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1 Introduktion  
1.1 Reklam och jämställdhet 
Sexism och könsdiskriminering är ämnen som idag exponeras mycket i 
media, vilket började uppmärksammas för några decennier sedan. Ämnena 
tar stor plats och bäddar för diskussion både i sociala medier och i 
verkligheten. Beträffande könsdiskriminering i reklam är det oftast fall där 
kvinnor är utsatta för stereotypisk porträttering och objektifiering som 
leder till en offentlig debatt (EASA, 2010). 

Även om könsdiskriminerande reklam i mångt och mycket målar upp en 
ofördelaktig bild av kvinnan (Andersson, 2014), har de senaste åren visat 
att även reklam som skildrar män på ett objektifierande sätt ökar. Det har 
blivit en trend, i bland annat i Storbritannien och Irland, att kasta om 
könsrollerna som en medveten reaktion på kvinnans utsatta roll i media.  
I sådana fall visas kvinnan upp som den händigare och mer kapabla 
kandidaten i kontrast mot mannen som uppvisas vara dåraktig och omogen 
i reklam, oftast utformad med glimten i ögat. Enligt EASA – European 
advertising standard alliance, Europas självreglering av reklam, är det inte 
ovanligt att negativ porträttering av båda könsrollerna är utformade med 
humor för att på så vis lättare blir allmänt accepterat i konsumenternas 
vardag. Kvinnor har i större utsträckning visat missnöje mot den bild som 
media förmedlar mot dem. Belägg finns dock för att även en minoritet 
bland män börjar finna detta tillvägagångssätt i reklam fördummande och 
kränkande (EASA, 2010). 

Att kritiken och medvetenheten har ökat kring detta fenomen kan tänkas 
bero på att jämställdhetsfrågor har fått en större plats på agendan. Det 
pratas också mer frekvent om normkritik och jämställdhet på utbildningar i 
reklam och kommunikation (Englund, 2014 ). 

En stor del av allmänheten tar anstöt av provocerande och kränkande 
reklam. De menar att det är av stor vikt att utforma reklam med socialt 
ansvar för dess påverkan på samhället och konsumenterna, därmed inte 
betinga ohälsosamma ideal (Hansen & Hellman, 2012). 

Reklam har blivit medlare mellan produkt och människa, där den främsta 
kommunikationen är i form av genus. Företag använder sig av könsroller 
för att individer ur målgruppen ska kunna identifiera sig och känna en 
koppling till den marknadsförda produkten. Lika mycket som reklam är en 
process som lär människor om att vara man eller kvinna, är det ett område 
människan söker sig till för att förstå, definiera och förstärka sin självbild 
(Hirdman & Konsumentverket, 1996). 

Enström och Lindqvist (2013) belyser makstrukturer och stereotyper i 
reklamen, och hur de används medvetet för att mäta maskulinitet och 
femininitet mot varandra, där det maskulina ofta anses som det förnuftiga 
och “bättre”. Det visar sig också att reklamer som går emot de traditionella 
könsrollerna inte har samma genomslagskraft som de som fortsätter spela 
på könsroller. Massans uppfattning om könsroller i reklam är delad, och 
anses inte nödvändigtvis som något dåligt eftersom somliga uppfattar det 
som en reflektion av samhällsvärderingar, medan andra menar att reklamen 
hjälper till att befästa stereotypa könsroller. 
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Men självbilden och den individuella frigörelsen kan i somligas tro inte bli 
helt tillfredsställd förrän könsroller och genusnormer blir förlegade och 
irrelevanta. Det är dock en ond cirkel av inlärning och förväntningar som 
kan hindra denna frigörelse, då människan drivs av det inlärda beteendet 
att uppfylla förväntningarna på sin biologiska tillhörighet (Andersson, 
2014). 

Denna studie har som mål att undersöka trender och mönster i utförandet 
av könsdiskriminerande reklam i dagens Sverige. Fällda och friade 
annonser hos Reklamombudsmannen, Sveriges självreglering för 
marknadskommunikation, kommer att placeras i en visuell innehållsanalys 
för att sedan diskuteras på djupare nivå.  
 

1.2 Skillnader och definitioner 
Könsroller. Könsroller upprätthåller ett stereotypisk ideal för att kvaliteter 
och egenskaper skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Könsstereotypiska 
uppfattningar handlar om att placera individer i fack baserat enbart på 
könstillhörighet och inte på personliga aspekter och förmågor (Bush & 
Furnham, 2013).  

Könsdiskriminering. Könsdiskriminering sker när en kvinna eller mans 
könstillhörighet ligger till grund för orättvis och negativ särbehandling 
(http://www.ne.se/). Exempel på orättvisor som oftare drabbar män är att 
de i högre utsträckning tvingas ut i krig jämfört med kvinnor, samt att de 
anses vara sämre föräldrar än kvinnor (Jern & Karlsson, 2012). Resultat 
från detta kan vara att de i vårdnadstvister om gemensamma barn drar det 
kortaste strået då modern får flera fördelar på grund av sin könstillhörighet. 
Negativ särbehandling kvinnor oftare tvingas erfara är exempelvis 
generellt lägre löner än män, och att de i högre utsträckning tar hand om 
barn och utför obetalt hushållsarbete. 

