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Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen har varit att göra en rättsutredning kring 

den aktuella frågan om stötande och könsdiskriminerande reklam. Genom att använda 

oss av traditionell juridisk metod har vi kartlagt hur lagstiftningen kring 

diskriminerande marknadsföring ser ut. Arbetet beskriver att MFL inte kan tillämpas på 

könsdiskriminerande reklam eftersom det skulle strida mot lagens huvudsakliga syfte 

som är att endast skydda näringsidkare och konsumenter i deras egenskap som dessa. 

Ingen hänsyn tas till den personliga integriteten. MFL är bara tillämpbar på den 

kommersiella marknadsföringen vilket leder till att all annan marknadsföring faller 

utanför lagen. För att veta var gränsen går mellan den kommersiella och den icke-

kommersiella marknadsföringen studeras praxis och vidare har vi sett till uttalanden i 

förarbetena. En anledning till varför ingen lagstiftning ännu införts mot 

könsdiskriminerande reklam är hinder i grundlagarna RF, TF och YGL som skyddar 

tryck- och yttrandefriheten i Sverige.  
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1. Inledning 
Den delen av marknadsrätten som innehåller de rättsliga styrmedlen på marknaden är 

marknadsföringslagstiftningen. Alla regler kring ett företags agerande och 

konsumenternas ställning gentemot företagen på marknaden kan sammanfattas av en 

enda term, nämligen marknadsrätt. Det finns olika typer av rättsregler kring 

marknadsrätt. Bland annat finns det rättsregler som påbjuder ett handlande eller 

begränsar handlingsfriheten hos företag, sådana bestämmelser kallas för näringsrättsliga 

regler. Det förekommer dock att näringsidkare i dagens samhälle väljer att utforma 

stötande och ofta diskriminerande marknadsföring för att skilja sig från sina 

konkurrenter och uppmärksammas av konsumenter. Sådana starka tillvägagångssätt 

innebär att de ibland går över etiska riktlinjer för vad som anses acceptabelt inom 

marknadsföring. Med andra ord så strider de mot vad goda seder kräver vid 

marknadsföringsåtgärder. 

Könsdiskriminerande marknadsföring har blivit den mest uppmärksammade formen av 

diskriminering i lagstiftningssammanhang.
 
Sådana könsdiskriminerande inslag i reklam 

har ur samhällsperspektiv bidragit till oönskade effekter eftersom de bl.a. uttrycker ett 

föråldrat synsätt på könsrollerna som motverkar strävan efter likställdhet i samhället. 

Behovet av lagstiftning mot diskriminerande reklam har varit ett uppmärksammat 

problem som diskuterats i många olika sammanhang. Många riksdagsmotioner har 

väckts i anknytning till ämnet genom åren och frågan har därigenom varit aktuell i olika 

utredningssammanhang. Frågan har dock stött på hinder i utredningsarbeten med 

hänsyn till grundlagen om yttrandefrihet eftersom lagen resulterar i att diskriminerande 

reklam faller utanför marknadsföringslagens tillämpningsområde.  

 

1.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med det här arbetet är att göra en rättsutredning kring området marknadsrätt. Vi 

har valt att inrikta oss på den aktuella frågan kring stötande och könsdiskriminerande 

reklam. Vi har utgått från MFL för att se vad lagen omfattar respektive inte omfattar, 

men har även uppmärksammat utomrättsliga regleringar kring området. 

För att besvara syftet kommer vi använda oss av följande frågeställningar: 

 Vad säger marknadsföringslagen kring diskriminering? 

 

 Finns det något behov av ytterligare lagstiftning kring könsdiskriminering? 

 

 Hur förhåller sig marknadsföringslagen till våra grundlagar? 

 

 Hur har den svenska marknadsföringslagstiftningen ändrats/påverkats i och med  

ingången i EU? 
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1.2 Metod 
Vi har använt oss av en traditionell juridisk metod. Med traditionell juridisk metod 

menas att vi beaktat de svenska rättskällorna: lagstiftning, förarbeten, praxis samt 

doktrin för att fastställa vad som är gällande rätt. Eftersom problemet kring 

könsdiskriminerande reklam har varit aktuell i många lagstiftningssammanhang har vår 

huvudsakliga tyngdpunkt vilat på uttalanden i förarbetena. För att ge de begrepp som 

förekommer saklig tyngd har även praxis studerats.  

Det är MFL som reglerar marknadsföringen i Sverige, dock omfattar lagen inte några 

regleringar vad gäller stötande och könsdiskriminerande reklam. Vi har då även beaktat 

de utomrättsliga reglerna inom området marknadsrätt vilket i första hand är ICC:s 

Grundregler för reklam för att komplettera den svenska lagstiftningen samt förarbetena. 

Vid litteratursökning har främst databaserna Lucia och Karnov använts. De sökord vi 

främst nyttjat är: ”könsdiskriminerande reklam”, ”diskriminerande marknadsföring” och 

”marknadsrätt”. 
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2. Presentation av Marknadsföringslagen 

2.1 Marknadsföringsrättens framväxt 
Det viktigaste syftet med marknadsrätt är att konkurrensen skall fungera på ett korrekt 

sätt. För att uppnå detta försöker man styra marknaden och på så sätt skapa skälig 

konkurrens. Marknadsrätt kan beskrivas som ett eget rättsområde eftersom det varken 

tillhör offentlig rätt, civilrätt eller straffrätt. Dock innehåller marknadsrätten inslag av de 

nämnda rättsområdena, t.ex. finns det möjlighet att kräva skadestånd inom 

marknadsrätten, men i grunden tillhör skadestånd civilrättens område.
1
 Marknadsrätten 

består av två huvuddelar, nämligen marknadsföringsrätt samt konkurrensrätt och bägge 

delarna har det gemensamma målet att konkurrensförhållandena på marknaden skall 

fortsätta fungera korrekt. Eftersom marknadsrätten är ett komplicerat rättsområde kräver 

det en specialdomstol med en särskild kompetens, Marknadsdomstolen (MD), som har 

hand om fall som berör marknadsrätt.
2
 Lagstiftning kring marknadsrätt går främst ut på 

att begränsa handlingsfriheten hos företag samt att uppnå ett önskat beteende av 

allmänheten .
3
  

Redan under 1700-talet utvecklades det kontrollsystem som var till för att reglera 

handeln i Sverige och under 1800-talet började liberalismen att växa fram. Den främsta 

uppfattningen hos liberalismen var att det skulle råda avtalsfrihet och det uppstod 

därmed en kamp mot de styrda kontrollsystemen som hindrade fri konkurrens och 

handelsfrihet. Den svenska köp- och avtalsrätten bygger på liberalismen som ansåg att 

avtalsparterna skulle vara jämställda.
4
 Runt sekelskiftet 1900 var samhällena relativt 

slutna, de varor som producerades inom en ort såldes även inom den orten. Eftersom 

man hade ett nära samarbete med varandra var det lätt att lösa eventuella konflikter som 

kunde uppstå. I och med industrialiseringen förbättrades transportmöjligheterna vilket 

gjorde det smidigare att transportera varor, men det ledde även till att avstånden mellan 

producent och konsument ökade. Konsumenterna hade inte den kunskap som krävdes 

för att hävda sin rätt. Ofta var det så att en konsument som var missnöjd klagade till 

säljaren som i sin tur hänvisade till tillverkaren. Det kunde dock vara svårt för 

konsumenten att nå tillverkaren eftersom varorna producerats på annan ort, och på så 

sätt gick konsumentens rätt förlorad. 
5
 

Runt mitten på 1900-talet utvecklades det nya standardavtalstyper som dock fick 

mycket kritik eftersom de inte såg avtalsparterna som jämställda. Man började granska 

olika beteenden på marknaden och 1957 tillsattes därför Näringslivets Opinionsnämnd 

(NOp) som kontrollerade att marknaden följde de regler som Internationella 

Handelskammaren (ICC) skapat kring ”god marknadsföringssed”. Kring 1960-talet 

fanns det dock fortfarande de som valde att bryta mot dessa regler vilket ledde till att 

konsumenterna påverkades negativt. För att få alla att följa god marknadsföringssed 

gjordes det ändringar i lagen, och på så sätt blev konsumenterna skyddade. Ändringarna 

handlade främst om att få bort otillbörliga avtalsvillkor i konsumentförhållandena. En 

annan viktig förändring var att konsumentköplagen, som var den första civilrättsliga 

konsumentlagen, införlivades i svensk rätt år 1974.
6
  

                                                           
1
 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 13 

2
 A. a, s.14 

3
 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 14 

4
 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 14 

5
 A. a, s. 15 

6
 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 16 
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2.2 Marknadsföringslagens historia 
På 1970-talet fanns det en lag som främst behandlade regler om otillbörlig och 

oacceptabel marknadsföring. Lagen bytte senare namn och är förmodligen den lag vi 

främst tänker på då vi hör området marknadsrätt, nämligen marknadsföringslagen 

(MFL).
7
 Innan lagen fanns var det främst normer från näringslivet som användes för att 

lösa de problem som uppkom kring marknadsföring. Lagen uppdaterades 1976 och 

bestämmelser angående produktsäkerhet samt otjänliga varor infördes. Det tillkom även 

regler kring informationsskyldighet och även dessa implementerades i den nya 

marknadsföringslagen. De införda reglerna kom till som en önskan från samhället som 

ville att företagen skulle rätta sig efter tydligare regler angående vilka uppgifter de får, 

respektive inte får, lämna om sina produkter. MFL uppdaterades ytterligare i och med 

avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Avtalet innebar bland 

annat att betydelsen av generalklausulen ökade.
8
 

Den nuvarande marknadsföringslagen har anpassats efter EU i flera omgångar och 

bygger på ett fullharmoniseringsdirektiv som unionen skapat. Direktivet handlar om att 

skapa ett konsumentskydd som gäller i EU:s medlemsstater. Lagen innehåller en 

generalklausul (se vidare under 2.4.1) som säger att god marknadsföringssed skall följas 

då produkter eller tjänster marknadsförs. Det kan även nämnas att klausulen är 

vitessanktionerad.
9
 Nuvarande MFL liknar den tidigare marknadsföringslagen eftersom 

den är uppbyggd på ungefär samma sätt. Vissa regler som finns med i nya MFL 

återfinns även i lagen från 1996, dessa regler kallas för katalogreglerna och innebär att 

en marknadsföringsåtgärd endast är otillbörlig om den påverkar, eller sannolikt påverkar 

förmågan att fatta ett beslut på ett riktigt sätt.
10

 

MFL visar även på att det är förbjudet med vilseledande eller aggressiv marknadsföring. 

Även för dessa ändamål finns det generalklausuler som dock är mer specifika än 

klausulen om god marknadsföringssed.
11

 Enligt MFL beskrivs ordet marknadsföring 

som reklam och andra åtgärder som är till för att främja både avsättningen och 

tillgången av produkter. Med produkt menas varor och tjänster men även fast egendom 

räknas in under begreppet. Andra nyttigheter som exempelvis arbetstillfällen räknas 

oftast också in under uppfattningen om vad begreppet produkt innebär.
12

 

 

 
  

                                                           
7
 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 37 

8
 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 42 

9
 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 37 

10
 A. a, s. 38 

11
 Prop. 2007/08:115 s. 1 

12
 Nordell, Marknadsrätten - en introduktion, s. 58 
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2.3 Syfte och tillämpningsområde 
Syftet med marknadsföringslagen är att konsumenternas och näringslivets intressen 

skall främjas i samband med marknadsföring av produkter. Näringsidkaren skall vid 

marknadsföring lämna sådan information som är betydande för konsumenten.
13

 En 

annan avsikt med lagstiftningen är att marknadsföring som är otillbörlig mot 

konsumenter och näringsidkare skall motverkas. Lagen ger alltså näringsidkare skydd 

mot marknadsföring som är otillbörlig samtidigt som den tillgodoser konsumenternas 

intressen. Konkurrensen på marknaden skall fungera på ett korrekt sätt och för att uppnå 

det försöker man motverka otillbörliga beteenden att skapas inom området. 

MFL reglerar bara den kommersiella marknadsföringen vilket betyder att exempelvis 

nyhetsförmedling och politisk propaganda inte regleras av lagen. Den information som 

inte anses vara kommersiell regleras istället av en av våra grundlagar, nämligen 

Tryckfrihetsförordningen (TF). Syftet med TF är att åsikter skall kunna spridas säkert 

och att meningsutbyte skall kunna fungera på ett riktigt sätt. När det handlar om 

yttranden i tv och radio är det dock Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är gällande. 

