121  Ett av förslagen var behovet av debatter och 
opinionsbildningar i syfte att ändra attityder gällande könsdiskriminering. De menade att 
uppmärksamma könsstereotyper i bland annat utbildningar skulle ge bäst förutsättningar för 
ökad jämställdhet.122 Det anfördes även att förbud kräver grundlagsändring. Den bästa 
lösningen menades vara att genom bestämmelser i särskild lag hänvisa till MFL på samma 
sätt som i alkohol- och tobakslagstiftningen. Betänkandet ledde emellertid inte till något 

                                                
113 Prop. 2003/04:161, s. 19. 
114 SOU 1983:70, s. 237. 
115 Prop. 1978/79:2, s. 3f.  
116 Prop. 1978/79:2 s. 17.  
117 Svensson, Edström, TfR 2014, s. 496. 
118 Ds Ju 1975:7. 
119 KU 1976/77:27. 
120 SOU 2008:5, s. 44.  
121 SOU 1985:32. 
122 SOU 2008:5, s. 48. 
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lagförslag.123   
    Lagutskottet (LU) gav senare ut ett betänkande och menade att den objektifierande och 
sexistiska reklamen är sällan förekommande och att den schabloniserande reklamen var ett 
större problem. 124  De belyste vikten av jämställdhet och båda könens lika värde, men 
menade att lagstiftning inte skulle lösa problematiken med diskriminerande reklam. 125  
   År 1990 utgav Civildepartementet en promemoria med förslag på lagstiftning.126 Förslaget 
innebar att förbudet skulle föreskrivas i en speciell lag som hänvisar tillbaka till MFL. 
Civildepartementet gjorde bedömningen att lagstiftning inte skulle strida mot TF. Vissa 
remissinstanser var emellertid av annan uppfattning och ansåg förslaget strida mot 
grundlag. 127  Remissinstanserna menade dessutom att regleringen skulle medföra 
tillämpningssvårigheter, att näringslivets egenåtgärder var tillräckliga och att hänvisningen till 
MFL skulle strida mot dess syfte.128   
    År 1994 presenterades ett nytt sätt att lagreglera könsdiskriminerande reklam. 129 
Möjligheten att tolka in könsdiskriminerande reklam i generalklausulen öppnades upp. 
Utredningen belyste de internationella förpliktelser som Sverige åtagit sig ifråga att motverka 
diskriminering.130 De remissinstanser som var emot förslaget anförde att värderingsfrågor inte 
lämpades för lagstiftning.131 

3.7.3 Den andra vågen 
Diskussionen tog ny fart och år 2006 startades en ny utredning. Denna publicerades år 2008 
och fastställde att det är möjligt att förbjuda könsdiskriminerande reklam utan att göra intrång 
på yttrandefriheten.132 Grundargumentet var att diskriminerande framställningar inte borde 
skyddas eftersom diskriminering är förbjudet inom andra områden. Mot detta uttalade sig den 
dåvarande jämställdhetsministern att lagstiftning inte är den mest effektiva åtgärden och att 
tryck- och yttrandefriheten hellre skyddas.133  
     I SOU:n presenteras en rad olika lagstiftningsförslag men det mest lämpliga ansågs vara att 
stifta en fristående lag. Det menas att förbud mot könsdiskriminerande reklam inte är en fråga 
om konsumentskydd, varför MFL inte är tillämplig.134 Det framgår att könsdiskriminerande 
reklam inte bör ha grundlagsskydd på grund av sitt kommersiella syfte, men att tveksamheter 
råder huruvida reklamen innehåller skyddsvärda budskap i form av åsikter och värderingar. 
Detta synsätt innebär att om framställningen är könsdiskriminerande skyddas den av TF.135 
Lagstiftningsmöjligheten jämfördes med alkohol- och tobakslagstiftningen och lagen om 
namn och bild i reklam. I förarbetena till sistnämnda lag stadgas att reklam inte åtnjuter fullt 

                                                
123 SOU 2008:5, s. 46. 
124 LU 1985/86:34. 
125 SOU 2008:5, s. 49. 
126 Civildepartementet: Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam (MA 581/89). 
127 SOU 2008:5, s. 54.  
128 SOU 2008:5, s. 55.  
129 Ds 1994:64. 
130 SOU 2008:5, s. 56.  
131 SOU 2008:5, s. 58. 
132 SOU 2008:5. 
133 Svensson, Edström, TfR 2014, s. 499. 
134 SOU 2008:5, s. 249. 
135 SOU 2008:5, s. 234.  
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grundlagsskydd. Detta innebär möjlighet att vid sidan om TF införa speciallag för rent 
kommersiella framställningar.136 Trots ingående utredning ledde förslaget inte till lagstiftning. 
Diskussionen huruvida könsdiskriminering i reklam ska förbjudas har dock inte slutat 
eftersom problemet fortfarande finns kvar. 137 

3.8 Utomrättslig reglering 

3.8.1 ICC:s grundregler för reklam 
De utomrättsliga reglerna som normerar den etiska standarden i reklam har fastslagits i ICC:s 
grundregler för reklam. Ett av ICC:s främsta ändamål är att utveckla marknadens 
självreglering genom uppförandekoder som bevarar god sed i marknadsföring. 138  Med 
självreglering avses åtgärder som vidtas av till exempel företag, en hel bransch eller 
näringslivet i syfte att klarlägga, förebygga eller lösa problem i förhållande till konsumenter 
eller kunder.139 Den första upplagan av ICC:s grundregler publicerades redan år 1937 och har 
därefter reviderats flertal gånger för att följa utvecklingen. Grundreglernas 
tillämpningsområde är all typ av marknadsföring som riktas till den svenska marknaden vars 
syfte är att främja försäljningen av en viss typ av produkt eller vara. Likt MFL:s 
tillämpningsområde omfattas inte politisk propaganda, religiösa framställningar eller 
samhällsinformation.140 
    Som tidigare nämnt ska reklam utformas i enlighet med god marknadsföringssed.141 För att 
tolka innebörden används den utomrättsliga normen god affärssed som bygger på ICC:s 
regler. Det framgår av förarbetena till MFL att den etiska standarden ICC uppställer utgör god 
yrkessed och att näringsidkare har ett egenintresse att följa dessa trots deras icke-bindande 
karaktär.142 Det framgår av artikel 4.1 i ICC:s regler att könsdiskriminerande reklam inte är 
tillåtet:  
 
”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får 
inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför 
sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning.” 

3.8.2 Näringslivets egenåtgärder 
Som tidigare framkommit är de flesta normer som utgör god marknadsföringssed 
utomrättsliga. I brist på rättslig reglering finns ingen möjlighet att ingripa mot 
könsdiskriminerande reklam, varför näringslivets egenåtgärder är av betydelse.143 
    I Sverige ansvarar RO för tolkning och tillämpning av ICC:s regler. RO stiftades år 2008 av 
representanter för näringslivet. RO prövar om marknadsföring strider mot ICC:s grundregler 
på eget initiativ eller genom anmälningar. Om praxis finns tar RO beslut i ärendet, men vid 
                                                