Sexism. Sexism är ett begrepp som introducerades av feministiska forskare 
under 1960-talet. Dess betydelse menades vara parallell med rasism men 
riktat mot könet. Från början innefattades enbart nedvärderingen av 
kvinnor men sedan kom även män att inkluderas inom begreppet 
(http://www.ne.se/). Båda begreppen, sexism och könsdiskriminering, 
används i sammanhang då man talar om könsroller. Den skillnad som finns 
mellan begreppen är att det inom könsdiskriminering inte nödvändigtvis 
behöver vara en stereotypisk könsroll som är missgynnande, utan kan ta sig 
uttryck i orättvis behandling i form av till exempel lägre lön eller sexuella 
trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). 

Sexism nämns ofta i sammanhang med objektifierande reklam, och 
beskrivs snarare som diskriminering mer bundet till fördomar som att män 
är hårda och inte visar känslor medan kvinnor är passiva eller rädda 
(Ungdomsmottagningen, 2015). Objektifiering innebär att personen i fråga 
framställs som ett rent sexobjekt. 

Schablonisering. Rent ordagrant betyder schablon formstycke eller 
rutinmässigt förfarande (http://www.ne.se/). I könsdiskriminerande reklam 
innebär det att rutinmässigt använda en och samma bild av könet i samma 
sammanhang, och på så vis skildra stereotypiska könsroller och även bidra 
till cementerandet av dem. 
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1.3 Reklamombudsmannen 
Reklamombudsmannen (RO) har funnit sedan 2009, och är från början en 
stiftelse som startades genom ett initiativ från Sveriges Annonsörer. Syftet 
är att tjäna som förstärkning av reklambranschens självreglerande 
verksamhet. Innan Reklamombudsmannen fanns ERK - näringslivets 
etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, som grundades 1990 och fram 
till 2009 var den institution som behandlade anmälningar av reklam. Hos 
Reklamombudsmannen kan man få reklam prövad enligt de regler som 
tagits fram på internationell nivå hos Internationella handelskammaren 
(ICC) för reklam och marknadskommunikation. 

Anmälningarna kommer i majoritet från privatpersoner men kan även 
komma från organisationer eller företag. Annonserna anmäls på grund av 
exempelvis könsdiskriminering, vilseledande reklam eller reklam utformad 
utan socialt eller yrkesmässigt ansvar. När reklamen fälls upphör 
annonsören oftast själv med reklamen, eftersom den annars drar till sig stor 
negativ uppmärksamhet i sociala medier. Företaget och/eller reklambyrån 
får inget straff eller särskilda böter för en fälld reklam, men en fälld reklam 
kan påverka företaget negativt nog. När en reklam fälls kan 
Reklamombudsmannen fatta beslutet baserat på liknande fall, eller om 
praxis saknas, skriva ett förslag till en nämnd, som tar ställning till 
förslaget. För att pröva ett förslag krävs det att de är minst sex personer i 
nämnden som innefattar personer från tre grupper: marknadens aktörer, 
den akademiska världen och från de med konsumentintresse som 
konsumentverket. 

Reklamombudsmannen finansieras av näringslivet och har ingen ägare 
utan är en stiftelse som äger sig själv (Gunilla Welander, jurist RO, 
personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Internationella handelskammaren. ICC är näringslivets gemensamma 
världsorganisation som bedömer frågor inom miljö, energi, konkurrens och 
marknadsföring. De representerar företag ur alla branscher och storlekar 
för att föra en samlad bedömning i leverantörer och kunders intressen. 
Deras huvudintressen verkar för fri ekonomi, handel och konkurrens samt 
självreglering utifrån etiska standarder. 

ICC:s reklamkod, som gavs ut för första gången 1937, syftar till att ge ett 
regelverk för ansvarsfull kreativitet och kommunikation för att stärka och 
bevara konsumenternas förtroende för näringslivets marknad. 
Verksamheten har medlemmar i 130 länder och nationalkommittéer i 90 
(http://www.icc.se). I Sverige rättar sig all form av marknads-
kommunikation mot ICC:s regelverk och Marknadsföringslagen för att 
upprätthålla en god affärssed (Hansen & Hellman, 2012). 
 

1.3.1 Bedömning och svårigheter 
Gunilla Welander, jurist hos Reklamombudsmannen, förklarar vad som 
kan vara svårt vid en bedömning av en annons: 

Praxis är ju den, att visar man bara ena könet som gör en speciell syssla så innebär inte 
det att det per automatik blir stereotypt, eller fälls som stereotypt …. Ser man fyrtio 
tvättmedelsreklamer i rad från Via, Ajax och andra tvättmedelstillverkare där en kvinna 
står och tvättar är det ju klart att det sammantaget ger stereotyp syn på könsrollerna. Det 
här är nedvärderande. Vi prövar dock den enskilda reklamen, och bara för att en kvinna 
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stoppar in tvätt i en tvättmaskin och ser glad ut så behöver det ju inte betyda att det är 
nedvärderande. (Gunilla Welander, personlig kommunikation, 6 maj 2015)  
 

Reklamen går alltså inte att fälla, eftersom den som fristående annons inte 
väcker anstöt. Andra aspekter som gör att en bedömning inte ter sig 
uppenbar är vilka egenskaper som tillskrivs det ena könet vid en 
schablonisering. Welander (2015) förklarar även att en kvinna till exempel 
kan avbildas som omhändertagande och öm, och tagna ur sina 
sammanhang anses de egenskaperna i de flesta fall som goda. Att då fälla 
en reklam på sådan grund kan vara bakvänt tänkande och svårt att 
motivera. Vissa reklamer som anmäls som könsdiskriminerande behöver 
inte bli fällda, trots att de uppvisar stereotypa drag. Detta är inte alltid 
tillräckligt, och om Reklamombudsmannen inte anser att reklamen är 
nedvärderande mot något av könen frias den. 