Anledningen till att reklam kan regleras i allmän lag är att syftet för de lagarna, till 

skillnad från MFL, inte är att näringsidkares ekonomiska intressen skall skyddas.
14

 

Marknadsföringslagens tillämpningsområde framgår i 2 §. Lagen tillämpas: 

1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin 

näringsverksamhet, 

2. på sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-

lagen (2010:696), 

3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, och 

4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter 

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 

december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 

Då lagen inte omfattar den marknadsföring som sker utanför näringsverksamhet blir den 

bara aktuell när näringsidkare marknadsför eller efterfrågar produkter. MFL skyddar 

endast konsumenter och näringsidkare och lagen inkluderar därför inte skydd mot någon 

typ av diskriminerande reklam.
15

 Inte heller den personliga integriteten för konsumenten 

eller näringsidkaren skyddas. Detta gå att utläsa av MD 1976:8 (se vidare i avsnitt 4.4)  

Eftersom MFL tar sikte på konsumenter och näringsidkare kan det vara bra att veta vad 

som menas med begreppen. Definitionen på konsument finns att hitta i 

Marknadsföringslagens 3 § och lyder ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för 

ändamål som faller utanför näringsverksamhet”. Vad som menas är alltså 

privatpersoner, även kallade ”den köpande allmänheten”.  

                                                           
13

 Prop. 2007/08:115 s. 1 
14

 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 39 
15

 Prop. 2007/08:115 s. 8 

https://lagen.nu/2010:696
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2006:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2006:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:SV:HTML
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Beskrivningen av begreppet näringsidkare blir dock mer omfattande.
16

 Näringsidkare 

kan innebära både fysiska och juridiska personer vars ändamål har en koppling till 

verksamheten.
17

 De personer som agerar i näringsverksamhetens namn ingår under 

begreppet, samt även de som agerar för företagets räkning. En person som driver en 

verksamhet av ekonomisk art på ett professionellt sätt ingår också under begreppet 

näringsidkare.
18

 Enligt praxis skall en verksamhet inte behöva bedrivas i vinstsyfte för 

att rymmas under uppfattningen av vad näringsverksamhet innebär. Kravet på vad som 

är att anse som en näringsverksamhet ska istället tolkas relativt utbrett. Detta betyder att 

även ideella föreningar kan ingå under begreppet, ifall de bedriver näringsverksamhet.
19

 

Marknadsföringslagen är inte heller tillämplig på sådan marknadsföring som strider mot 

goda seder. Ett exempel på när goda seder bryts är när marknadsföringsåtgärden är 

utformad på ett sådant sätt att den spelar på mottagarens känslor. Att utföra en åtgärd 

som spelar på känslor kan dock även anses strida mot generalklausulerna i MFL eller 

anses som vilseledande. Ifall inte marknadsföringsåtgärden är att anse som vilseledande, 

eller om inte generalklausulerna är tillämpliga, är inte heller MFL tillämplig på fallet. 

Dock finns det undantag och MD har dömt i fall som anspelat på känslor. Rättsfallet 

MD 2001:17 handlar om en tv-reklam från Länsförsäkringar som gick ut på att 

marknadsföra pensionssparande. I marknadsföringen använde sig företaget av 

benämningen Pensionsakuten. MD ansåg att reklamen spelade på rädsla och fruktan 

eftersom den innehöll bilder som handlade om vad som kunde hända om man inte 

skaffade sig en tillräckligt bra pension. Detta ansågs strida mot god marknadsföringssed 

och reklamen var därför att anse som otillbörlig enligt MFL.
20

  

Marknadsföringsrättens utgångspunkt är att den skall vara tillämplig på de 

marknadsföringsåtgärder som riktar sig till svenska mottagare. Det finns en princip 

gällande marknadsföring som kallas för effektprincipen. Principen innebär att 

marknadsföringslagen endast är tillämplig då marknadsföringen vänder sig direkt till 

den svenska marknaden men den gäller även om reklamen är producerad i något annat 

land. Dock anses marknadsföringsrätten ibland även vara tillämplig när 

marknadsföringen riktar sig internationellt eftersom Sverige numera anses vara en del 

av den internationella marknaden.
21

 

 

2.4 Allmänna krav på marknadsföring 
I 5 § Marknadsföringslagen behandlas det allmänna krav på marknadsföring som säger 

att marknadsföring skall stämma överens med god marknadsföringssed och vara 

tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
22

 

 

 

 

                                                           
16

 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 42 
17

 Prop. 2007/08:115 s. 8 
18

 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 42 
19

 Nordell, Marknadsrätten - en introduktion, s. 110 
20

 A. a, s. 111 
21

 A. a, s. 113 
22

Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen s. 36 
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2.4.1 God marknadsföringssed 
Begreppet god marknadsföringssed presenterades i samband med införandet av den nya 

marknadsföringslagen.
23

 Begreppet framhävs i det allmänna krav som regleras i 5 § 

MFL som lyder ”Marknadsföringen ska överensstämma med god marknadsföringssed”. 

Det är en generell lagbestämmelse och kallas även för generalklausul vilket innebär att 

den överlåter på rättstillämparen, dvs. domstolarna att ge lagen ett konkret innehåll. 

Domstolarna blir alltså inte begränsade till endast en objektiv bedömning utan har 

möjlighet att beakta andra omständigheter vid bedömningen av vad som är otillbörligt 

eller inte.
24

 Genom praxis från domstolen har många principer om vad som anses vara 

otillbörligt skapats. En av dessa principer är lagstridighetsprincipen. 

Det generalklausulen säger är alltså att marknadsföringsåtgärder måste följa det som 

kallas för god marknadsföringssed. 6 § MFL anger att de marknadsföringsåtgärder som 

bryter mot god marknadsföringssed är att anse som otillbörliga ifall mottagaren av 

åtgärden påverkas på så sätt att de inte kan fatta ett rimligt beslut. Förutom 

generalklausulen i 5 § MFL så finns det ytterligare paragrafer med särskilda förbud och 

krav på vissa marknadsföringsåtgärder. 

 

2.4.2 God affärssed 
Termen god marknadsföringssed ersatte i princip det i äldre lagstiftning rådande 

begreppet om god affärssed. Detta begrepp finns numera förklarat i 

marknadsföringslagens 3 § och med begreppet menas de normer som är till för att 

skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring.
25

 När det talas om god 

affärssed är det oftast ICC:s grundregler som finns i åtanke. Termen god affärssed 

innebär också de frivilliga regler som växer fram inom näringslivet och reglerna utgör 

på så sätt god sed inom marknadsföringen. Genom att använda sig av de regler som 

finns i näringslivet vet parterna vad de har att förvänta sig. Ifall en 

marknadsföringsåtgärd strider mot god affärssed anses den, i de flesta fall, vara 

otillbörlig.  Om ett moment i en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig mot konsumenter, 

eller näringsidkare, kan även marknadsföringsåtgärden anses vara otillbörlig.
26

 Det går 

att likna god affärssed med de uppförandekoder man talar om i direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder. I artikel nr 2 finns begreppet beskrivet som de regler eller 

överenskommelser vilka inte finns skrivet i lag som handlar om hur man skall förhålla 

sig till vissa affärsmetoder. 
27

 

2.4.3 Vederhäftighet 

All marknadsföring skall vara vederhäftig. Så lyder marknadsföringslagens huvudregel 

som innebär att all den information som lämnas skall vara sann. Det viktigaste är ändå 

hur marknadsföringen uppfattas så det är inte sanningshalten som är det primära, utan 

snarare att mottagaren skall uppfatta reklamen som den är menad att bli uppfattad. 

Anledningen till att så stor vikt läggs vid intrycket är att reklamen kan uppfattas på ett 

vilseledande sätt trots att innehållet är korrekt. Ifall reklamen uppfattas på ett felaktigt 
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sätt anses den vara ovederhäftig. Utgångspunkten är att man skall få rätt intryck genom 

en snabb genomläsning, ingen omfattande informationssökning skall behöva göras.
28

 

2.4.4 Lagstridighetsprincipen 
Lagstridighetsprincipen innebär att man inte får genomföra åtgärder i sin 

marknadsföring som strider mot någon annan lagstiftning, för i sådant fall blir åtgärden 

att anse som otillbörlig. Principen innebär även att det är förbjudet att utföra sådana 

åtgärder som kan uppmana till brott.
29

 Rättsfallet MD 1973:27 handlar om en kokbok 

vars innehåll beskrev hur man tillverkade bland annat sprit. Enligt lag är det inte tillåtet 

att tillverka sprit på egenhand, så i detta fall borde lagstridighetsprincipen hävda att 

handlandet är otillåtet. Dock var det så att författaren till boken genom texten 

informerade läsaren om att det är otillåtet med egentillverkning av sprit och på grund av 

detta ansågs marknadsföringen av boken vara tillåten. Lagstridighetsprincipen finns att 

hitta i ICC:s grundregler för reklam och marknadsdomstolen -MD skall ta hänsyn till 

principen när marknadsrättslig lagstiftning skall tillämpas. Principen behöver inte finnas 

utryckt i lagtext eftersom den är så pass väl förankrad i svensk rätt.
30

  

Det ingår under begreppet god marknadsföringssed att inte utföra en åtgärd som strider 

mot en annan lag. Ett rättsfall som visar på att inte heller andra bestämmelser än de i 

MFL får brytas är MD 1995:10. Fallet handlar om marknadsföring av hårvårdsprodukter 

där företaget inte följde läkemedelsverkets föreskrifter. Eftersom produkterna innehöll 

väteperoxid skulle de enligt föreskrifterna ha varit märkta med ”Innehåller väteperoxid. 

Undvik kontakt med ögonen. Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med 

dem”. Dock var produkterna inte märkta med den nämnda informationen och MD ansåg 

därför marknadsföringen vara otillbörlig.  

 

2.5 Grundlag i förhållande till MFL 
Varje medborgare är enligt Regeringsformen (RF) tillförsäkrad yttrandefrihet. Med det 

menas att alla fritt skall få utrymme att uttrycka sina åsikter och tankar. Det innebär 

även att alla medborgare är tillförsäkrade att genom bild, tal och skrift ha rätt att 

meddela olika typer av upplysningar.
31

 De regler som finns angående yttrandefrihet är 

främst till för att myndigheter och andra organ inte skall kunna ingripa i frågan kring 

censur och på så sätt säkras medborgarnas åsikter.  

Vårt rättssystem består både av grundlagar och allmänna lagar. Största skillnaden 

mellan dessa är att grundlagarna har högre ställning än vad de allmänna lagarna har. 

Ifall det skulle uppstå en konflikt mellan grundlag och allmän lag så är det grundlagen 

som gäller, bestämmelsen i allmän lag blir då ogiltig. Dock kan det vara värt att nämna 

att det är väldigt ovanligt att lagarna säger emot varandra och att det uppstår konflikter 

på grund av motsägelser.   

När det handlar om yttrandefrihet i bland annat film och tv är det som sagt 

yttrandefrihetsgrundlagen som står för regleringen. Men om det däremot handlar om 

yttrandefrihet i tryckt skrift så är det tryckfrihetsförordningen som är gällande.  
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 Tornberg, Medierätt 2- marknadsrätt, s. 48 
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Lagarna bygger på samma grundsatser och innehåller regler om missbruk av 

yttrandefrihet, regler om anonymitetsskydd samt särskilda ansvarsregler. Tack vare 

dessa lagar kan fri spridning av åsikter och meningsutbyte säkerställas.
32

 Det är bara den 

egentliga yttrandefriheten som skyddas genom grundlagarnas regler om just 

yttrandefrihet. De som begår brott genom den tryckta skriften är inte skyldig till brott 

mot tryckfriheten, istället är det BrB som reglerar denna typ av gärning. Ett exempel på 

ett sådant brott är ifall man genom en lapp som innehåller ett meddelande lyckas lura åt 

sig pengar. Brottet som begås är bedrägeri som regleras av BrB och räknas alltså inte 

som ett överskridande av tryckfriheten.
33

 

Redan sedan 1950 har Sverige förbundit sig till Europakonventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och 1995 blev konventionen gällande som svensk lag. 

Europakonventionen innehåller en artikel som handlar om att alla, både medborgare och 

utlänningar, har rätt till yttrandefrihet och som nämnts tidigare så sker regleringen av 

yttrandefriheten i RF.
34

 I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

fastslås att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”Att skyddas 

mot diskriminering är en mänsklig rättighet som omfattas av den allmänna förklaringen, 

detta finns att utläsa i artikel 7. Diskriminering förbjuds även i artikel 2 i den allmänna 

förklaringen där det fastslås att alla är berättigade till de fri- och rättigheter som 

omfattas av förklaringen utan att skillnad görs på exempelvis ras, kön eller religion.
35  

 

2.5.1 Yttrandefrihet och reklam  
Reklam produceras för att inverka på mottagaren och grundtanken är att produkter skall 

säljas på grund av reklamen som framställs. Begreppet reklam kan därför beskrivas som 

ett medel för att påverka, vilket den faktiskt gör.
36

 Reklam påverkar är en ståndpunkt 

som såväl reklamförespråkare som reklammotståndare är ense om. Att påverka ligger 

nämligen i reklamens syfte och i marknadens avsikt. Strävan är att påverka 

konsumenters och näringsidkares beteende och köpvilja för att välja något framför 

något annat. 

