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Abstract  
The overarching aim of this essay is to understand why gender equality policy proposals 

sometimes fail to be adopted even in very favorable circumstances. The paper searches to do 

so by examining the political debate and the process that lead to the Swedish Social 

Democratic Party’s decision in 2014 to not adopt a law against gender discrimination in 

commercial in Sweden, despite their longstanding arguments to impose such a ban. The case 

is considered being a “failed case”, that is, a situation where gender policy adoption failed. 

Drawing on feminist political theory and frame analysis the study examines the arguments 

made by proponents and opponents in the debate. The study finds that the Liberal People’s 

Party possibly might have managed to pursue the Social Democratic Party to switch position 

by reframing the issue regarding gender discrimination in commercial. The study also 

observes that freedom of speech can be seen as a competing and higher valued interest to 

gender equality. Furthermore, the paper demonstrate that Sweden generally have been 

reluctant to reach gender equality through harder measures, which additionally can be seen as 

an explanation to the failure of the proposal.  
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1. Inledning  

Könsdiskriminerande reklam är, och har länge varit, vanligt förekommande i det offentliga 

rummet. Vart vi än går omringas vi bilder som berättar för oss hur vi ska se ut, vad vi ska 

tycka om och hur vi ska leva. Från det att vi är små barn till det att vi blir gamla exponeras vi 

för sexistisk reklam som framställer kvinnor och män som rena sexobjekt, och för 

schabloniserande reklam som anspelar på stereotypa könsroller.1 Till exempel fick Björn Borg 

kritik för en reklam där de marknadsför sin kollektion av resväskor med en bild på en naken 

kvinna som sitter på en resväska på golvet och håller om en kabinväska med armar och ben. 

Kvinnan är naken men väskorna täcker bröst och underliv. Hon har utsläppt hår, är tydligt 

sminkad, har öppen mun och tittar in i kameran med en intensiv blick. På bilden står 

annonsörens logotyp skriven.2 Detta är ett tydligt exempel på en reklam där kvinnan endast 

fungerar som sexobjekt. Hon har inget att göra med produkten som säljs, utan används bara 

för att dra till sig blickar. Denna typ av sexistisk reklam är vanlig och går sannolikt ofta 

många människor obemärkt förbi, då vi är så pass vana att se denna typ av framställning. Ett 

annat exempel är då skobutiken Euroskor fick kritik för en reklam som visade en liten flicka 

med texten ”Tjejer vill ha – söta och tjejiga skor” och en pojke med texten ”Killar vill ha – 

skor de kan leka i”.3 Annonsen är ett typexempel på en reklam anspelar på stereotypa 

könsroller. Bilden signalerar att tjejer förväntas vara söta och gulliga medan killar förväntas 

vara aktiva och tuffa.  

 

I Sverige har det länge pågått en debatt om hur problemet med könsdiskriminerande reklam 

ska bemötas. Stötande reklam kan anmälas till näringslivets självreglerande organ 

Reklamombudsmannen, som utreder ärenden men står utan sanktionsmöjligheter. På FNs 

kvinnokonferens i Peking 1995 skrev Sverige under en handlingsplan som talar för att 

avtalsländerna ska jobba för en mindre stereotyp och kränkande framställning av kvinnor i 

media, 4 och övriga nordiska länder har därefter infört förbud mot könsdiskriminerande 

reklam genom lag.5  Sverige står helt utan lagstiftning, och skiljer sig därmed från samtliga 

grannländer. Ända sedan 1970 talet har Socialdemokraterna argumenterat för att Sverige bör 

                                                
1 Reklamombudsmannen, Självreglering motverkar könsdiskriminerande reklam 2016. 
2 Reklamombudsmannen, ”Annons för väskor från Björn Borg”. 
3 Reklamombudsmannen, ”Reklam för barnskor från Euroskor”.  
4 Utrikesdepartementet, Handlingsplanen från FNs fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. 
5 Sveriges Kvinnolobby, Sexism på köpet 2016. 
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införa en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, medan Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) konsekvent motsätter sig förslaget.  

 

År 2006 gjordes en statlig utredning om könsdiskriminerande reklam i Sverige, vilken 

mynnade ut i ett förslag om att Sverige bör införa ett lagstiftat förbud mot 

könsdiskriminerande reklam.6 Den dåvarande borgerliga regeringen valde dock att inte gå 

vidare med ärendet. Inför valet 2014 sade Socialdemokraterna att de skulle införa ett förbud 

ifall de vann valet, men när de sedan vann valet ändrade de ställning och beslutade att inte 

lagstifta om frågan. Detta scenario är ett exempel på vad som inom studier av politiskt 

beslutsfattande kallas för ett ”misslyckat fall”. 7  Det är en situation där ett 

jämställdhetspolitiskt förslag inte går igenom, trots att omständigheterna talar för ett 

genomförande. Denna studie ämnar undersöka den politiska debatten och processen som 

föranledde Socialdemokraternas beslut att inte införa en lagstiftning mot könsdiskriminerande 

reklam 2014. Studien vill således bidra till forskningsfältet som söker att förstå varför 

jämställdhetspolitiska förslag ibland inte går igenom, trots att omständigheterna för att införa 

ett förslag kan se gynnsamma ut. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Studiens övergripande syfte är att få en ökad förståelse för under vilka omständigheter 

jämställdhetspolitiska förslag går igenom. Tidigare forskning har argumenterat för att det 

behövs mer forskning på ”misslyckade fall” för att svara på denna fråga, vilket denna uppsats 

avser bygga vidare på. 8 Ett mer specifikt syfte för studien är följaktligen att förstå varför 

jämställdhetspolitiska förslag ibland inte går igenom, trots att omständigheterna för att 

genomföra ett förslag ser goda ut. Studien kommer att undersöka processen som ledde till 

Socialdemokraternas beslut att inte införa en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam 

2014. För att förstå detta beslut kommer fokus ligga vid att titta på argumentationen inom den 

politiska debatten som fördes mellan förespråkare och motståndare till förslaget. Följande 

frågeställning kommer att vägleda studien: Hur framställs förslaget om lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam av förespråkare respektive motståndare till förslaget, och hur 

har framställningen förändrats sedan 2006? 

                                                
6 SOU 2008:5. 
7 Bergqvist m.fl., ”Analysing Failure, Understanding Success” 
8 Bergqvist m.fl., ”Analysing Failure, Understanding Success” 
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1.3. Design och material 

Studiens utformning inspireras av en processpårning, vilket är en metod där syftet är att 

kartlägga ett händelseförlopp i detalj för att förstå hur ett visst utfall kunde ske. 9 

Förhoppningen är att i någon mån kunna spåra vad det var som gjorde att Socialdemokraterna 

ändrade ståndpunkt i frågan om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam genom att 

undersöka processen som ledde fram till beslutet att inte lagstifta. Studien bör dock inte ses 

som en fullständig processpårning då huvudsakligt fokus kommer att ligga vid att studera 

argumentationen inom den politiska debatten. Men istället för att endast ställa olika argument 

mot varandra så genomförs och beskrivs undersökningen som en process.  

 

Teoretiskt knyter studien an till forskning om ”misslyckade fall” och argumenterar för att 

icke-införandet av en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är ett exempel på ett 

misslyckat fall.10 Metoden för undersökningen utgörs av en frameanalys, inspirerad av Carol 

Lee Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, som tittar på hur problem 

framställs och vad för orsaker och lösningsförslag olika problemframställningar implicerar.11 

Genom att titta på olika problemframställningar av politiska förslag går det att analysera hur 

ett problem uppfattas och då även hur denna uppfattning kan förändras och leda till olika 

utfall.  