136 SOU 2008:5, s. 231.  
137 Se t.ex. Svensson, Edström, TfR 2014, s. 500 och www.aftonbladet.se (2016-04-18). 
138 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 195. 
139 Svensson, Praktisk marknadsföringsetik, s. 16. 
140 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 196. 
141 Se avsnitt 3.5.3. 
142 Prop. 2007/08:115, s. 70. 
143 Svensson, Praktisk marknadsföringsetik, s. 22. 
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svårare fall kan ärendet hänskjutas till Reklamombudsmannens opinionsnämnd 
(RON). 144  Varken RO eller RON har emellertid möjlighet sanktionera företag vars 
marknadsföring strider mot grundreglerna.145 De framställningar som fällts av RO och RON 
offentliggörs istället på deras hemsida, i nyhetsbrev och genom pressmeddelanden.146 
    Som tidigare nämnt använder RO tre kriterier vid bedömning huruvida framställningar är 
könsdiskriminerande. Det första rekvisitet tar sikte på sexistisk reklam, där kvinnor och män 
objektifieras och/eller framställs på ett sexuellt sätt. Det andra rekvisitet avser framställningar 
som är schabloniserande, det vill säga könsstereotypa skildringar. Dessa framhäver ett 
föråldrat synsätt på könsroller och främjar upprätthållandet av sociala konstruktioner. Det 
sista kriteriet är allmänt utformat i syfte att fånga upp alla typer av framställningar som på 
något sätt är könsdiskriminerande.147 

3.8.3 Den praktiska tillämpningen av ICC:s regler  
Till följd av RO:s verksamhet anmäls, prövas och fälls många framställningar varje år.148 
Därav är följande enbart ett slumpmässigt urval av RO:s ärenden där marknadsföring blivit 
fälld. De fall som valts ut är emellertid typexempel av schabloniserande respektive kränkande 
reklam för att förmedla en tydlig bild av tillämpningen av ICC:s regler.  
 

I ärende 0908-159 annonserade ett företag som säljer däckfälgar i tidningen Slitz. I annonsen 
användes en bild på två lättklädda kvinnor som brottades. I bildens nedre del presenterades fem 
olika fälgar i gråskala. Den tillhörande texten lydde ”Vi har de snyggaste modellerna. 15 nya 
fälgnyheter på www.abswheels.se”. RO fann reklamen könsdiskriminerande eftersom 
kvinnornas nakna kroppar inte hade direkt samband med fälgar och därför framställdes som 
rena sexobjekt. RO fann att denna typ av objektifiering av kvinnans kropp föll under 
definitionen kränkande reklam och stred mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.  
 

I förevarande annons ansågs framställningen av kvinnans kropp som kränkande. Vad gäller 
framställningen av mäns kroppar är bedömningen densamma. 
 

I ärende 1306-100 var syftet att framställa män på samma sätt som kvinnor gjorts i en tidigare 
kritiserad reklamkampanj från American Apparel. I annonsen visades en bild på en man 
ståendes på knä iklädd enbart jacka, fotograferad bakifrån. Anmälaren ansåg att bilden 
framställde mannen som sexobjekt. Den aktuella annonsen fälldes av RON med motiveringen 
att mannens utmanade pose, nakna underkropp och miljö framställde mannen som rent 
sexobjekt.  
 

De ovan nämnda annonserna har valts i egenskap av typexempel på kränkande reklam i 
flertalet avseenden. Syftet med kropparna är att framkalla uppmärksamhet och framställs 
därmed som rena objekt. Annonserna är direkt diskriminerande mot personen i annonsen, men 

                                                
144 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 197. 
145 Det förekommer att företag blir anmälda flera gånger med liknande reklam, bl.a. företaget New 
Yorker Sverige KB i ärende 1505-69 och 1511-229. Även Hotel Tylösand har fällts i ärende 1101-18, 
1506-104 och 1509-142.  
146 www.reklamombudsmannen.org (2016-04-19). 
147 Se avsnitt 2.3. 
148 År 2015 prövades 89 st. anmälningar för könsdiskriminerande reklam, varav 43 stycken fälldes.   
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även mot andra män och kvinnor. Detta eftersom marknadsföringen förmedlar budskapet om 
att kvinnors och mäns kroppar är objekt och därmed legitima att använda för att påkalla 
uppmärksamhet.  
 

I ärende 1002-43 fälldes en reklamfilm från ICA Sverige AB. Reklamfilmen utspelar sig i en 
ICA-butik och butiksbiträdet Cindy blir ombedd hämta varor på lagret men blir tillsagd att inte 
röra trucken. Cindy härmar tillsägningen med tillgjord röst och säger bland annat ”Nej tjejer 
kan väl inte köra truck”. Hon väljer att använda trucken ändå varpå den färdas okontrollerat 
genom butiken med Cindy som förare. RO framhävde att reklamen förvisso hade ett komiskt 
inslag, men att detta inte förmildrade den nedvärderande bilden av kvinnan. Reklamen ansågs 
strida mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.  

 
Reklamfilmen är ett typexempel på schabloniserande reklam och har valts för att påvisa dess 
innebörd. Reklamens budskap stärker föreställningen om kvinnors oförmåga att hantera 
redskap, i detta fall trucken. Reklamen är därför schabloniserande eftersom den förmedlar en 
otidsenlig syn av könsroller. Den kan även anses vara kränkande eftersom framställningen 
förmedlar budskapet om att kvinnor skulle vara sämre än män vid användning av truckar.  

   
I ärende 1409-197 fann RO att en framställning var schabloniserande. Reklamen bestod av en 
banner med frågan ”Rot & Rut?” med tillhörande bild av en man och en kvinna. Kvinnan bar 
diskhandskar, förkläde och hade en skurhink vid sin sida. Mannen bar typiska arbetskläder och 
skyddshjälm. RO fann annonsen könsdiskriminerande och stred mot artikel 4 första stycket i 
ICC:s regler.  
      

Förevarande annons har valts med anledning av att vara schabloniserande och nedlåtande mot 
båda könen. Reklamen förmedlar en stereotyp bild av könsrollerna där kvinnan förväntas 
arbeta i hemmet och mannen med byggarbete och snickeri.  
 

I ärende 1508-140 beslutade RON att en annons från IKEA AB inte föll under kriterierna för 
könsdiskriminerande reklam. Reklamen bestod av ett uppslag i en IKEA-katalog. På bilderna 
fanns en flicka och en kvinna som gjorde olika kökssysslor i ett IKEA-kök. Anmälaren ansåg 
reklamen förstärka den kvinnliga könsrollen i hemmet. RON ansåg emellertid att resterande 
uppslag i katalogen inte förmedlade samma otidsenliga syn på könsroller och stred därför inte 
mot artikel 4 i ICC:s regler.  
 

Förevarande annons ansågs enligt anmälaren vara schabloniserande eftersom budskapet 
förstärkte den kvinnliga könsrollen. RON gjorde emellertid en helhetsbedömning av 
reklamen och ansåg att en ålderdomlig syn inte förmedlats. 
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4. Gällande rätt i Norge 

4.1 Lagtextens lydelse 
I Norge återfinns lagreglering mot könsdiskriminerande reklam i Lov (2009-01-09 nr. 02) om 
kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Formuleringen lyder: 
 
”§ 2. God markedsføringsskikk mv. 
Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Ved vurderingen legges det vekt 
på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk 
støtende virkemidler.  
 
Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med 
likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av 
en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.   
 
Ved vurderingen av om første eller annet ledd er overtrådt, legges det vekt på om 
markedsføringen, på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår 
som særlig påtrengende.” 

