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Sammendrag 
Markedsføringen er til for å gi bedriften en mulighet til å fortelle kunden om de varer og 
tjenester som de har tilgang til. Men i dag er denne mer omfattende, hver dag økes det antall 
reklamer som konsumenter utsettes for, og markedsførerens oppgave er ikke lenger bare 
informatør, men han eller hun skal også tilfredsstille konsumentenes behov og ønsker. Men 
hva skjer når markedsføringen diskriminerer kjønn? 

 
Valg av problemstilling var enkel. Når man gå nedover gatene, sitter på buss eller på noen 
annen måte oppholder seg i det offentlige rommet, utsettes man hele tiden for ufrivillig 
reklame, hvor bedrifter markedsfører sine produkt mot konsumentene ved bruk av retusjerte 
og seksuelt ladede modeller. Studiens problemstilling er at fra en teoretisk grunn forstå og 
undersøke hvordan markedsføreren benytter seg av kvinnen som ett seksuelt og uoppnåelig 
objekt i reklamen, og hvilke etiske konsekvenser dette kan få. 
 
Studien har ett hermeneutisk synsett, og kan dermed lettere forklare hvordan og hvorfor. Med 
dette som base blir det fremført teorier for å vise markedsførerens syn og hva som menes med 
at markedsføreren skal dekke behov, samt teorier som dekker konsumenten generelt og 
kvinnen som konsument.  
 
Mellom teori og empiri er det lagt opp ett kapittel hvor lover, etikk og moral er beskrevet og 
viser det lovverket som fins i dag, hvem som har ansvaret for det og de mangler som er. 
 
Empirien består av ett flertall artikler, både vitenskapelige og ikke-vitenskapelige, bilder, 
diskusjonsinnlegg, og regjeringsdebatter, som alle viser på de ulike sidene av problemet. For å 
kunne analysere disse som en helhet, ble det empiriske metodevalget en tradisjonell 
inneholdsanalyse, både av tekst og bilder. Diskusjonsunderlaget fra empirien ble mangfoldig, 
og i analyse og diskusjonen bygges det videre på denne data med analyser av en av de 
organisasjoner som jobber mot kjønnsdiskriminerende reklame, de anmeldte reklamene og 
hva som gjorde at de ble dømt/frikjent, samt i hvilken grad retusjeringen av reklamebilder 
spiller noen rolle. Videre diskuteres og analyseres også konsumentens syn på hvor viktig 
etikken er når det gjelder konsumpsjon av varer, hva mennesket som konsument kan gjøre for 
å motvirke kjønnsdiskrimineringen, samt hvorvidt lovendringen burde gå igjennom. 
 
Studien kom frem til at loven burde i største grad endres, og at ERK (Etiska Rådet mot 
Könsdiskriminerande reklam) burde ikke stoppe sin virksomhet. Et samarbeid mellom det 
lovstiftede og en rådgivende organisasjon vil maksimere utfallet og gi det beste resultatet. 
Videre kom studien også frem til at årsaken til at markedsføreren benytter seg av kvinnen som 
han eller hun gjør i dag, er for å trekke til seg oppmerksomhet fra konsumentene, og det er få 
etiske følger dette får. Selv om reklamen blir dømt av ERK, er det eneste straffen de får, mer 
reklametid og mer oppmerksomhet rundt kjønnsdiskrimineringen. Samtidig er ikke 
konsumenten så opptatt av det etiske, og dermed går organisasjonen ustraffet bort, og får i 
tillegg gratis publisitet. Men til tross for dette, virker det som at arbeidet for å motvirke 
kjønnsdiskrimineringen i reklamen er på rett vei og at det fungerer. 
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1. Introduksjon 
 

I dette kapitelet skal jeg forklare hva som er bakgrunnen til hvorfor jeg har valgt dette emnet, 
og klargjøre hvilke spørsmål jeg vil ha svar på. Jeg vil også utnytte dette kapittel til å legge 
inn en begrepsforklaring for å unngå at mine resonnement og forklaringer blir feiltolket 

 

1.1 Det var en gang…  
Jeg satt fredfull og stille og ventet på bussen mens jeg beundret været og de menneskene som 
passerte meg i et hurtig tempo. Jeg kjente hvordan roen senket seg fra hodet og videre ned 
gjennom hele kroppen. Jeg var helt fredfull. Dette var min meditasjon, og ingen kunne noen 
gang ta fra meg den roen jeg fikk i kroppen. Trodde jeg… 
 
Så ble jeg brutalt revet bort fra stillheten. Fredfullheten som jeg for en liten stund siden 
kjente, ble brått revet bort. Jeg kjente stikking i magen, kvalme og en trang til å springe og 
gjemme meg fra omverden. At noe så lite kan bety så mye. En ussel plakat skal ikke kunne ha 
denne makten over meg! Jeg kjente hvordan hele min selvtillit sakte men sikkert forsvant.  
 
Plakaten var ett bilde av Jennifer Aniston, og den reklamerte for det nye nummeret av Elle. 

På bildet sto også ett sitat fra Aniston, ’Jeg får så mye kjærlighet akkurat nå’.
1
 

 
Jeg gikk sakte inn på bussen sammen med alle andre som skulle samme vei som meg. Som en 
programmert robot ga jeg bussjåføren mitt busskort, han stemplet og ga det tilbake til meg, 
jeg la det tilbake i lommen min, satt meg på min vanlige plass, vendte meg mot vinduet og så 
tankefull ut.  
 
Jeg tenkte på sitatet mens bussen begynte å kjøre. Sakte men sikkert forsvant plakaten ut av 
syne, men den satt fremdeles klistret i hode mitt som ett fotografi, og det eneste jeg hørte var, 
’jeg får så mye kjærlighet akkurat nå’. Ingen glede følte jeg over det, nei. Bare sinne, 
aggresjon og sjalusi. Og hvordan kan jeg ikke føle det!? Hvordan kan jeg føle meg bra når en 
så perfekt kvinne lever i denne verden? Hvordan kan noen i det hele tatt mene at jeg er 
attraktiv når hun fins? For hver meter bussen kjørte forsvann selvtilliten min mer og mer, og 
jeg kjente en større og større trang til å bli usynlig. 
 
Den tanken som aldri slo meg var at bildet av Jennifer Aniston var kraftig manipulert for å få 

henne til å se perfekt ut. 

 
Jeg tok meg selv i det da jeg oppdaget det – tankerekken min ble avbrutt av en annen; ’det 

nummeret vil jeg ha!’. Selv om reklamen hadde fått meg til å føle meg som et null i verden, 
ville jeg ha den! I ett desperat forsøk på å oppnå det materielle reklamekvinnen har og det 
utseende hun har, ville jeg ha bladet. Jeg vet at jeg aldri vil oppnå brøkdeler av det hun har. 
Jeg kommer ikke til å se ut som henne, ha den suksessen hun har, og leve det glamorøse livet 
hun gjør.  
 
I et desperat forsøk på å oppnå det uoppnåelige, kjøpte jeg det seneste nummeret av Elle neste 
gang jeg var i butikken. 

                                                 
1 URL: http://www.elle.se/?id=1523&pid=4005, 2007-02-20, 13:30 
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1.2 Innledning  
Markedsføring har siden begynnelsen vært produsentens mulighet til å informere 
konsumenten om deres produkter eller tjenester, og i de fleste tilfeller også fortelle oss at vi 
skal velge deres produkt eller tjeneste. Men i praksis er det ikke alltid det som gjelder. 
Markedsførere prøver ikke bare å selge oss et produkt, men hele livsstilen som de vil at vi 
relaterer til produktet. I de fleste fall er ikke den relatert på noen måte til selve produktet, men 
heller til allmennhetens drømmer om et glamorøst liv, en perfekt kropp og rikdom. At de som 
markedsførere skal spille på våre ønsker og krav er nesten forventet, men at vi, som opplyste 
konsumenter, faktisk faller for disse knepene er ubegripelig.  
  