 

Materialet består av uttalanden gjorda av politiska aktörer som har positionerat sig i frågan, i 

form av riksdagsprotokoll, pressmeddelanden, motioner, utredningar och rapporter. En 

kombination av olika dokument har använts för att komma åt olika framställningar av 

problemet. Till exempel kan ett riksdagsprotokoll ge en bild av olika aktörers tankegångar i 

och med snabba meningsutbyten, medan en utredning är mer formell och visar på 

genomtänkta formuleringar. Få mediedokument i form av tidningar och liknande har använts 

och inga icke-politiska aktörer har studerats. Det finns icke-politiska aktörer som har åsikter i 

frågan, som till exempel aktörer inom näringslivet som livnär sig på reklam, men en 

avgränsning till att endast studera politiska aktörer har gjorts för att komma åt just den 

politiska debatten. Därtill har en avgränsning gjorts i att titta på dokument som endast rör 

Socialdemokraternas och Folkpartiets åsikter i frågan. De är de två partier som har vart mest 

                                                
9 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 129. 
10 Bergqvist m.fl., ”Analysing Failure, Understanding Success”. 
11 Bacchi, Analysing policy: What’s the problem represented to be? 
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framträdande i frågan, och båda partier har varit nyckelaktörer som har haft makt att besluta 

kring frågan vid olika tillfällen. Perioden som undersöks avgränsas till år 2006-2015. Många 

av de dokument som på senare tid diskuterar frågan lyfter utredningen som tillsattes 2006 som 

väsentlig, och därmed blir det en naturlig tidpunkt att starta undersökningen vid. Inga 

dokument efter 2015 analyseras då förslaget föll vid denna tidpunkt. Vid materialinsamlingen 

skedde en omfattande genomgång av dokument som diskuterar könsdiskriminerande reklam, 

och därefter har ett urval av relevanta och representativa dokument valts ut med avseende på 

dokumentsform, aktör, tid och argumentation. Till exempel har ett fåtal riksdagsledamöter 

upprepade gånger lämnat in snarlika motioner i frågan, och då har ett urval gjorts till att 

endast ta med vissa av dem då de är nästintill identiska. Tyvärr har inga intervjuer gjorts, efter 

en avvägning av tid och resurser, med det är något som eventuellt hade kunnat bidra med 

utförligare svar till det övergripande syftet. Dock är det inte givet att intervjuer faktiskt hade 

bidragit med tydliga svar, då det sällan går att förutspå utfallet av en intervju.   

 

2. Bakgrund  

2.1. Könsdiskriminerande reklam i Sverige 

Det finns ingen enhetlig definition av vad som menas med ”könsdiskriminerande reklam” 

men vanligt förekommande beskrivningar är att det är reklam som innebär en kränkning av en 

persons kön eller som innehåller en stereotyp framställning av kön. 12 Som exempel framställs 

män ofta som aktiva, beslutsamma och modiga, medan kvinnor avbildas som mer passiva och 

på sätt som anspelar på sexualitet och attraktionskraft.13 Därtill rör det sig om reklam där 

kvinnor eller män reduceras till sexobjekt eller används för att sälja en vara som inte har något 

med kroppen att göra.14 Den indelning som ofta vägleder den svenska debatten gällande vad 

som anses vara könsdiskriminerande reklam är Reklamombudmannens definition. 

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglerande organ som tar in och behandlar 

anmälningar gällande könsdiskriminerande reklam. 15  Organet kan fälla reklam genom 

anmärkningar men de har inga reella sanktionsmöjligheter. Organet instiftades 2009, 

dessförinnan hanterade Näringslivets Etiska Råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK) 

                                                
12 Sveriges Kvinnolobby, Sexism på köpet. 
13 Statens Medieråd, ”Kvinnor och män i medier”.  
14 Sveriges Kvinnolobby, Sexism på köpet. 
15 Reklamombudsmannen, Självreglering motverkar könsdiskriminerande reklam 2016. 
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verksamheten. 16 Reklamombudsmannen delar in könsdiskriminerande reklam i följande tre 

kategorier; den första är reklam som är sexistisk eller objektifierande, vilket syftar på reklam 

som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande. Det 

andra är schabloniserande reklam, vilket är reklam som har en otidsenlig eller stereotyp bild 

av könsroller och genom det framställer kvinnor och män på ett nedvärderande sätt. Den 

tredje avser reklam som på något annat uppenbart sätt är kränkande för det ena eller det andra 

könet. 17  

 

På senare tid har reklamens utbredning ökat kraftigt i Sverige, och omfattar idag stora delar av 

det offentliga rummet. Det rör sig bland annat om reklamfilmer på TV, bilder i tunnelbanan, 

annonser på sociala medier, i tidningar och utomhusreklam. I och med att tekniken utvecklas 

och medieutbudet ökar, så ökar även reklamtätheten rejält.18 Det faktum att företag lägger 

stora summor pengar på att utforma reklamkampanjer för att fånga konsumenters intresse kan 

ses som en bekräftelse på att reklamen på ett eller annat sätt har en inverkan på människor.19 

År 2016 gjorde Sveriges Kvinnolobby en undersökning och fann att 9 av 10 kvinnor uppgav 

att reklam har gjort att de har velat ändra på något hos sig själva, och lika många uppgav att 

reklam har fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt, vilket också visar på att 

reklamen har en stor inverkan på människor.20 Då reklam till stor del utgörs av bilder som 

anspelar på stereotypa könsroller eller som framställer kvinnor och män på ett kränkande sätt 

med avseende på kön, så kan frågan om könsdiskriminerande reklam följaktligen ses som en 

jämställdhetsfråga. 

 

3. Teori 

3.1. ”Misslyckade fall”  

En stor del av dagens forskning inom offentlig politik fokuserar på att studera ”lyckade fall”, 

det vill säga fall där politiska förslag har gått igenom och det således har skett en förändring.21  

                                                
16 Reklamombudsmannen, Självreglering motverkar könsdiskriminerande reklam 2016. 
17 Reklamombudsmannen, Självreglering motverkar könsdiskriminerande reklam 2016. 
18 Sveriges Kvinnolobby, Sexism på köpet. 
19 SOU 2008:5, 2.3. 
20 Sveriges Kvinnolobby, Sexism på köpet. 
21 Bergqvist m.fl., ”Analysing Failure, Understanding Success”. 
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Bergqvist, Bjarnegård och Zetterberg bedriver studier inom offentlig politik, med fokus på 

jämställdhetspolitiska frågor. De uttrycker att en av de största utmaningarna för feministisk 

forskning är att förstå under vilka omständigheter som jämställdhetspolitiska förslag går 

igenom.22 Men författarna menar att ett större fokus bör läggas vid att studera ”misslyckade 

fall”, alltså fall där jämställdhetspolitiska förslag inte har gått igenom, då studier av nederlag 

hjälper oss att förstå framgång. Genom att studera vad som inte fungerar, går det att få en 

djupare förståelse för under vilka omständigheter jämställdhetspolitiska förslag går respektive 

inte går igenom.23  

 

Bergqvist m.fl. har exemplifierat sin teori i en studie där de analyserar Socialdemokraternas 

misslyckande att reformera föräldraförsäkringen i Sverige år 2005.24 Förslaget handlade om 

att utöka mängden öronmärkta dagar till respektive förälder, för få pappor att ta ut mer 

föräldraledighet. Det mesta talade för att förslaget skulle gå igenom; Socialdemokraterna hade 

deklarerat sig själva som ett feministiskt parti, förslaget stöttades av stora delar av partier och 

det fanns inget tydligt uttalat motstånd till förslaget. Därtill låg förslaget om att lagstifta om 

förändrad föräldraförsäkring högt upp på den politiska agendan. Det fanns vad som kallas ett 

”window of opportunity”, vilket är en situation där det finns möjlighet till politisk förändring. 

Trots detta så valde partiet att inte anta förslaget på sin partikongress.25  

 

I sin analys studerar författarna både förespråkare och motståndares argument, och pekar på 

att det är viktigt att studera även motståndare då argumenten mot en policy är lika väsentliga 

som argumenten för en policy. De betonar dock svårigheten i att göra detta, då det i denna typ 

av fall sällan finns en stark motståndarsida som offentligt motsätter sig förslaget. De lägger 

vikt vid hur de olika sidorna framställer sina argument och vad de hävdar är problemet i 

frågan. De lägger också stort fokus vid aktörers roll, och då främst genom att studera de 

aktörer som motsatte sig förslaget och aktivt jobbade emot det. I sin studie fann de att partier 

till vänster om den politiska mitten sannolikt inte kommer driva igenom jämställdhetspolitiska 

förslag när det finns konkurrerande intressen som väger tyngre. Aktörerna som förespråkade 

förslaget fokuserade på långsiktiga mål för jämställdhet, medan aktörerna som ställde sig mot 

förslaget hade siktet på kortsiktiga politiska vinster. Oppositionen trodde att införandet av en 

lagstiftning skulle kosta partiet röster bland arbetarklassen, vilket är en av deras viktigaste 
                                                
22 Bergqvist m.fl. ”Analysing Failure, Understanding Success”. 
23 Bergqvist m.fl. ”Analysing Failure, Understanding Success”. 
24 Bergqvist m.fl. ”When Class Trumps Sex”. 
25 Bergqvist m.fl. ”When Class Trumps Sex”. 
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väljargrupper, och ville därför inte genomföra förslaget. De olika sidorna diskuterade således 

olika saker då de ramade in debatten på olika sätt. Detta ledde till att förespråkarna använde 

fel argument för att nå motståndarna, och att de inte fick igenom förslaget.26  

 

Fallet med könsdiskriminerande reklam i Sverige liknar på många sätt fallet med 

föräldraförsäkringen. Det kan betraktas som ett ”misslyckat fall”. De faktorer som motiverar 

varför icke-införandet av föräldraförsäkringen är ett misslyckat fall kan även appliceras på 

fallet med könsdiskriminerande reklam. När Socialdemokraterna går till val 2014 utlovar de 

att de ska gå vidare med utredningens betänkande från 2008 gällande att införa en lagstiftning 

mot könsdiskriminerande reklam ifall de vinner valet.27 I september 2014 vinner de valet och 

får således ett så kallat ”window of opportunity”, en chans att skapa förändring. Likt fallet 

med föräldraförsäkringen tar även detta fall plats i Sverige, ett land som är ledande 

internationellt när det kommer till jämställdhet och där politiker genom åren har skapat och 

infört många policies som syftar till att minska strukturella ojämlikheter mellan kvinnor och 

män.28 Vidare är Socialdemokraterna ett parti som historiskt sett varit en nyckelaktör i att få 

igenom jämställdhetspolitiska förslag. De har länge kallat sig feminister och år 2014 bildade 

de en feministisk regering tillsammans med Miljöpartiet, vilket de är först i världen med att 

göra.29 Följande finns det inte många tydliga, starka opponenter inom den svenska politiska 

debatten som motsätter sig att införa en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. 