4.2 Markedsføringsloven 

4.2.1 Bedömning 
Den norska markedsføringsloven syftar, liksom den svenska, i första hand till att skydda 
konsumenter.149 Bestämmelsen är därför formulerad mot annonsörer och innebär att reklam 
ska utformas så att den 1) inte strider mot likabehandling mellan könen, 2) inte utnyttjar det 
ena könets kropp, 3) inte ger intryck av en nedvärderande eller stötande värdering av kvinnor 
eller män.150 Regleringen tar inte sikte på huruvida annonser kan uppfattas som pornografiska, 
oanständiga eller utmanande utan avgörande är vilken kvinno- eller manssyn reklamen 
uppvisar. Bedömningen ska därutöver göras objektivt, det vill säga hur reklam uppfattas och 
vad dess avsikt antas vara av gemene man. 151  Då bestämmelsen är motiverad ur 
jämställdhetssynpunkt, och inte ur konsumentekonomiskt intresse, finns anledning att nämna 
huruvida genomsnittskonsumenten ska läggas till grund för bedömningen. Reklam som antas 
vara könsdiskriminerande kan uppfattas olika av män och kvinnor. Den norska regleringen 
ger därför möjlighet att bedöma reklam utifrån hur den uppfattas av män respektive 
kvinnor.152  

4.2.2 Rekvisitet ”I strid med likeverdet mellom kjønne” 
Rekvisitet har stor räckvidd och stadgar huvudprincipen att jämställdhet eftersträvas. 
Bedömning sker med utgångspunkt i hur annonsen, med beaktande av rådande sociala 
värderingar, uppfattas av allmänheten.153 Syftet med rekvisitet är att motverka reklam som 
uppvisar nedvärderande stereotypa könsroller. Bland annat har reklam där män framställs som 
                                                
149 Ot. prp. nr. 57 (1971-1972), s. 5. 
150 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer, s. 41. 
151 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer s. 41. 
152 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer s. 42. 
153 Ot. prp. nr. 33 (1974-75), s. 43. 
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chefer och kvinnor som sekreterare fällts. Det finns emellertid visst utrymme för humoristiska 
framställningar som uppvisar stereotypa könsroller utan att vara nedvärderande.154 
      Vid bedömning läggs särskilt vikt vid hur kvinnor framställs till följd av att mannen 
traditionellt sett haft starkare position i samhället. Synsättet medför att det normalt krävs mer 
för att könsdiskriminering av män ska vara för handen.155 
 

Fallet MR-1998-20 rörde två annonser från Tele2 där en lättklädd man respektive kvinna 
syntes. I båda annonserna fanns text där det framkom att även om deras hjärna inte var det 
största organet, lyckades de sänka telefonräkningen. Forbrukerombudet 156  menade att 
avbildningen av kvinnan var könsdiskriminerande men inte avbildningen av mannen. 
Domstolen fann att trots annonsernas identiska utformning hade mannen traditionellt sett inte 
blivit utsatt för samma kroppsstereotypisering på bekostnad av intelligens som kvinnan. Enligt 
Markedsrådet hänförde avbildningen av mannens kropp snarare till stereotypen bodybuilder än 
till uppfattningen att män generellt anses mer ointelligenta. Den kvinnliga annonsen togs 
däremot inte upp till prövning. 

4.2.3 Rekvisitet ”Utnytter det ene kjønns kropp” 
Rekvisitet tar sikte på reklam med markant fokusering på ena könets kropp. Det är emellertid 
inte nakenheten som är avgörande utan sättet kroppen framställs på.157 De diskriminerande 
inslagen förstärks om kvinnan eller mannens pose eller klädsel saknar samband med 
marknadsförd produkt. Så är fallet vid stark kroppsfokusering och produkten i fråga endast 
syns i bakgrunden. Vid bedömningen läggs således stor vikt vid produktrelevans, särskilt 
problematiskt är underklädesreklam. Vad gäller sådan reklam för män anses även i detta 
sammanhang föreligga högre krav för könsdiskriminering.158 
 

MR 2001-16 berörde en utomhusreklam från H&M som visade fotomodellen Claudia Schiffer 
poserandes i underkläder. Det anfördes att reklamen var könsdiskriminerande och utnyttjade 
ena könets kropp som blickfång. Markedsrådet ansåg emellertid att hög produktrelevans 
förelåg. Det lades vikt vid att produkten inte visades i bakgrunden utan gavs central placering i 
annonsen. Reklamen ansågs därför inte könsdiskriminerande.  
 

Utöver avsaknad av produktrelevans är det otillåtet att utnyttja kroppar som blickfång. 
Enligt förarbetena innebär utnyttjandet att kroppen ges framträdande fokusering. I 
förarbetena uttalades exempelvis fokusering på utvalda delar av kvinnokroppen. Kroppen 
används då för att skapa uppmärksamhet på sätt som skadar den mänskliga värdigheten. 
Rekvisitet hade tidigare utgångspunkt i kvinnors ställning men senare kom även mäns 
ställning att beaktas.159 
 

MR-1998-23 gällde två annonser i en kampanj från Dolly Dimples Pizza. I ena annonsen 
visades en kvinna delvis täckt av pizza, i den andra en avklädd man också täckt av pizza. I 

                                                
154 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer s. 43. 
155 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer s. 42. 
156 Norges motsvarighet till KO. 
157 Boe, NIR 1980, s. 315. 
158 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer s. 43. 
159 Ot. prp. nr. 70 (1995-1996), s. 17. 
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förevarande fall fanns över huvud taget ingen produktrelevans. Domstolen ansåg i kvinnans 
fall att hennes kropp använts enbart som blickfång. Annonsen med mannen friades dock 
med motiveringen att bestämmelsens syfte först och främst var att motverka kvinnlig 
könsdiskriminering.  

4.2.4 Rekvisitet ”Gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av mann eller 
kvinne” 
Rekvisitet tar sikte på reklam som ger intryck av nedsättande eller stötande värdering av män 
eller kvinnor. Avgörande vid bedömning är hur allmänheten uppfattar könsrollerna. För att 
reklam ska anses direkt nedsättande ska till exempel kvinnor reduceras till ett sexobjekt för 
män.160 Förnedrande framställningar som tillskriver ena könet egenskaper strider mot detta 
kriterium. Det närmare innehållet i rekvisitet lämnades vidare till praxis. 
 

MR 1981-10 rörde reklam på en tändsticksask för restaurangen och nattklubben Jegerhallen. 
På asken syns en jägare med gevär i handen med texten ”Jegere og småvilt møtes på 
Jegerhallen.”. Forbrukerombudet anförde att reklamen uppfattas som mannen är jägaren och 
kvinnor småviltet som jagas. Domstolen ansåg att ”jegere” och i synnerhet ”småvilt” 
refererade till män respektive kvinnor. Markedsrådet ansåg texten nedvärderade kvinnor till 
jaktbyte för män och att det inte var förenligt med bestämmelsen. 

 
Att kvinnor framställs som jaktbyten till män ansågs således nedvärderande. Som ytterligare 
exempel angavs i förarbetena då otekniska män framstår som roliga samtidigt som kvinnor i 
samma annons som dumma.161 Vad gäller stötande framställningar anses bilder på lättklädda 
eller avklädda människor inte per automatik stötande.162 
 

I MR-1997-15 visades en man i en reklamfilm iklädd enbart jacka och byxor promenera till en 
bensinmack och köpa färskt bröd för att överraska sin fru med frukost på sängen. Väl hemma 
gick mannen in i sovrummet där han fann sin fru med en annan man. Det anfördes att 
reklamen nedvärderade mannen, både personligt och den mänskliga värdigheten. 
Markedsrådet ansåg att reklamen inte var stötande och handlingen anspelade på en komisk 
vardagssituation. Mannens kropp utnyttjades inte på ett stötande sätt och framställdes inte 
heller som ett sexobjekt.  

4.3 Konstitutionella hinder i norsk rätt 
Spörsmålet huruvida de kommersiella framställningarna skulle omfattas av samma skydd som 
icke-kommersiella utreddes år 1997.163 Norge hänvisar till praxis från Europadomstolen som 
menar att kommersiella framställningar omfattas av artikel 10 EKMR. Artikeln är 
implementerad i 100 § st. 2 grunnloven och utformad på liknande sätt.164 Regleringen ger 
möjlighet att inskränka yttrandefriheten i särskilda fall. Dessa inbegriper skäl som allmän 
hälsa eller moral, säkerhet eller övriga skäl som anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.  