I ett utbildningsmaterial utgivet av Sveriges Annonsörsförening (Media Smart) till 

skolungdomar belystes det faktum att allmänheten påverkas av reklam mer än vad man 

egentligen tror sig göra, och på fler sätt än man förväntar sig. Viss reklam fokuserar på 

att upprepa produktens namn så ofta under reklamen att man tröttnar för att produkten 

skall vara det man minns först när man handlar. Annan reklam fokuserar på att skapa ett 

begär hos sina konsumenter genom att utnyttja ”rätt” eller andra inflytelserika personer i 

reklamen som nämner, bär eller använder produkten. De fokuserar på strävan de flesta 

av oss har att tillhöra en gemenskap och känna oss omtyckta vilket gör att vi ofta 

identifierar oss med dem som är omtyckta genom att härma stil och liknande.  
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I utbildningsmaterialet belyses att vår förmåga att påverka varandra är väldigt viktigt för 

att reklamen skall bli framgångsrik och uppfylla sitt syfte.
37

 Det råder dock oklarheter 

kring sambandet mellan effekten av reklamens budskap eller det innehåll den förmedlar, 

och våra värderingar, handlingar, förställningar om kön och könsrollerna. Det är alltså 

konstaterat att reklamen påverkar, men vad som påverkas av reklamen och hur råder det 

fortfarande tvivel om.
38

 

Reklamens möjligheter att påverka verkar inte minska, utan snarare tvärtom.
39

 Reklam 

kan som sagt påverka på många sätt och ändras även över tid. Numera kan man bädda 

in reklam i form av sponsring, textreklam, egenreklam (t.ex. trailers för kommande 

filmer eller tv- och radiokanalers reklam för kommande program). En allmän 

reklamtrötthet har blivit resultatet av den ökande användningen av de nya 

reklamformerna som inbäddad reklam. Det är viktigt att reklamen har ett sådant 

budskap så att den skiljer sig från sina konkurrenter. Att reklam påverkar är något som 

även bekräftas av forskning. Huruvida påverkan är positiv eller negativ råder det 

fortfarande oenighet kring.
40

 

De regler som är viktigast inom medieområdet är bestämmelserna om yttrandefrihet och 

tryckfrihet.
41

 Det kan vara svårt att veta vilka bestämmelser som skall tillämpas om man 

både ser till MFL och de regler som finns om just yttrande- och tryckfrihet. Eftersom 

reglerna i TF och YGL är grundlagsskyddade har de företräde framför reglerna i MFL 

ifall det skulle uppstå konflikter.
42

 Marknadsföringslagen tillämpas som sagt bara på 

den kommersiella marknadsföringen. All annan marknadsföring faller alltså utanför 

regleringen i MFL. Genom rättspraxis och uttalanden i förarbeten har gränsen mellan 

den kommersiella och den icke kommersiella marknadsföringen dragits. Reklam som 

syftar till att informera allmänheten eller påverka dess beteende handlar inte om 

kommersiell marknadsföring och faller därför inte under MFL, detta med hänsyn till 

tryck- och yttrandefriheten. Dock kan det anses att sådan marknadsföring har ett 

kommersiellt syfte och borde därför regleras av MFL, men så är alltså inte fallet.
43

  

Man måste veta var gränsen går mellan kommersiell och icke-kommersiell information 

för att veta vad som skyddas av yttrandefriheten. Det spelar ingen roll om 

marknadsföringen sker på en affisch eller i en traditionell tidningsannons eftersom det 

yttre inte har någon betydelse, istället måste man se till innehållet. Även om en annons i 

en tidning förväntas vara kommersiell så behöver den inte vara det. Ett exempel är när 

politiska partier driver propaganda genom att sätta in en annons i en tidning. I sådana 

fall är det fråga om icke-kommersiell marknadsföring vilket då regleras av YGL och 

TF. 

Meddelanden om att sprida åsikter anses alltså inte utgöra kommersiell marknadsföring, 

och därför är inte MFL tillämplig. Gränsdragningen mellan vad som är kommersiellt 

och inte bestäms som sagt genom att se till innehållet, och framförallt syftet, med 

informationen.
44

 För att en marknadsföringsåtgärd ska anses ha ett kommersiellt syfte 

skall marknadsföringen avse att den som utför åtgärden skall gå med vinst.         
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Innehållet i marknadsföringen är att betrakta som kommersiellt ifall informationen 

handlar om verksamheten som bedrivs. Det kan exempelvis yttra sig genom bilder på 

varor som verksamheten erbjuder. Om marknadsföringen har ett kommersiellt syfte och 

kommersiellt innehåll är det MFL som är tillämpbar. 

Även den kommersiella marknadsföringen omfattas av yttrande och tryckfriheten, detta 

framgår av RF 2:23. Det faller under den allmänna yttrandefriheten att få yttra sig i 

näringsverksamhet, dock får denna rätt begränsas vilket framgår av det nämnda 

lagrummet. För att marknadsföringslagen skall vara tillämplig vid sidan av 

tryckfrihetsförordningen måste alltså marknadsföringen skapas i kommersiellt syfte 

samt att den måste komma från en kommersiell verksamhet.
45

 Det kan dock vara svårt 

att veta ifall den marknadsföringsåtgärd man har att ta ställning till är av kommersiell 

natur eller inte. MFL bör inte tillämpas i tveksamma fall så det är att anse som 

tvivelaktigt i förhållande till tryck och yttrandefriheten. I sådana otydliga fall skall 

istället grundlagen tillämpas.
46

 

 

2.6 EU:s påverkan på Sveriges lagstiftning 
Regelbildningen i Sverige påverkas i och med internationaliseringen av svensk rätt. År 

1994 ingick Sverige avtal om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och ett 

år senare gick vi med i EG som numera är en viktig del av svensk rätt.
47

 

Marknadsföringen i Sverige och EU styrs av olika regler. Antingen ställer EU upp dessa 

regelramar eller så har samhället självt gjort det, även andra normgivande organ eller 

grupper kan skapa regler kring marknadsföring.  

2.6.1 Regelramar  
De regelramar som utfärdas kan omfatta både rättsliga och utomrättsliga regler. Ofta är 

det så att man tillämpar de rättsliga reglerna och sedan fungerar de utomrättsliga 

reglerna som komplement till dessa.
48

 Den svenska rätten har på senare år blivit 

influerad av EU på ett sätt som inte märkts av tidigare. I och med att Sverige tillträdde 

EG skedde stor förändring på marknadsrättens område, både inom 

marknadsföringsrätten och konkurrensrätten. 

De konkurrensregler som är tillämpbara inom EU är väldigt lika de regler vi har i 

Sverige inom konkurrensrätten vilket visar på att det finns ett samband.
49

 Denna 

överensstämmelse med liknande lagar är alltså en direkt följd av Sveriges ingång i EU. 

Vad gäller marknadsföringsrätten så har EG givit direktiv som ställer vissa krav på 

harmonisering. Det betyder att medlemsländerna måste följa vissa krav när de 

marknadsför sina varor och tjänster. Marknadsföringen måste alltså hålla en viss 

standard. Eftersom det bedrivs handel mellan medlemsländerna krävs det att det finns 

en liknande lagstiftning i alla länder för att motverka konflikter och minska eventuella 

handelshinder.  
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Om det skulle finnas något medlemsland som inte reglerar sin marknadsföring skulle 

förmodligen all marknadsföring bedrivas därifrån, vilket skulle skapa obalans i handeln 

som i sin tur skulle ge negativ effekt för de övriga medlemsländerna.
50

 

Direktiven som EG skapar fungerar som utgångspunkt för nya lagar och regler som 

skapas kring marknadsföring. Varor och tjänster skall kunna röra sig fritt inom EU. 

Medlemmarna i unionen får därför inte hindra den fria rörligheten, såkallat 

handelshinder, genom att t.ex. skapa en lagstiftning som är obefogat sträng.
51

 

Rättsordningen påverkas alltså av EG-rätten i stor utsträckning. Exempel på 

rättsområden som främst påverkas är konkurrensrätten, miljörätten, arbetsrätten och 

skatterätten.
52

 Inget medlemsland skall dock bli hindrat att införa strängare åtgärder än 

dem som EU vidtar, men det förutsätter att åtgärderna stämmer överens med föredraget 

samt att Europakonventionen skall informeras om de åtgärder som genomförts.  

2.6.2 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder har 

bidragit till den nu gällande marknadsföringslagen.
53

 Direktivets syfte är att säkerställa 

ett högt konsumentskydd samt att det skall medverka till att den inre marknaden 

fungerar på ett korrekt sätt.  

Genom att harmonisera medlemsstaternas lagar försöker man skapa balans mellan 

länderna, och på så sätt kommer konsumenternas ekonomiska intressen inte till skada. 

Direktivet bygger på en generalklausul som handlar om förbud mot otillbörliga 

affärsmetoder.
54

 I direktivets artikel 5.1 föreskrivs det att affärsmetoder som är 

otillbörliga skall vara förbjudna. Artikel 5.2 innehåller rekvisiten som skall vara 

uppfyllda för att en otillbörlig affärsmetod skall föreligga enligt artikel 5.1. 

Artikel 5.2 

Förbud mot otillbörliga affärsmetoder 

En affärsmetod skall vara otillbörlig om den: 

a) strider mot god yrkessed och 

b) innebär, eller sannolikt kommer att innebära en avsevärd snedvridning 

av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den 

genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av 

metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden 

riktar sig till en viss konsumentgrupp.
 55

 

Generalklausulen kompletteras även av andra regler som främst handlar om att hindra 

affärsmetoder som kan anses som aggressiva eller vilseledande. Direktivet består även 

av en bilaga som innehåller ett trettiotal affärsmetoder som är att anse som olämpliga.
56

 

Tanken med generalklausulen är att den skall fungera som ett skyddsnät och därmed 

omfatta allt det som inte berörs av den svarta listan eller lagstiftning kring området. 
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Dock är inte klausulen självständig eftersom den inte blir aktuell förrän förfarandet 

bedöms enligt bilagan samt i enlighet med de artiklar som finns om vilseledande 

marknadsföring. Om ingen av dessa bestämmelser är tillämpliga är det generalklausulen 

som tillämpas på det aktuella fallet.
57

 På vissa områden inom svensk rätt finns det 

gemenskapsbestämmelser som reglerar olika aspekter av otillbörliga affärsmetoder, 

aspekterna har dock företräde framför direktivets bestämmelser.
58

 

2.6.3 Europeiska kommissionen 
Europeiska kommissionen är ett institut som arbetar för EU med mål att verka för 

unionens bästa. Det är kommissionen som genomför EU-politiken samt att de har hand 

om EU:s budget. När det tas fram nya lagförslag kring EU:s lagstiftning är det ofta 

kommissionen som har lagt fram förslag till de nya reglerna. Arbetet leds av 

kommissionärerna som i sin tur representerar varje medlemsland. Kommissionen kan 

föreslå nya lagar för att skydda invånarnas och unionens intressen, de har så kallad 

initiativrätt. Denna princip om initiativrätt gäller dock bara de frågor som 

medlemsländerna inte kan lösa på egen hand.
59

 År 2004 tog kommissionen fram ett 

diskussionsdokument som främst handlar om jämlikhet och icke-diskriminering. 

I dokumentet presenteras vilka framsteg som gjorts hittills. Många åtgärder har 

förbättrats efter att frågor kring diskriminering tagits upp i EU. Medlemmarna i unionen 

enades om att det var nödvändigt att ta till åtgärder för att motverka diskriminering som 

hängde ihop med etniskt ursprung, ras eller religion. Efter att frågan kring 

diskriminering tagits upp på EU-nivå har skyddet mot diskriminering blivit allt starkare. 

Utformningen av en enhetlig strategi för att motverka just diskriminering skapades men 

det krävs fortfarande mer arbete kring frågan för att någon princip om icke-

diskriminering skall tillämpas i alla av unionens medlemsländer.
60

 Många EU-lagar som 

är till för att motverka könsdiskriminering har tillkommit under de senaste 30 åren. 