Vid var och en av de fällda annonserna på hemsidan finns kommentarer 
från Reklamombudsmannen, motivering från anmälaren samt i de allra 
flesta fall en kommentar från annonsören där de oftast motiverar och/eller 
försvarar sin annons. Reklamombudsmannens del i processen förklarar de 
regler och motiveringar de tillämpar för att avgöra om en reklam är 
könsdiskriminerande.  

Enligt praxis är reklam som uppfyller något av följande kriterier 
könsdiskriminerande: 

• Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och 
som kan anses kränkande (objektifierande reklam).  

• Reklam som ger en stereotyp bild på könsrollerna och som 
därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt 
(schabloniserande reklam). 

• Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart 
könsdiskriminerande för kvinnor eller män. 
(http://www.reklamombudsmannen.org)  

Det finns dock kritik mot att denna självreglering inom reklam inte är 
tillräcklig. Sveriges Kvinnolobby, en organisation ur vilken kampanjen 
Reklamera är sprunget, riktar kritik mot Reklamombudsmannen och deras 
verksamhet. De kallar dem “ett tandlöst organ”, (Thomsen, 2014) som 
varken kan utfärda böter eller tvinga ett företag att dra tillbaka sin reklam, 
och att deras verksamhet idag inte hjälper mot dagens klimat vad beträffar 
sexistisk reklam. Frida Svanberg från Kvinnolobbyn menar att en 
lagstiftning är det som behövs, och att Reklamombudsmannen idag inte 
skulle fälla reklam som är könsförnedrande om det visar sig att 
produkten/tjänsten som marknadsförs i sig är könsförnedrande (Thomsen, 
D. 2014). Åkestam (2014) belyser det faktum att det vid en lagstiftning kan 
bli svårt med gränsdragningar, men också att det alltid finns svåra fall inom 
alla juridiska områden. Något som underlättar är dock att det redan finns 
riktlinjer och praxis att gå efter, eftersom ERK och Reklamombudsmannen 
redan arbetat med problemen i flera år. 
 
En tidigare undersökning av Enström & Lindqvist (2013) belyser 
skillnader och likheter mellan ROs kriterier och hur genusteorier förhåller 
sig till könsdiskriminerande reklam. I undersökningen användes 
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genusteorier som ett begrepp för den tidigare forskning och litteratur som 
belyser genusordningen som en maktskillnad mellan könen och dess 
uttryck i sociala strukturer. Undersökningen utgick ifrån de teorier kring 
genusordning som har sin rot i patriarkatet och hänvisar på den vanliga 
uppfattningen om mannens överordning gentemot kvinnan. Det framgår att 
det finns en överensstämmande inställning till hur objektifiering klassas, 
dock skiljer sig Reklamombudsmannens inställning mot framförandet av 
sexobjekt i reklam mot genusteorierna. Många annonser som anmäls frias 
dessutom, vilket tyder på att anmälarna har en annan uppfattning om vad 
som är stereotypt jämfört med RO. Enligt flera genusteorier är det aldrig 
acceptabelt att män eller kvinnor framställs som sexobjekt medans det 
enligt RO kan vara acceptabelt i vissa fall, beroende på vad annonsen 
ändamål är. Genusteorierna tyder även på att diskriminering genom 
stereotypiska könsroller i reklam har en större utsträckning än vad som 
gestaltas i ROs beslut och bedömanden. Enström & Lindqvist (2013) anser 
att detta kan bero på att Reklamombudsmannen bedömer reklam utifrån 
den grund som den har blivit anmäld för. I sin tur innebär det att anmälarna 
kan grunda sina anmälningar på objektifiering och i de fallen tas ingen 
hänsyn till hurvida annonsen är könsstereotypisk. 
 

1.4 Problemformulering och projektmål 
Könsdiskriminering i reklam är ett problem eftersom det förmedlar idéer 
om normer och livsstil (Larsson, 2014) som inte är gynnsamma för något 
kön. Detta kan innebära situationer då kvinnor förminskas till osäkra våp, 
och män tillskrivs buffliga machoegenskaper. Ett exempel är att flickor ska 
ha fina, inte sällan opraktiska, kläder medan reklamen riktad till pojkar 
säger att de ska ha kläder anpassade för lek och bus. Det antas alltså att 
flickor inte vill eller kan leka livligt, och att pojkar inte kan vara lugna och 
stillsamma (Tomicic, Henkel & Salmson, 2011).  

Det här arbetet har därför som mål att undersöka på vilket sätt det är 
accepterat att framställa män och kvinnor i reklam, samt belysa den kritik 
och missnöje könsdiskriminerande reklam mottar av samhället. 
 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att påvisa och kartlägga trender och mönster i 
utförandet av svenska annonser anmälda för könsdiskriminering, för att 
finna skillnader och likheter i friade och fällda fall. 

Frågeställningarna är således: 

• Är miljö, förekomsten av män och kvinnor samt utformningen av 
text och bild gemensamma nämnare för att en annons fälls för 
könsdiskriminering? 