Jeg anser meg selv som en opplyst konsument og er ikke naiv når det gjelder 
reklameinformasjon. Jeg vet at nummeret av Elle ikke vil gi meg Jennifer Anistons utseende, 
eller hennes mannen. Jeg vet også at den ikke vil gi meg det glamorøse livet hun lever som 
jeg hele tiden jobber så hardt for å oppnå. Men selv om jeg vet alt dette, ender jeg opp med å 
kjøpe bladet. Hvorfor gjør vi kvinner dette? Er vi naive? Eller er vi opplyste, men tar til 
desperate forsøk for å oppnå det uoppnåelige? Hva er det som appellerer til meg i reklamen 
og som gjør at jeg ignorerer faktumet at produktet ikke vil gjøre meg penere eller mer 
glamorøs? Hvorfor faller vi for knepene igjen og igjen når tanken på at vi aldri kommer til å 
oppnå glamouren gjør at vi føler oss mislykket?  
 
Gjennom det faktum at kvinner under lengre tid har vært undertrykket mannen, skulle man tro 
at det hadde lært oss at det ikke er rett å føle seg mindre verdt enn det mannlige kjønn. Men 
isteden for at det er mannen som undertrykker oss, er det i dag vi selv som gjør det, gjennom 
at vi ser på bilder av kvinner og drømmer om å oppnå deres liv, eller å bli dem. I denne 
sammenhengen skal det sies at det ikke er feil å ha drømmer, men det er de uoppnåelige 
drømmene som gjør at vi undertrykker oss istedenfor at vi løfter hodet og jobber hardt for å få 
det vi vil ha. 

1.3 Problembakgrunn 
Markedsføring er: “En sosial og ledende prosess hvor individer og grupper oppnår det de 

trenger og vil ha gjennom å skape og bytte produkt og verdier med andre.”2 
 

Det å markedsføre et produkt eller en tjeneste i dagens samfunn er ikke så lett som det var før. 
I dag har vi reklame overalt; når vi står og venter på bussen, mellom programmene på TV og 
på Internett. Som en automatisk konsekvens av at markedsføringen har økt, er det også blitt 
vanskeligere for produsenten å nå konsumenten. Den gamle markedsføringen bestod av 
’telling and selling’, mens vi ut fra sitatet ovenfor ser at den markedsføringen vi kjenner til i 
dag er mye mer kompleks. Nå skal den ikke kun fortelle kunden at det er kommet et nytt 
produkt på markedet, men den skal også fortelle at gjennom dette produktet vil de dekk de 
behov, ønskemål og krav de har i hverdagen. 3  
 
Dagens samfunn er mye mer individbasert enn det var for 50 år siden. Individualiteten er 
viktig, og vi har blitt mer selvstendig og mer uavhengig enn vi var før. Spesielt gjelder dette 
kvinner, og hennes kamp for likestillingen.4 Hun har lederstillinger i store bedrifter, hun sitter 
i stortinget, hun har samme rettigheter som mannen, og det er ikke lenger en selvfølge at det 

                                                 
2 Kotler (2002), s 5 [Overs.] 
3 Ibid, s 4 
4 URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/Ryddemappe/bld/norsk/tema/likestilling/Likestilling-mellom-
kvinner-og-menn/LIKESTILLING-MELLOM-KVINNER.html?id=411000, 2007-02-20, 13:30 
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er kvinnen som skal være hjemme med barna og sørge for at middagen står på bordet. Hun er 
på vei mot likestilling mot mannen. 
 
Markedsføreren har, gjennom våre forhøyde krav til reklamen, lært seg å plukke opp de 
signalene om hva menneskene gir om hva de vil ha, ønsker eller krever, og i dag er det den 
’amerikanske drømmen’ de fleste av oss lengter etter. Dette utnytter markedsføreren til det 
fulle; han forteller oss at produkter som ikke har sammenheng med glamour og luksus vil gi 
oss akkurat det.  
 
Som konsumenter er det mange av oss som faller for disse knepene, selv om vi vet at det 
produktet eller den tjenesten de reklamerer for ikke kommer til å gi oss det lille ekstra som 
gjør at vi oppnår våre drømmer. Vi velger ett spesifikt produkt fordi reklamen indirekte lover 
oss at kjøpet vil hjelpe oss mot målet vårt: Det perfekte.  
 
Hvorfor gjør vi dette? Er det fordi jeg som individ er så svakt at jeg ikke kan motstå slike 
fristelser som legges frem, selv om jeg vet at det ikke har noen sammenheng med våre 
drømmer og illusjoner om det perfekte livet? Er det for at vi ønsker så inderlig høyt at vi 
velger å ikke se med det kritiske øyet på det som blir sagt? Selv om vi vet at et produkt eller 
en tjeneste ikke har betydende påvirkning på hvordan vi lever vårt liv i dag, er det da slik at vi 
ønsker dette så høy at vi velger å tro på reklamen?  
 
Vi kvinner vet at en parfyme eller et spesielt sminkemerke ikke vil gi oss det livet som 
personen i reklamen har. Vi vet også at vi må jobbe hardt for å få den kroppen som de har. 
Dette leder til at reklamekvinnen indirekte er med på å knuse konsumentkvinnens selvtillit, 
for at vi vet at vi aldri kommer til å bli reklamekvinnen. Men vi håper, og det er det som 
utgjør forskjellen. I tillegg til dette er reklamekvinnen så retusjert og glorifisert at hun ikke 
kan sammenliknes med seg selv når denne prosessen er over. Men er konsumentkvinnens 
drøm om å bli reklamekvinnen er så sterk at vi, gjennom å vite at våre ønsker er urealistiske, 
trykker ned oss selv for å kunne oppnå det uoppnåelige? Eller er kvinnen som et objekt i 
reklamen et knep som ikke påvirker oss? Spiller det noen rolle om undertøyet som blir solgt 
like før jul er fotografert på en glorifisert og retusjert kvinne eller en gjennomsnittlig stor 
nordisk kvinne som man kan kjenne igjen på gaten? Vil da BHen og trusene bli solgt i like 
store kvantum?  

1.3.1 Problemstilling 

Hvordan benytter markedsføreren seg av kvinnen som ett seksuelt og uoppnåelig objekt i 
reklamen og hvilke etiske konsekvenser kan dette få? 

1.3.2 Formålet 

Med denne studien vil jeg fokusere på problemet med bruken av kvinner i reklame og 
markedsføring som et objekt. Jeg vil undersøke dette fenomenet fra to sider – markedsføreren 
og den kvinnelige konsumenten. For å kunne gjøre dette kommer jeg til å berøre debatten om 
lovendringen som pågår i dag, samt bruke debatter, forum og ERK som grunn for å fremme 
det problem. 
 
Mitt kunnskapsbildrag til dette tema er en dypere forklaring til problemet sett fra kvinnens 
side og i hvilken grad næringslivet selv kan kontrollere etikken rundt feministisk 
markedsføring. Videre vil jeg også markere det etiske problemet med markedsføringen mot 
kvinner, og hvordan dette skaper dårligere selvsikkerhet blant de kvinnelige konsumentene, 
samt hvordan markedsføreren utnytter dette for å selge sine varer. 
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1.3.3 Avgrensning 

Markedsføring og reklame er et fagområde som dekker mye: All form av promotering av 
produkter og tjenester, og bevisstgjøring av det som allerede eksisterer på markedet er 
markedsføring. For å kunne gå dypere inn i markedsføringen velger jeg å avgrense meg til 
trykt reklame, det vil si det vi finner i blader og på plakater.  
 
Videre vil jeg også avgrense den kvinnelige konsumentens alder til intervallet 18-30. Denne 
avgrensningen velger jeg å gjøre for å gi konkrete svar på min studie, da meninger om 
kvinnens rolle i markedsføringen kan være ekstremt ulike i ulike aldrer. Jeg føler at denne 
aldersgruppen er den mest interessante, da det er omtrent denne alderen de reklamene som jeg 
kommer å ta opp retter seg mot.  
 