Sedan har praxis från EG bidragit till att regelverket kring diskriminering har 

förtydligats allt eftersom. I de aktiviteter som utförs inom EU försöker man skapa 

jämställdhetsperspektiv eftersom ett mål för unionen just är jämställdhet mellan kvinnor 

och män.
61

  

Dokumentet om icke-diskriminering ingår i ett arbete som kommissionen tagit initiativ 

till och som handlar om att skapa ett rättvist samhälle. Projektet heter 

”Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006/EG om inrättande av Europeiska 

året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle”. Det 

Europeiska året för lika möjligheter skapades för att ge medlemsländerna stöd i arbetet 

att genomföra lagstiftning som berör diskriminering. De skillnader som fanns angående 

lagstiftning mellan länderna behövde åtgärdas och för att genomföra detta utfördes 

ändringar allt eftersom. Kommissionens roll i ärendet var främst att se till att de åtgärder 

som utfördes stämde överens med det som anges angående diskriminering i EU-

fördraget.
62

 

 

                                                           
57

 SOU 2006:76 s. 206 
58

 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, upplaga 14:1, s. 12 
59

 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm 
60

 EU:s kommission, (2004)379 Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU, s. 2 
61

 A. a, s. 5 
62

 Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006EG   

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sv.htm


 
 

14 
 

EU har länge arbetat med frågan kring diskriminering på grund av kön och i mitten på 

1990 växte det fram en tanke om att unionen även borde fokusera på att motverka annan 

typ av diskriminering. Efter denna debatt, som främst europaparlamentet drev, infördes 

en ny artikel i EG-fördraget. Artikeln innebär att det kan ske ingripanden mot 

diskriminering på grund av religion, kön eller etniskt ursprung.
63

 

2.6.4 EU-fördragen 

De fördrag som godkänts av alla EU länder är de så kallade EU-fördragen. Det som inte 

tas upp i fördragen kan inte heller kommissonen fatta beslut om. Dessa föredrag är avtal 

som är bindande mellan alla länder som är med i den Europeiska Unionen. För att öka 

effektiviteten inom EU samt för att det skall bli lättare för nya medlemsländer att 

ansluta till unionen så ändras fördragen allt eftersom. Fördragen måste även ändras vid 

införandet av nya samarbetsområden, som exempelvis samarbetet vi nu har inom 

unionen angående den gemensamma valutan. Genom se till föredragen ser man vilka 

mål EU har samt vilka regler det är som gäller för unionen. När nya lagar skall antas av 

EU måste de ske i enlighet med de gällande fördragen. Om så visar sig vara fallet ser 

länderna i unionen till att dessa lagar blir gällande.
64

  

Ett av de viktigaste fördragen är det så kallade Lissabonfördraget som trädde i kraft i 

slutet på 2009. Unionen har på senare år växt kraftigt och EU behövde moderniseras i 

samband med utökningen, och på så sätt växte Lissabonfördraget fram.
65

 Reglerna som 

var grundläggande för EU behövde omarbetas och tar numera hänsyn till de 

förväntningar som finns på EU samt den ekonomiska, sociala, och politiska 

utvecklingen som sker i fortlöpande i samhället. Genom Lissabonfördraget blev EU mer 

demokratiskt eftersom det ändrade organisationen hos institutionerna. På så sätt har vi 

fördraget att tacka för att det blir lättare för EU att se till medlemsländernas 

gemensamma värderingar.
66

   

I Lissabonfördragets Avdelning 1 – Allmänna bestämmelser, Artikel 2, finns att utläsa: 

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, 

inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska 

vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av 

mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen 

om jämställdhet mellan kvinnor och män” 

Från utdraget går det att utläsa att medlemsstaterna i EU skall kännetecknas av vissa 

punkter, och en av dessa punkter är just den aktuella frågan kring diskriminering. 

Medlemsländerna vill att unionen och samhällena skall präglas av just icke-

diskriminering vilket länge varit väntat eftersom frågan kring diskriminering blivit allt 

vanligare de senaste åren. Även Artikel 3, andra stycket, i Lissabonfördraget tar upp att 

en av unionens uppgifter är att bekämpa den diskriminering som finns.
67
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Det främsta målet för EU är att främja de grundläggande värderingarna som handlar om 

jämställdhet, demokrati, frihet, värdighet, rättsstatsprincipen samt de mänskliga 

rättigheterna. Eftersom det nämnda står med i Lissabonfördraget är reglerna 

gemensamma för alla medlemsstater. Förutom att försöka uppfylla dessa värderingar 

har EU även som mål att medlemmarnas välstånd skall främjas samt att skapa fred. Inte 

att glömma är att dessa mål kompletteras med ytterligare mål för EU. Exempel på ett 

sådant mål är att unionen skall verka för social rättvisa samt att diskriminering skall 

bekämpas, vilket går att utläsa från just Lissabonfördraget. I fördraget betonas även att 

stadgan, om de grundläggande rättigheterna, skall följas som bland annat utrycker att 

det är viktigt med förbud mot just diskriminering på grund av etnisk bakgrund, kön eller 

hudfärg. 
68

  

2.6.5 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

Europeiska unionen har tagit fram en stadga som belyser skyddet för de grundläggande 

rättigheterna. Stadgan om de grundläggande rättigheterna är uppdelad i 54 olika artiklar 

och har skapats främst för att rättigheterna skall synliggöras. På så sätt skapas en 

möjlighet att efterfölja dem. Allt eftersom samhället utvecklas ökar också behovet av 

skydd för de mänskliga rättigheterna, vilket belyses av stadgan. 

Med respekt för mångfalden, de kulturer som finns inom EU och medlemsländernas 

internationella identitet skall unionen arbeta för att bevara och utveckla grundtaken om 

människans fri och värdighet. För detta ändamål krävs att skyddet för de mänskliga 

rättigheterna stärks och blir mer synliga, vilket stadgan bidrar till.
69

  

I artikel 21, som handlar om icke-diskriminering, finns att utläsa:  

”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller 

socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller 

annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.” 

I andra stycket nämns även att diskriminering på grund av nationalitet skall vara 

förbjuden. 
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 3. Utomrättsliga regler och näringslivets egenåtgärder 

3.1 Utomrättsliga regler 
Till skillnad från de rättsliga reglerna som utgörs av lagar, författningar och praxis så är 

de utomrättsliga reglerna en gemensam term för de regler vilkas efterlevnad inte 

garanteras genom sanktioner eller någon annan form av statligt tvång. Några exempel 

på sådana utomrättsliga regler är bl.a. sedvaneregler, moralregler och andra etiska regler. 

Syftet med de utomrättsliga reglerna är att i första hand komplettera de rättsliga genom 

anvisningar t.ex. om vad som utgör god affärssed i näringslivet respektive olika 

branscher. De utomrättsliga reglerna skall sträva efter att ge uttryck för näringslivets 

önskan om hur marknaden skall se ut precis som de rättsliga reglerna, i motsvarande 

mån, ger uttryck för samhällets önskan. De utomrättsliga reglerna fyller därmed en 

viktig funktion inom näringslivets egenåtgärdssystem.
70

 

3.1.1 Internationella Handelskammaren (ICC) 

Den Internationella handelskammaren grundades år 1919 och är näringslivets 

världsorganisation med syfte att representera företag av olika storlekar, ur alla 

branscher.
71 

I ICC:s Grundregler för reklam fastslår man de utomrättsliga reglerna för 

etisk standard på marknadsföringens område som ICC har till uppgift att främja. ICC:s 

grundregler är utformade av handelskammarens marknadsföringskommission och 

publicerades första gången år 1937. Reglerna har även reviderats ett flertal gånger 

genom åren för att kunna följa marknadskommunikationens utveckling. År 1987 

infördes bl.a. kravet på att reklam inte får vara diskriminerande i fråga om ras, religion 

eller kön (artikel 3). 

Reglerna ger uttryck för det sociala ansvar näringslivet tar på sig i frågan om 

marknadskommunikation och utgör grunden för näringslivets företrädare och det 

engagemang de vill framhäva. Reglerna skall i första hand verka som instrument för 

egenåtgärderna men skall även fungera som rättskälla för domstolar inom ramen för den 

lagstiftning som är tillämplig i näringslivet.
72 

De skall även fungera som komplement 

till lagstiftningen, såväl internationellt som nationellt, och är därför den kanske 

viktigaste formen av egenåtgärder.
73 

Reglerna är tillämpliga på alla reklamformer som 

har till syfte att främja avsättningen av varor, tjänster eller andra nyttigheter inom 

området. Reglerna omfattar alla som är verksamma inom reklam som t.ex. säljare, 

annonsörer, reklambyråer, media eller andra som framställer eller förmedlar reklam.
74

 

I ICC:s grundregler, närmare sagt i artikel 1 anger man: 

 

”Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig samt 

får ej utformas på ett stötande sätt. Marknadskommunikation skall utformas 

med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den skall vidare 

vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt uppfattas som god 

affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens 

förtroende för marknadsföringen skadas.” 
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En annan artikel av ICC som är av betydelse för reklam är artikel 4 punkt 1 där man 

anger: 

”Marknadskommunikation skall respektera mänsklig värdighet. 

Marknadskommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av 

diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, 

härkomst, religion, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning.”
75

 

 

ICC:s globala regelverk har fått en omfattande betydelse internationellt genom att reglerna 

har tillämpas i olika länder och marknader och därmed bidragit till ökad harmonisering 

samt samsyn av gällande rätt länderna emellan. ICC har därmed fastslagit en flexibel och 

internationellt accepterad bedömningsmall för marknadskommunikation som beaktar 

kulturella skillnader och samhälleliga normer. ICC:s regler utgår från vad som gäller 

nationellt eftersom lagar och föreskrifter i olika länder inte alltid är samordnade.
76

 En 

tydlig reception av ICC-koderna har även gjorts på europarättens marknadsrättsliga område 

främst genom termen god marknadsföringssed.
77

 Även MD har åberopat Grundreglerna för 

reklam i sina avgöranden.
78

 

 

Ett annat sätt för näringslivet att tillförsäkra att ICC:s Grundregler följs är att de har 

upprättat ett par domstolsliknande organ för bedömning av marknadsåtgärder som inte 

uttryckligen omfattas av marknadsrätten.
79

 

3.2 Näringslivets egenåtgärder 
Det har under senare år diskuterats kring frågan om företagens ansvar inom 

marknadsföring i konsumentpolitiska och marknadsrättsliga debatter. I debatterna har 

man betonat att det är företagen som bär det primära ansvaret att förebygga samt 

erbjuda lösningar till konsumentproblem. Det innebär att de genom frivilliga åtgärder, 

s.k. egenåtgärder, ska försöka komma tillrätta med de brister som finns inom 

marknadsrätten. Tanken med egenåtgärderna är att de skall komplettera lagstiftningen 

och verksamheten inom Konsumentverket/KO samt Marknadsdomstolen. Egenåtgärder 

definieras som sådana åtgärder som vidtas i syfte att utreda, förebygga och lösa problem 

i förhållande till konsumenter eller andra kunder.
80 

Egenåtgärder handlar i grunden om 

etiska regler som fastställer vad som generellt anses som god sed i näringslivet 

respektive i vissa branscher. Sådana regler omfattas i allt större utsträckning av den 

rättsliga normen ”god marknadsföringssed”. 

Näringslivets utomrättsliga normsystem har ett mer omfattande tillämpningsområde än 

MFL. MFLs tillämpningsområde begränsas dels av sina skyddsobjekt som omfattar 

endast näringsidkare och konsumenter, inte i deras egenskap som man och kvinna, samt 

dels av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att en könsdiskriminerande 

marknadsföringsåtgärd kan anses strida mot god marknadsföringssed enligt ICC:s 

artikel 8 samtidigt som den inte kan tillämpas av MFL.
81
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Som nämnt tidigare saknas det lagstiftning mot ingripande av könsdiskriminerande 

reklam vilket innebär att näringslivets egenåtgärder får en större betydelse att motverka 

förekomsten av marknadsföringsåtgärder som strider mot god marknadsföringssed, inte 

minst på områden som t.ex. könsdiskriminerande reklam där en domstolsprövning är 

utesluten pga. hinder i grundlagen.
82 

Egenåtgärderna och de etiska reglerna kan även ha 

vissa andra fördelar gentemot den traditionella lagstiftningen eftersom de lättare kan 

anpassas till den snabba utvecklingen inom exempelvis reklam och annan 

marknadskommunikation. I den svenska grundlagen ställer man vissa krav på 

lagstiftning vilket inte egenåtgärderna omfattas av.
83

 

Under åren 1940-1960 upprättades en omfattande självreglering på området för 

marknadsrätt av företrädare i näringslivet samt för konsumentintresset. Som ett resultat 

tillkom NOp år 1957 med syftet att verka som ett gemensamt och auktoritativt 

bedömningsorgan. NOp ställningstaganden baserades på ICC:s Grundregler. 

Verksamheten upphörde i samband med uppkomsten av 1970 års lag om otillbörlig 

marknadsföring.
84

 

3.2.1 MarknadsEtiska rådet (MER) 

Efter upplösningen av NOp:s verksamhet så har en rad andra näringslivsorgan inrättas.   