• Vilka egenskaper särskiljer utförandet av friade och fällda 
annonser, samtliga anmälda för könsdiskriminering? 
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1.6 Avgränsningar 
Projektet har inte undersökt könsdiskriminering i någon form av rörlig bild 
utan avgränsas till stillbilder i reklam. Vid undersökning av rörlig bild 
finns det fler aspekter än vad den visuella innehållsanalysen kan ta hänsyn 
till som exempelvis hur rörelser och ljud kan te sig könsdiskriminerande. 
Utifrån att ha undersökt självreglering av reklam i andra länder bestämdes 
det att låta undersökningen av anmälda annonser hålla sig inom Sveriges 
gränser då det finns ett tydligt system med kriterier som bedömer 
könsdiskriminerande reklam, genom Reklamombudsmannen, som är mer 
lämpade för att besvara projektets syfte. 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
I studien utfördes en visuell innehållsanalys över materialet för att få en 
lättöverskådlig och konsekvent bedömning av anmälda annonser. 
Bekvämlighetsurvalet av annonser från Reklamombudsmannens arkiv på 
deras hemsida kategoriserades till sammanlagt femtio stycken annonser 
fällda och friade, samtliga anmälda för könsdiskriminering (bilaga 3 och 
4). I arkivet återfanns både reklamfilmer och foton, men till analysen 
avgränsas urvalet endast till stillbilder. Bland de friade och fällda 
annonserna visas inte bilder på alla annonser, så urvalet reviderades till att 
välja endast fall där bild visas. Att använda annonser från 
Reklamombudsmannens arkiv som tillvägagångssätt blev en 
grundläggande nödvändighet för att kunna utföra den visuella 
innehållsanalysen, då anmälda annonser oftast tas bort från den offentliga 
marknaden. Tidsspannet för annonserna i analysen sträcker sig från 2009 
till 2015, i och med att Reklamombudsmannens verksamhet spänner över 
de åren. Särdrag och attribut hos annonserna kommer att presenteras i den 
visuella innehållsanalysen. 
 

2.1.1 Intervju med Gunilla Welander från RO 
Intervjun med Gunilla Welander, som arbetar som jurist på 
Reklamombudsmannen, genomfördes via telefon. Frågorna som ställdes 
till henne finns att hitta i bilaga 5. Materialet transkriberades och användes 
som underlag för bakgrund till ämnet samt vägledning till utförandet av att 
kategorisera annonserna. Den transkriberade intervjun finns tillgänglig hos 
författarna. 

 

2.2 Visuell innehållsanalys 
Kategorier togs fram för att undersöka i vilken form könsdiskriminerande 
reklam kan förekomma och för att se vad annonserna har gemensamt och 
hur de skiljer sig åt. 

Kategorierna är definierade för att kunna urskilja förekomsten av visuellt 
material och attribut i bilderna. Dessa definitioner bestämdes under 
arbetets gång och utgick från insamlat material för att endast ha med 
relevanta kategorier. 
 

2.2.1 Kategorier 
Förekomst av kvinnor och män i annonserna. I analysen för 
förekomsten av kvinnor och män delades annonserna upp i kategorierna 
“kvinnor”, “män”, “båda“ och “ingen förekomst”. Även flickor och pojkar 
räknades till kategorierna kvinnor och män. 
Förekomsten av kvinnor och män i annonserna visar en generell bild av hur 
ofta könen porträtteras könsdiskriminerande. Kategorin “båda” fångar upp 
de annonser som har minst en kvinna/flicka och en man/pojke på bilden, 
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för att undersöka om samspelet mellan könen i sig har bidragit till fällande 
dom. 

Könsdiskriminerande grund till fällande dom (enbart fällda 
annonser). I analysen för könsdiskriminerande grund till fällande dom 
delades annonser upp i kategorierna “objektifiering”, “schablonisering” 
och “båda“. Kategorierna motiveras utifrån att ha läst anledningarna till att 
annonserna fällts av Reklamombudsmannen, vilka i regel har varit någon 
av dessa. De stämmer även överens med kriterierna för 
könsdiskriminerande reklam. 

Denna kategori är även utformad för att undersöka trender i 
könsdiskriminerande reklam, för att se vilken av dessa två riktningar är 
vanligast idag. 

Könsdiskriminering i text och bild. I analysen för text och bild delades 
annonserna upp i kategorierna “text”, “bild” och “text och bild“. 
Motiveringen till att ha denna kategori är att samspelet mellan flera 
aspekter i bilden tillsammans bildar ett motiv som kan ha en 
könsdiskriminerande effekt. Analysen undersöker hur frekvent en annons 
fälls på grund av bilden, texten eller samspelet mellan båda. 

Annonsens exponering av hud. I analysen för exponering av hud delades 
annonserna upp i kategorierna “lättklädd överkropp”, “bar överkropp”, 
“lättklädd underkropp”, “bar underkropp” och “annan klädsel”. 
 Motivering till anmälda annonser har i många fall varit kopplat till 
avsaknaden av kläder och objektifiering av de porträtterade personerna i 
bilderna. Då det återkommande är irrelevant nakenhet i reklam som bidrar 
till sexism och nedvärderande av kvinnor och män, kategoriseras 
annonserna utifrån ovanstående parametrar för att undersöka den frekventa 
exponeringen av hud. 

Vilken miljö visas annonsen i. I analysen för miljö delades annonserna 
upp i kategorierna “hemmet”, “arbetsplats”, “utomhus”, “studio” eller 
“annan miljö”. Motiveringen till att dessa miljöer valdes är för att det är 
här det vardagliga livet fortlöper, och därför borde kunna täcka in de flesta 
av annonserna. Kategorin “studio” är visserligen ingen vardaglig miljö 
men används ofta i reklamsammanhang för produktbilder. I de fall som 
inte visar på några särpräglade miljöer, utan intetsägande bakgrund, faller 
annonsen inom kategorin “annan miljö”. 