                                                
160 Boe, NIR 1980, s. 318. 
161 Ot. prp. nr. 33 (1974-1975), s. 44. 
162 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer s. 44. 
163 Se NOU 1999:27. 
164 Lunde, Mestad, Michaelsen, Markedsføringsloven: med kommentarer, s. 30. 
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     Det politiska partiet Høyres stortingsgruppe var emot lagstiftning på området och hävdade 
att yttrande- och tryckfriheten stod över eventuell reglering mot könsdiskriminerande reklam. 
Partiet fann ingen anledning att reglera starkare förbud mot könsdiskriminering i reklam när 
det likväl sker i tryckt skrift. Departementet framhöll emellertid reglering nödvändig och 
godtog inte partiets invändning. Departementet betonade att könsdiskriminerande 
framställningar i tryckt skrift förvisso var lika förkastlig som framställningar i reklam. 
Invändningarna var emellertid inte tillräckliga för att avstå reglering. Reklam ansågs till viss 
del skyddsvärd men skulle inte åtnjuta grundlagsskydd. Yttrandefriheten var därför inte något 
hinder för reglering mot könsdiskriminerande reklam. Förbudet blev stadgat i 2 § 
markedsføringsloven, generalklausulens andra stycke.165  
     I förarbetet till 2 § markedsføringsloven uttalas att skäl saknas ur yttrandefrihetssynpunkt 
att marknadsförare förhindras använda könsdiskriminerande framställningar i reklam. 
Däremot finns tydliga politiska intressen bakom förbudet vilket innebär att vid skildringar av 
förhållandet mellan könen måste marknadsförare förhålla sig till ett synsätt som accepterats 
av politiska majoriteten. Utredningen menar emellertid att det följer av demokratiska skäl att 
förbjuda åsikter och framställningar som majoriteten förkastar. Att inskränka yttrandefriheten 
för könsdiskriminerande reklam bör vara legitimt då syftet motverkar ojämställdhet. 
Utredningen tydliggör dock att sådana förbud som omfattar yttranden utöver kommersiella 
framställningar strider mot grunnloven.166  
  

                                                
165 Ot. prp. nr. 1 (1977-1978), s. 15. 
166 NOU 1999:27, s. 210. 
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5. Analys 

5.1 Det finns konstitutionella hinder som omöjliggör lagstiftning mot 
könsdiskriminerande reklam  

5.1.1 Argument som stödjer verifiering 
Som tidigare nämnt kan tryck- och yttrandefrihet inskränkas med anledningar som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle. I KU:s utredning anförs att grundlagsändring krävs 
för att förbjuda könsdiskriminerande reklam.167 Att inskränka friheten med anledning av 
könsdiskriminerande reklam torde emellertid vara oproportionerligt. Det kan ifrågasättas om 
grundlagsändring medför proportionerligt resultat jämfört med lagstiftning. 
Konsumentpolitiska kommittén menade att förbud inte medför att marknadsförare slutar med 
könsdiskriminerande reklam, utan att det snarare handlar om att ändra människors åsikter och 
värderingar. Det främsta alternativet angavs vara debatter och opinionsbildningar. Detta torde 
vara indikation att grundlag inte borde inskränkas med enkelhet och där andra åtgärder är att 
föredra.  
    Det torde vidare vara möjligt att skilja schabloniserande respektive kränkande reklam. De 
kränkande och objektifierande framställningarna bör enklare kunna förbjudas utan 
grundlagshinder. Schabloniserande reklam är svårbedömd då den kan anses uttrycka 
personliga åsikter i högre grad. Det föreligger större komplexitet i form av budskap om 
könsroller, normer och sociala konstruktioner varför förbud mot detta blir svårmotiverat med 
hänsyn till TF:s syfte. Det medför vidare problematik i tillämpningen då denna till viss del 
skulle bygga på subjektiva värderingar. Vid svårigheter att uppställa objektiva krav på 
subjektiva problem hotas rättsäkerheten. Studier visar att det finns svårigheter att bedöma 
reklam utan godtycke.168 Krasst sett medför detta att lagstiftaren reglerar vilka åsikter som 
accepteras i marknadsföring. Föreskrivna åsikter skulle baseras på rådande samhällsklimat 
som hela tiden förändras. Det medför minskad förutsebarhet som inte är önskvärt i 
rättssystemet.   
     Det går vidare att ifrågasätta de utredningar som hänvisar till alkohol- och 
tobakslagstiftningen.169 Faktum är att inskränkningar gjorts av yttrandefriheten på grund av 
alkohol och tobak. Däremot kan det ifrågasättas om jämförelsen är adekvat eftersom alkohol- 
och tobaksreklam avser farliga varor medan könsdiskriminerande reklam avser budskap i 
framställningar.  

5.1.2 Argument som stödjer falsifiering 
Av tidigare utredningar framgår att problematik och komplexitet föreligger på området. 
Könsdiskriminerande reklam har ansetts vara en form av åsiktsspridning vilket även är ett av 
grundlagarnas primära skyddssyften.170 Argumentationen som framförts att lagstiftning mot 
könsdiskriminerande reklam inte är möjlig på grund av konstitutionella hinder är dock inte 
felfri.  

                                                
167 SOU 2008:5, s. 44. 
168 Konsumentverket: Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam: utvärdering av 
verksamheten 1989-1995, s. 22. 
169 Se avsnitt 3.6. 
170 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 
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    I svensk lagstiftning förefaller att vissa kommersiella framställningar grundlagsskyddas. I 
utredningen om könsdiskriminerande reklam 171  framgick att den måste anses ha rent 
kommersiellt syfte, vilket egentligen inte ska grundlagsskyddas. 172  Lagstiftaren verkar 
emellertid anse att könsdiskriminerande reklam har skyddsvärt budskap, eftersom den trots 
allt omfattas av skyddet. Det medför att könsdiskriminerande reklam hamnar i en gråzon som 
omfattas av grundlagsskyddet enbart på grund av könsdiskriminerande inslag.173 Lagstiftaren 
ger antydan om att könsdiskriminerande reklam kan räknas som ”blandade meddelanden” 
med såväl kommersiellt inslag som skyddsvärt budskap.174 Detta resonemang är dels ologiskt 
eftersom diskriminering inte torde vara skyddsvärt. Dels problematiskt, då det ger indikation 
till allmänheten att diskriminering är accepterat. Förevarande resonemang tyder även på att 
ämnet undviks och ger indikation om ovilja hos lagstiftaren. Vidare har de analyser av 
utredningar på området i förevarande uppsats oundvikligen lett till att resonemanget 
bekräftats ytterligare.  
     I SOU 1983:70 diskuterades var gränsen för ”blandade meddelanden” bör dras. Det 
menades att samhällets önskemål måste vägas in gällande lagreglering av kommersiella 
meddelanden även i andra hänseenden än konsumentintresset. De exempel som presenterades 
i utredningen var integritetsskyddet för namn och bild i reklam och könsdiskriminerande 
reklam.175 Lagen om namn och bild i reklam trädde ikraft redan på 70-talet och trots att drygt 
fyrtio år passerat härefter har ingen utredning gällande könsdiskriminerande reklam lett till 
lagstiftning. Utredningar gällande TF och YGL ger sällan någon förklaring till yttrandefrihet i 
förhållande till könsdiskriminerande reklam. Det framställs emellertid ofta förklaringar 
gällande yttrandefrihet i förhållande till alkohol- och tobaksreklam.176 Flertalet utredningar 
har gjorts gällande problematiken kring könsdiskriminerande reklam, men faktum kvarstår att 
utredningar kring yttrandefrihet inte sällan undviker frågan. 177 Den mest ingående och 
radikala utredningen 178  som gjorts blev avvisad med det formella argumentet att 
yttrandefriheten omöjliggör lagreglering.179 
    Avsaknad av lagstiftning är vidare anmärkningsvärt i förhållande till bland annat 
brottskatalogen som föreskrivs i kap. 7 TF.180 I denna stadgas bland annat förbud mot hets 
mot folkgrupp. Lagstiftaren markerar således att hets mot folkgrupp inte är accepterat i 
samhället. Problematik uppstår härvid eftersom könsdiskriminerande reklam inte förbjudits 
och därmed ger indikation om att det är accepterat.   
    Av utredningen som presenterades av Civildepartementet år 1990 framgick förslag att 
lagreglera könsdiskriminerande reklam i särskild lag som hänvisar till MFL. 181 