Omständigheterna för att införa ett lagförslag efter vinsten år 2014 tycks alltså vara 

gynnsamma, men trots detta så väljer Socialdemokraterna att inte gå vidare med förslaget. 

Därmed bör således fallet med könsdiskriminerande reklam kunna ses som ”ett fall av” ett 

misslyckat fall, ett fall där ett jämställdhetspolitiskt förslag inte går igenom.   

 

3.2. Soft policies respektive hard policies 

Inom studier av politik och statsvetenskap diskuteras ofta ”soft policies” kontra ”hard 

policies”, men det finns en rad olika uppfattningar om vad begreppen faktiskt innebär. 30 En 

som har resonerat kring frågan är Fiona Beveridge, då hon har studerat användandet av soft 

                                                
26 Bergqvist m.fl. ”When Class Trumps Sex”. 
27 Socialdemokraterna, ”Stopp för sexistisk reklam”. 
28 Bergqvist m.fl. ”When Class Trumps Sex”. 
29 Regeringskansliet, ”Feministisk regering”. 
30 Beveridge, ”‘Going Soft’? Analysing the Contribution of Soft and Hard Measures in EU Gender Law and 
Policy”. 
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policies och hard policies inom EU:s jämställdhetspolitik. Hon menar på att båda metoderna 

rör normer som är skapade av institutioner i syfte att användas som politiska verktyg för att 

påverka aktörer. Det handlar alltså inte om kulturella normer, utan endast om normer som är 

införda och upprätthållna av formella institutioner. Hard policies är policies som är reglerade i 

lag. Överträdelse medför formella sanktioner, ofta juridiska sådana. Soft policies är däremot 

inte formulerade i lag och kan inte leda till formella sanktioner, men de är starkt 

normerande.31 Soft policies rör sig ofta om rekommendationer, handlingsplaner och riktlinjer 

för förhållningssätt.  

 

I en rapport som EU släppte 2015 utvärderas jämställdhetsnivån inom olika delar i det 

svenska samhället och går då igenom flera olika reformer som har gjorts i Sverige. Rapporten 

beskriver att det svenska samhället kännetecknas av en stark medvetenhet och förståelse kring 

jämställdhet och människors lika värde. 32 Många av de metoder som har använts i Sverige 

kan betraktas som soft policies, och generellt sett har det funnits en motsträvighet mot hard 

policies.33 Som tydligt exempel på detta finns det ingen kvoteringslagstiftning i Sverige, 

varken inom den offentliga sektorn eller den privata sektorn. Inom politiken har en jämn 

fördelning mellan könen uppnåtts genom frivilliga medel, då politiska partier gradvis har 

infört olika former av interna regleringar för att nå en jämn könsfördelning. Som exempel har 

Socialdemokraterna följt principen ”varannan damernas”, som bygger på att vartannat namn 

på partilistan ska vara en kvinna. Andra partier har satt upp interna minimigränser, som att 

minst 40 % av platserna i partiets styrelser och kommittéer ska tilldelas kvinnor.34  

 

Inom den privata sektorn är fördelningen mellan könen dock inte jämn. Kvinnor håller endast 

kring 25 % av platserna i bolagsstyrelser i Sverige. 35 En jämn fördelning av makt och 

inflytande är ett av regeringens mål för jämställdhet, men trots detta erhåller män betydligt 

mer makt och inflytande inom det privata näringslivet. Otaliga gånger har frågan om 

kvotering till bolagsstyrelser varit uppe för diskussion i Sverige, men frågan möts alltid av ett 

starkt motstånd. Kritiker menar att en privat styrelses sammansättning är upp till företaget 

själv att besluta om, och att kvotering inte är rätt metod för att uppnå jämställdhet.36 

                                                
31 Beveridge, ”‘Going Soft’? Analysing the Contribution of Soft and Hard Measures in EU Gender Law and 
Policy”. 
32 European Parliament, The Policy on Gender Equality in Sweden 2015. 
33 Bergqvist, ”Delineating the limits of the Swedish gender equality model”. 
34 Freidenvall & Hallonsten, ”Why not corporate gender quotas in Sweden?”. 
35 European Parliament, The Policy on Gender Equality in Sweden 2015. 
36 Freidenvall & Hallonsten ”Why not corporate gender quotas in Sweden?”. 
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Regeringen har löpande satt upp mål för jämställdheten inom näringslivet och yrkat på en 

jämnare könsfördelning. De har därtill flertal gånger varnat att såvida näringslivet inte 

uppvisar en jämnare könsfördelning kommer kvotering att införas. Men ingen lagstiftning har 

tagit form.37 

 

Sedan 1994 gäller att jämställdhet ska genomsyra alla politikområden i Sverige, vilket 

kommer ifrån ett tankesätt som på engelska kallas för ”gender mainstreaming” och som på 

svenska har översatts till jämställdhetsintegrering. 38 Metoden betraktas som en politisk 

strategi som har i syfte att ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i beslutsfattande på 

alla nivåer. För att uppnå detta finns dokument som bygger på soft policies som ska leda 

myndigheter och den offentliga förvaltningen i jämställdhetsarbetet.39 Överlag har Sverige 

sålunda ofta föredragit mjuka medel, som till exempel rekommendationer och målsättningar, 

framför hårda medel för att uppnå jämställdhet. 

 

Denna tanke, om att jämställdhet helst uppnås på frivillig väg, kommer att följa med under 

uppsatsens gång. En lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam kan betraktas som en hard 

policy, medan dagens rekommendationer och riktlinjer från näringslivets självreglerande 

organ kan ses som soft policies. En tänkbar bakomliggande förklaring till varför förslaget om 

ett förbud om könsdiskriminerande reklam har misslyckats med att få genomslag kan således 

handla om att Sverige generellt sett har varit motsträviga till att införa jämställdhet med hjälp 

av hårda medel. Förhoppningen är att argumentationen inom den politiska debatten ska visa 

på olika aktörers inställning till tvingande medel, och att det ska säga något om i vilken grad 

icke-tvång betraktas som ett viktigt värde.  

 

3.3. Analytisk utgångspunkt 

Carol Lee Bacchi har utifrån teorier om socialkonstruktivism, diskursanalys, sociala problem 

och feminism, formulerat ett feministiskt diskursanalytiskt perspektiv som är tänkt att 

använda vid studier av politiska förslag. 40 Perspektivet bygger på en världsbild där problem 

är socialt konstruerade och där aktörer är aktiva i skapandet av mening. Själva metoden kallas 

                                                
37 Freidenvall & Hallonsten, ”Why not corporate gender quotas in Sweden?”. 
38 Nationella sekretariatet för genusforskning, ”Jämställdhetsintegrering”. 
39 Ds 2001:64.  
40 Bacchi, Analysing policy: What’s the problem represented to be?  
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”What’s the problem represented to be?”. 41 Bacchis analytiska utgångspunkt kommer att 

ligga till grund för denna uppsats.  

 

Grundtanken bygger på att hur vi väljer att framställa ett problem säger något om vad vi 

upplever är problematiskt. Framställningen säger därtill något om vad vi anser att orsaken är 

till problemet, och vilka lösningsförslag vi anser är lämpliga. Det går inte att separera 

”lösning” från ”problemframställning” då de är sammanlänkande med varandra. 42  Ett 

problem kommer heller inte att finnas om ingen formulerar det som ett problem. Det är därför 

viktigt att alltid ha i åtanke hur ett problem är formulerat och i vems intresse problemet är 

formulerat. Vid en analys av politiska förslag bör vi därför ifrågasätta vad problemet är, och 

vad orsakerna till problemet är, för att förstå hur problemet i ett särskilt förslag är konstruerat.  