Bland annat MER inrättades år 1989 av Internationella Handelskammarens svenska 

avdelning samt Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) för att svara för att 

olika typer av marknadsföringsåtgärder eller andra åtgärder, står i överensstämmelse 

med god affärssed enligt ICC:s Grundregler. MER var ett överbranschetiskt råd som 

endast behandlade frågor av principiell karaktär och olika former av diskriminerande 

reklam, förutom diskriminering i fråga om kön som istället omfattades av dåvarande 

branschrådet ERK.
85

 Att reglerna följs är en viktig del av näringslivets 

egenåtgärdssystem. MERs huvudmän bestod bl.a. av Sveriges Marknadsförbund, 

Svensktnäringsliv, Reklamfilmsnämnden, Tidningsutgivarföreningen, 

Annonsörföreningen etc.
86

  

 

För att belysa vilka principiella frågor som behandlats av MER framförs här ett exempel 

på ett uttalande som rådet gjorde angående rasdiskriminerande reklam: 

MERs uttalande 2/1993 

Den 8 juli 1993 gjorde MER ett uttalande angående en annons av företaget Benetton 

som anmäldes som rasdiskriminerande. Benetton är ett företag som genom åren har 

marknadsfört sina konfektionsprodukter genom att publicera ovidkommande bilder av 

människor i olika miljöer. Ingen information om produkten eller företaget förekommer i 

annonserna utan den text som framhävs är ”UNITED COLORS OF BENETTON”. År 

1991 publicerade Benetton en bild på en vit flicka med ljust lockigt hår och en svart 

flicka med mörkt krulligt hår uppsatt i en svart ”topp” som höll om varandra. 

Enligt anmälan så fann man annonsen stötande och rasdiskriminerande eftersom man 

ansåg att bilden illustrerade en vit flicka med änglalikt utseende medan den svarta 

flickans frisyr föreställde djävulshorn. Fallet aktualiserar frågan om gränslandet mellan 

marknadsföringsreglerna och de regler som skyddar yttrandefriheten.  
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MER fann dock att annonsen inte var rasdiskriminerande eftersom det mer 

framträdande förhållandet i annonsen var två flickor som kramades vilken inte kan 

anses ovanligt eller framkallar någon stötande reaktion hos svenska reklammottagare.
87

   

MERs verksamhet upphörde dock den 31 december 2008 och ersattes av 

Reklamombudsmannen som övertog MERs uppgifter. (Se mer i avsnitt 3.2.3) 

3.2.2 Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) 

Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam inrättades år 1988 av 

näringslivet med syftet att motverka könsdiskriminering i reklam.
88

 ERK inriktade sig 

som sagt endast på problem kring könsdiskriminerande reklam medan MER även 

behandlade andra former av diskriminerande reklam.
89

 ERK hade till uppgift att pröva 

skriftliga anmälningar från konsumenter, organisationer, näringsidkare, myndigheter 

eller kommunala organ etc. De kunde även pröva ärenden på eget initiativ. 

ERKs ställningstaganden beslutades skriftligt och beslut som innebar att en 

näringsidkares reklamåtgärd har uppfattas som könsdiskriminerande genom t.ex. att en 

kvinna har framställts som sexuellt objekt eller ger uttryck för ett föråldrat och 

nedvärderande synsätt på kvinnors roll i hushåll eller i arbete, skulle underrättas bl.a. till 

media och press.
90

 

ERKs praxis kommer såväl som MERs praxis att ligga till grund för ROs bedömningar i 

liknande fall. RO kommer även fortsätta använda sig av ERKs tre särskilda kriterier på 

könsdiskriminerande reklam som behandlats här nedan: 

1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som får anses 

kränkande (sexistisk reklam). 

2. Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och därigenom 

framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande 

reklam). 

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart 

könsdiskriminerande för kvinnor eller män.
91

 

3.2.3 Reklamombudsmannen (RO) 

Stiftelsen Reklamombudsmannen inrättades den 1 januari 2009 och omfattar de prövande 

instanserna Reklamombudsmannen(RO) och Reklamombudsmannens 

opinionsnämnd(RON) och är näringslivets nya egenåtgärdskansli. Syftet som näringslivet 

hade när de inrättade RO var främst att det skulle värna om den kommersiella 

yttrandefriheten genom självsanering av marknadskommunikation. Beslutet om grundandet 

av RO står i enlighet med de löften som näringslivet gett EU-kommissionen, bland annat 

för att skapa effektiva och kraftfulla egenåtgärdssystem.
92

 RO ersatte som tidigare nämnt 

MER såväl som ERKs verksamheter och har därmed tagit över de uppgifter de tidigare 

behandlade.
93

 Tanken är även att RO skall ersätta andra specialiserade nämnder i hopp om 

att samla alla krafter under ett och samma tak för möjligheten att kunna vidta ett bredare 

arbete mot oetisk reklam. 
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Målet med dessa åtgärder är att RO inom några år skall vara den instans som utvärderar 

invändningar om reklam samt kraftfullt agerar för att förebygga alla former av 

oacceptabel reklam. Det skall även bli enklare för konsumenter att anmäla reklam av 

olika slag som man känner sig kritisk till.
94

 RO har till uppgift att verka förebyggande 

för en hög etisk nivå i all marknadsföring som är riktad framförallt mot den svenska 

marknaden.
95

 Det innebär bl.a. att de prövar skriftliga anmälningar av reklam från 

allmänheten, näringsidkare, myndigheter eller andra organisationer. De skall då granska 

ifall reklamen strider mot god marknadsföringsetik samt att den står i enlighet med 

ICC:s Grundregler för reklam och marknadskommunikation. De kan även på eget 

initiativ granska oetisk reklam. RO skall även ge vägledning och information kring 

marknadsföringsetiska frågor.
96

 

Beslut från RO och RON offentliggörs genom att publiceras på ROs hemsida samt 

genom pressmeddelanden. Syftet med att offentliggöra besluten är att öka 

medvetenheten kring vad som anses strida mot god marknadsföringssed samt belysa 

annonsörers och andra marknadsåtgärders övertramp.
97

 RO kan dock inte förbjuda en 

marknadsföringsåtgärd eller döma ut viten eftersom de inte har sanktioner till sitt 

förfogande. Den ”sanktion” som RO dock kan förfoga över är effekten som uppkommer 

av deras uttalanden kring ett företags marknadsföringsåtgärder som t.ex. dåligt rykte, 

vilket i sig kan vara nog förödande. Trots att ett företag har blivit dömt av RO så kan de 

alltså fortsätta med den kritiserade marknadsföringsåtgärden utan ”böter” eller andra 

avgifter. Att en reklam anmäls till RO och där bedöms strida mot kravet för god 

affärssed hindrar inte att den tas upp i domstol enligt MFL, förutsatt att det inte endast 

utgör en etisk fråga. 

RONs uttalande 2011-12-08 – Anmäld reklamfilm för mobilabonnemang från 
Halebop 

Den anmälda reklamen i fråga är en reklamfilm från Halebop som i svartvitt visar en 

talande ung man som leende säger: 

 ”Jag har en hel del tjejer, men det är inte alltid så skönt med dem. Så nu på 

senaste tiden har jag testat att jag försöker ringa upp dem, snacka med dem, 

visa att jag finns där, bygga upp ett intresse, ett förtroende för mig. Så att de 

känner att de kan lita på mig. Och det har lett till att de har vågat släppa 

loss mer och att ja, det har blivit skönare för mig helt enkelt. Så… jaa…” 

Filmen avslutar med att visa Halebops logotyp med en text om att man kan ringa för 0 

kr i minuten. 

De anmälningar som kom in pga. reklamen anser att reklamen är direkt nedvärderande 

och kränkande mot kvinnor och framför allt yngre tjejer. Man ansåg även att reklamen 

förmedlar en uppmuntran till andra män/killar att de får mer sex ju fler tjejer de har 

genom sitt skryt om sex ur ett s.k. mansdominerat perspektiv. Även hans uttalande 

om ”..att hon släpper loss mer och att det är bra för honom” kombinerat med hans 

ansiktsuttryck kan tolkas som en anspelning till sex samtidigt som det förmedlar ett 

prestationskrav för yngre tjejer att de måste ”släppa loss” för att tillfredsställa. Halebop 

hävdade däremot att man i reklamfilmen strävat efter att lyfta fram fördelen med deras 

erbjudande om att man kan ringa för 0 kr/min på ett ”enkelt och skämtsamt sätt” genom 

                                                           
94

 http://www.marknadsetiskaradet.org/reklamombudsmannen-tar-over-mers-verksamhet-fran-1-januari-2009 
95

 Melin, Marknadsrätt s. 24 
96

 http://www.reklamombudsmannen.org/ro__ron 
97

 Melin, Marknadsrätt s. 25 



 
 

21 
 

att använda sig av en karaktär och ett ämne som de ansåg var relevant och engagerande 

för den målgrupp de valde att rikta sig mot. Halebop bestrider att reklamfilmen skulle 

strida mot artiklarna 1 och 4 i ICC:s Grundregler för reklam och 

marknadskommunikation eftersom tanken med den överdrivna karaktären och hans 

skrytsamma uttalanden var att alla skulle veta om att det han säger bara är för att 

imponera vilket skall få en motsatt effekt eftersom alla ändå vet att det inte är sant. 

I artikel 1, 1st i ICC:s regler får marknadskommunikation inte uppfattas som stötande. 

Den får inte heller vara diskriminerande ifråga om bl.a. kön enligt artikel 4, 1st ICC:s 

regler. Enligt praxis så skall reklam anses som könsdiskriminerande om den uppfyller 

något av kriterierna upprättade av ERK (se avsnitt 3.2.2). Det anses vara kränkande, 

enligt praxis, när en man eller kvinna framställs som sexobjekt utan någon koppling till 

produkten som marknadsförs. Det finns olika faktorer som påverkar bedömningen om 

en reklam anses stötande eller könsdiskriminerande. Utformningen av reklamen med val 

av text, modell, poser, miljöer är några av dem. Humor och ironi, vilket ofta används i 

reklam, är även faktorer som innebär att man kan komma undan rekvisiten för 

könsdiskriminering och göra den mindre kränkande, samtidigt som risken finns att det 

man vill humorisera istället får motsatt effekt. 

Vad gäller frågan om Halebops reklamfilm har RON funnit att den inte är stötande 

eftersom man inte kan anta att den uppfattas som vulgär, tarvlig eller klart opassande 

hos konsumenterna i målgruppen de riktat sig mot. Den strider därför inte mot artikel 1, 

1st i ICC:s regler. Avseende frågan om reklamen är könsdiskriminerande så konstaterar 

nämnden att reklamfilmen inte på ett kränkande vis framställer vare sig kvinnor eller 

män som sexobjekt och är därefter inte könsdiskriminerande. Vad gäller karaktärens 

skrytsamma framställning så anser man inte att den ger upphov till en stereotyp av 

könsrollerna eftersom målgruppen mer sannolikt uppfattar det som skämtsamma 

överdrifter. RON finner inte heller att reklamfilmen är uppenbart nedvärderande för 

varken kvinnor eller män. Avslutningsvis finner RON alltså att reklamfilmen varken är 

stötande eller könsdiskriminerande. Reklamen anses därmed inte strida mot artiklarna 1 

och 4 i ICC:s regler.
98

  

Syftet med att fallet refereras här är att belysa hur RON:s verksamhet fungerar samt vad 

de grundar sina avgöranden på. 
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4. Könsdiskriminerande reklam och behovet av lagstiftning 
Med diskriminerande reklam brukar man i första hand avse könsdiskriminerande reklam. 

Vad är då könsdiskriminerande reklam? I Nationalencyklopedin definierar man 

könsdiskriminerande reklam som ”reklam som förutsätter könsfördomar och könsroller 

och som ofta har en viss sexuell anstrykning”.
99

 Någon definition återfinns dock inte i 

lagen men beskrivningar åberopas ofta i rättstillämpnings- och 

lagstiftningssammanhang.
100

  

4.1 Tidigare definitioner av könsdiskriminerande reklam 
Den definitionen som vanligast uppkommer är den utarbetad år 1974 av den dåvarande 

KO:s utsedda arbetsgrupp som fick till uppgift att definiera och kartlägga problemet 

kring könsdiskriminerande reklam. Följande förslag presenterades i promemorian – 

lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam(MA 581/89): 

”A. Framställning som beskriver kvinnan eller mannen på ett sätt som är 

oförenligt med kravet på mänsklig värdighet och principen om de enskilda 

människornas lika värde och rättigheter oavsett kön. I enlighet härmed ska 

som könsdiskriminerande reklam beaktas framställning som spelar på 

könsfördomar, t.ex. 

1. framställning som beskriver kvinnors eller mäns sociala, 

ekonomiska eller kulturella roller på ett sätt som strider mot 

principer om kvinnors och mäns lika värde i dessa sammanhang, 

2. framställning som beskriver kvinna eller man såsom mindre 

kunnig eller mindre begåvad än person tillhörande det andra 

könet eller såsom mindre kapabel eller lämpad att fullgöra 

uppgifter som är fysiologiskt sett könsbundna, 

B. Framställning som schabloniserar det ena könets personlighetsdrag, 

färdigheter, utseende eller sociala roll i familje- och arbetslivet på ett sätt 

som kan antas motverka strävandena i samhället att förverkliga den 

grundläggande målsättningen som könens jämställdhet.” 