                                                
171 SOU 2008:5. 
172 Se avsnitt 3.1. 
173 SOU 2008:5, s. 227. 
174 Se avsnitt 2.1.2. 
175 SOU 1983:70, s. 350. 
176 Se t.ex. SOU 1983:70, prop. 1990/91:64 och prop. 1975/76:204. 
177 Se avsnitt 3.7. 
178 SOU 2008:5. 
179 Svensson, Edström, TfR 2014, s. 499. 
180 Se avsnitt 3.1. 
181 Civildepartementet: Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam (MA 581/89). 
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Könsdiskriminering skulle då angripas på liknande sätt som alkohol- och tobaksreklam.182 Det 
förefaller anmärkningsvärt att yttrandefriheten får inskränkas för att tillgodose åtgärder som 
är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, i enlighet med både RF och EKMR.183 Strävan 
efter jämställdhet torde vara en godtagbar anledning. Det faktum att denna typ av 
inskränkning tidigare gjorts i alkohol- och tobakslagstiftningen och lag om namn och bild i 
reklam gör resonemanget ännu mer anmärkningsvärt. Tidigare argument att alkohol- och 
tobaksreklam förbjuder en vara och könsdiskriminerande reklam förbjudet budskap torde trots 
allt inte vara legitimt. Faktum kvarstår att inskränkning av yttrandefriheten fortfarande gjorts 
vilket torde innebära att konstitutionella hinder inte omöjliggör lagstiftning.  
 
5.1.2.1 Yttrandefrihet mot jämställdhet  
På både nationell och internationell nivå råder skyldigheter och åtaganden för att främja 
jämställdhet i samhället.184 Bland annat finns bestämmelser i arbetslagstiftningen att det inte 
är tillåtet med särbehandling på grund av kön.  I arbetslivet finns stort skydd med en 
tillsynsman för de som blivit diskriminerande på grund av kön. Det är därför anmärkningsvärt 
att förslag på lagstiftning blivit avfärdat med tanke på strävan efter jämställdhet. Inom övriga 
områden förefaller det självklart att könsdiskriminering inte tillåts men könsdiskriminerande 
reklam har emellertid inte ansetts lika väsentlig att reglera. Det menades i SOU 2008:5 att det 
direkt stötande med diskriminerande reklam är kränkande behandling av människor för 
kommersiella syften.185 Jämställdhet föreskriv inte minst i EU-rätten, utan även i grundlagen, 
och dess innebörd borde därför vara väsentlig i förhållande till rättsskällelärans hierarkiska 
ordning.186 Lagstiftaren verkar emellertid inte anse detta lika skyddsvärt som yttrandefriheten. 
   Vidare ställer vi oss frågan om diskrimineringsförbud är, eller borde vara, en negativ eller 
positiv rättighet.187 Som nämnt har Sverige jämställdhetsmål för både formell och verklig 
jämställdhet i RF. För närvarande råder dessvärre varken formell eller reell jämställdhet på 
området för könsdiskriminerande reklam då det varken är lagstiftat eller finns andra mål för 
att motverka detta. 
 
5.1.2.2 Konsumentbegreppet  
Det kan vidare ifrågasättas varför könsdiskriminerade personer inte anses vara 
konsumenter.188 Spörsmålet härrör från MD:s uttalande i MD 1976:8. Framställningen ansågs 
förvisso vara diskriminerande mot kvinnan men MFL skyddar enbart konsumenter och kan 
således inte angripa sådan reklam.189 Resonemanget förefaller tämligen märkligt då MFL 
hänvisar till ICC:s grundregler för reklam, vilka som tidigare nämnt innehåller reglering av 
könsdiskriminerande reklam. Detta tyder på att det inte enbart borde vara en viss grupp 
konsumenter som skyddas av MFL. Som tidigare framgått har marknadsföring både kortsiktig 

                                                
182 Se avsnitt 3.6. 
183 Se avsnitt 3.6. 
184 Se avsnitt 3.4. 
185 Se avsnitt 3.7.3. 
186 Se avsnitt 1.4.2. 
187 Se avsnitt 3.4. 
188 Svensson, Edström, TfR 2014, s. 500. 
189 Se avsnitt 3.5.2. 
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och långsiktig påverkan på människor.190 Dess avsikt är att ändra köpbeteenden och bidrar 
även med samhällsideal och upprätthållande av stereotyper. Detta drabbar såväl enskilda 
personer som framställts i reklamen, de som diskrimineras av innehållet i reklamen och 
resterande konsumenter i samhället. Förevarande marknadsföring torde inte vara vilseledande 
eller stötande i den mening som konsumenter skyddas mot idag, men det går att diskutera 
huruvida skyddet ska utökas. MFL:s grundläggande syfte är just att skydda konsumenter mot 
otillbörlig marknadsföring. Det kan därför ifrågasättas varför diskriminering faller utanför 
skyddet. 
    Av detta följer det resonemang som fördes i en utredning år 1994 där möjligheten att tolka 
in könsdiskriminerande reklam i generalklausulen öppnades upp.191 Könsdiskriminerande 
reklam skulle således bedömas på samma sätt som vilseledande och stötande reklam. Som 
torde framgått är uppfattningen att könsdiskriminerande reklam inte enbart drabbar den 
person som diskrimineras i framställningen, utan även resterande som tar del av reklamen. 
Därav torde möjlighet finnas att utvidga MFL:s skyddsområde att omfatta samtliga 
konsumenter samt att utöka otilbörlighetsgrunderna. Därmed skulle könsdiskriminerande 
reklam kunna tolkas och bedömas med hjälp av generalklausulen. Transaktionstestet har 
emellertid krav på att marknadsföringen i märkbar mån sannolikt påverkar konsumenten att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det kan medföra att könsdiskriminerande reklam ändå inte 
kan angripas eftersom framställningen inte enbart kräver könsdiskriminering. 
Transaktionstestet är emellertid relativt urvattnad och omöjliggör inte den praktiska 
tolkningen genom generalklausulen.192 

5.2 Norges lagreglering mot könsdiskriminerande reklam visar att 
yttrandefriheten inte nödvändigtvis är något hinder för lagstiftning på 
området        