En tredje avgrensing er at jeg vil, i den empiriske delen, bare analysere reklamer som er 
dagsaktuelle, eller går tilbake bare 8 år i tid.  

1.4 Begreper 
Her vil jeg forklare for leseren de begreper jeg benytter meg av i min oppgave. De kommer i 
hovedsak til å forklares ut fra hva jeg mener begrepet betyr, men i visse fall kommer jeg til å 
benytte meg av tidligere forklaringen til hjelp. 
 
Behov 
Med behov mener jeg de faktorene et menneske må ha for å kunne overleve samt føle seg vel 
over en lengre tid. Behovene deler jeg i denne oppgaven inn i to; de grunnleggende og de 
sekundære. De grunnleggende behovene er de som mennesket trenger for å overleve, som for 
eksempel mat, drikke, varme og søvn. De sekundære behovene mennesket har velger jeg å 
definere som de faktorene som trengs for å føle seg vel. For å definere disse velger jeg å utgå 
fra Maslows behovspyramide5 øverste skikt; egoistiske behov og selvrealisering.  
 
Den amerikanske drømmen 
I allmennhet prater man om den amerikanske drømmen som ønsket om en ny start til det 
perfekte livet. I denne oppgaven vil jeg begrense definisjonen ned til ønsket om å oppnå det 
glamorøse livet med den perfekte kroppen og det perfekte utseendet.  
 
Etiske konsekvenser 
Når begrepet etiske konsekvenser benyttes i denne studien, kommer dette å innebære alle 
mulige konsekvenser som kan oppstå uten noen sanksjonelle følger. Disse konsekvensene er 
det både næringslivet og privatpersoner som kan påføre markedsføringen. 
 
Kjønnsdiskriminering 
Med diskriminering mener jeg forskjellsbehandling,6 og gjennom det er kjønnsdiskriminering 
forskjellsbehandling av personer på grunn av deres kjønn. I denne studien kommer jeg til å 
fokusere på kvinnelig diskriming. 
 
Konsumpsjonspakke 
Med konsumpsjonspakke mener jeg de knep og triks som vi faller for gjeldende konsumpsjon 
og hvilket markedsførerne bruker for å lokke oss til å velge deres varer og tjenester. 
 

                                                 
5 Se; Vedlegg 1 
6 URL: http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9307839, 2007-02-08, 11:40 
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Narsismen 
En psykoanalytisk teori av Sigmund Freud som beskriver en erotisk ladet opptatthet til seg 
selv og sin kropp som innebær en manglende evne til kjærlighet til andre mennesker.7 
 
Nedtrykkende reklame 
I denne oppgaven velger jeg å definere nedtrykkende reklame ut fra kvinnens synspunkt. Med 
det menes at nedtrykt reklame peker til reklame som får kvinnen til å føle seg mindre verdt 
enn hva hun egentlig er, i oppdrag for å få henne til å konsumere den aktuelle varen eller 
tjenesten. 
 
Offentlige rommet 
Med det offentlige rommet mener jeg de steder der hele allmennheten har rettigheter til å 
ferdes og ingen kan nektes adgang. I min studie kommer det til å være utomhus, på busser, og 
lignende. 
 
SWOT-analyse 
En SWOT-analyse er destillert analyse av de eksterne og interne styrkene (Strength), 
svakhetene (Weakness), mulighetene (Opportunity), og truslene (Threat) et produkt eller en 
tjeneste kan møte på markedet av sine konkurrenter.8  
 
Uoppnåelig 
Med uoppnåelig i denne studien menes de bilder som kvinnen etterstreber, men som hun aldri 
kommer til å oppnå på grunn av den kraftige retusjeringen. Kvinnen i reklamen ser ut som en 
dukke, noe som er umulig for ett menneske å se ut som.  

1.5 Disposisjon 
 

I introduksjonen har jeg motivert og forklart mitt temavalg, samt 
bakgrunnen til det, og viset leseren de problem jeg anser som viktige. 
Videre har jeg også fremført en kort forklaring på de begreper jeg 
kommer til å benytte meg av i senere i studien.  
 

 
I den teoretiske metoden kommer jeg til å legge frem de metoder jeg 
benytter meg av når jeg samler inn mitt teoretiske material. Jeg 
kommer også til å motivere disse valgene, samt fremføre eventuelle 
ulemper med den metoden jeg har valgt. Videre kommer jeg også til 
å kort forklare hva min praktiske metode skal være, men går dypere 
inn på denne i kapittel 5. 

 
I teorikapittelet bygger jeg videre på min introduksjon med 
sekundærmaterial som skal bruks som grunnsteiner til min studie. Ut 
fra dette material skal jeg finne min empiriske plattform, samt 
benytte meg av dette material for å analysere, diskutere, og svare på 
problemstillingen. 
 

 

                                                 
7 URL: http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9324237, 2005-11-21, 15:00 
8 Kotler (2002), s 81 
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Kapitelet grunnregler, lover og etikk er ett tillegg til min teoretiske 
referensramme, som forklarer hvilke regler og normer markedsføreren 
må eller bør holde seg innenfor. Kapittelet kommer til å avsluttes med 
en diskusjon om de regler, normer og etiske retningslinjer som 
eksisterer i dag. 

 
I den praktisk metoden kommer jeg til å dypere beskrive den metode 
jeg har valgt å benytte meg av når det gjelder innsamling av data til 
empirien og hvilken analyseform jeg skal benytte meg av. Jeg kommer 
også til å fremføre de søkeveiene jeg benyttet meg av for å finne det 
empiriske materialet som blir fremført i kapittel 6.  

 
I empirien bygger jeg videre på mine grunnsteiner og legger på ekstra 
material som senere skal analyseres. Her kommer jeg til å fremføre 
medier i form av bilder, orale kilder, samt tidligere og pågående 
diskusjoner om temaet. Dette kapittel sammen med kapittel 3 ligger 
som grunn for min analyse. 

 
I analyse og diskusjon kommer jeg til å gå dypere inn på det 
innsamlede materialet, både det teoretiske og det empiriske. Jeg vil 
også ta stilling til de påstander som har blitt gjort i dette material, og 
på denne måten komme ett skritt nærmere min konklusjon. 

 
I konklusjonen tar jeg for meg problemstillingen og analysen og 
diskusjonen og svarer på de problemer som ble satt opp helt i 
begynnelsen av studien. Først sammenstiller jeg de ulike aspekter som 
ble diskutert og analysert i kapittel 8, for så å konkret svare på 
problemstillingen som ble fremstilt i kapittel 1. 

 
I kapittelet sannhetskriterier går jeg kritisk gjennom min studie og ser     
tilbake på om eg eventuelt hva som kan ha påvirket troverdigheten i 

studien, samt går igjennom hva som har styrket disse svakhetene. Til 
slutt stiller jeg frem en åpning for videre forskning innenfor området. 
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2. Teoretisk metode 
 

I dette kapitelet skal jeg framstille mine forkunnskaper i emnet, hvilket virkelighetssyn jeg 
kommer å benytte meg av, og hvilke utvalgsmetoder jeg kommer til å benytte meg av for å 
utføre undersøkelsen. Videre vil jeg også forklare hvordan jeg har funnet den litteratur jeg 
kommer til å benytte meg av, samt hvordan jeg fikk tak i mine teorier. 

 

2.1 Forkunnskap av det valgte temaet 
Mine forkunnskaper innenfor dette temaet har jeg valgt å dele inn i teoretisk forkunnskap og 
praktisk forkunnskap. 

2.1.1 Teoretisk forkunnskap 

Den teoretiske forkunnskapen jeg har ervervet meg består av kurser jeg har lest på universitet. 
For denne studien er min hovedsaklige teoretiske forkunnskap markedsføringen jeg har lest. 
Der fikk vi se hvilke faktorer som spiller inn når en markedsfører skal produsere en reklame 
for et produkt, blant annet hvordan han utførte en produkt- eller en så kalt SWOT-analyse9. 
Denne typen av produktanalyse består av å fremheve styrkene og muligheten et produkt eller 
en tjeneste har på markedet, og å tone ned eller omgjøre svakhetene og truslene til positive 
faktorer. Videre lærte vi også om hvordan man i dag skal dekke de humane kravene og 
behovene i reklamen som i sin tur vil lede til at vi kjøper produktet for å dekke de behovene vi 
som individer har. 
 