Anmälarens grund till anmäld annons. I analysen för anmälarens grund 
till anmälan finns inga underkategorier då spannet var för brett för att 
kategorisera. Inom denna kategori placeras påträffade nyckelord kopplade 
till kriterierna för könsdiskriminerande reklam som avspeglar anmälarens 
avsikt med att anmäla annonsen. 
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2.3 Metodreflektion 
Den visuella innehållsanalysen visade sig vara en effektiv metod för att få 
ett överskådligt perspektiv på annonsernas gemensamma och särskiljande 
egenskaper. Genom att rada upp alla kategorierna bredvid varandra 
framgick det snabbt kopplingar mellan utformandet av annonsen och 
grunden till varför den fälldes eller friades. Vissa svårigheter fanns dock 
med att välja och definiera kategorier. Att ha en kategori för vilket 
produktområde annonserna föll inom hade möjligtvis tillfört till 
undersökningen, för att genom denna kategori se eventuella skillnader 
mellan exempelvis könsdiskriminering i matmärkesannonser gentemot 
klädmärkesannonser. De insamlade annonserna visade dock inte på ett 
sammanhang av att tillhöra samma produktkategori då de var spridda i 
diverse produktområden. Om materialinsamlingen av annonser utökats 
hade det varit av större intresse att utforska denna aspekt, för att se om 
vissa produktområden ter sig mer könsdiskriminerande än andra. 

Vissa kategorier tillförde inte så mycket klarhet i undersökningen som 
önskat, ett exempel på det var kategorin “miljö”. I fall där det var svårt att 
avgöra vilken typ av miljö som annonsen hörde till blev det ett större antal 
annonser än önskat som hamnade i den ospecifika kategorin för “annan 
miljö”. 

Vid annonser där personer (inte produkter) avbildats hade vi en tanke att 
kunna fastställa var personen befinner sig av deras kläder att döma, men 
det visade sig vara vanskligt då en person i teorin kan ha arbetskläder på 
sig, passande ett kontor, men befinna sig i en studio. Det förekom även att 
modellen i fråga var lättklädd eller hade underkläder på sig (klädsel som i 
regel passar hemma), men befann sig utomhus (ex. Chocolate Pastry by 
Sören, se figur 8). 

Tillgången till Reklamombudsmannens databas med annonser gjorde det 
smidigt att hitta och sålla ut material. Kontakten med 
Reklamombudsmannens jurist Gunilla Welander var hjälpsam för att få en 
djupare insikt i hur arbetet med att bedöma reklam går till. Intervjun låg till 
grund för hur vi skulle resonera och dra slutsatser från analysen av 
annonserna, samt att det gav förståelse för de gråzoner som försvårar 
bedömningen.  

Det bör dock noteras att undersökningens resultat är vinklat mot enbart 
svenska annonser och på så vis inte ger ett brett perspektiv på 
könsdiskriminering i reklam på internationell nivå.  

För att fördjupa sig ytterligare i hur reklams utformning och portträttering 
av könen ter sig diskriminerande kan det vara av vikt att jämföra anmälda 
fall från olika länder som bedömer reklam på liknande basis. En sådan 
fördjupande undersökning kan även utforska om påverkan och acceptans 
av könsriktad reklam skiljer sig åt geografiskt. 

 

. 
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Reflektion av innehållsanalys 
Resultatet av den visuella innehållsanalysen sammanställdes i två tabeller. 
De 25 fällda annonserna (bilaga 1) kategoriserats efter miljö, grund till 
fällande dom, förekomsten av män och kvinnor i bilden, exponeringen av 
hud samt om könsdiskrimineringen återfanns i text eller bild. 

De 25 friade annonserna som sammanställdes i en tabell (bilaga 2) 
kategoriserades efter miljö, grund till anmälan, förekomsten av män och 
kvinnor i bilden, exponeringen av hud samt om könsdiskrimineringen 
återfanns i text eller bild. 
 

3.1.1 Förekomsten av kvinnor och män 
 

 
 

Figur 1 – Förekomsten av kvinnor och män i de anmälda annonserna  
 

Annonserna analyserades utifrån angivna frågeställningar, för att särskilja 
skillnader och gemensamma drag i resultatet av den visuella 
innehållsanalysen. Bilder på de insamlade annonserna går att återfinna i 
bilaga 3 och 4. 

Av de 50 annonserna som analyserades var det en majoritet av annonser 
som porträtterade kvinnor eller båda könen. Figur 1 visar att annonser som 
porträtterade enbart kvinnor utgjorde den kategori flest annonser föll 
under, friade som fällda. Samtliga fällda annonser som enbart använde sig 
av kvinnor i reklamen blev fällda på grund av objektifiering. De 13 friade 
annonserna som enbart använde sig av kvinnor i sin reklam stämplades 
framförallt som sexistisk reklam av anmälarna. Av de tre fällda annonserna 
som enbart använde sig av män i reklamen var två stycken fällda på grund 
av objektifierande karaktär och en var fälld för schabloniserande 
könsdiskriminering. Sammanlagt fälldes sju annonser för nedvärdering 
genom stereotypiska könsroller. Av dessa annonser använde sig tre stycken 
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av modeller av båda könen, och en annons använde sig av illustrationer 
som också här porträtterade båda könen. Sammanhanget kan tyda på att det 
är lättare att uppfatta en annons som stereotypisk när båda könen ställs 
emot varandra och kontrasten mellan hur de porträtteras blir starkare. 
Friade och fällda annonser som enbart använde sig av män var få till 
antalet och därför svårare att sätta i sammanhang. Det går dock att utröna 
att anmälarnas motiv till att anmäla dessa annonser varierade mer mellan 
objektifiering och schablonisering än de gjorde mot annonser som enbart 
visade upp kvinnor, där motiv som sexism och objektifiering var en 
överlägsen majoritet.  