Definitionen som den första delen A. tar sikte på är sådana framställningar vars innehåll 

förmedlar ett budskap som anses kränkande för könet i fråga. Den andra definitionen tar 

sikte på framställningar som dock inte förmedlar ett diskriminerande budskap i sig men 

som återspeglar ett föråldrat könstänkande eller könsfördomar som motverkar 

samhällets önskan om jämställdhet mellan könen.
101

 

Här av intresse kan även nämnas att det i en rapport från Konsumentverket/KO som 

publicerades 1987 presenterades olika kriterier för bedömningen om huruvida en reklam 

är könsdiskriminerande: 

1. Reklam där kvinnan utnyttjas som blickfång. 

Reklam där man omotiverat exponerar kvinnor på ett onaturligt vis utan någon 

klar koppling till produkten i fråga. 

2. Reklam som utnyttjar sexuella anspelningar och ger löften som inte har med 

produkten att skaffa. 

Där man framställer kvinnor/män som objekt utan egenvärde. 
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3. Reklam som ger en falsk bild av kvinnan eller mannens insats i arbetslivet. 

4. Reklam som underbygger könsstereotypiseringen i samhället. 

Exempelvis där man framställer att kvinnans uppgift är att vara männen till lags. 

5. Reklam som ger en schabloniserad bild av kvinnor och mäns personlighetsdrag. 

Reklam som hämmar jämställdhet i samhället, t.ex.  

6. Reklam till barn som ger dem falska och föråldrade föreställningar om vad som 

är karaktäristiskt för män respektive kvinnor. 

Exempelvis att man framhäver pojkar som aktiva medan flickor är mer 

tillbakadragna.
102

 

4.2 Olika former av diskriminerande reklam 
I lagstiftningssammanhang har uppmärksamheten hittills bara ägnats åt 

könsdiskriminerande reklam. Med utgångspunkt i promemorian (angiven i avsnitt 4.1) 

fann man det nödvändigt att särskilja könsdiskriminerande reklam mellan två typer - 

kränkande reklam samt schabloniserande reklam.
103

 

4.2.1 Kränkande reklam 

Med kränkande reklam avser man sådan reklam vilkas innehåll diskriminerar det ena 

könet – dvs. som meddelar ett budskap som på ett eller annat sätt nedvärderar könet i 

fråga. Som redan nämnts kan detta exempelvis vara reklam med sexuella anspelningar 

som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt.
104

 

ERK 60/11 

Ett exempel på kränkande reklam är annonsen som Artstep AB marknadsförde för ett 

galleri på Internet med rubriken ”Vackra kvinnor från 199: - till 150,000 :-”. ERK 

ansåg att utformningen av annonsen gjorde det svårt att uppfatta vad det rör sig om för 

typ av verksamhet dvs. att det rör sig om konst samt att det rör sig om ett galleri på 

Internet. ERK ansåg även att rubriken ger uttryck för en objektifierande syn på kvinnor i 

allmänhet. Artstep AB:s marknadsföring dömde ERK därför som kränkande mot 

kvinnor i allmänhet och stred därför mot ICC:s Grundregler för reklam (artikel 4 p.1).
105

 

ERK 193/00 

Ett annat exempel på reklam som en privatperson anmälde in till ERK var en annons 

som använde en kvinna som sexuellt blickfång samt anspelade på pornografi. Annonsen 

var för en BH som kallas SUPER SOFT som Triumph International AB marknadsförde. 

Reklamens budskap var ”SUPER SOFT en supermjuk BH.. som nästan smälter på 

kroppen”. För att illustrera budskapet om den supermjuka karaktären så hade de ”suddat 

bort” BHn över kvinnans högra bröst, med hjälp av en bodypaintkonstnär, så att det 

blottades. Syftet var att förstärka den sexuella laddningen i annonsen, men trots det så 

ansåg ERK inte att Triumph hade överstridit gränsen för vad som anses kränkande mot 

kvinnor i allmänhet enligt ICC:s Grundregler för reklam. 
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ERK har genom åren utvecklat en fast praxis vad gäller underklädesreklam som innebär 

att underklädesföretag, i detta fall Triumph, måste ha rätt att visa underkläder på 

levande modeller vilket förutsätter att underklädesmodellerna hamnar i blickfånget som 

även kan uppfattas som sexuellt blickfång.
106

 

4.2.2 Schabloniserande reklam 

Med schabloniserande reklam avses framställningar som återspeglar ett föråldrat 

könstänkande och som motverkar tanken om jämställdhet/jämlikhet mellan könen.
107

 

ERK 67/94 

Ett exempel på sådan typ av reklam är en annons för Passionata underkläder som ERK 

har uppmärksammat. Annonsen illustrerade en liggande kvinna i underkläder med en 

man lutande över henne med rubriken ”Kvinnor älskar att man ser ned på dem”. ERK 

ansåg att bilden tillsammans med rubriken förmedlade en könsrollsbevarande 

uppfattning om att kvinnor är underlägsna män och är tillfreds med det.
108

 

ERK 133/01 

Ett annat exempel på schabloniserande reklam är en reklam som Ellos AB gjorde för 

barnkläder i en postorderkatalog. I katalogen visade pojkarna upp traditionella manliga 

egenskaper en mer aktiv natur med rubriken ”Coola killar sover bäst i tuffa pyjamasar” 

medan bilden visar två pojkar på varsin skateboard. Flickorna däremot framställdes som 

mer avvaktande i en bild där två flickor står i en säng klädda i pyjamas med 

rubriken ”Söta flickor sover gott i fin pyjamas”. Att framställa flickor i förhållande till 

pojkar på sådant sätt ansåg ERK återspegla ett föråldrat könstänkande med könsroller, 

särskilt när det som i detta fall rör sig om barn. Marknadsföringen ansågs därför strida 

mot god affärssed samt att den var kränkande mot såväl kvinnor som män.
109

 

Könsdiskriminerande reklam kan vara diskriminerande för både kvinnor och män, men 

under senare tid har även andra diskrimineringsformer uppmärksammats i reklam, 

nämligen diskriminering i fråga om ras, religion, nationalitet m.m.
110

 

4.3 Diskrimineringslagen (2008:567) 
Som tidigare nämnt saknas det för närvarande lagstiftning som gör det möjligt att 

ingripa mot könsdiskriminerande reklam. Visserligen finns lagstiftning som är inriktad 

på att förhindra diskriminering i olika former men den omfattar inte och kan inte 

tillämpas på diskriminering i samband med reklam. Den lagstiftning som reglerar 

diskriminering i olika former är diskrimineringslagen som bygger på principen om 

likabehandling av män och kvinnor vad gäller tillhandahållande av varor och tjänster. 

Lagen omfattar som sagt inte könsdiskriminerande marknadsföring utan avgränsar sig 

till ren försäljning av varor/tjänster där man könsdiskriminerar avseende på pris eller 

andra villkor.
111

Syftet med diskrimineringslagen är att motverka diskriminering på 

grund av kön, ras, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuella 

läggning eller ålder, 1 § diskrimineringslagen. 
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I 4 § definierar man även vad lagen avser med diskriminering: 

1. ”Direkt diskriminering: När någon missgynnas genom att den behandlas sämre 

än någon annan blir, har eller skulle blivit behandlad i en liknande situation, 

missgynnas pga. sin etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det skall finnas ett tydligt 

orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Begreppet 

direkt diskriminering är hämtat ur EU-rätten, närmare sagt artikeln 2.2 i 

direktivet mot etnisk diskriminering.
112

 

2. Indirekt diskriminering: När någon missgynnas genom tillämpning av 

bestämmelser, kriterier eller ett förfaringssätt som framstår som neutrala men 

kan komma att särskilt missgynna personer av visst kön, viss etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, viss ålder, sexuell läggning eller visst 

funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten 

har ett berättigat syfte där medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet. 

3. Trakasserier: Definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet 

med samband till personens kön, etniska tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, ålder, sexuella läggning eller funktionshinder. 

4. Sexuella trakasserier: Definieras som ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker någon annans värdighet. 

5. Instruktioner att diskriminera: När någon lämnar order eller instruktioner att 

diskriminera någon annan enligt punk 1-4 åt någon som står i lydnads- eller 

beroende förhållande till den som överlämnar ordern eller instruktionen eller den 

gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”
113

 

4.4 Behovet av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam 
I och med den framgångsrika och framförallt snabba utvecklingen inom media med 

framväxten av television, telefoni, radio etc. så har en alltmer aggressiv och stötande 

marknadsföring uppkommit som resultat. Framväxten av sådan marknadsföring har 

väckt stor oro bland allmänheten gällande den personliga integriteten och framförallt för 

skyddet av barn och andra utsatta grupper i samhället som reklamer tenderar att rikta sig 

mer mot. Intresse har därför riktas mot behovet av nya regleringsformer som motverkar 

sådana oetiska marknadsföringsåtgärder.
114

 

Frågan om marknadsföringslagens tillämpning på könsdiskriminerande reklam har varit 

uppe i prövning hos Marknadsdomstolen i ett fall från år 1976 (MD 1976:8). Fallet 

behandlar en annons med reklam för rengöringsmedlet CRC 5.56 som 

Konsumentombudsmannen förde talan mot. Annonsen illustrerade en kvinna med bar 

överkropp med ”CRC” tryckt på hennes rygg med stora bokstäver. Under bilden fanns 

bl.a. en sprayburk och en rubrik ”mekanikens bästa hjälp”. I sitt yrkande framförde KO 

att näringsidkaren borde förbjudas att använda bilden eller vidta liknande handling vid 

marknadsföring av produkten med stöd av 2 § MFL. KO hänvisade även till ICC:s 

Grundregler för reklam angående det sociala ansvar reklam skall ta hänsyn till för att 

allmänheten skall vinna respekt och förtroende för reklamen och produkten.
115
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Inledningsvis konstaterade MD att tryckfrihetsförordningen inte utgjorde hinder för att 

annonsen prövades enligt MFL.
116

 MD konstaterade därefter att annonsen var 

könsdiskriminerande men att den inte omfattades av ICC:s Grundregler. Vad gäller 

räckvidden av MFLs tillämpningsområde så ansåg MD att den är mer begränsad än 

ICCs Grundregler.
117

 Marknadsföringslagens huvudsakliga syfte är som nämnt tidigare 

att skydda konsumenter och näringsidkare. Lagen begränsar sig till dem endast ”i denna 

egenskap” och inte i deras egenskap som man och kvinna. Med anledning härav var det 

inte möjligt enligt MD att förbjuda annonsen enligt MFL på den grunden att den var 

könsdiskriminerande eftersom lagen därmed skulle frångå sitt huvudsakliga syfte. Vad 

som istället skulle uppnås vore ett skydd för kvinnans integritet istället för det som skall 

utgöra skydd för henne som konsument eller näringsidkare.
118

 MD fastslog därmed i sitt 

avgörande att MFL inte omfattar könsdiskriminerande reklam.
119

 

Konsumentombudsmannen begärde, med anledning av MD:s avgörande, att möjligheter 

för ingripande mot könsdiskriminerande reklam skulle införas rättslig väg – genom 

lagstiftning.
120

 

I Brottsbalken finns heller ingen bestämmelse som uttryckligen förbjuder 

könsdiskriminering. Det finns dock en bestämmelse i 16 kap. 8 § som förbjuder hets 

mot folkgrupp där man i meddelanden eller uttalanden sprider, hotar eller uttrycker 

missaktning med anspelning på hudfärg, ras, sexuell läggning, nationalitet, etiskt 

ursprung eller religion. Det finns även en bestämmelse i 16 kap. 9 § som förbjuder olaga 

diskriminering. Bestämmelsen innebär att en näringsidkare i sin verksamhet ej får 

diskriminera genom att uppsåtligen underlåta någon samma villkor som erbjuds någon 

annan, på grund av deras hudfärg, ras, sexuella läggning, nationalitet, etiska ursprung 

eller religion. Ett förslag på en ny lydelse i 16 kap. 9 § har förts fram i regeringens 

proposition. Den föreslagna paragrafen lyder: 

”En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av 

hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller 

trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor 

som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska 

dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.” 

För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller hon diskriminerar någon 

på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller 

trosbekännelse genom att vägra honom eller henne tillträde till sammankomsten eller 

tillställningen på de villkor som gäller för andra. 

Om någon som avses i första- tredje styckena på sätt som där sägs diskriminerar annan 

på grund av hans eller hennes sexuella läggning, döms likaledes för olaga 

diskriminering.” Paragrafen antogs av riksdagen och infördes i BrB den 1 januari 2009. 