En annen teoretisk forkunnskap som kan påvirke studien er sosiologikursene jeg har lest. Her 
fikk vi lære hvordan samspillet mellom mennesker og i samfunnet skjer. Dette påvirker ikke 
direkte min studie, men kan spille en viss rolle gjennom at jeg velger sosiologiske teorier over 
psykologiske teorier, for å femvise en villedende faktor som ikke hører til studieområdet.  

2.1.2 Praktisk forkunnskap 

Den praktiske forkunnskapen består av all informasjon jeg har ervervet meg utenfor de 
teoretiske og akademiske rammene. Dette er, for det første, den allmenne kunnskapen som 
alle mottar hver dag de går utenfor døren. På bussholdeplassen ser man reklameplakater av 
halvnakne, umenneskelig vakre kvinner som skal få oss til å kjøpe undertøy, parfyme eller 
liknende. Hver gang vi slår på TV-en eller går på kino er det noen som reklamerer for noe, og 
vil ha oss til å konsumere deres produkter. For det andre punkt er jeg kvinne og kan med det 
relatere meg til de problemer som er med markedsføringen mot kvinner: jeg blir provosert av 
en annonse fra en av de store, kjente butikkene som annonserer for undertøyssett like før jul 
med en retusjert plakat av en halvnaken, glorifisert kvinne. Men til tross for det kan jeg, neste 
gang jeg er i butikken, kjøpe de trusene og BHen som hun vil selge meg, selv om jeg vet at 
jeg aldri i mitt liv kommer til å kle det like bra som reklamekvinnen gjør. Men jeg vil så 
gjerne!  

2.1.3 Forkunnskapenes betydels på oppgaven 

Vi er alle mennesker og, enten vi vil eller ikke, spiller våre erfaringer og forkunnskaper inn på 
vårt levesett, måten vi er på og det vi gjør. På samme måte vil det også påvirke hvordan jeg 
velger å utføre min studie, eller utfallet av denne. Gjennom bevisstgjøringen av hvordan 

                                                 
9 Kotler (2002), p.81 
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denne forkunnskapen kan påvirke, kan man også unngå det, så langt det går. Men i og med at 
studien jeg skal gjøre er av kvalitativ karakter10 kommer mine forkunnskaper til å påvirke til 
en viss grad.  
 
Mine teoretiske forkunnskaper, markedsføringskurset og sosiologien, går å unnvike i største 
grad, men de praktiske forkunnskapene er vanskelige. Disse er en del av den personen jeg er, 
og hvordan jeg skriver. De har påvirket min beslutning om å skrive om den valgte 
problemstillingen, gjennom at det er noe jeg interesserer meg for, og den kommer til å påvirke 
hvordan jeg utfør min studie også. Men gjennom denne bevisstheten, kan jeg unngå det så 
langt det er mulig.  

2.2 Kunnskapsteoretisk utgangspunkt 
Utfallet i en studie er avhengig av hvilket kunnskapsteoretisk utgangspunkt forfatteren har. 
Han eller hun kan i hovedsk enten utgå fra naturvitenskapens positivisme, eller 
samfunnsvitenskapens hermeneutikk:11 
 

� Positivismen er et kunnskapsteoretisk utgangspunkt som forkaster det faktum at 
mennesket er delvis subjektiv i alle sine bedømninger av omverden, og vitenskapen 
skal være uten personlige oppfatninger og meninger. Videre mener positivismen at 
man bare kan forkaste eller akseptere en teori gjennom observasjoner og liknende som 
kan oppfattes gjennom våre sanser12. Positivismen er oftest brukt i  deduktive studier, 
det vil si det i hovedsak brukes til å prøve eksisterende teorier eller hypoteser.13 

 
� Motsetningen til positivismen er hermeneutikken, hvor forskeren oftest tolker 

konteksten av studien og ut fra denne former en teori, det vil si de er induktive. 
Hermeneutiske forskere har innsett at mennesket ikke kan være objektive; at vår 
personlighet, kjønn, alder og kulturelle bakgrunn, vil påvirke undersøkelsens utfall. 
Dermed er det ingen som er objektiv, men man kan strebe etter å oppnå så høy 
objektivitet som mulig. Dette kunnskapsteoretiske utgangspunktet brukes ofte til å 
forklare eller forstå menneskets væremåte eller tankegang.14 

 
I min studie skal jeg forklare hvordan markedsføreren benytter seg av kvinnen som ett 
seksuelt og uoppnåelig objekt i reklamen og hvilke etiske konsekvenser dette kan få. Det å 
svare på en forklarende problemstilling, er en del av hermeneutikken, hvor man tolker den 
helheten man har fremfor seg. Årsaken til at jeg ikke benytter meg av det positivistiske 
utgangspunktet er dels for at det er vanskelig å undersøke ett samfunnsrelatert problem ut fra 
naturvitenskapens grunner, og dels for at jeg som forfatter ikke ser virkeligheten ut fra denne 
synsvinkelen. Videre kommer jeg til å inneha en deduktiv ansats hvor jeg tar utgangspunkt i 
teorier og ut fra disse skaper en empirisk undersøkelse som forklarer ett allerede eksisterende 
problem.  

2.3 Analysevalg 
For å svare på min problemstilling har jeg valget mellom to metoder; kvalitativ- eller 
kvantitativ. Den kvalitative metoden kan man kort si handler om ”mykdata” og gir svar på 

                                                 
10 Se kapittel 2.3 
11 Bryman (2002), p.24 ff. 
12 For eksempel hørsel, syn og lukter. 
13 Bryman (2002), p.24 
14 Ibid, p.25 ff. 
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spørsmål som for eksempel ’hvorfor’. Det er en induktiv metode, det vil si at ut fra ett 
empirisk material skaper man en teori,15 som jobber med små kvantum material, og går inn 
for å gi eksempel, ikke generalisere.16 En kvantitativ metode handler mer om ”harddata” og 
handler mer om å ta fram relative frekvenstabeller, går direkte på den informasjon som ble 
formidlet og ikke analysering av dette.17 Metoden er deduktiv, det vil si at empirien bygger på 
tidligere teorier og undersøkelser eller hypoteser med teoretisk grunn.18 
 
I denne studien kommer først og fremst den kvalitative metoden til å bli brukt for å svare på 
problemstillingen. Årsaken til at jeg velger denne metoden er for at jeg føler at jeg i større 
grad kan gå dypere inn på hver enhet og i større grad kunne forstå hvorfor og hvordan 
kvinnen reagerer i kontakt med reklame – hva er det som appellerer og hva gjør det ikke? Fra 
den bedriftøkonomiske siden vil jeg kunne analysere i en dypere mening hvorfor han eller hun 
bygger opp en reklamekampanje som personen gjør. Den andre årsaken til mitt analysevalg er 
at jeg benytter meg av et hermeneutisk kunnskapssyn, som foretrekker den kvalitative 
metoden for å i større grad kunne gå inn på dypet til hver enkel enhet. Denne typen av analyse 
benyttes for å forklare menneskets agerende – hva hvorfor og hvordan – noe som er meget 
aktuelt for min studie. 
 
Innenfor denne studieretningen fins det ett flertall ulike metoder som kan brukes. En av dem 
er den tradisjonelle inneholdsanalysen.19 Her analyseres tekster og bilder fra aviser, blader og 
Internett. Videre skal flere anmeldte reklamer analyseres – hvorfor, eller hvorfor ikke, ble 
reklamen dømt?  
 