Syftet med metoden är att bryta ned och synliggöra problemframställningar för att se varför 

förändring tar plats under vissa omständigheter, men inte under andra.43  

 

Med detta synsätt bär staten en aktiv roll i skapandet av problem. 44 Bakom varje politiskt 

förslag ligger en problemframställning som bestämmer hur vi som individer ska se på och 

uppfatta ett visst problem. Denna framställning implicerar därtill hur problemet ska lösas. 

Detta innebär att om olika aktörer har olika problembilder kommer även lösningsförslagen att 

bli olika. Hur politiska och sociala problem framställs påverkar vad som uppfattas som 

problematiskt i samhället, vad som ignoreras, samt vilken roll dessa problem ska spela i 

världen. Detta kan även skapa situationer där två olika parter som förväntas diskutera samma 

sak egentligen diskuterar två olika saker, då de framställer och betraktar problemet på olika 

sätt.  

 

Bacchi påpekar att diskursen har makt att begränsa vad som tänks och sägs, och hur svårt det 

är att förändra diskurser.45 Mening är inte bara är skapat av språk, utan även av institutionella 

normer, maktrelationer och sociala positioner. Det är således svårt att ändra en diskurs endast 

genom språkbruk, då diskursen påverkas av mänsklig interaktion och maktrelationer. 46  Även 

om vi förändrar hur vi pratar om ett problem är det alltså inte givet att situationen förändras. 

                                                
41 Bacchi. Analysing policy: What’s the problem represented to be?  
42 Bacchi. Women, policy and politics: The construction of policy problems. 
43 Bacchi. Women, policy and politics: The construction of policy problems. 
44 Bacchi. Analysing policy: What’s the problem represented to be? 
45 Freidenvall & Hallonsten, ”Why not corporate gender quotas in Sweden?”. 
46 Freidenvall & Hallonsten, ”Why not corporate gender quotas in Sweden?”. 
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Det är alltså svårt att röra sig bortom diskurser och förändra dem, men det är möjligt med 

hjälp av ett kritiskt synsätt.  

 

4. Metod 

Tillvägagångsättet för metoden ”What’s the problem represented to be” bygger ursprungligen 

på sex utförliga frågor. 47  I denna undersökning kommer tre frågor att vägleda 

undersökningen. Frågorna är inspirerade av Bacchis ursprungliga frågor, men är 

omformulerade för att passa just denna undersökning. Valet av att endast använda tre frågor 

har gjorts då detta är en begränsad undersökning i både utrymme och tid, och således ger färre 

frågor möjlighet till en djupare undersökning. Fokus ligger vid att identifiera problem, orsak 

och lösning. Frågorna lyder enligt följande: 

 

1. Hur framställs problemet med könsdiskriminerande reklam? 

2. Vad är orsaken till problemet som framställs?  

3. Vad är lösningen på problemet som framställs?  

 

Den första frågan syftar till att klargöra vad det är problemet handlar om. Alla politiska 

förslag är i något skede formade på ett visst sätt, och en framställning av ett problem kan 

tillåtas dominera längre utan att någon ifrågasätter framställningen av frågan. Vid varje 

föreslagen lösning på ett politiskt problem, rymmer sig en viss syn på problemet.48 Den första 

frågan hjälper oss att förstå vad problemet faktiskt handlar om. Till exempel kan en part 

framställa könsdiskriminerade reklam som ett stort problem för unga kvinnor och män då det 

formar deras bild av hur en kvinna respektive en man förväntas se ut, och därmed leder till 

tunga krav att förhålla sig till för unga individer. En annan part kan däremot framställa 

könsdiskriminerande reklam som ett icke-problem, och motivera det med att vi som individer 

är fria att se ut och framställa oss hur vi vill. 

 

Den andra frågan syftar till att förstå vilka orsaker som antas ligga bakom problemet. Till 

exempel kan orsaken i detta fall anses vara att marknaden har fri möjlighet att producera 

vilken reklam de vill, eller så kan orsaken handla om att reklamproducenterna har dålig 

                                                
47 Bacchi. Analysing policy: What’s the problem represented to be? 
48 Bacchi. Analysing policy: What’s the problem represented to be? 
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kunskap om vad som kan uppfattas vara könsdiskriminerande reklam. Den tredje frågan söker 

att se vilka lösningar som problemformuleringarna implicerar. Till exempel om då orsaken 

anses vara att marknaden fritt kan producera den reklam de vill, så kanske lösningen blir att 

sanktionera reklamproducenterna för att förhindra reklamens spridning. Medan om orsaken 

till problemet istället betraktas vara bristande kunskap hos reklambranschen, så kanske 

lösningen kommer att vara utbilda aktörer inom branschen. Därtill, om ingen väljer att 

formulera könsdiskriminerande reklam som ett problem, så kommer det inte uppfattas vara ett 

problem och då kan det i sig vara orsaken till varför ingen lagstiftning finns. 

 

Bacchi betonar att frågorna är sammanlänkande och att ingen analys är den andra lik. För att 

fullständigt förstå ett politiskt förslag måste en dynamisk analys utföras, som ser till olika 

delar i problemframställningen. Politiska förslag och ståndpunkter rymmer ofta motsägelser, 

vilket är viktigt att ta i beaktning.49 Tanken är inte att varje av de uppställda frågorna måste få 

ett svar, utan att de kan vägleda arbetet i att förstå hur problembilden är konstruerad.  

 

5. Undersökning 

5.1. Fall  

Den 27 juni 2006 beslutar den dåvarande socialdemokratiska regeringen att tillsätta en 

utredning med uppdrag att undersöka utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande 

reklam i Sverige.50 Hösten 2006 är det riksdagsval i Sverige och den borgerliga Alliansen 

vinner valet, vilket innebär att det för första gången på många år blir borgerligt styre i 

Sverige. 51  I början av januari 2008 blir utredningen klar och lämnar betänkandet 

”Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 

2008:5)” till regeringen. Utredningen föreslår att en lagstiftning mot könsdiskriminerande 

reklam bör införas i Sverige. De bedömer att en lagstiftning inte kommer att stå i strid med 

yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen. Utredningen framhåller att en lag är 

möjlig att införa redan inom ett år. 52 Men under våren 2008 beslutar regeringen att inte gå 

vidare med förslaget om lagstiftning.53  

                                                
49 Bacchi, Analysing policy: What’s the problem represented to be? 
50 Sveriges Riksdag, ”Könsdiskriminerande reklam, kommittédirektiv 2006:82”.  
51 Sveriges Radio, ”Borgerliga alliansen bildar regering”. 
52 SOU 2008:5. 
53 Regeringskansliet, ”Ingen lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam”. 
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Hösten 2014 är det riksdagsval i Sverige. Under våren uppger Socialdemokraterna att de avser 

att arbeta vidare med utredningens förslag och lagstifta mot könsdiskriminerande reklam om 

de vinner valet.54 Socialdemokraterna vinner valet och har nu äntligen möjligheten att införa 

ett förbud. Men i maj 2015 berättar jämställdhetsminister Åsa Regnér att Socialdemokraterna 

inte lägre har några planer på att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Istället vill de föra 

ett djupare samtal med reklambranschen om hur deras självreglerande organ kan utvecklas.55 

Socialdemokraterna har ändrat ståndpunkt i frågan och en lagstiftning är inte längre aktuell.   

 

5.2. Process  

Utredning tillsätts 

Den 27 juni 2006 tillsätter den socialdemokratiska regeringen en utredning i uppdrag att 

undersöka utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige. 

Utredningen får även i uppdrag att lämna ett lagförslag för hur en lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam skulle kunna se ut, redovisa för- och nackdelar med dessa 

förslag, samt undersöka alternativa lösningar på problemet.56 Som särskild utredare utses 

professor Eva-Maria Svensson, och som experter väljs fil. dr. Maria Edström, 

förbundsjuristen i Sveriges Annonsörer tillika sekreteraren i Näringslivets Etiska Råd mot 

Könsdiskriminerande reklam Jan Fager, ämnesrådet Susanne Kjaersgaard Olsson, 

departementssekreteraren Jesper Svarén och juristen Ingrid Söderquisth. Hovrättsassessorn 

Anna Witte och hovrättsassessorn Dano Kostovski tjänstgör som sekreterare.57 Utredningen 

antar namnet ”Utredningen om könsdiskriminerande reklam (N 2006:12)” och i januari 2008 

lämnas betänkandet ”Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella 

meddelanden (SOU 2008:5)” över till regeringen, som sedan valet hösten 2006 är en borgerlig 

alliansregering.  