Lagändringen innebar att könen likställdes men bidrog dock inte till något starkare 

skydd mot könsdiskriminering. 
121
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4.4.1 Tidigare åtgärder mot könsdiskriminerande reklam 

Behovet av lagstiftning mot diskriminerande reklam har varit en aktuell fråga som sedan 

lång tid tillbaka har påtalats och diskuterats i olika sammanhang. Många 

riksdagsmotioner har väckts i ämnet genom åren och frågan har därigenom varit aktuell 

i olika utredningssammanhang. Frågan har även uppmärksammats i näringslivet och i 

den offentliga debatten under lång tid.
122

 Även KO har ett flertal gånger fått i uppdrag 

att redogöra för utvecklingen av könsdiskriminerande reklam samt föreslå olika åtgärder 

för att begränsa omfattningen av sådan reklam. Näringslivet i sin tur har svarat med 

egna initiativ för att motverka könsdiskriminerande reklam. Att könsdiskriminerande 

reklam är ett oönskat problem råder det en omfattande enighet om och det har vid 

många tillfällen ställts fram krav om lagstiftning som motverkar det.
123

 Här följer en 

sammanfattad redovisning av tidigare åtgärder av könsdiskriminerande reklam: 

Som tidigare nämnt tillsattes år 1974 en arbetsgrupp av dåvarande KO med 

representanter från bl.a. jämställdhetsdelegationen, kvinnoorganisationer samt 

näringslivet. Arbetsgruppen fick till uppgift att försöka kartlägga och definiera 

könsdiskriminerande reklam. De skulle även framställa kriterier för bedömningen av det. 

Det var i promemorian man gav förslag på hur man kunde definiera 

könsdiskriminerande reklam. Man delade där upp könsdiskriminerande reklam i två 

typer: kränkande och schabloniserande reklam. (Se mer i avsnitt 4.2)
124

 

Med anledning av MD:s avgörande (MD 1976:8) gjorde även Näringslivets Delegation 

för Marknadsrätt (NDM) ett principuttalande om sin syn på könsdiskriminerande reklam. 

Uttalandet löd på följande sätt: 

”Allmän enighet råder i dagens samhälle om att bilder och framställningar i 

textens form som uttrycker missaktning för ena könet, dvs. innefattar 

könsdiskriminering, inte bör förekomma vare sig i reklam eller publicitet. 

Det ligger såväl i näringslivets som de enskilda företagets intresse att dessas 

reklam och kommersiella publicitet inte blir uppfattat som 

könsdiskriminerande. Varsamhet mot könsdiskriminering i reklam och 

publicitet utgör ett led i en samhällelig åsiktsbildning med syfte att komma 

till rätta med förelegade uppfattningar om könsroller i samhället. Företagen 

bör söka medverka i denna åsiktsbildning. NDM uppmanar företagen att se 

till att könsdiskriminerande bilder, rubriker eller texter inte kommer till 

användning i reklam och kommersiell publicitet. Ett särskilt ansvar påvilar 

härvidlag reklambyråer och andra som framställer reklam och publicitet för 

företagens räkning.”
125

 

Ett antal av de motioner som väckts i frågan om könsdiskriminerande reklam 

framfördes till 1976 års riksdag. I ett betänkande från Näringsutskottet anförde man att: 

 

”Även om strävandena att motverka könsdiskriminering i reklam till 

väsentlig del måste ta sig uttryck i information och opinionsbildning är det 

enligt utskottets mening önskvärt att det skapas förutsättningar för 

ingripanden på området av KO och Marknadsdomstolen” 
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I betänkandet yrkades att riksdagen skulle begära förslag till lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam hos regeringen vilket även godtogs av riksdagen i en 

riksdagsskrivelse (rskr.1975/76:343).
126

 Regeringen överlämnade därmed till 

Jämställdhetskommittén (Ju 1976:08) ett tilläggsdirektiv att utreda frågan om 

ingripande mot könsdiskriminerande reklam i lagstiftningen. Kommittén hann dock 

upphöra år 1982, dvs. innan uppdraget hann slutföras.
127

 År 1983 fick den 

Konsumentpolitiska kommittén därför i uppdrag att bl.a. slutföra den tidigare aktuella 

jämställdhetskommitténs uppdrag att utreda förutsättningarna att ingripa mot vissa 

avarter i reklam, som t.ex. problemet med könsdiskriminerande reklamen. Direktivet 

(dir. 1983:15) angav att ställnings skulle tas till om lagstiftning var befogat för att 

skärpa de etiska kraven på reklam.
128

 

Konsumentpolitiska kommittén angav i sitt betänkande Hushållning för välfärd – Den 

framtida konsumentpolitikens riktning (SOU 1985:32) olika åtgärder som kunde tänkas 

vara aktuella för motverkan av könsdiskriminerande reklam. Åtgärderna de belyste var 

hur lagregler inriktade mot den kränkande delen av könsdiskriminerande reklam kunde 

utformas och bedömde därmed att en sådan åtgärd förutsätter grundlagsändring vilket 

tidigast kunde ske år 1989. Kommittén föreslog att tiden fram till dess skulle användas 

till att frambringa bättre underlag till lagfrågan genom att tillsätta Konsumentverket och 

Jämställdhetsombudsmannen för att följa utvecklingen och omfattningen av 

könsdiskriminering inom området. 

Konsumentverkets uppdrag redovisades 1989 i slutrapporten ”Könsdiskriminerande 

reklam – Nu ska den bort” där man konstaterade vilket samhällsproblem 

könsdiskriminerande reklam är eftersom det strider mot det sociala ansvar som 

kommersiella åtgärder som reklam har.
129

 Bedömningen grundar sig på de klagomål och 

undersökningar som de tagit del av under utredningsperioden. Hänsyn har även tagits 

till den kunskap och erfarenhet olika kvinnoorganisationer och andra organisationer som 

arbetar för jämställdhet har lyft fram. Ett flertal kvinnoorganisationer har funnit att 

reklamer har blivit allt grövre genom åren då man allt oftare tänjer på gränserna för vad 

som anses tillåtet bl.a. genom att använda sig av allt yngre tjejer i reklam. Man har även 

angett i rapporten att det är nödvändigt att skilja mellan de olika typerna av 

könsdiskriminerande reklam, kränkande och schabloniserande, eftersom de påverkar på 

olika sätt. 

Med Konsumentverkets rapport som utgångspunkt upprättade Civildepartementet 

promemorieförslaget – Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam (MA 581/89) av 

vilken man gjorde bedömningen att det inte krävs någon grundlagsändring för att 

möjliggöra lagreglerat ingripande mot diskriminerande reklam.
130

 Man konstaterade att 

en sådan lagstiftning som syftar till att motverka otillbörliga marknadsföringsåtgärder 

och främja konsumenternas intressen i princip inte bör stå i strid med grundlagen, TF.
131

  

Man presenterade därför ett förslag till en lag mot reklam som innebar att det skulle 

införas ett tillägg i Marknadsföringslagen som innebär att diskriminerande inslag i 

reklam skall beaktas vid bedömningen av vad som är god marknadsföringssed.
132

 

Förslaget bestod av två paragrafer: 
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”1 § Näringsidkare får vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan 

nyttighet inte företa reklamåtgärd eller annan handling som är 

könsdiskriminerande. 

2 § Handling som strider mot 1 § ska vid tillämpning av 

marknadsföringslagen (1975:1418) anses vara sådan otillbörlig handling 

som avses i 2 § nämnda lag”
133

 

Könsdiskriminerande reklaminslag skulle alltså omfattas av generalklausulen i 2 § 

dåvarande marknadsföringslag som behandlade otillbörliga åtgärder.
134

 Man ansåg i 

promemorian att sådan lagstiftning kunde ske utan grundlagsändring i 

tryckfrihetsförordningen.
135

 

Promemorian behandlades i olika remissinsatser där delade meningar uppkom i frågan 

om behovet såväl som lämpligheten av lagstiftning på könsdiskriminerande reklam. 

Flera remissinsatser har framhållit att det finns ett behov att ingripa mot 

diskriminerande reklam genom lagstiftning men att sådan insats förutsätter 

grundlagsändringar i yttrandefrihetsgrundlagen.
136

 Andra remissinsatser som företräder 

näringslivet motsatte sig lagstiftning eftersom de anser att det saknas övertygande 

argument för lagstiftning samt att definitionen av begreppet könsdiskriminerande 

reklam fortfarande är oklar vilket innebär tillämpningssvårigheter för lagstiftningen. 

Vissa ansåg även att tillägget i MFLs generalklausul skulle strida mot MFLs syfte och 

att om ett sådant tillägg skulle införas så torde den göra det i tryckfrihetsförordningen 

istället för MFL. De ansåg även att näringslivets egenåtgärder är tillräckligt effektiva. 

Som många remissinsatser framförde så förutsätter en sådan lagstiftning 

grundlagsändring.
137

 

År 1991 avlämnades ett nytt förslag till en ny marknadsföringslag i 

Marknadsföringsutredningens slutbetänkande (SOU 1993:59). Med anledning av det 

nya förslaget väcktes frågan återigen om behovet av lagstiftning mot 

könsdiskriminerande reklam. Frågan omfattade dock inte bara könsdiskriminerande 

reklam utan även diskriminerande reklam i fråga om religion, ras och nationalitet blev 

aktuellt. Den 7 oktober 1993 beslutades man genom ett departementsbeslut att en 

utredning kring möjligheten samt lämpligheten av lagstiftning mot diskriminerande 

reklam skulle äga rum. Resultatet av utredningen presenterades från civildepartementet i 

promemorian (Ds 1994:64 – Diskriminerande reklam). I promemorian gjorde man 

bedömningen att tillämpningsområdet för den nya marknadsföringslagen även kan 

omfatta diskriminerande åtgärder i fråga om ras, religion, nationalitet eller kön. Man 

angav i promemorian att uppmärksamheten hittills nästan uteslutande har vilat på 

könsdiskriminerande reklam men har även på senare tid börjat rikta sig mot andra 

oacceptabla reklammetoder som diskriminerande inslag i reklam på grund av ras och 

religion. Med anledning därav ansåg man att det fanns tillräckligt med skäl att ingripa 

mot diskriminerande reklam, i fråga om religion, ras, nationalitet eller kön, genom 

komplettering av lagstiftning. De yttranden som inkom över promemorian från olika 

remissinsatser var oeniga. Ett flertal remissinsatser ansåg att det fanns ett behov av 

lagstiftning mot diskriminerande reklam medan andra motsatte sig förslaget på grund av 

att förhållandet mellan grundlag och vanlig lag fortfarande var oklar.  
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Det angavs även att frågan om värderingsfrågor i reklam inte var lämplig för 

lagstiftning utan skulle istället tillhöra den fria opinionsbildningen.
138

 

Att möjligheterna till lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är begränsade 

konstaterades även i regeringens proposition (prop. 1994/95:123 – Ny 

marknadsföringslag) där man även angav att det förutsätter en särskild lagstiftning som 

kräver ett uttryckligt stöd i grundlagen. Regeringen finner att en sådan åtgärd mot 

könsdiskriminerande reklam ännu är omotiverad men att anledning kan finnas att 

återuppta frågan om lagstiftning om det visar sig att näringslivets egenåtgärder inte är 

tillräckligt effektiva att motverka problemet kring diskriminering som är könsrelaterad. 

Konstitutionsutskottet avgav ett yttrande med anledning av regeringens proposition och 

de motioner som väckts av den. Motionerna föreslår att riksdagen skall begära införande 

av lagstiftning mot diskriminerande reklam. Konstitutionsutskottet begränsade sig dock 

till lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam i förhållande till grundlagen. 

Konstitutionsutskottets yttrande fastslog, i enlighet med regeringens ståndpunkt, att 

sådan lagstiftning förutsätter grundlagsändring. 

Även lagutskottet avgav ett betänkande som angav att diskriminerande reklam är 

oacceptabel men att en laglig möjlighet att ingripa kräver ändringar som inskränker i 

grundlagarna om tryckfrihet och yttrandefrihet. Enligt lagutskottet bör frågan om 

behovet av lagstiftning baseras på den diskriminerande reklamens omfattning och art i 

förhållande till effektiviteten av andra åtgärder. Bedömningen avgör ifall det anses 

oundvikligt att vidta annan åtgärd än grundlagsändringar. Med anledning av det som 

anförts i motionerna anser man att det förekommer bristande skäl till införandet av 

lagstiftning.
139

 

Den 31 januari 2002 tillsattes en kommitté av regeringen med uppdraget att utreda en 

gemensam diskrimineringslagstiftning. Ett tilläggsdirektiv beslutades den 28 maj 2003 

där man vidgade kommitténs uppdrag till att bedöma ifall ytterligare åtgärder mot 

diskriminering var befogade i förhållande till de tre EG-direktiven om 

könsdiskriminering. Likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG), direktivet om social 

trygghet(79/7/EEG) samt direktivet om egen rörelse(86/613/EEG).
140

 Kommitténs 

delbetänkande innehåller förslag om hur de ovan nämnda direktiven skall genomföras i 

Sverige. Utgångspunkten i betänkandet är en gemensam lagstiftning som ger lika skydd 

för alla diskrimineringsformer. Tills dess att en sådan lagstiftning skulle äga rum 

beslutade man att komplettera och justera de dåvarande regleringarna som behandlade 

diskriminering. 