Som ett andre ledd i min studie kommer jeg til å intervjue en kontaktperson næringslivets 
egne organ for å bekjempe uetisk reklame. Her håper jeg på å få svar på hvorfor bedrifter 
bruker kvinnen som de gjør i reklamen. Dette kommer også til å komplimenteres av en tredje 
og siste faktor, statistikken som fins på organisasjonens hjemmeside. 

2.3.1 Kritikk av kvalitativ metode 

Selv om kvalitativ metode utmunner i dypere informasjon om studieobjektet enn den 
kvantitative metoden gjør, er det en del ulemper med denne metoden også. For det første er 
det vanskelig å gjenta en kvalitativ studie og få samme resultat. Årsakene til dette er at i stede 
for å ta en større mengde data, og derfra ha muligheten til å generalisere over en større del av 
populasjonen, går den kvalitative forskeren nærmere og dypere inn på hver enhet og kan 
dermed få ett svar fra den innsamlede dataen som ikke viser alle sidene av problemet. For det 
andre mener man forskeren vises i for stor del i sin studie, og at det er vanskeligere å være 
strukturert og gi en oppfatning om hva som er viktig. Videre kan det også være vanskelig for 
forskeren å ikke la sin personlighet gjennomsyre arbeidet, slik at resultatet ikke blir subjektivt. 
For det tredje er det stor fare for en bristende transparens i forskningen, det vil si at det kan 
være vanskelig å se fremgangsmåten forskeren har brukt når studien ble planlagt og 
gjennomført.20 

                                                 
15 Bryman (1997), p.24 
16 Svenning (2003), p.73 ff. 
17 Ibid, p.73 ff. 
18 Bryman (1997), p.24 
19 Findahl, O. & Höijer, B. (1981), p.7 
20 Bryman (1997), p.89 ff. 
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2.3.2 Hvordan dette kan motvirkes 

I denne studien er problemstillingen av den karakter at den ikke skal generaliseres. Den skal 
gi en forklaring på hva som kan være årsaken til at situasjonen er som den er i dag. Problemet 
kan derimot oppstår når det blir for lite data for å forklare situasjonen i dag, eller da fall 
benyttes som ikke viser det sanne bildet av virkeligheten. Dette har jeg forsøkt å unngå i den 
grad det er mulig gjennom å benytte meg av reklamer som andre har viset frem som 
eksempel. Men selv om problemet ikke skal generaliseres til en større populasjon, er det 
viktig å beholde objektiviteten i studien for å få en høy repliserbarhet, at andre kan utføre 
samme studie og få samme resultat. Dette kan styrkes ved at jeg, som forfatter, er bevisst på 
de meninger og tanker jeg har innen dette problemer, og i største mulige grad unngår å la 
disse påvirke min studie. Som en tredje løsning til å skape en bedre og mer troverdig studie er 
det viktig å la min arbeidsprosess vises gjennom mitt arbeid for å, igjen, skape høyere 
troverdighet. som et siste punkt kan man kombinere kvalitativ og kvantitativ metode, og 
gjennom det veie opp for de svakhetene som hver av metodene har. I en viss grad har dette 
blitt gjort i denne studien. Til viss del har jeg benyttet meg av statistikk, men for det meste har 
jeg benyttet meg av ulike kvalitative metoder, som alle har sine svakheter, men som i vil veie 
opp for hverandre. 

2.4 To sider av samme sak 
For å oppnå det beste mulige resultatet i studien har jeg valgt å se problemstillingen fra to 
sider – den bedriftsøkonomiske og den psykologiske siden.  
 
Fra den bedriftsøkonomiske siden har vi markedsføreren og de bedrifter som leier inn 
markedsføreren. De vil selge så mye som mulig av den varen de reklamerer for, men, de 
fleste, vil holde seg innenfor de etiske grensene som samfunnet har satt opp. For å kunne 
forklare hvorfor markedsføreren utformer reklamen som han eller hun gjør, vil jeg se den 
innsamlede data fra denne siden. Det vil si at jeg kommer til å analysere markedsføreren ut fra 
bedriftsøkonomien og hvordan de ser på markedsføringen som helhet. For å kunne 
gjennomføre dette, utgår jeg fra en markedsføringsteori, samt de reklamer som har blitt 
anmeldte hos ERK (Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam). 
 
For å kunne forklare ett menneskes handlinger, må man ’inn i hodet’ til individet, og se 
hvordan denne personen reagerer på ulike stimuleringer og handlinger. Dette gjelder også for 
å forstå hvordan kvinnen reagerer på reklamen. Når man går inn på hvert enkelt individ for å 
se hvordan dette tenker kalles dette individualpsykologi, hvilket er et underledd av 
psykologien og beskrives som ”individets kompensasjon av mindreverdfølelser”

21
, noe som 

jeg kommer til å benytte meg av i analysen og diskusjonen. 
 
For å kunne gi svar på problemstillingen ut fra begge sidene, kommer jeg til å benytte meg av 
tidligere skrevne tekster, studier, bøker og diskusjoner. Videre kommer jeg også til å utføre ett 
intervju med en talsmann på næringslivets egne organ for å motvirke uetisk reklame.  

2.5 Søkemetoder 
For å finne den litteratur jeg skal benytte meg av i teoridelen av studien, har jeg benyttet meg 
av flere fremgangsmåter for å finne ulike referenskilder.  

                                                 
21 http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9315924, 28/11 2005, kl 15:24 
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2.5.1 Bøker 

For å få frem de aktuelle bøkene jeg trenger til min undersøkelse har jeg i hovedsak benyttet 
meg av Umeå Universitetsbiblioteks databaser og tidligere kursers litteratur. For å finne de 
bøker jeg benytter meg av i teorien, søkte jeg i Universitetsbibliotekets album og brukte 
søkeordene: 

- ”Marknadsföring kvinna” 
- ”Female marketing” 
- ”Female consumer” 
- ”Female advertising” 
- “Gender marketing” 
- ”Feminist” 

2.5.2 Tidsskrifter 

For å finne de tidsskrifter jeg skal ta utgangspunkt i når jeg søker etter artikler til teorien, 
brukte jeg Universitetsbibliotekets tidsskrifter på Internett. Jeg brukte søkefrasen ”marketing 
journal”, og fikk 42 treff. Herfra gikk jeg igjennom tidsskriftene som kom opp og valgte sju 
magasin som jeg kommer til å benytte til videre søk av artikler. Disse var:  

- European Journal of Marketing 
- Journal of Marketing Research (JMR) 
- Journal of Consumer Marketing 
- Journal of Marketing 
- Journal of Marketing Management 
- Journal of Strategic Marketing 
- Journal of Consumer Research 

2.5.3 Artikler 

For å finne aktuelle artikler som knytes til min studie valgte jeg å bruke databasen ”Business 
Source Premiere” og de ulike magasinene jeg har funnet som base for mitt søk. I databasen 
skrev jeg inn kommando og søkeord ’JN ”[tidsskrift]”’, samt stikkordene ’female’ og 
’advertising’, og fikk mellom tre og sju treff i alle tidsskrifter. Denne databasen kunne jeg 
bruke på alle tidsskriftene, utenom ”Journal of Strategic Marketing”, hvor jeg søkte direkte i 
magasinet. Her benyttet jeg meg av søkeordet ’female’ og fikk ett treff på en aktuell artikkel.  

2.5.4 Seleksjon av artikler og bøker 

Seleksjonen av hvilken litteratur som var relevant og hvilken som ikke var det av aktuell 
litteratur og litteratur som ikke var aktuell ble gjort gjennom å lese sammendraget av den 
aktuelle artikkelen eller boken, og se om det var aktuelt for min problemstilling. 