Den enda av de utvalda annonserna som fälldes av objektifierande och 
schabloniserande skäl var Scandinavian Watch, se figur 2, som även föll 
under kategorin av att använda sig av både kvinnor och män i annonsen. 
Det upplevs vara framförallt kontrasten mellan kvinnans lättklädda kropp 
och att männen är fullt påklädda som förmedlar annonsen som sexistisk, 
samt att hennes utseende inte har någon koppling till varken produkt eller 
märke. Att kvinnan serverar männen som upplevs vara passiva i 
sammanhanget tyder även på ett upprätthållande av de stereotypiska 
könsrollerna. 
 
 

  
 
Figur 2 – Scandinavian Watch, 2011. Fälld för att vara både 
diskriminerande och schabloniserande.  
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Figur 3 – Brig, 2014. Anmäld för att vara schabloniserande, men friades.  

 

Annonsen för Brig, se figur 3, visade upp en annan konstellation av 
könsrollerna. I detta fall var mannen den aktiva i sammanhanget och 
framförde båten medan kvinnorna var passiva passagerare, lättklädda i 
bikini. Annonsen blev till skillnad mot Scandinavian Watch, figur 2, friad 
då kvinnornas klädsel hade en koppling till sammanhanget och den miljö 
de befann sig i. Det går dock att finna intressanta skillnader och likheter 
mellan de här två annonserna. Båda fallen visar upp passivitet kontra 
aktivitet, och i båda fallen upplevs annonserna framförallt nedlåtande mot 
kvinnor. Även fast mannen i den friade annonsen visas upp som aktiva 
deltagaren, till skillnad mot de passiva männen i den fällda, upplevs 
annonsen som könsdiskriminerande av personen som anmälde den. Detta 
beror förmodligen på att kvinnor och män får framstå som aktiva i olika 
sammanhang kopplade till de cementerade könsrollerna, då fordon överlag 
klassas som ett intresse mer kopplat till mannen och omhändertagande 
enligt norm är mer kopplat till kvinnan. Som tidigare nämnt i rapporten kan 
det rutinmässiga förfarandet i gestaltningen av könsrollerna i reklam ha en 
förnedrande och diskriminerande effekt. Eftersom detta är svårt att utröna i 
enskild annons fälldes inte annonsen för Brig som schabloniserande. 
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3.1.2 Text och bild 
 
 

 

Figur 4 – Åskådliggörande av om könsdiskrimineringen finns i text eller 
bild 

 
Den visuella innehållsanalysen visade på ett par fall (ex. Bad Norwegian, 
se figur 5) där annonser blivit dömda som könsdiskriminerande utan att ha 
använt sig av fysiska personer på bild, då textens formulering var 
könsstereotypisk. I dessa fall visade sig kategorin för utformning av text 
och bild, figur 4, komma till användning då annonserna kunde placeras i ett 
fack som tydde på att enbart text i sig kan vara könsdiskriminerande. 
 Annonser som föll inom kategorin “text” motiverades som 
schabloniserande och förnedrande av anmälarna men sällan som 
objektifierande, vilket majoriteten av annonserna inom kategorin “bild” 
motiverades som. Av de 50 insamlade annonserna klassades 28 som 
könsdiskriminerande enbart på grund av hur bilderna var utformade och 
hur personerna i bilderna porträtterades. Resultatet tyder på att text inte 
skildrar sexism och objektifiering lika uppenbart. Det fanns dock fall som 
blev anmälda för att texten tillsammans med bilden förstärkte 
objektifieringen. Den fällda annonsen för Boxer, se figur 6, blev fälld för 
att vara objektifierande mot män genom att visa upp en naken man iklädd 
kalsonger med framträdande könsorgan tillsammans med texten 
“Boxerpaket från 79 kr”. Texten syftade på företagets erbjudande av tv-
paket. Annonsen uppfattades upprätthålla ett stereotypiskt ideal av den 
manliga kroppen, samt använda sig av onödigt mycket exponering av hud. 
Som tidigare nämnt är det vanligt att könsdiskriminerande reklam utformas 
med humor, vilket Boxers reklam tyder på att göra. I det här fallet 
förminskade det dock inte att den porträtterade mannen framställdes som 
ett sexobjekt. Texten i Boxers reklam var inte könsdiskriminerande när den 
stod för sig själv och kategoriserades därefter inte under den kategorin. 
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Figur 5 – Bad Norwegian, 2014. Fälld för schabloniserande text.  

 
 

 

Figur 6 – Boxer, 2010. Fälld för objektifiering.  
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3.1.3 Exponering av hud 
 
 

 

Figur 7 – Åskådliggörande av halten av naken hud i annonserna  

 

Många av Reklamombudsmannens beslut kring de fällda annonserna är 
baserade på irrelevansen av att ha med halvnakna kvinnor och män i 
reklam som inte är kopplad till produkten, då de framställs som rena 
sexobjekt.  

Enligt Gunilla Welander (personlig kommunikation, 2015) är den här 
typen av bedömanden oftast enkla med tanke på att det är vanligt 
förekommande och det finns tydliga riktlinjer som lätt kan fälla sådana fall. 