5.2.1 Argument som stödjer verifiering 
Sveriges yttrandefrihet får anses mer långtgående än Norges då Sveriges långvariga tradition 
på området är unik. Det är förvisso inte önskvärt att inskränka grundläggande demokratiska 
idéer men det kan anses motstridigt att Sverige inskränker yttrandefriheten i vissa 
hänseenden, men inte i andra. Befolkningens hälsa anses skyddsvärd ur ett alkohol- och 
tobaksperspektiv, men inte ur ett diskrimineringsperspektiv. Förarbeten till alkohol- och 
tobakslagarna samt lagen om namn och bild i reklam förmedlar att inskränkning av 
yttrandefriheten inte sker med enkelhet, utan ingående utredningar vidtagits. Faktum kvarstår 
dock att inskränkningar i slutändan varit möjliga.193  
    Som framgått ser den nationella lagstiftningen annorlunda ut jämfört med Sveriges, men 
såväl Norge som Sverige har införlivat EKMR. Norge har i utredningen gällande 
könsdiskriminerande reklam hänvisat till artikel 10 EKMR. Artikeln omfattar inskränkningar 
av yttrandefriheten som är nödvändiga för skydd av bland annat hälsa och moral. Med denna 
hänvisning som grund tolkas inskränkningen som förbud mot könsdiskriminerande reklam 
innebär får göras utan inskränkning av de mänskliga rättigheterna. Intressant är att artikel 14 
                                                
190 Se avsnitt 2.2.2. 
191 Ds. 1994:64. 
192 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 84. 
193 Se prop. 1978/79:2 och prop. 2003/04:161. 
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EKMR stadgar förbud mot könsdiskriminering. Det innebär således att inte behöva 
könsdiskrimineras är en mänsklig rättighet vilket lagstiftaren verkar ignorera.194 
    Ytterligare en demokratisk idé Norge valt att beakta är att förbjuda fenomen som 
majoriteten förkastar. Norge ansåg att det ligger inom ramen för det demokratiska samhället 
att förbjuda könsdiskriminerande framställningar. Det kan ifrågasättas varför det inte följer av 
den svenska demokratiska föreställningen att göra likadant.  Inte minst bör Sverige, precis 
som Norge, kunna hänvisa till begränsningarna som artikel 10 EKMR möjliggör. Trots att 
Sverige valt att utöka EU:s yttrandefrihet finns gränser för när yttrandefriheten riskerar att 
missbrukas och oundvikligen måste inskränkas. Det torde vara orimligt att 
könsdiskriminerande framställningar ännu ligger inom det svenska demokratiska samhället att 
skyddas. 
    Den norska markedsføringslovens syfte är liksom den svenska att skydda konsumenter. 
Norge ansåg emellertid att lagen kunde omfatta könsdiskriminerande reklam utan hinder för 
lagens fundamentala skyddsobjekt. Det har tidigare diskuterats varför inte personer som 
utsätts för kränkande framställningar i Sverige ska räknas som konsumenter. Att den norska 
markedsføringslovens syfte är densamma som den svenska medför möjligheter för Sverige att 
utöka konsumentbegreppet. Norges bestämmelse är ytterligare exempel på att begreppet utan 
större problem kan innefatta personer som könsdiskriminerats. Faktum är att norska 
förarbeten inte lyfter upp konsumentbegreppet som ett problem.195 
    Att den norska regeringen valt att lagstifta om könsdiskriminerande reklam får anses som 
ett erkännande för kvinnors rättigheter. Det politiska partiet Høyres stortingsgruppe 
ifrågasatte rimligheten att inskränka diskriminerande framställningar i reklam när det likväl 
sker i tryckt skrift. Det förefaller emellertid befogat att inskränka framställningar i reklam då 
fenomenet verkar för att påverka beteenden. Icke-kommersiella framställningar har möjligen 
inte samma aggressiva och påträngande metoder där lagstiftning krävs för att skydda svagare 
part. Norges lagreglering tillsammans hänvisningen till EKMR indikerar emellertid att Norges 
politiker och lagstiftare har annan uppfattning om könsdiskrimineringens konsekvenser i 
samhället. De tycks anse att könsdiskriminerande reklam är omoralisk och att dess 
konsekvenser inte är önskvärda. Diskriminerings- och jämställdhetsperspektivet synes ha 
större tyngd i Norge än vad den ges i Sverige. 

5.2.2 Argument som stödjer falsifiering 
I argumentationen huruvida Sverige kan implementera den norska lösningen framhävs ofta 
argumentet att yttrandefriheten är primär.196 Sveriges yttrandefrihet i jämförelse med Norges 
är mer långtgående och unik i sin utformning. Med beaktande av den svenska 
yttrandefrihetens långa tradition är det befogat att Sverige har svårigheter att införa sådan 
lagstiftning. Att Norges yttrandefrihet inte är lika stark medför troligen att landet undkommit 
liknande grundlagskrock. 
     Det finns betydande skillnader i ländernas lagstiftning vilket medför svårigheter för 
Sverige att efterlikna norska lagstiftningen, bland annat finns skillnad i bedömningen om 
genomsnittskonsumenten. Bedömningen generaliseras inte såsom i Sverige vilket medför att 

                                                
194 Se avsnitt 3.5. 
195 Se Ot. prp. nr. 33 (1974-1975). 
196 Se avsnitt 3.7. 
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genomsnittskonsumenten kan grunda sig i könet som diskrimineras. Alternativet förefaller 
emellertid svårtillämpat i svensk rätt. Att särskilja män och kvinnor kräver inte minst 
proportionella åtgärder i RF. I Sverige torde genomsnittskonsumenten utgå från varans 
beskaffenhet, således vilken konsument som rimligen köper marknadsförd produkt. I Norge 
verkar bedömningen istället ta sikte på marknadsföringen, det vill säga den uppfattas av 
konsumenten. Det föreligger således problematik om MFL:s bedömning av 
genomsnittskonsumenten skiljer sig beroende på tillämpad bestämmelse. 
    Ytterligare skillnad är att Norge ställer högre krav på könsdiskriminering av män. 
Anledningen är samhällets patriarkala struktur och kvinnors sämre position. Förevarande 
synsätt i RO:s beslut tycks inte föreligga och det kan utläsas att samma krav uppställs för 
diskriminering av män som för kvinnor.197 Att synsättet inte är densamma är särskilt tydligt i 
ärende 1306-100, där reklam trots humoristisk framställning ansågs framställa mannen som 
sexobjekt. I Norge kan som nämnt samma annons bedömas olika beroende på vilket kön som 
framställs.198 Det framgår vidare att Norges lagstiftning verkar för både formell och reell 
jämställdhet på området. Fördelen med att kraven för kvinnor ställs lägre är att det förbättrar 
kvinnors ställning i samhället genom att de könsdiskriminerande framställningarna mot 
kvinnor minskar. Det föreligger dock problematik i Markedsrådets tolkning av 
könsdiskriminering. 199  Trots den patriarkala strukturen i samhället torde det inte vara 
anledning nog att acceptera könsdiskriminering av män men inte av kvinnor, i syfte att uppnå 
jämställdhet. Reell jämställdhet kan uppnås utan förevarande särbehandling eftersom förbud 
mot könsdiskriminerande reklam motverkar upprätthållandet av sociala konstruktioner och 
könsroller. 
    Norges yttrandefrihet var förvisso inte något hinder för lagstiftning, men bevisar inte att 
Sveriges yttrandefrihet kan inskränkas på samma sätt. Detta mot bakgrund av olikheterna i 
ländernas lagstiftning. 