 

Utredningen är mycket omfattande och tar tydlig ställning för ett lagstiftat förbud mot 

könsdiskriminerande reklam. De föreslår en lag som ska ha i syfte att ”främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män genom att motverka kränkning av deras värdighet i reklam”. 58 

                                                
54 Socialdemokraterna, ”Stopp för sexistisk reklam”. 
55 Wisterberg, ”Regeringens besked – ingen ny lag om sexistisk reklam”. 
56 Sveriges Riksdag, ”Könsdiskriminerande reklam, kommittédirektiv 2006:82”.   
57 SOU 2008:5. 
58 SOU 2008:5, författningsförslag. 
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Utredningen menar att reklamen spelar en central roll när människor formar sin identitet.59 

Utredningen fäster stor vikt vid framställningen av könsroller, och pekar på att det är 

problematiskt att vi växer upp med att ständigt exponeras av bilder som endast visar ett visst 

sätt att vara. Till exempel, om det alltid är kvinnan i en reklamfilm som lagar mat, så finns 

risken att unga tjejer växer upp med föreställningen om att kvinnan i hushållet bör laga mat. 

Och om mannen alltid är den starke individen som jobbar och är framgångsrik, så kan unga 

killar växa upp med den formen av förväntningar på sig själva. På detta vis befäster reklamen 

snäva könsroller. Då det offentliga rummet till stor del utgörs av reklam exponeras vi 

dagligen av denna typ av skildringar, vilket gör att könsstereotypa framställningar av kvinnor 

och män normaliseras, och blir till krav och förväntningar att förhålla sig till.60 

”Eftersom utredningen anser att reklam och framförallt bilder har betydelse för 

formandet av människors identitet och därmed på längre sikt också för samhället som 

helhet, blir slutsatsen att könsdiskriminerande reklam bidrar till att en ojämställd 

könsordning upprätthålls och förstärks samt motverkar samhällets 

jämställdhetssträvanden.”61  

 

Utredningen menar att skildringen av kvinnor och män påverkar individens skapande av sin 

identitet, vilket i sin tur påverkar samhället som helhet. Det är således ett samhällsproblem 

som staten bär ansvar för. Utredningen anser att lösningen på problemet är att införa en 

lagstiftning, vilket tydliggörs i följande ställningstagande: 

”Utredningens sammanställning av den könsdiskriminerande reklamens utveckling och 

omfattning, men framförallt dess art, visar på ett behov av ytterligare samlade åtgärder 

för att motverka könsdiskriminering i reklam. Den avgörande mest effektiva åtgärden är 

ett lagreglerat förbud mot könsdiskriminerande kommersiell reklam.”62  

 

Tidigare har det argumenterats för att det krävs en grundlagsändring för att införa ett förbud, 

men utredningens bedömning är att det inte behövs. En lagstiftning anses inte strida mot 

yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen.63 

”Det krävs inte någon grundlagsändring för att lagstiftning mot könsdiskriminerande 

reklam ska kunna genomföras.” 64 

 
                                                
59 SOU 2008:5, 9.3. 
60 SOU 2008:5, sammanfattning. 
61 SOU 2008:5, 9.3. 
62 SOU 2008:5, sammanfattning. 
63 SOU 2008:5, 9.8. 
64 SOU 2008:5, 9.8. 
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Sammanfattningsvis förespråkar utredningen en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. 

Det är problematiskt att könsstereotypa roller tillåts reproduceras då de påverkar individer i 

formandet av sig själva, och då i förlängningen samhället som helhet. Det som händer på 

individnivå flyttas upp till samhällsnivå, då individers gemensamma föreställningar bidrar till 

hur samhället ser ut och fungerar. Således motverkar kränkande reklam samhällets 

gemensamma strävan efter jämställdhet. En lagstiftning kan råda bot på problemet och är inte 

en åtgärd som bedöms vara motstridig grundlagen.  

 

Denna problemframställning förutsätter dock att samtliga individer tycker att det är 

problematiskt att könsordningen inte är jämställd. Den diskuterar inte det att vissa människor 

kan tänkas uppskatta de könsroller som finns och vilja bevara dessa. Problemframställningen 

utgår ifrån att vi inte lever i en jämställd värd, där kvinnor och män faller offer för de 

könsroller som reklam utmålar, och att detta är något vi vill förändra. Tanken med ett förbud 

är att en minskad sexualisering av kvinnor och män i det offentliga rummet kommer att leda 

till en mer jämställd samhällsordning. Jämställdhet är dock ett omstritt begrepp, där olika 

aktörer har olika krav på vad jämställdhet innebär.  

 

Förslaget avslås 

I ett pressmeddelande från integrations- och jämställdhetsdepartementet den 24 april 2008 

tillkännager regeringen att de har beslutat att lägga betänkandet Könsdiskriminerande reklam 

– kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 2008) till handlingarna. De 

kommer inte att gå vidare med utredningens förslag om att införa en lagstiftning på området.  

Skälet till beslutet är att regeringen anser att lagförslaget kan komma att stå i strid med 

yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. 65   I uttalandet säger 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni:  

”Jag vill inte inskränka en grundläggande mänsklig fri- och rättighet för en lagstiftning 

vars effektivitet jag ifrågasätter. Så vinner vi inte slaget om jämställdheten.” 66  

 

Dagen efter tillkännagivandet, den 25 april 2008, förs en interpellationsdebatt i riksdagen 

mellan integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) och riksdagsledamot 

Hillevi Larsson (S). Larsson frågar Sabuni om hon är för eller emot en lagstiftning mot 

                                                
65 Regeringskansliet, ”Ingen lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam”. 
66 Regeringskansliet, ”Ingen lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam”. 
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könsdiskriminerande reklam. Hon motiverar att det är en angelägen fråga då en 

riksdagsmajoritet nu säger ja till frågan.67 Sabuni svarar:  

”Skälet är att det lagförslag som utredaren lämnat kan komma att stå i strid med 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och jag är inte beredd att i det 

här skedet ta upp frågan om eventuella ändringar i grundlagarna för att kunna lagstifta 

mot könsdiskriminerande reklam. Jag tror inte heller att man genom lagstiftning uppnår 

den effekt som är önskvärd och jag är även av det skälet inte beredd att nu driva frågan 

om lagstiftning vidare.”68   
 

Svaret visar att Sabuni är emot en lagstiftning i nuläget, och finns två skäl till varför. Det 

främsta skälet är att hon anser att ett förbud skulle strida mot yttrandefriheten. Det är en 

gråzon gällande om det går att lagstifta utan att ändra i grundlagen, då olika utredare har sagt 

olika saker. Sabuni framhåller att hon tycker att frågan om könsdiskriminerande reklam är en 

viktig jämställdhetsfråga, men att yttrandefriheten är ännu viktigare för jämställdheten. Som 

exempel pekar hon på att det är yttrandefriheten som har gjort att kvinnor har haft möjlighet 

att tala om de orättvisor som funnits.69 Det andra skälet är att hon inte tror att en lagstiftning 

skulle få tillräcklig effekt. Näringslivets självreglerande åtgärder fungerar bättre då de har 

större utrymme att ta emot och utreda ärenden än vad en domstol skulle ha. 

Problemframställningen rymmer således ett antagande om att branschen själv har möjlighet 

att förändra attityden gällande hur män och kvinnor porträtteras i media. Hon poängterar 

också att vi som konsumenter har makt i frågan genom att välja bort de alternativ som 

använder sig av diskriminerande marknadsföring.70  

 

Det centrala i frågan är här är att en lagstiftning skulle strida mot yttrandefriheten. Problemet 

med könsdiskriminerande reklam är orsakat av reklamproducenter, och det är de som 

producerar reklamen samt vi som konsumenter som bär ansvar för att förändra situationen. I 

detta fall anses det vara viktigare att bevara yttrandefriheten, än driva denna 

jämställdhetsfråga. Om en stor del av problemet i frågan med könsdiskriminerande reklam för 

Socialdemokraterna är att det inte finns någon lagstiftning, så är problemet för Folkpartiet att 

Socialdemokraterna vill lagstifta om ett förbud.   