Det går att se en högre frekvens på exponerad hud i de friade fallen.  
I figur 7 kan vi se att på så mycket som 11 respektive 13 bilder har 
modellerna varit lättklädda både på överkropp och underkropp. 
Anledningar till att de friats har i mångt och mycket varit för att 
Reklamombudsmannen ansett att det varit relevant och acceptabelt att 
exponera hud i samband med marknadsföringen, då flera av företagen som 
exempelvis Lindex, KappAhl och Björn Borg, se bilaga 4, gör reklam för 
bad- och underkläder. 

I bedömningen av den friade annonsen för Stadium, se figur 9, redogör 
Elisabeth Trotzig: 

Det är också klart att modeller i de flesta annonser för bad- eller underkläder i någon 
mån måste anses utgöra blickfång och i många fall sexuella blickfång. Att fotomodellen 
bär de marknadsförda badkläderna gör att kopplingen till den marknadsförda produkten 
i den aktuella reklamen är tydlig. (Reklamombudsmannen, 2010) 

 
Att annonsen alltså kan ha något av en sexuell ton över sig är alltså inget 
som Reklamombudsmannen anser skäl nog till att fälla, så länge som det är 
rimligt i förhållande till produktens användningsområde. 
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Figur 8 – Chocolate and pastry by Sören Resare AB, 2015. Fälld för  
objektifiering. 

 

  

Figur 9 – Stadium, 2010. Anmäld för objektifiering. Annonsen friades 
dock.  
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3.1.4 Miljö 
 

 

Figur 10 – Åskådliggörande av vilka miljöer annonserna återger 

 
I figur 10, som behandlar miljöerna, kunde vi utröna att var att de sällan 
eller aldrig hade någon vidare koppling till frekvensen i friade och fällda 
annonser. En annons blev aldrig heller anmäld på grund av att miljön 
skulle vara av en stötande sort, utan fokus har legat på objekt och subjekt 
(modeller, produkter) i bilderna när de blivit anmälda. Bland de fällda 
annonserna syntes en något högre andel annonser där gestaltningen tagit 
plats i hemmiljö. Av detta skulle man kunna ana att det förekommit en 
schabloniserande jargong där till exempel mest kvinnor förekommit i 
hemmiljö och män i till exempel arbetsmiljö, men det gick endast att 
påvisa i två av fallen bland de fällda annonserna (Oriflame, bilaga 3, och 
Jysk, figur 11). 
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Figur 11 – Jysk, 2011. Annonsen har tolkats som att flickan är i en 
hemmiljö medan pojken är på en arbetsplats. Reklamen 
fälldes för schablonisering.  

 
 

3.1.5 Fällande och friande dom 
Det som går att utröna av tabellen för exponering av hud (figur 7), ställd i 
relation till bilaga 1, är att bar hud i allmänhet är något som upplevs 
stötande och onödigt. Detta genomsyrar attityden hos anmälarna oavsett 
vilken produkt företaget i fråga gör reklam för, och gör individen mer 
angelägen till att anmäla reklamen.  

 

Figur 12 – Kim Denzler, 2014. Annonsen friades.  
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Figur 13 – Bet-at-home, 2011. Annonsen fälldes.  

 
 
Något som fångade stor uppmärksamhet var Bet-at-homes 
handbollsrelaterade banner från 2012 (figur 13) samt Kim Denzlers 
reklamkampanj från 2014 (figur 12), där nakenhet och beröring av den 
passiva modellen var gemensamma nämnare. Bet-at-homes annons fälldes, 
medan Kim Denzlers annons friades.              

På Bet-at-homes annons syns en par manshänder som håller i en kvinnas 
nakna bröst bakifrån, medan man i Kim Denzlers annons kan se en 
kalsongförsedd man, beskuren ovanför och under höftpartiet, med 
kvinnohänder som rör hans kropp. 

Att de båda annonserna blev anmälda motiveras med att modellerna på 
bilden reduceras till sexobjekt, där de är ansiktslösa och utsatta för tafsande 
händer. Anmälaren till Kim Denzlers bild målar upp ett scenario där en 
kvinna skulle utsättas för att manshänder tar på henne i en annons, och vill 
med det påståendet antagligen belysa vilken kritik en sådan bild skulle 
bemötas av. Anmälarens utlåtande om Bet-at-homes annons lyder att det är 
könsdiskriminerande och att kvinnan framställs som ett sexobjekt. 

Reklamombudsmannens motivering till att Bet-at-homes annons fällts är 
för att kvinnan inte har någon koppling till tjänsten. Annonsören själv 
försvarar sig med att de hade för avsikt att anspela på humor, då texten i en 
annan sekvens i bannern löd “Handbollsälskare?”. I flera av fallen på 
Reklamombudsmannens hemsida motiveras könsdiskrimineringen i 
reklamen med humor, vilket kan vara ett tveeggat svärd. En humoristisk 
prägel på reklamen kan ibland förmildra bedömningen, men kan också 
förvärra genom att ytterligare förlöjliga och förnedra. I kalsongreklamens 
fall ger Reklamombudsmannen skäl för friande i och med att det finns 
praxis för att underklädesreklamer har anledning att visa modellen på ett 
sexigt sätt, samt att modellen inte framställs på ett kränkande sätt. 
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4 Slutsatser 
4.1 Frågeställning 1 

• Är miljö, förekomsten av män och kvinnor samt utformningen av 
text och bild gemensamma nämnare för att en annons fälls för 
könsdiskriminering? 