5.3 Lagstiftning på området kan leda till negativa samhälleliga 
konsekvenser 

5.3.1 Argument som stödjer verifiering 
En samhällelig fördel med självreglering är att privatpersoner ges möjlighet att anmäla 
könsdiskriminerande reklam. I MFL finns som nämnt begränsningar i talerätten hos MD.200 
RO prövar samtliga anmälningar och är som huvudregel gratis, vilket har fördelar jämfört 
med process i MD. År 2015 fick RO totalt in 280 stycken anmälningar varav 106 stycken 
berörde könsdiskriminerande reklam.201 Markedsrådet har sedan år 2008 prövat två fall av 
könsdiskriminerande reklam. 202 Med MD som dömande instans krävs talerätt vilket är 
svåruppnått ur ett konsumentperspektiv. Därutöver tillkommer lång handläggningstid i MD 
som medför att reklamkampanjer troligen är över vid tidpunkten för domstolsbeslutet. 
Förvisso saknas betydelse för bedömningen om reklamen är nedplockad men uppmärksamhet 

                                                
197 Se även bl.a. ärende 1412-301 och 1505-69. 
198 Se avsnitt 4.2. 
199 Se t.ex. MR-1997-15 och MR-1998-23. 
200 Se avsnitt 3.5.4. 
201 www.reklamombudsmannen.org (2016-05-01). 
202 Se MR-2013-1116 och MR-2015-309. 
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kring ärenden avtar med tiden och samtidigt finns ingen praktisk betydelse att förbjuda 
nedplockad reklam. RO:s effektivitet ger möjlighet att skapa negativ uppmärksamhet kring 
kampanjer och utöva påtryckning mot företag. Utöver effektiviteten är förfarandet förenklat. 
Handläggningstiden är kort och anmälan sker via formulär på RO:s webbsida. Det ter sig 
fördelaktigt att konsumenter slipper juridiska svårigheter i MD och snabbt kan få besked 
huruvida reklam är könsdiskriminerande.         
    Rättslig reglering medför därutöver risk för lagstiftaren att hamna efter då marknadsförare 
ständigt hittar nya vägar för reklam. Lagstiftningsinstrumentet används ofta ad hoc och 
inträder som en reaktion på uppkomna samhällsproblem.203 RO torde därför kunna anpassa 
sig bättre efter rådande samhällsutveckling på ett sätt lagstiftning inte kan. Det medför att 
glappet mellan samhällsproblem och lagstiftning inte uppstår i samma grad. 
    I utredningen SOU 2008:5 uttalades att dåvarande ERK:s verksamhet204 inte hade de 
sanktionsmöjligheter som krävs för att stoppa könsdiskriminerande framställningar. Bland 
annat påpekades att företag varken bemötte eller rättade sig efter beslut.205 Vid lagstiftning är 
det emellertid svårt att se hur sanktionsmöjligheterna förbättras. Svagheten med vite som 
sanktionstyp är att det ekonomiska straffet aldrig verkställs om företag väljer att följa beslutet. 
Situationen blir således oförändrad vid lagstiftning på området och det kan ifrågasättas om det 
är proportionerligt att inskränka yttrandefriheten där sanktionsåtgärderna endast marginellt 
förbättras. Förslagsvis kan RO istället utdöma avgift till företag som inte följer beslut. 
Eventuellt kan avgiften angripa oseriösa företag och på samma sätt som lagstiftning utöva 
ekonomisk påtryckning, samtidigt hålls lagstiftaren utanför. 

5.3.2 Argument som stödjer falsifiering 
Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är en stark markering att samhället inte 
accepterar ett ojämnställt samhälle. 206  Lagstiftning framgår därutöver vara ett av 
genusrättsvetenskapens främsta verktyg i syfte att öka jämställdheten.207 I propositionen till 
diskrimineringslagstiftningen diskuterades rättens normerande verkan och blev senare det 
främsta skälet till lagstiftning.208 Det kan således framhäva samhällets värderingar och 
påskynda utvecklingen i önskad riktning.209 
    Nackdelen med RO:s verksamhet är att kontrollmöjligheter saknas. Då RO är en stiftelse 
kan handlingar inte bli offentliga vilket medför minskad insyn för allmänheten vilket leder till 
bristfällig rättssäkerhet. RO har inga formella krav på objektiv bedömning vilket ytterligare 
kan skada rättssäkerheten. Eva Maria Svensson är av åsikten att samhället måste ges tillgång 
till avgöranden från självreglerande organ.210 Enligt Per Molander bör tydliga juridiska 
riktlinjer om rättsäkerhet och likabehandling utformas hos självreglerande organ.211 Bristen är 

                                                
203 Josefsson, SvJT 2001, s. 207. 
204 Idag RO:s verksamhet. 
205 SOU 2008:5, s. 214. 
206 Konsumentverket: Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam: utvärdering av 
verksamheten 1989-1995, s. 24. 
207  Se avsnitt 1.4.5. 
208 Prop. 2007/08: 95, s. 79. 
209 Prop. 1993/94:101, s. 36. 
210 Josefsson, SvJT 2001, s. 215. 
211 Josefsson, SvJT 2001, s. 215. 
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därutöver begränsade överprövningsmöjligheter. RO:s beslut kan överklagas till RON, vars 
beslut därefter inte kan överklagas. Ärenden från nämnden är komplicerade och kräver viss 
utredning och att dessa som huvudregel inte kan överklagas är problematiskt med hänsyn till 
ärendets komplexitet. Finns varken krav på objektivitet eller riktlinjer om rättssäkerhet 
riskerar självreglerande organ att tappa trovärdighet. 
     Som tidigare nämnt saknar RO möjlighet att utdöma sanktioner till företag som inte följer 
beslut. De rättsligt stadgade sanktionerna får anses ha betydligt högre preventivt 
samhällsvärde vilket finner stöd i det ovan redogjorda för rättens normerande verkan. Att 
RO:s sanktionsmöjligheter inte är tillräckliga belyses då företag blir anmälda flertal gånger. 
Bland annat har företaget AB Tylösands Havsbad som driver Hotel Tylösand blivit fällda för 
könsdiskriminerande reklam vid tre tillfällen med liknande framställning varje gång.212 
Klädföretaget New Yorker Sverige KB fälldes för könsdiskriminerande reklam i augusti år 
2015 för att ett halvår senare bli fällda för annan reklam med liknande innehåll.213 Vid 
lagstiftad sanktion torde motivationen att inte producera könsdiskriminerande reklam öka då 
ekonomiska konsekvenser aktualiseras.  
     Förutom de rent biologiska skillnaderna kan inte studier bevisa att det föreligger faktiska 
skillnader mellan kvinnor och män.214 Sociala normer inkräktar i människors liv i form av 
reklam och påverkar genom viljan att passa in. Problemet är att det uppvisade budskapet 
enbart är sociala konstruktioner. Det finns således inget naturligt som gör att vi passar in i 
föreställningarna av vad som anses manligt respektive kvinnligt. Det torde därför tämligen 
självklart att alla inte kan passa in i normerna. Föreställningarna som förmedlas är inte 
tidsenliga och Sverige har kommit längre i strävan efter jämställdhet än de budskap som 
förmedlas genom marknadsföring.215 Att använda könsdiskriminerande budskap i reklam 
bidrar även till upprätthållandet av dessa konstruktioner och normer, vilket inte är önskvärt.  
     Som nämnt har inskränkningar av yttrandefriheten gjorts med anledning av folkhälsan och 
den enskildes integritet. 216  Det nämns i utredningarna till alkohol- och tobakslagarna 
respektive till lagen om namn och bild i reklam att yttrandefriheten kan insänkas för att 
skydda enskilda. Vad som inte framgår är varför könsdiskriminerande reklam inte räknas som 
folkhälsoproblem. Forskning visar att reklam bidrar till upprätthållandet av könsroller och 
ojämställdhet, som i sin tur påverkar samhället negativt. 217  Konsekvenserna av 
könsdiskriminerande reklam torde föranleda psykisk ohälsa och bör därför räknas som 
folkhälsoproblem. Det framhävs emellertid i förarbetet att beteckningen kroppslig hälsa 
främst syftar till att kunna lagstifta mot alkohol- och tobaksreklam och att psykisk ohälsa inte 
inbegrips i förevarande begrepp.218 Resonemanget ger intrycket att lagstiftaren anser den 
kroppsliga hälsan, således den fysiska, viktigare att skydda än den psykiska hälsan. 