 

                                                
67 Interpellation 2007/08:571. 
68 Riksdagens protokoll 2007/08:103. 
69 Riksdagens protokoll 2007/08:103. 
70 Riksdagens protokoll 2007/08:103. 
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Hillevi Larsson (S) argumenterar för att regeringen bör gå vidare med lagförslaget. Hon pekar 

på att det är ett stort problem att kvinnor och män framställs som sexobjekt i reklam och att 

otidsenliga könsroller reproduceras.71 Orsaken till detta är att marknaden styr, då det inte 

finns några regleringar för sexistisk reklam. Hon pekar på att utredaren bedömer att det går att 

lagstifta mot könsdiskriminerande reklam och att de därför bör gå vidare med förslaget.72 Hon 

hänvisar också till att Sverige har lagstiftat mot reklam för alkohol och tobak, och att det har 

kunnat göras utan att utarma yttrandefriheten och att det därför på samma vis bör gå att 

förbjuda reklam som är kränkande mot ettdera könet.  

 

Frågan lever vidare 

Tre år senare, den 18 juni 2011 ställer riksdagsledamot Kerstin Engle (S) en fråga till Birgitta 

Ohlsson (FP). Bortsett från enstaka motioner, från mestadels samma personer, så har det inte 

varit någon stor debatt om frågan om lagstiftning sedan betänkandet lades till handlingarna. 

Engle (S) frågar nu om Ohlsson (FP) avser att ta initiativ till eller verka för att det införs 

lagstiftning som motverkar könsdiskriminerande reklam. 73  Engle (S) säger att 

Socialdemokraterna åter vill ta upp utredningens betänkande om förslag till lagstiftning och 

anser följande: 

”Reklam som förmedlar en könsstereotyp bild till vuxna, barn och ungdomar är inte 

önskvärd i ett samhälle som strävar efter ökad jämställdhet mellan könen och alla 

människors lika värde.”74  

 

Citatet visar att Engle (S) upplever att könsstereotyp reklam är problematisk, och att den 

motsträvar jämställdhet i samhället. Problemframställningen, såväl som orsaker och 

lösningsförslag, är formulerade på samma vis i socialdemokraternas argumentation som i 

utredningens argumentation. De går i linje med varandra. Socialdemokraterna vill se en 

lagstiftning som lösning på problemet.  

 

Birgitta Ohlsson (FP) svarar på frågan den 20 juni 2011. Hon delar Engles (S) uppfattning om 

att könsstereotyp reklam är problematisk och icke-önskvärd i ett samhälle som vill uppnå 

jämställdhet.75 Ohlsson (FP) säger: 

                                                
71 Riksdagens protokoll 2007/08:103. 
72 Riksdagens protokoll 2007/08:103. 
73 Sveriges Riksdag, ”Könsdiskriminerande reklam - Skriftlig fråga 2011/12:646”. 
74 Sveriges Riksdag, ”Könsdiskriminerande reklam - Skriftlig fråga 2011/12:646”. 
75 Sveriges Riksdag, ”Könsdiskriminerande reklam - Svar på skriftlig fråga 2011/12:646”. 
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”Jag anser att egenåtgärder innebär fördelar jämfört med lagstiftning på detta område.” 

(…) ”Avslutningsvis vill jag tydligt understryka att könsdiskriminerande reklam måste 

motverkas. Jag anser att branschen här har ett stort ansvar för att exempelvis utbilda 

reklambyråanställda och aktivt motverka att reklamen blir en budbärare för en stereotyp 

och sexistisk bild av kvinnor och män.” 76  

 

Ohlsson (FP) förespråkar marknadslösningar och motsätter sig en lagstiftning. Hon ser samma 

problem som Engle (S) gör, men en annan lösning. Till skillnad från Sabuni (FP) så lägger 

dock Ohlsson inte lika stor vikt vid yttrandefriheten som främsta skäl till att en lagstiftning 

bör införas. Istället ligger fokus vid att Reklamombudsmannens egenåtgärder är bättre en 

lagstiftning, då de är snabbare och flexiblare, vilket även var något Sabuni lyfte. RO bär ett 

stort ansvar i att utbilda reklambyråanställda och påverka normer inom branschen. Denna 

lösning implicerar att orsakerna till problemet beror på dålig kunskap inom branschen. 

 

Socialdemokraterna går till val 

Den 20 maj 2014 går Socialdemokraterna ut med ett uttalande på sin hemsida. Om de vinner 

valet 2014 tänker de sätta stopp för sexistisk reklam. De skriver att könsdiskriminerande 

reklam är ett hot mot unga kvinnors hälsa, och argumenterar för att det är ett 

”folkhälsoproblem”. Uttalandet menar att objektifierande och stereotypa skildringar av 

kvinnor och män har en negativ inverkan på samhällets jämställdhetssträvanden i stort. 77  

Socialdemokraterna skriver: 

”Köndiskriminerande reklam är ett hot mot unga kvinnors hälsa. Vi vill därför lagstifta 

mot den typen av reklam (…) Vinner vi valet så kommer vi att arbeta vidare med 

utredningsförslaget för att förbjuda könsdiskriminerande reklam.” 78  
 

Problemframställningen har nu utvecklats till att främst handla om folkhälsa. Problemet är att 

den kränkande reklamen är så pass utbredd att den dagligen påverkar en stor del av 

befolkningen på ett negativt sätt. Orsaken till problemet är att reklamen reproducerar 

objektiverande framställningar av kvinnor och män, som skapar psykisk ohälsa hos unga 

kvinnor. I och med att det är ett folkhälsoproblem så anses staten bära ansvar för att lösa 

problemet. Lösningen är att införa en lagstiftning. Lösningen är således den samma som för 

några år sedan, men synen på problemet har förändras något. Istället för att fokusera på att 

                                                
76 Sveriges Riksdag, ”Könsdiskriminerande reklam - Svar på skriftlig fråga 2011/12:646”. 
77 Socialdemokraterna, ”Stopp för sexistisk reklam”. 
78 Socialdemokraterna, ”Stopp för sexistisk reklam”. 
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könsdiskriminerande reklam reproducerar otidsenliga könsroller som skadar samhället så 

läggs större vikt vid att könsdiskriminerande reklam har en negativ inverkan på unga 

individers egen hälsa.  

 

Under den allmänna motionstiden hösten 2014 lämnar riksdagsledamot Carina Ohlsson (S) in 

en motion som föreslår en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. 79  I motionen 

argumenterar hon för att könsdiskriminerande reklam är ett folkhälsoproblem. Hon pekar på 

att främst unga kvinnor, men också unga män påverkas negativt av reklam. Ohlsson (S) säger: 

”Den stereotypa skildringen av kvinnor och män i reklam får långtgående konsekvenser 

för individen och samhället. Den legitimerar och förstärker maktordningen mellan 

könen och är ett hinder för jämställdhet. Sexistisk reklam utgör också ett 

folkhälsoproblem.”80  

 

Könsdiskriminerande reklam framställs vara ett problem som påverkar individer såväl som 

samhället och som hindrar jämställdhet. Tyngdpunkten ligger vid att kvinnor objektifieras, 

vilket leder till att unga kvinnor får en snedvriden kroppsbild och mår både psykiskt och 

fysiskt dåligt. I och med att det formuleras som ett ”folkhälsoproblem” impliceras att staten 

bär ansvar för problemet. Orsaken till problemet antas vara att reklambranschen fritt får 

utforma reklamen, och lösningen blir således att lagstifta.  

 

Socialdemokraterna ändrar ståndpunkt 

Civilutskottet behandlar Ohlssons (S) motion och lämnar den 9 april 2015 ett 

ställningstagande där de väljer att avslå motionen. 81 Följande anförs: 

”När det gäller motionen om könsdiskriminerande reklam vill utskottet liksom tidigare 

understryka att utskottet delar uppfattningen att reklam som förmedlar en könsstereotyp 

bild inte är önskvärd i ett samhälle som strävar efter ökad jämställdhet och alla 

människors lika värde. 

 

Utskottet anser att branschen har ett stort ansvar när det gäller att motverka 

könsdiskriminerande reklam. Utskottet ser därför positivt på att den 

branschfinansierade stiftelsen Reklamombudsmannen inrättats. Förutom att granska 

reklam har Reklamombudsmannen också en viktig uppgift att informera och utbilda 

                                                
79 Motion 2014/15:1456.  
80 Motion 2014/15:1456. 
81 Civilutskottets betänkande 2014/15:CU11.  
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branschen i marknadsföringsetiska frågor. Utskottet är i nuläget inte berett att föreslå 

något initiativ från riksdagens sida med anledning av motionen.”82  

 

Utskottet är tydligt med att de uppfattar könsstereotyp reklam som ett problem. De betonar att 

jämställdhet är viktigt och att könsstereotyp reklam inte är önskvärt.83 De diskuterar inte 

orsakerna till problemet utan besvarar endast den problembild som redan är given till dem. 