2.5.5 Kritikk av sekundærkilder 

De teorier jeg kommer til å bygge min studie på, er av ulike arter. Noen er litt eldre, mens 
andre er fra andre siden av verden. Mange av de teoriene jeg har valgt å benytte meg av, er 
sekundærkilder. Årsaken til dette er for å kunne komplimentere med de litt eldre studiene jeg 
også har benyttet meg av. Videre er det gjort lite forskning innen mitt studieområde, så for å 
kunne benytte meg av litteratur som er aktuell for min studie og ikke bare makroteorier, må 
jeg benytte meg av sekundærkilder. Dette har jeg på beste mulige måte unngått gjennom å ta 
til betraktning at visse forskjeller fins fra da disse teoriene ble skrevet og frem til i dag. Dette 
har jeg gjort gjennom å utelukke det jeg som forfatter mener er uaktuell for i dag, og gjennom 
at disse delene av teoriene, som også er uaktuelle for min studie har jeg unngått å tatt bort 
vesentlige faktorer. Eksempel på en slik faktor er kvinnekampen på 70-tallet. Videre er 
teoriene få, men store. Noen er bygd opp av flere forfatterverk, mens andre bygger på bare en 
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forfatter. For å letter kunne stille meg kritisk til de teorier jeg har benyttet, har jeg tatt 
Internett til hjelp, for å finne kritikere av de forfattere jeg har lagt stor fokus på. Jeg benyttet 
meg av søkemotoren ”Google” og søkte på ”critics of [forfatter]”. Det material jeg fant her tas 
opp i kapittel 3.5 for å styrke min diskusjon og den kritiske granskningen av teoriene.   
 
Videre fins det en hel del problemet med å benytte seg av søkemotorer  på Internett, gjennom 
at man får opp useriøse kilder, og kilder uten vitenskapelig bakgrunn. Dette har jeg på beste 
mulige måte unngått gjennom å velge kilder jeg har tidligere erfaring med og vet er seriøse 
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3. Teori 
 

I dette kapittelet vil jeg fremføre de ulike teorier min oppsats kommer å bygges på. Dels vil 
jeg ta for meg teorier om de sosiologiske aspekter og dels de foretaksøkonomiske aspekter 
rundt konsumpsjon. Som tidligere nevnt velger jeg å benytte meg av disse to perspektiv for 
jeg mener at disse må gå hand i hand for å kunne forstå konsumpsjonsmønsteret.  

 

3.1 Menneskets tilfredsstillelse gjennom konsumpsjon 
Philip Kotler med flere beskriver forskjellen på gårdagens ’telling and selling’22 til dagen 
tilfredsstillelse av behov, ønsker og krav gjennom reklamen.23  
 
Først tilfredsstilles menneskets behov, som består av mat, klær, varme og selvrealisasjon. 
Dette kravet er stort sett likt, uansett hvor i verden man befinner seg; det består av varer og 
tjenester vi trenger for å overleve. Når dette er tilfredsstilt, kommer vi ned på menneskets 
ønsker. Når en person er sulten, vil behovet være mat, men ønsket vil til stor grad skille seg 
mellom kulturer og geografisk. En person i Asia vil ha nudler, mens en person fra Norden vil 
ha kjøttboller når han eller hun er sulten. Når vel ønsket er oppfylt, vil kravet på dette ønsket 
bli aktuelt. Personen fra Norden vil at kjøttbollene skal smake kjøttboller, og personen fra 
Asia vil at nudlene skal smake nudler og ikke kjøttboller.24 
 
Dette eksempelet ligger utenfor min studie, men viser allikevel hvordan ønsker kan skille seg 
geografisk. Mellom kjønn kan det skille seg gjennom at menn vil ha ’Armani – black code’ og 
kvinnen vil ha ’Gucci – Envy Me’ for å lukte godt. Behovet er at man vil lukte godt, ønsket er 
at man lukter mann om man er mann og kvinne om man er kvinne, og kravet på ønsket er at 
det faktisk lukter som vi er blitt lovet. 
 
En annen vinkel av samme teori, er Maslows behovspyramide, som du kan se i Vedlegg 1. 
Her deles menneskets behov inn i fem deler. Det første er de fysiske behovene som består av 
varme, mat, klær og søvn. Når dette er dekt beveger mennesket seg mot nivå to, tryggheten. 
Her sørger mennesket for å føle både indre og ytre trygghet, stabilitet og slippe å føle frykt. På 
nivå tre dekkes de sosiale behovene, som består av kommunikasjon og sosial kontakt med 
andre mennesket. Disse behovene er de som beskrives som menneskets primærbehov. Etter 
disse er dekt, søker man etter å dekke de så kalte sekundærbehovene, som består av, først  
egoistiske behov, og deretter søker mennesket etter selvrealisering. De egoistiske behovene 
dekker faktorer som respekt for seg selv og fra andre. Etter dette går mennesket over til 
selvrealisering, som beskriver behovet av å maksimere sine evner og drømmer.25 

3.2 Den kvinnelige konsumenten 
Rosemary Scott deler inn reklamekommunikasjonen i to deler: den mekaniske og den 
personlige. Det å se den mekaniske delen av kommunikasjonen til kvinnen går ut på å 
observere hvilke kvinner som blir utsatt til hvilket reklameknep og i hvilken grad dette skjer 
og om det fins noe spesielt mønster. Den personlige delen er mer kompleks og vanskeligere å 
feste. Den er ikke like lett å analysere når vi lever i et dynamisk samfunn hvor det seksuelt 
                                                 
22 Man bare informerte konsumenten om produktet, noe som ledet til at de fikk selge dette produktet. 
23 Kotler (2002), p.4 
24 Ibid, p.4 
25 Seeley, E. (1992), p. 303 ff. 
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akseptable og sosiologiske aspekter hele tiden endres. For å kunne analysere og forstå må 
reklamen brytes ned og man må redefinere og gjenskape utgangspunktet. Man må stille seg 
spørsmål som ’når?’, ’hvor?’, og ’hvor mye?’. Men vi må heller ikke glemme ’hva?’ og 
’hvordan?’. Eksempel på spørsmål kan være ’Hva er det markedsføreren prøver å si til 
kvinnen om sitt produkt gjennom reklamen?’ Hva sier han til henne om hennes liv, hennes 
kropp, hennes posisjon som kvinne i samfunnet, og hennes normer?’ ’Hvordan er bildene og 
teksten markedsføreren bruker en enkel funksjon av salgsbeskjeden som han eller hun sender 
ut til kvinnen og hvordan er hans tolkninger av en bredere og mer godtabar kulturell 
antagelse?’26 Videre prater Scott om de to ulike reklamekvinner som eksisterer:27 

3.2.1 En kvinnes mål i livet er å tiltrekke og beholde en mann.  

Denne kvinnen har egenskaper som et sex-objekt, hun relaterer seg ikke til andre kvinner – 
hun jobber alene og relaterer seg bare til menn, og hun er mindre intelligent enn mannen. 
Denne reklamekvinnen har seks roller i reklamen; mannekengen, egoisten, ektefelle og mor, 
vertinne, vennligsinnet og ubekymret, og karrierekvinnen og den selvstendige kvinnen. 
Reklamekvinnen som fremstilles ut fra dette bildet er avhengig av mannens penger for å 
overleve, hun er avhengig av hans kunnskap for å kunne utføre vanskelige oppgaver, hun skal 
ikke relatere seg til andre kvinner – enten skal hun være alene eller så skal hun relatere seg til 
en mann, og hun ska tiltrekke seg en mann og beholde han gjennom å framstille seg selv som 
et seksuelt objekt. 28 

3.2.2 Kvinner er den ultimale husmoren,  ektefellen og mor.  

Dette gamle bildet av kvinner viser frem egenskaper som at hun ikke jobber utenfor hjemmet, 
og om hun så gjør dette vil hun ikke oppnå suksess – hun kan ikke utføre ’en manns jobb’. 
Videre tilfredsstiller hun sin lykke gjennom husarbeid, hun har en helt annen rolle enn 
mannen i huset, både når det gjelder husarbeid og seksuell posisjon i ekteskapet, og når hun er 
en lite jente blir hun oppfostret til å være en god husmor, kone og mor. Disse egenskapene 
kan ikke direkte formidles til konsumenten, og må gjennom det ’snikes’ frem. Dette gjøres 
gjennom at kvinnen får bestemte roller i reklamen som husmor og hjemmeværende mamma, 
mens mannen får roller som leder i bedrifter og den personen i familien som tjener pengene. I 
generelle produktreklamer er det mannen som reklamerer for produkter som ikke forbindes 
med husarbeid, og kvinnen som reklamerer for renholdsprodukter, kosmetikk og andre 
produkter som er relatert til ’det typiske kvinnelige’.29 