                                                
212 Se ärende 1101-18, 1506-104 och 1509-142. 
213 Se ärende 1505-69 och 1511-229. 
214 Se avsnitt 2.4. 
215 Se avsnitt 3.4. 
216 Se avsnitt 3.6.  
217 Se avsnitt 2.4. 
218 SOU 1983:70, s. 298. 
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6. Slutsats  

6.1 Inledning 
Vid uppsatsskrivandets början var vår uppfattning att könsdiskriminerande reklam inte kunde 
lagregleras. Vi hade föreställningen att oproportionerlig inskränkning av yttrandefriheten 
krävdes. Lagstiftning skulle dessutom inte förhindra könsdiskriminerande reklam eftersom 
människors värderingar inte ändras med en handvändning. Föreställningen och åsikten har 
sedermera successivt ändrats. Till en början är vi fortfarande av samma uppfattning gällande 
svårigheten att ändra människors värderingar. Däremot tror vi att lagstiftningens normerande 
verkan medför ändringar med tiden. Vi ansluter oss vidare till resonemanget att lagstiftning är 
genusrättsvetenskapens främsta verktyg. Uppsatsarbetet har inneburit analys av flertalet 
utredningar om könsdiskriminerande reklam i syfte att söka utreda de eventuella hinder som 
omöjliggör lagstiftning. Läsningen har emellertid inte lett till att vår uppfattning om 
konstitutionella hinder bekräftats. 

6.2 Tesernas falsifiering eller verifiering   
Uppsatsens första tes är “Det finns konstitutionella hinder som omöjliggör lagstiftning mot 
könsdiskriminerande reklam.” Av ovan redogjorda argument förefaller hur konstitutionella 
hinder försvårar lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Klart är att oenighet finns 
bland politiker och lagstiftaren om vilka skyddsintressen som är primära. Att konstitutionella 
hindren omöjliggör lagstiftning kan emellertid ifrågasättas. De framställda resonemangen ger 
anledning att betvivla att lagstiftning på området inte kan genomföras. Det är enligt vår 
mening anmärkningsvärt att argumentationen över huvud taget grundar sig i TF och YGL. 
Den könsdiskriminerande reklamen ska inte skyddas av grundlagarna, inte minst då 
kommersiella budskap som huvudregel inte omfattas av skyddet. Att könsdiskriminerande 
framställningar uttrycker åsikter värda att skydda framstår som orimligt med beaktande av 
TF:s syfte.  Vi anser att alkohol- och tobakslagen är exempel där yttrandefriheten kan 
inskränkas av demokratiska skäl. Det synes märkligt att diskriminerande framställningar 
accepteras och jämställdhet åsidosätts till förmån för missbrukad yttrandefrihet. Med grund i 
ovan anfört är förevarande tes falsifierad.   
     Den andra tesen för framställningen lyder ”Norges lagreglering mot könsdiskriminerande 
reklam visar att yttrandefriheten inte nödvändigtvis är något hinder för lagstiftning på 
området”. Trots nationella skillnader i lagregleringen är Norges lösning bevis på att 
könsdiskriminerande reklam kan förbjudas utan oproportionerlig inskränkning av 
yttrandefriheten. Resonemanget fallerar inte trots att Sverige valt att ha mer långtgående 
yttrandefrihet eftersom rent kommersiella framställningar inte omfattas av grundlagsskyddet, 
oavsett könsdiskriminerande inslag. Hänvisningen till artikel 10.2 EKMR är stark indikation 
på att lagstiftning är möjlig utan inskränkning av de mänskliga rättigheterna. Vidare anses 
norska konsumentskyddet även omfatta samtliga konsumenter. Bevisligen kan således MFL:s 
skydd utvidgas utan att strida mot det fundamentala syftet. Det faktum att Norge har 
lagreglerat området och dessutom gör skillnad på kvinnor och män i syfte att uppnå reell 
jämställdhet tyder på att de kommit längre i strävan efter ett jämställt samhälle. Vi är av 
uppfattningen att denna tes verifierats med grund i ovan anfört.   
    Uppsatsens tredje tes är ”Lagstiftning på området kan leda till negativa samhälleliga 
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konsekvenser”. Det kan antydas att samhället påverkas negativt av könsdiskriminerande 
framställningar genom dess normerande verkan av sociala konstruktioner. De bidrar inte 
minst till upprätthållandet av konstruerade könsroller. Att lagstifta mot könsdiskriminerande 
reklam är en betydande samhällsmarkering som ger indikation att fenomenet inte accepteras. 
Vi anser emellertid att lagstiftning inte direkt ändrar marknadsförares värdering och åsikt 
gällande hur människor kan framställas i reklam. Ur genusrättsvetenskapligt perspektiv är 
lagstiftning ett av de främsta verktygen för att ändra människors värderingar och med detta 
som bakgrund torde lagreglering vara främsta alternativet. Mot detta står dock den rättsliga 
processen och sanktionsmöjligheten i MD. Begränsad talerätt för konsumenter, lång 
handläggningstid och ekonomiska faktorer kan medföra att självreglering är mer effektiv. 
MD:s sanktionsmöjlighet kan även medföra att angreppssättet mot dessa framställningar blir 
tämligen tandlöst. Det faktum att Norges dömande instans prövade betydligt färre 
framställningar än RO förra året stödjer resonemanget. Att verifiera eller falsifiera 
förevarande tes anser vi inte vara möjligt, då tillräckligt stöd för de samhälleliga 
konsekvenserna inte framförts. För att söka verifiera eller falsifiera tesen skulle de 
rättssociologiska och genusrättsvetenskapliga perspektiven behövt ges större utrymme. 
Resonemangen som förts anser vi emellertid vara betydelsefulla i argumentationen huruvida 
könsdiskriminerande reklam ska förbjudas eller ej. Vi vill belysa att samhälleliga aspekter 
måste beaktas på området, trots att problematiken och komplexiteten som tidigare framförts i 
utredningar till stor del varit juridisk.   

6.3 De lege ferenda-resonemang  
Med anledning av uppfattningen att lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är möjlig 
presenteras förslag på den enligt oss mest fördelaktiga rättsliga lösningen. Både reglering i 
egen lag och intolkning i MFL:s generalklausul har varit möjliga alternativ. Vad som inte 
diskuterats lika frekvent är möjligheten att kombinera självreglering med lagstiftning. 
Kombinationen skulle kunna lösas antingen genom möjligheten att angripa framställningar 
med MFL:s generalklausul motsvarande Norges lösning. Det andra alternativet är att 
föreskriva förbudet i egen lag som hänvisar tillbaka till MFL, i likhet med alkohol- och 
tobakslagstiftningen. Självregleringen bör fortsätta som tidigare och de fall som inte tas upp i 
MD kan prövas av RO.  Oavsett alternativ innebär lösningen att lagstiftningens fördelar 
utnyttjas samtidigt som fortsatt självreglering minimerar negativa samhälleliga konsekvenser. 

6.4 Framtida forskning 
Som framgått av utredningen för den första tesen föreligger inga konstitutionella hinder för 
lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Detta föranleder emellertid frågan huruvida 
andra hinder finns som omöjliggör eller försvårar sådan lagstiftning. På grund av uppsatsens 
syfte har dessa hinder inte beaktats närmare men är oundvikligen ett väsentligt spörsmål. Det 
har öppnats upp för möjligheten att tolka in könsdiskriminerande reklam i generalklausulen 
utan konstitutionella hinder. Det kan dock ifrågasättas huruvida transaktionstestet skulle 
föranleda problematik trots dess urvattnade funktion.219 Frågan berörs inte närmare utan 
lämnas öppen för framtida forskning.    

                                                
219 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 84. 
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