Utskottet anser att ansvaret ligger hos branschen, och att lösningen då också bör ligga hos 

branschen. Lagstiftning är därmed inte rätt lösning på problemet och de väljer därför att avslå 

motionen. Utskottet har utrett ärendet även 2011, 2012, 2013 och 2014 och då nått samma 

slutsats. Civilutskottet hänvisar till att lagutskottet tidigare har utrett ärendet om lagstiftning 

och beslutat att lagstiftning endast bör införas om det är det enda sättet att komma tillrätta 

med problemet, och bara om den diskriminerande reklamen figurerar ”i sådan omfattning och 

är av sådan art att inskränkningar i tryckfriheten och yttrandefriheten oundgängligen är 

påkallade”.84 Riksdagen har valt att följa lagutskottet, och civilutskottet har valt att följa 

riksdagens ställningstaganden. Könsdiskriminerande reklam anses således inte förekomma i 

tillräckligt hög utsträckning för att en lagstiftning ska bli aktuell.  

 

Kort efter detta skriver Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och Konsumentminister Per 

Bolund (MP) en debattartikel i Metro där de lyfter en utställning initierad av reklambranschen 

som diskuterar stereotypa bilder i reklam. 85  I artikeln skriver de att det är ett problem att 

reklam bidrar till att upprätthålla normer och skönhetsideal som får barn och unga att känna 

sig missnöjda med sig själva. De framhåller att könsdiskriminerande reklam fortfarande är ett 

problem och att mer måste göras i frågan: 

”Som jämställdhets- och konsumentministrar i regeringen välkomnar vi särskilt branschens 

eget initiativ och kommer senare i år att bjuda in såväl företrädare för reklammakare som 

säljare och köpare för samtal. Frågan har tidigare utretts men vill se hur vi tillsammans kan 

utveckla den samtalet om de normer som reklamen förmedlar och den självreglering som 

branschen har.” 86  

 

                                                
82 Civilutskottets betänkande 2014/15:CU11 
83 Civilutskottets betänkande 2014/15:CU11 
84 Civilutskottets betänkande 2014/15:CU11 
85 Regnér och Bolund, ”Regeringen: vi behöver mer mångfald i reklamen”. 
86 Regnér och Bolund, ”Regeringen: vi behöver mer mångfald i reklamen”. 
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I en intervju med Dagens Media besvarar Åsa Regnér frågor gällande olika former av 

diskriminerande reklam och kring debattartikeln i Metro. Hon förtydligar där 

Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan:  

” – Jag vill vara tydlig med att jag och regeringen har inga planer på att lagstifta om detta, men 

vi vill gärna delta i ett samtal med branschen om det eftersom vi har höga ambitioner när det 

gäller rättigheter och jämställdhet.” 87  

 

Bara några månader innan förespråkade Socialdemokraterna en lagstiftning, men nu har 

lösningen förändrats helt. Regeringen vill inte längre lagstifta i frågan. 

Problemframställningen avslöjar att de anser att ett stort ansvar för att lösa problemet ligger 

hos branschen. De lägger fokus vid att de vill förändra normer och ideal. Den lösning de nu 

föreslår handlar om att utveckla branschens självreglerande organ som redan finns. De 

förklarar inte varför de har ändrat ställning och motiverar inte varför ansvaret har flyttats till 

branschen från staten. Deras uttalande är en helomvändning från tidigare retorik. Till denna 

undersökning har grundliga försök gjorts för att hitta uttalanden, artiklar eller debatter där de 

förklarar varför de har ändrat ståndpunkt, men inget har hittats.  

 

År 2016 släpper Sveriges Kvinnolobby rapporten ”Sexism på köpet” där de jämför regleringar 

mot könsdiskriminerande reklam i de nordiska länderna.88 Rapporten visar på att alla länder 

utom Sverige har lagstiftning mot fenomenet. Sveriges Kvinnolobby argumenterar för att 

Sverige bör införa en lagstiftning. Efter rapporten följer en debatt i media om huruvida en 

lagstiftning bör införas eller inte, men regeringen ändrar inte ståndpunkt i frågan. Idag, år 

2017, finns fortfarande ingen lagstiftning på området. Men debatten lever kvar svagt i 

bakgrunden och kommer, med tanke på historien, sannolikt att blossa upp igen.  
 

6. Analys  

Syftet med studien är att förstå varför jämställdhetspolitiska förslag ibland inte går igenom, 

trots att omständigheterna för att genomföra ett förslag ser goda ut. Det jämställdhetspolitiska 

förslag som studeras i uppsatsen är förslaget om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. 

Uppsatsen har tittat på hur förslaget framställs av förespråkare respektive motståndare till 

förslaget, samt hur framställningen har förändrats sedan 2006, för att försöka förstå hur 

                                                
87 Wisterberg, ”Regeringens besked – ingen lag om sexistisk reklam”.  
88 Sveriges Kvinnolobby, ”Sexism på köpet”. 
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Socialdemokraterna resonerade när de ändrade sin problembild och valde att inte genomföra 

en lagstiftning. Uppsatsen har inte funnit något entydigt svar på frågan, men den har kunnat 

urskilja några komponenter som kan tänkas vara bidragande faktorer.  

 

Till att börja med kan de olika problemframställningarna och deras förändring analyseras. 

Studien har följt processen från det att utredningen släpps till det att Socialdemokraterna 

ändrar ståndpunkt i frågan. Det som undersökningen visar är att Socialdemokraternas 

problemframställning i viss mån har förändrats sedan 2006. När utredningen släpps ligger 

fokus främst vid att otidsenliga könsroller är problematiska och går emot samhällets strävan 

efter jämställdhet, men de lyfter även unga individers hälsa. Utredningen förespråkar en 

lagstiftning som lösning på problemet. Tio år senare framställs problemet istället som ett 

folkhälsoproblem. Fokus ligger vid att unga kvinnor mår psykiskt dåligt av sexistisk reklam, 

och det är så pass utbrett att det är ett problem som staten måste lösa. Även könsroller 

diskuteras, men inte lika utförligt som tidigare. Lösningen är fortfarande att införa en 

lagstiftning. Problemframställning såväl som argumentation följer samma linje över tid, och 

de båda framställningarna lyfter en reproduktion av otidsenliga könsroller och unga individers 

psykiska ohälsa som faktorer till varför könsdiskriminerande reklam inte är önskvärt. Men 

skillnaden ligger i att huvudsakligt fokus för vad som är centralt har förändrats. En stor 

förändring i problemframställning sker sedan 2015, då Socialdemokraterna inte längre 

förespråkar en lagstiftning. Då inte tillräckliga dokument har hittats gällande 

Socialdemokraternas argumentation vid denna tidpunkt är det dock svårt att närmare 

analysera problemframställningens förändring här.  

 

Folkpartiets argumentation har också förändrats något. Efter utredningen motiveras en 

nedläggning av förslaget med att en lagstiftning skulle urholka yttrandefriheten. Därtill lyfts 

en misstro till att en lag faktiskt skulle vara effektiv som lösning på problemet, men det 

argumentet får stå i skymundan för yttrandefrihetsargumentet. Könsdiskriminerande reklam 

ses som ett problem och som en jämställdhetsfråga, men viktigare är att inte inskränka på 

yttrandefriheten. Några år senare utvecklas argumentationen till att i högre grad handla om att 

näringslivets självreglering är effektivare än vad en lagstiftning skulle vara. Vikten av att inte 

inskränka på yttrandefriheten nämns fortfarande som ett argument, men det är inte länge det 

huvudsakliga argumentet. I problembilden ryms därmed en uppfattning om att icke-tvång är 

ett viktigt värde, på så vis att det finns att ovilja till att använda sig av tvingande medel.  
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Det går således att urskilja två olika argumentationslinjer. Den första ser könsdiskriminerande 

reklam som ett problem för att det reproducerar otidsenliga könsroller och leder till psykisk 

ohälsa hos unga kvinnor, där staten bär ansvar att lösa problemet vilket resulterar i att 

förespråka lagstiftning. Den andra ser också könsdiskriminerande reklam som ett problem, 

men ett potentiellt större problem är att inskränka på yttrandefriheten. Det problemet skapas 

om en lagstiftning sker och motståndet mot lagstiftning är således starkt.  

 

En eventuell förklaring till att Socialdemokraterna skiftar ståndpunkt i frågan kan vara att 

Folkpartiet ändrar sitt resonemang och förklarar varför de anser att en lagstiftning inte är 

nödvändig. Istället för att fokusera på yttrandefriheten som främsta motargument så lyfter de 

näringslivets effektivitet och framhäver att branschen är aktiv i frågan, vilket är det 

Socialdemokraterna sedan lyfter när de berättar att de inte längre vill lagstifta. Möjligtvis var 

argumentationen så pass effektiv att Socialdemokraterna faktiskt ändrade ståndpunkt till följd 

av Folkpartiets förändrade argumentation. Från ett annat synsätt går det att se det som att 

Socialdemokraterna misslyckas med att få igenom förslaget på grund av att de inte lyckas 

bemöta Folkpartiets argumentation. De för ett mer ideologiskt resonemang och fokuserar 

mindre på hur de faktiskt ser att en lagstiftning kan skapa förändring. Kanske hade de fått 

igenom sitt förslag tidigare ifall de hade framhävt skälen till varför de anser att en lagstiftning 

är mer effektiv än en självreglering. Det är dock svårt att säkert säga vad det var som skedde.  