Vad som blev tydligt i resultaten av de två tabellerna var att bildens 
utformning och de porträtterade personerna främst är anledningen till att 
annonser anmäls och döms för könsdiskriminering.  Det fanns ytterst få fall 
i det insamlade materialet där textens formulering vägde tyngst i 
bedömandet. I fall där textens formulering varit en drivande faktor till 
anmälan var texten vanligtvis utformad med en humoristisk baktanke vars 
effekt blev förnedrande eller stereotypisk. Miljön i annonserna hade liten 
betydelse, på grund av att anmälarna främst ser till modeller eller produkter 
som de faktorer i bilden som mest sannolikt är de element som bidrar till 
en könsdiskriminerande porträttering. Miljön väckte alltså inte anstöt i sig, 
men personernas klädsel, framträdande och exponering av hud var faktorer 
som förstärkte könsdiskrimineringen när personerna var utan koppling till 
sammanhanget och den miljö annonsen utspelade sig i. Annonser som 
använde sig av lättklädda eller avklädda kvinnor utan koppling till den 
marknadsförda produkten var de som fick flest anmälningar, och 
objektifiering var den grund flest annonser fälldes på. Att exponering av 
hud spelade en avgörande roll i de flesta annonser som visade upp kvinnor 
överensstämmer med teorins uppfattning av kvinnors utsatta roll i media 
och det växande missnöjet mot kvinnans framställning som sexobjekt. 
Både resultat och teori tyder på att exponering av hud på både kvinnor och 
män får ökad kritik och uppfattas som mer skadlig än cementerandet av 
stereotypa könsroller. Förekomsten av enbart män i anmälda fall för 
könsdiskriminering är i tydlig minoritet men anmäls, liksom fall med 
kvinnor, oftare med motiveringen att reklamen är objektifierande snarare 
än schabloniserande. Den schabloniserande reklamen upplevs få tydligast 
fäste när både kvinnor och män visas upp och könsrollerna ställs emot 
varandra. 

 

4.2 Frågeställning 2 

• Vilka egenskaper särskiljer utförandet av friade och fällda 
annonser, samtliga anmälda för könsdiskriminering? 

I både friade och fällda fall visade sig miljö och textens utformning inte 
vara av högsta relevans för varken anmälning eller dömande av annonser. 
De friade annonserna hade mer exponering av hud men även en tydligare 
koppling till produkten vilket gjorde utförandet befogat och låg till grund 
att de blev friade av Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannens 
praxis att fria denna typ av reklam är som bekant något de fått kritik för, då 
det går emot genusteoriers åsikter om framställning av kvinnor och män 
som sexobjekt samt att detta enligt teorin aldrig är acceptabelt.  Majoriteten 
i anmälarnas motiv till att anmäla annonserna överensstämmer med 
genusteoriernas uppfattningar. Motiveringarna visar på att det finns en 
negativ inställning till den här typen av reklam, och att den ofta uppfattas 
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som objektifierande eller sexistisk även om utförandet är kopplat till 
produkten. Resultatet i undersökningen tyder på att porträtteringen av 
stereotypiska könsroller i reklam ofta förbises i reklamombudsmannens 
beslut, trots bakomliggande teori om att allmänhetens medvetenhet och 
missnöje mot schabloniserande reklam ökar. Det gick att utröna i både 
friade och fällda fall att förekomsten av objektifierande reklam i hög grad 
uppmärksammas och fälls mer än schabloniserande reklam när det kommer 
till könsdiskriminering i svenska annonser.  
 
Att företag genom sexistisk reklam befäster stereotypiska könsroller antas 
upplevas störande för anmälarna. Detta delar folket i två läger, och det kan 
tolkas som att företagen hör till skaran som inte ser könsdiskriminering 
som något strukturellt missgynnande för båda könen. En förklaring kan 
också vara att företagen själva helt enkelt själva inte begriper att annonsen 
de utformat och publicerat är just könsdiskriminerande. 
Reklamombudemannen har själva som kriterier att fälla reklam som är 
könsdiskriminerande, men tummar själva på sin egen regel i och med att de 
friar fall där de anser att till exempel naken hud är befogad. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1  
Tabell över fällda annonser 
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Bilaga 2  
Tabell över friade annonser 
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Bilaga 3 
Fällda annonser 

 

• I Coops annons kan man läsa om ”Fröken Coop” och hennes strävan och iver till 
att dra i trådarna för hushåll och planering för familjen. Texten i annonsen är 
svårläst, men anledningen till att annonsen fälldes. 
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Bilaga 4  
Friade annonser 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
 
Intervjuguide med frågorna som ställdes till Gunilla Welander, jurist 
hos Reklamombudsmannen. Frågorna mailades till henne, varpå en 
kort korrespondens inleddes och avslutades med att fastställa ett 
telefonmöte då hon kunde svara utförligt på frågorna vi ställt. 
Frågorna löd: 
 

• Finns det statistik på hur ofta en reklam fälls för att vara 
objektifierande kontra schabloniserande när fallet gäller 
könsdiskriminering? 

• Går det att se en skillnad på hur det varierar idag kontra 10-
15 år sedan?  

• Fälls fler reklamer för att vara könsdiskriminerande idag? 
Vad anser ni att det kan bero på? 

• Hur många år har kriterierna för könsdiskriminerande reklam 
funnits?   

• Vilka aspekter kan göra det svårt att döma en reklam som 
könsdiskriminerande?  

• Vilka aspekter kan oftast bidra till att juryn är oense om att 
reklamen är könsdiskriminerande? 

 