4.5 Komparativ utblick på könsdiskriminerande lagstiftning i övriga 

nordiska länder 
För Sverige och de andra nordiska länderna är huvudsyftet med 

marknadsföringslagstiftningen att skydda konsumenterna. Det innebär att bedömningen 

även bör tillgodose skyddsbehovet av svagare konsumentgrupper.
141

 Sverige är dock i 

motsats till de andra nordiska länderna Norge, Danmark, Finland och Island ensam om 

att sakna lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. De andra nordiska länderna har 

olika utformade lagar som motverkar den oetiska marknadsföringen.
142
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4.5.1 Norge 

I den norska lagstiftningen finner man allmänna bestämmelser om marknadsföring i 

lagen Markedsforingsloven som möjliggör ingripanden mot könsdiskriminerande 

reklam. Syftet med lagen är att skydda konsumenter, näringsidkare samt det allmännas 

intresse om att reklam och andra marknadsföringsåtgärder inte skall vara 

könsdiskriminerande. I 1 § 1st i Markedsforingsloven finns en generalklausul som 

kompletterades med ett tillägg om könsdiskriminerande reklam genom en lagändring år 

1978 med följande lydelse:
143

 

”I naeringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god 

forretningsskikk naeringsdrivende i mellom, eller er urimelig i forhold til 

forbrukere eller som for ovrig strider mot god markedsforingsskikk. 

Annonsor og den som utformer reklame skall sorge for att reklame ickkke är 

i strid med likeverdet mellom kjonnene, og at det ikke gir inntrykk av en 

nedsettende vurdering av det ene kjonn eller på krenke måte avbilder kvinne 

eller mann.” 

Lagen efterlevs genom tillsyn av den norska motsvarigheten till svenska KO dvs. 

Forbrukerombudet (FO). FO skall aktivt sträva efter att påverka näringslivet att följa 

bestämmelserna för könsdiskriminerande reklam. Skulle någon motsätta sig lagstiftning 

och sedan underlåta rättelse så kan FO föra ärendet vidare till Markedsrådet som 

därefter kan förbjuda reklamen från fortsatt användning. Vid överträdelse av förbudet 

kan straff ådömas. Det övergripande syftet med lagen är att främja ”likeverdet” mellan 

könen. I huvudsak är den norska marknadsföringslagstiftning inriktad mot kränkande 

reklam vilket enligt de norska lagförarbetena definieras som kränkande avbildningar 

som utnyttjar mer eller mindre avklädda kvinnor som blickfång på ett vis som anses 

nedvärderande för det kvinnliga könet. Vad gäller män i reklamer, i motsvarande 

avbildning, så är kriterierna högre för att anses kränkande. 144 

4.5.2 Finland 

Finlands marknadsrättsliga lagstiftning påminner i stor utsträckning om den svenska. 

Det finns ingen bestämmelse som uttryckligen reglerar könsdiskriminering utan det är i 

den finska konsumentskyddslagens generalklausul (2 kap 1 §) som stadgar att åtgärder i 

marknadsföringssyfte inte får strida mot god sed eller på annat sätt anses otillbörlig mot 

konsumenter.
145

 Marknadsdomstolen beslutade våren 1994 att könsdiskriminerande 

reklam även skulle omfattas av generalklausulen. 

4.4.3 Danmark 

I den danska marknadsföringslagens 1 § stadgas ett förbud för näringsidkare att företa 

handlingar som strider mot god marknadsföringsetik som grund för alla former av 

diskriminerande reklam. Den slutliga bedömningen av frågan om god 

marknadsföringsetik görs av domstolarna i Danmark som därmed har rätten att ingripa 

mot alla former av diskriminerande reklam.
146

 Forbrugerombudsmanden sände år 1993 

ut olika riktlinjer utarbetade efter förhandlingar med reklambyråernas branschförening 

och andra berörda organisationer, för just könsdiskriminerande reklam.
147
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4.5.4 Island 

Även i den isländska jämställdhetslagen (nr 65/1985) från år 2000 ges stöd för 

ingripande mot könsdiskriminering i reklam.
148

 I lagen föreskrivs att: 

”annonsör och den som formger eller publicerar en annons skall se till att 

annonsen inte drar vanära över det ena könet, inte visar ringaktning för 

eller strider mot likvärdighet och könens jämlikhet på ett eller annat sätt” 

Även i konkurrenslagen (nr 8/1993) finner man vissa bestämmelser om reklam, bl.a. 

förbud mot reklam eller andra affärsmetoder som anspelar på irrelevanta frågor eller på 

annat sätt är ohederliga mot konkurrenter eller konsumenter. Ifall könsdiskriminerande 

reklam omfattas av konkurrenslagens ohederliga rekvisit är dock oklart.  

Jämställdhetslagens efterlevnad utövas genom tillsyn av Jämställdhetsrådet. Rådet riktar 

sig i första hand mot den som anses ha brutit mot lagen, och om begäran från rådet i sin 

tur inte efterlevs så kan böter utdömas av domstol. 

I ett handlingsprogram antaget av de nordiska konsumentministrarna inom Nordiska 

Ministerrådet, avser Ministerrådet att överväga möjligheterna kring gemensamma 

principer i de nordiska länderna rörande diskriminerande reklam i fråga om kön, ras, 

religion etc.
149
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5. Analys/Diskussion 
Marknadsrättens två huvuddelar har som gemensamt mål att konkurrensen på 

marknaden skall fungera utan hinder. En stor del av marknadsrätten består av 

marknadsföringsrätten som främst regleras av MFL vars huvudsyfte är att de 

ekonomiska intressena hos näringsidkare och konsumenter skall främjas.  

Nya standardavtalstyper kring marknadsrätt utvecklades i mitten på 1900-talet. De fick 

dock mycket kritik eftersom de inte såg avtalsparterna som jämställda. Trots de nya 

avtalstyperna fortsatte näringslivet att bryta mot ICC:s grundregler vilket ledde till att 

konsumenterna inte var skyddade på det sätt de borde. Lagändringar gjordes och 

därmed blev konsumenterna skyddade genom att en större del av avtalsvillkoren, som 

var att anse som otillbörliga, försvann. 

Största skillnaden mellan marknadsföringslagen från 2008 och den gamla lagen är att 

den nuvarande lagen bygger på ett fullharmoniseringsdirektiv som EU skapat. Numera 

innehåller MFL ett starkare skydd för konsumenterna och lagen är uppbyggd på ett 

liknande sätt som EU-direktivet eftersom även MFL innehåller en generalklausul. Syftet 

med direktivet är att den inre marknaden ska fungera på ett korrekt sätt och som tidigare 

nämnt skall direktivet även vara konsumentskyddande. Även innan 

marknadsföringslagen ändrades hade lagen en konsumentskyddande tanke som 

överrensstämmer med direktivet. Det vore konstigt ifall MFL inte skyddade 

konsumenterna innan ändringen eftersom lagen i så fall skulle säga emot sitt eget syfte. 

Det är relativt vanligt att en lag inte ger det skydd som var förväntat och samma sak 

gällde för marknadsföringslagen som inte gav tillräckligt effektivt skydd för 

konsumenterna.  

EU:s direktiv medför regler som är gällande för alla medlemsländer i Europeiska 

Unionen.  En positiv effekt av detta blir självfallet att det underlättar för dem som 

exempelvis har företag i många länder. Genom att se till direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder vet de vilka spelregler de har att förhålla sig till, oavsett i vilket land i EU 

de befinner sig.  

Uppkomsten av en ny marknadsföringslag var behövlig, särskilt med tanke på Sveriges 

ingång i europiska unionen. Genom EU:s kommission om jämlikhet och icke 

diskriminering framkommer det att skyddet mot diskriminering blivit starkare. Dock 

tror vi att det måste ske ännu mer diskussion kring ämnet för att det skall få den 

uppmärksamhet som krävs för att skapa ett täckande skydd i alla EU:s medlemsstater.  

Könsdiskriminering är den mest uppmärksammade formen av diskriminering i 

lagstiftningssammanhang. Trots detta finns ingen lagreglering på området utan man har 

istället förlitat sig på näringslivets självreglering. MFL kommer aldrig, som den ser ut 

nu, kunna vara tillämplig i frågan om diskriminering eftersom lagen bara är tillämpbar 

på konsumenter och näringsidkare och tar inte någon hänsyn till den personliga 

integriteten. Istället är det de utomrättsliga reglerna och egenåtgärderna som reglerar det. 

Reglerna har framkallats av näringslivet och är till just för att komplettera 

marknadsföringslagen. Näringslivets egenåtgärder fungerar tyvärr inte på ett tillräckligt 

effektivt sätt och lagstiftning inom området diskriminering skulle troligen verka mer 

preventivt.  
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Vi finner det angeläget att införa sådan lagstiftning som verkar just preventivt mot 

förekomsten av diskriminerande reklam eftersom ett sådant beteende förhoppningsvis 

minskar genom förbud försedda med sanktioner. Eftersom lagreglering saknas så sänder 

det en signal till samhället som säger att det är OK att könsdiskriminera i reklam. Det är 

givetvis skrämmande eftersom Sverige är ett land som strävar efter ett jämställt 

samhälle.  

Anledningen till att ingen lagstiftning har införts på området är att frågan har stött på 

lagtekniska hinder i utredningsarbetet framförallt med hänsyn till grundlagen. En 

grundlag är svårare att ändra än allmän lag och grundlagsändring innebär en 

komplicerad och långdragen process. Förmodligen är det invecklade förloppet kring 

grundlagen en bidragande faktor till att ingen ändring gjorts hittills. En fråga man kan 

ställa sig är ifall det krävs ändring av grundlagen för att skapa en fungerande 

lagstiftning kring diskriminering? Lagutskottet avgav i sitt betänkande att frågan om 

behovet av lagstiftning skall bedömas utifrån den diskriminerande reklamens 

omfattning och art i förhållande till effektiviteten av näringslivets egenåtgärder. 

Lagutskottet ansåg att näringslivets egenåtgärder var tillräckligt effektiva för att 

motverka könsdiskriminerande reklam vilket innebar att en grundlagsändring inte var 

nödvändig. Vi anser dock att det här argumentet inte längre är hållbart eftersom den 

könsdiskriminerande reklamens framfart har blivit allt för vidsträckt för att kunna täckas 

av näringslivets egenåtgärder. Vi tror därför att en fungerande lagstiftning skulle kunna 

skapas genom just ändring av grundlagen och på så sätt skulle grundlagens regleringar 

inte krocka med de i marknadsföringslagen. Efter en grundlagsändring bör det inte 

finnas några hinder mot att diskriminerande reklam som har ett kommersiellt syfte skall 

kunna regleras av en uppdaterad MFL.  

Forskning har redan konstaterat att reklamens omfattning och art blivit allt grövre 

genom att gränserna ständigt tänjs för vad som anses acceptabelt inom marknadsföring. 

Eftersom det inte finns någon reglerande lagstiftning som motverkar könsdiskriminering 

i reklam och garanterar dess efterlevnad, exempelvis med sanktioner, så kan man 

förutse att gränserna kommer tänjas ännu mer. Alla former av direkt marknadsföring 

som näringsidkare använder sig av gör att det blir allt vanligare att man 

lättare ”genomskådar” reklamens budskap. Det krävs då att man framför smidigare 

reklam som påverkar konsumenterna utan att de förstår det. Att näringsidkare utnyttjar 

män och kvinnor som blickfång och sexobjekt har blivit allt mer förekommande. 

Reklamens syfte är ju att påverka köpvilja hos konsumenten och det har visat sig vara 

ett vinnande koncept att spela på människors begär att vara åtråvärda och omtyckta av 

sin omgivning.  

Bestämmelser kring könsdiskriminering finns dock inom andra områden än reklam. I 

bl.a. yrkeslivet arbetar man preventivt mot diskriminering i fråga om kön vilket visar på 

att det är ett allvarligt problem som icke är önskvärt och som motverkar strävan efter 

jämställdhet i samhället. Att införa lagreglering skulle därmed sända en signal om att 

diskriminering i fråga om kön är oacceptabel oavsett ifall den förekommer i arbetslivet 

eller i reklam. 

Man har redan nu kunnat urskilja att förekomsten av diskriminerande reklam blivit allt 

mer omfattande vilket inte täcks av näringslivets egenåtgärder. Vi anser att det inom en 

snar framtid kommer vara oundvikligt för riksdagen att möjliggöra lagreglering på 

området genom inskränkning på grundlagarna. Ett alternativ för Sverige kan även vara 

att överväga en kombination av lagreglering och självreglering som våra nordiska 

grannländer Norge och Finland redan har.  
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