3.2.3 Det sanne bildet av kvinnen? 

Selvsagt ligger det en del sannhet i disse påstandene, men reklamekvinnen er overdrevet. Hun 
er ikke alltid like vakker som hun fremstilles i reklamen – det er bare fåtallet av kvinner som 
ser like vakker ut som reklamekvinnen, og hennes skjønnhet har for mange blitt en umulighet 
å oppnå. Dette kan ha påvirket den høye utbredelsen av anoreksi og bulimi blant kvinner, på 
grunn av at de vil oppnå det samme slanke og vakre utseende som reklamekvinnen 
representerer.30 

                                                 
26 Scott (1976), p.207 
27 Ibid, p.224 
28 Ibid, p.225 ff. 
29 Ibid, p.232 
30 Ibid, p.245 
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3.3 Kroppen som et produkt i reklamen 
I følge Jean Baudrillard er det en del av konsumpsjonspakken som er viktigere og mer dyrebar 
enn de andre hemmelighetene som brukes som midler til å få oss til å konsumere varer og 
tjenester – kroppen. 
 
Baurdrillard forklarer hvordan kroppen, gjennom historien, har gått fra å være en 
’arbeidsmaskin’ eller rent kjøtt og bein til å bli ens personlige, religiøse tempel som vi selv 
skal forgude og tilbe. Dette er en påstand som gjelder for begge kjønn, men som fremtrer mest 
hos kvinnen. Hun anser ikke lenger skjønnhet som en naturlig effekt eller som en bonus til 
sine mentale kvaliteter, men heller som basiskvaliteten som en kvinne skal ha. På samme 
måte som hun pleier sjelen, skal hun også pleie kroppen. Den har blitt et ’religiøst imperativ’, 
og er hva Baurdrillard kaller for ’det funksjonell skjønnhetsprinsippet’. 31

 

 
Videre snakker han om den funksjonelle erotikken. Denne har gjort at kvinnekroppen ikke 
lenger ses på som et objekt for lyst, men heller et funksjonelt objekt, en kombinasjon av mote 
og erotikk. Ikke lenger er det en kropp, men heller en upersonlig interiørform i 
konsumpsjonssammenheng. 
”Elle kvinnen her ’het’ som i samme hette, med den samme varmen man finner i moderne 

møbler; det er en ’atmosfærisk’ hette. Den kommer ikke lenger fra intimitet og sensualitet, 

men fra kalkulert seksuell signifikans”32
. Dette synet på kvinnen kaller Baurdrillard for 

phyrneisme, og anser at kvinnen ikke lenger er et individ, men heller et objekt på lik linje som 
et interiør i markedsføringen og konsumpsjonen. 33 
 
Et tredje punkt Baurdrillard forklarer om menneskets konsumpsjon er gledesprinsippet og 
produktets handlingskraft. Med dette mener han at mennesket har en generell drivkraft mot 
konsumpsjon, gjennom at det skaper en indre glede hos oss. Den naturlige konsumpsjonen for 
kvinnen ligger på skjønnhetsprodukter og –tjenester, da det er dette som ligger på toppen av 
kvinnens ønskeliste. Gjennom denne skjønnhetskonsumpsjonen vil kvinnen, på en indirekte 
måte, ’gjenoppdage sine kropp’. Ut fra dette ønsket fra kvinnen mener Baurdrillard at 
skjønnhet selger og erotikk selger, som i sin tur leder til at kroppen som helhet selger. Han 
mener også at disse faktorene i stor grad har påvirket hvordan vi, gjennom historien, har 
opprettet et mer og mer liberalt syn på kroppen, som har ledet til en såkalt narsistisk 
tankegang. 34 
 

Baurdrillard snakker også om kroppen og dens feminine trekk, og stiller spørsmålet hva er det 
som gjør at den feminine kroppen ses på som et privilegert kjøretøy for skjønnhet, seksualitet 
og kontrollert narsisme?35 Han diskuterer rundt spørsmålet og beskriver hvordan den 
maskuline kroppen ses på som atletisk mens den kvinnelige kroppen ses på som estetisk og 
erotisk gjennom dens samspill i formene og for at hun representerer naturen gjennom sin 
kropp. At hun representerer naturen gjør at det ikke bare er menn som kan se på kvinnen og 
bli tiltrukket av dette, men også kvinnen kan kjenne denne dragningen mot den feminine 
kroppen. At kvinnen også føler denne attraksjonen mot det feminine forklarer han som 
”[…]Det er bare så langt som kvinnen ’liberaliserer’ seg selv at hun blir mer og mer 

gjenforent med seg selv”
 36

 Her forklarer han hvordan kvinnen selv har liberalisert sin egen 
                                                 
31 Baudrillard (1998), p.132 
32 Ibid, p.133 [Overs.] 
33 Ibid, p.133 ff. 
34 Ibid, p.134 ff. 
35 Ibid, p.136 
36 Ibid, p.137 [Overs.] 
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kropp for å kunne relatere seg til den. Men det er ikke samme tiltrekking som mannen føler – 
kvinnen vil være kvinnen, i motsetning til mannen som vil ha kvinnen i reklamen. 
 
Videre mener Baurdrillard at gjennom at kvinnen gis til kvinnen til konsumpsjon og at 
narsistisk frigjørelse leder til at den virkelige liberaliseringen som er aktuell, blir forbigått. I 
denne sammenhengen kritiserer han den kontrollerte frigjøringen som foregår; gjennom å 
blande kvinnen og seksuelle frigjøringen, nøytraliserer den ene den andre – kvinnen 
konsumerer ’seg selv’ gjennom seksuell frigjørelse og seksuell frigjørelse konsumeres 
gjennom kvinnen. Videre sier Baurdrillard at kroppen er som ’en medisinsk kult’37, det vil si 
at man ser på kroppen som et helseobjekt – kroppens funksjonalitet er viktigere enn kroppen i 
seg selv. Dette synet gjør at det blir et statuskrav; for å kunne oppnå en viss status i dagens 
samfunn, må man oppvise en velhandtert kropp som et bevis på at kroppens funksjonalitet er 
viktig. Når dette skjer går man inn i en konkurranselignende logikk og uttrykker seg gjennom 
ubegrensede virtuelle krav på medisinsk, operasjonsrelaterte og farmasaltiske tjenester. Helse 
har gjennom tiden vært et biologisk spørsmål for å overleve, men har i dagens samfunn blitt 
omgjort til et sosialt spørsmål om status. Kroppen handler ikke lenger bare om det biologiske, 
men også det sosiale. Legene har i sammenheng med skjønnhetskravet gått fra å ha status som 
terapeutfunksjon til å anses ha en spesiell moralsk eksellense som konsumeres gjennom en 
visuell prestige som man tror kommer med den ’perfekte kroppen’. 38  
 
Dagens skjønnhetsideale skal ikke være verken tykk eller tynn, men hun skal ha en bestemt 
harmoni i sine kroppsformer. Til tross for dette har kvinner i dag har tolket det som at man må 
være tynne for å kunne opprettholde denne harmonien. Og med grunnlag i dette har man fra 
en amerikansk undersøkelse fått se at 300 av 446 tenåringer går på en diett.39 
 