 

Ovanstående analys av problemframställningarna visar på att olika problembilder ger olika 

resultat som har faktisk inverkan på politiskt handlande. Men en annan viktig faktor som bör 

lyftas till följd av processen är frågan om vilken påverkan den politiska färg som är i 

regeringsställning har. Utredningen om könsdiskriminerande reklam i Sverige (SOU: 2008:5) 

tillsätts av en socialdemokratisk regering sommaren 2006. I september 2006 vinner Alliansen, 

och en koalitionsregering bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna tar plats. När utredningen ger sitt betänkande till regeringen år 2008 så når 

det alltså en borgerlig regering, som väljer att lägga betänkandet till handlingarna och avsluta 

ärendet. Det kan diskuteras om utfallet hade blivit annorlunda ifall betänkandet, som tillsattes 

av en socialdemokratisk regering, även hade lämnats över till en socialdemokratisk regering.  

Det är möjligt att en socialdemokratisk regering hade gått vidare med lagförslaget, då de 

troligen har intresse i att slutfölja ett uppdrag de har påbörjat plus att de länge har förespråkat 

ett förbud. Steget för Socialdemokraterna att införa en lagstiftning är mindre än vad steget är 

för en borgerlig regering, då det går i linje med deras partipolitik. Det som dock talar emot 
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detta är att Socialdemokraterna säger att de ska införa lagstiftning om de vinner valet 2014, 

men när de väl vinner så ändrar de ståndpunkt och drar tillbaka löftet om en lagstiftning. Om 

Socialdemokraterna verkligen hade velat införa en lagstiftning hade de kunnat göra det efter 

valet 2014. Då hade de ett så kallat ”window of opportunity”, en chans till att skapa politisk 

förändring, som diskuterades i början av uppsatsen i samband med Bergqvist, Bjarnegård och 

Zetterbergs studie. Därmed är det inte givet att utfallet hade blivit annorlunda om de hade 

varit i regeringsställning när betänkandet lämnades över till regeringen. Detta tyder på att det 

kanske finns något ytterligare skäl till varför Socialdemokraterna drar sig för att införa en 

lagstiftning, trots att deras argumentation utåt förespråkar det.  

 

Även i Bergqvist m.fl. studie missade Socialdemokraterna ett window of opporunity då de 

inte lyckades reformera föräldraförsäkringen. Författarna finner där att när det finns andra 

värden som prioriteras högre kommer jämställdhetspolitiska förslag inte att gå igenom. Det 

kan argumenteras för att det gäller även i denna studie. Folkpartiet, vilka är de som har varit 

förslagets främsta motståndare, har till viss del haft yttrandefriheten som ett överordnat 

konkurrerande värde. För dem har det varit viktigare att inte inskränka på yttrandefriheten än 

att införa detta jämställdhetspolitiska förslag. En oinskränkt yttrandefrihet ses som 

grundläggande för att nå jämställdhet, och en lag betraktas till viss del som en enkel lösning 

som bara behandlar symptomet och inte det verkliga problemet med ett ojämställt samhälle. 

Även på andra sätt har denna studie gällande fallet med könsdiskriminerande reklam liknat 

fallet med föräldraförsäkringen. Bergqvist m.fl. hade svårigheter att finna tydligt motstånd till 

det politiska förslag de studerade, vilket även denna uppsats har haft. Denna studie har kunnat 

urskilja en del aktörer som ställer sig emot en lagstiftning, men det är få politiska aktörer som 

ljudligt argumenterar emot ett förbud mot könsdiskriminerande reklam. Bergqvist m.fl. studie 

såg även en rädsla att förlora väljare hos viktiga väljargrupper som ett skäl till att det politiska 

förslaget inte gick igenom, vilket är något som inte har kunnat urskiljas i denna studie men 

som definitivt är en tänkbar förklaring. 

 

Vidare kan erfarenheten av metoder för att uppnå jämställdhet i Sverige tänkas fungera som 

en förklaring till förslagets misslyckande. Som diskuterades i början har det överlag funnits en 

motsträvighet till att uppnå jämställdhet med hårda medel eller tvingande åtgärder i Sverige. 

Det motstånd och den tveksamhet till att införa ett förbud mot könsdiskriminerande reklam 

som har kunnat urskiljas under undersökningens gång styrker denna tes. En lagstiftning är en 

tvingande åtgärd, och den föreslagna lagstiftningen har som syfte att främja jämställdhet 
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mellan kvinnor och män. En lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är således en 

tvingande åtgärd för att uppnå jämställdhet. Som tidigare jämförelse har både eventuell 

kvoteringslagstiftning och förslag om öronmärkt föräldraförsäkring mötts av motstånd, vilka 

båda är jämställdhetspolitiska förslag baserade på tvång. Det är därför inte oväntat att en 

potentiell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam möter ett motstånd, då förslag som 

innebär tvång ofta har haft svårt att få genomslag. Denna tankegång går att urskilja i 

Folkpartiets argumentation, som förespråkar yttrandefrihet och självreglering. De motsätter 

sig en tvingande lagstiftning och visar på att de värderar icke-tvång som ett viktigt värde.  

 

Till sist, debatten om förbud mot könsdiskriminerande reklam har pågått i flera decennier, 

men frågan har aldrig legat högst upp på den politiska dagordningen, varit väldigt 

omdebatterad i det politiska rummet eller överdrivet omskriven i media. Det svala intresset 

för frågan leder till den inte så upplyftande men möjliga förklaringen att frågan kanske helt 

enkelt inte uppfattas vara tillräckligt viktig att lägga energi på, av tillräckligt många, för att 

den ska få genomslag.  

 

7. Slutsats  

Denna uppsats har sökt att förstå varför jämställdhetspolitiska förslag ibland inte går igenom, 

trots att omständigheterna för att genomföra ett förslag ser goda ut, genom att titta på 

Socialdemokraternas misslyckande att införa ett förbud mot könsdiskriminerande reklam. 

Detta har gjorts genom att studera den politiska debatten kring frågan och då titta på vilka hur 

olika aktörer framställer problemet. Undersökningen fann att de som förespråkar en 

lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam anser att det är problematiskt att otidsenliga 

könsroller reproduceras och att det är ett folkhälsoproblem med denna typ av reklam, och i 

och med omfattningen av problemet bör staten vara ansvariga för att lösa det. De som är emot 

en lagstiftning ser också könsdiskriminerande reklam som ett problem, men motiverar sitt 

motstånd med att de inte vill se en inskränkning av yttrandefriheten och att de tror att 

näringslivets självreglering bättre kan hantera problemet. Folkpartiets ökade fokus på 

näringslivets effektivitet som främsta argument kan möjligtvis vara en förklaring till att 

Socialdemokraterna bytte sida i frågan. Tidigare forskning har visat på att 

jämställdhetspolitiska förslag ibland får stå till sidan när det finns andra konkurrerande 

intressen som väger tyngre, vilket här kan handla om att yttrandefrihet som grundläggande 
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värde väger tyngre än jämställdhet. Därtill har tidigare studier visat på att det finns ett 

motstånd till att införa jämställdhet med tvång i Sverige, vilket kan vara en bakomliggande 

faktor till misslyckandet att införa förslaget. Det hänger även ihop med frågan om 

konkurrerande intressen, då icke-tvång möjligtvis kan ses som ett överordnat värde som 

vinner över jämställdhet.  

 

Uppsatsen har således inte fullt lyckats lösa gåtan om varför Socialdemokraterna valde att inte 

besluta om en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam när de hade chansen, men har 

gjort anspråk på några förklaringar. För vidare forskning rekommenderas att utföra intervjuer 

med aktörer som var delaktiga i debatten vid tiden då socialdemokraterna ändrade sin 

ståndpunkt i frågan. Det skulle ge möjlighet till en djupare förståelse för hur den politiska 

debatten gick och hur det kom sig att ståndpunkten förändrades. Därtill vore det av intresse att 

forska mer på varför Sverige har varit motsträviga till att införa jämställdhet med hjälp av 

tvång, och se om det går att finna liknande tendenser vid andra tillfällen då 

jämställdhetspolitiska förslag inte har gått igenom i Sverige.  
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