Som en sammenheng med kroppens betydels i dagens samfunn, diskuterer Baurdrillard om 
bruken av erotikk og fantasier i dagens markedsføring. Et av spørsmålene han stiller er om en 
erotisk ladet reklame har mer innflytelse på konsumenten, enn en reklame som retter seg 
direkte til brukeren uten å bruke andre virkemidler? Med erotikk mener ikke Baurdrillard det 
vi i dag forbinder direkte med ordet. Han peker mer mot de små detaljene som gjør at våre 
tanker relaterer reklamen til erotikk, som for eksempel fargespill, blikk, og andre småfaktorer 
som gjør at vi indirekte relaterer en reklame til erotikk. Samtidig er det i hovedsak kvinnen 
som blir brukt i erotisk ladet reklame, og ikke mannen, uavhengig av til hvilket kjønn 
reklamen skal treffe, noe som forklares av det estetiske og erotiske synet vi har på 
kvinnekroppen, kontra den atletiske maskuline kroppen.40 
 
Som en avslutning prater han om ’The sexed doll’ som brukes i reklamen. Denne ’dokken’ 
brukes direkte og indirekte som et lokkemiddel til å få oss til å relatere et produkt til det 
seksuelle, som igjen får oss til å kjenne det erotiske behovet vi har, og for å dekke dette kjøper 
vi produktet som vi forknipper med denne følelsen. 41 

3.4 Kvinnens rolle i reklamen 
Gjennom å kombinere seks ulike studier om kvinnens rolle i reklamen, spredd fra 1971 til 
2005 kan man gi ett ganske nøyaktig bilde på hvordan kvinnen blir fremstilt i reklamen. 

                                                 
37 Baudrillard (1998), p.138 
38 Ibid, p.137 ff. 
39 Ibid, p.142 
40 Ibid, p.143 ff. 
41 Ibid, p.149 ff. 
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Studiene er av internasjonell karakter og nevner land som Australia, USA, Nederland og 
Sverige. 
 
Den første studien er fra 1971 og viser at 70% av reklamekvinnene i USA ble brukt alene eller 
sammen med andre kvinner til dekor i reklamene, mens samme andel for menn var under 
50%. I hobbysammenheng 64% av reklamene med menn, mens i familiesammenheng var 
kvinnen både alene eller med andre kvinner, eller med menn.42 
 
Den andre studien handlet om kvinnens rolle som modell i reklamen i USA. Forfatterne testet 
fire hypoteser over en større populasjon, og kom frem til at så lenge kvinnen er attraktiv i 
reklamen, tar hun frem det estetiske ved den og dermed er mer attraktiv for seerne. Videre 
viser studien også at kvinner tiltrekkes av reklamer med menn, og menn tiltrekkes av reklamer 
med kvinner.43 
 
En tredje, amerikansk, studie viser hvordan kvinner og menn reagerer på hvor mye klær 
kvinnen har på seg i den trykte reklamen. Resultatet i denne undersøkelsen viser at kvinner 
blir provoserte av lettkledde kvinner i reklamen, og menn reagerer positivt. Men til tross for 
dette, er det flere lettkledde reklamekvinner i kvinneblader enn det er i manneblader.44 
 
Den fjerde studien var en internasjonell komparativ studie mellom Nederland, Sverige og 
USA hvor de undersøkte både kjønnforskjellene samt de forskjeller som er mellom landene. I 
en tabell viste de frem sifrer som viser at over 90% av reklamekvinnene i alle landene har en 
rolle som ikke relaterer til karriere eller jobb, mens hos menn ligger denne andelen mellom 
63% og 77%, avhengig av hvilket av landene man ser på. Videre viser også studien på at 
familiekvinnen ikke lenger er en attraktiv figur i reklamen. I Sverige har bare 17,5% av 
reklamekvinnene en rolle som familiekvinne. Studien konkluderer med at Sveriges 
reklamekvinner ofte har en dekorativ ikke-jobbende rolle i mye større grad enn det menn 
har.45 
 
En femte, også amerikansk, studie viser hvordan europeiske kvinner er mer aksepterende når 
det gjelder de seksuelle rollene som reklamekvinnen har, enn hva en amerikansk kvinne er. 
En kvinne fra Frankrike kommer til å fortsette å kjøpe produkter fra en bedrift selv om de har 
skapet seksuelle reklamer knyttet til ett av deres produkter. Hun vil også kjøpe et spesifikt 
produkt som lover henne fordeler, selv om reklamen for dette produktet et støtende mot 
henne.46 
 
Den siste studien fra Australia viser at menn ikke er bekymret over vidløftige reklamekvinner 
i reklamen, mens kvinnene hadde ulike svar – noen bekymret seg mens andre ikke tenkte noe 
på det. Som en avsluttende konklusjon på det hele, mente de at reklamekvinnen skapet noe 
uro, men generelt over befolkningen var ikke dette noe folk brydde seg så mye om.47 

                                                 
42 Courney. A.E.; Lockeretz, S.W. (1971), p.94. 
43 Baker, M.J.; Churchill, G.A. (1977), p.538 ff. 
44 LaTour, M.S.; Henthorne, T.L. (1993), p.25 ff. 
45 Wiles, J.A.; Wiles, C.R.; Tjernlund, A. (1995), p.43 ff. 
46 Lundstrom, W.J.; White, D.S.; Chopoorian, J.A. (1999), p.485 ff. 
47 Harker, M.; Harker, D.; Svensen, S. (2005), p.251 ff. 
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3.5 Teoridiskusjon 
De teorier som grunner for den empiriske undersøkelsen som skal gjøres er få og av stor vekt. 
Hver av teoriene spiller en viktig rolle for den senere studien, og i og med det er det viktig å 
ha et kritisk syn på dem.  
 
Først i teorien beskrives reisen fra markedsføringens start hvor den var en informasjonskilde 
til konsumenten, og frem til i dag hvor den skal dekke våre behov. For å ytterligere beskrive 
dette har jeg benyttet Maslows behovspyramide som viser hvor i hierarkiet vi befinner oss i 
dag, og forteller årsaken til at reklamen har blitt endret så drastisk. Philip Kotler forklarer 
utviklingen fra det bedriftsøkonomiske perspektivet, mens Maslow forklarer det ut fra det 
psykologiske perspektivet. Ulempen med disse teoriene er i midlertidig at de bare ser 
markedsføring og konsumpsjon fra den individuelle vinkelen, og tar ikke hensyn til de ytre 
sosiologiske faktorene som påvirker mennesket til konsumpsjon, samt hvilke faktorer innen 
reklamen som påvirker mennesket til å velge den spesifikke vare. Dette er derimot noe jeg har 
benyttet teorier under de andre delkapitlene til å forklare videre. En annen nevneverdig 
ulempe med behovpyramiden er at den er laget på en generell psykologisk base, samt at Philip 
Kotlers teori gjelder for begge kjønn. Om man bare retter seg til den kvinnelige konsumenten, 
må man ta hensyn til hennes ønsker og krav som oftest skiller seg sterkt fra mannens. Hennes 
behov er lik hans; de vil begge ha mat og drikke, og de vil begge ha varme og husly. Når det 
gjelder hennes ønsker i forhold til mannens, er det totalt ulike; hun vil kanskje lukte som 
nyplukkede blomster, mens han vil lukte sterkt krydder. Samtidig vil de også relatere ulike 
mentale behov til deres konsumpsjonsprodukter og –tjenester. Den kvinnelige konsumenten 
vil se bra ut for mannen, hun vil se smart ut – men ikke for smart, hun vil se ut som at hun kan 
tilfredsstille sin mann, samt at hun vil få andre kvinner til å misunne henne og ville være 
henne. Dette kan, til tross for at det er en stor ulempe, unngås gjennom å ta hensyn til 
Maslows behovspyramide når analyse av denne teorien skjer. Videre er Philip Kotler den 
forfatteren som har fått minst kritikk mot seg, og regnes i dag som en guru innen 
markedsføringsteori. Men på andre siden er det de som mener at hans tanker er for teoretiske 
og er vanskelige å applisere til virkeligheten. 
 
Teorien om den kvinnelige konsumenten beskriver, i korte drag, hvordan markedsføringen 
mot kvinnen er bygd opp, dels fra den personlige og dels fra den mekaniske vinkelen. 
Samtidig som forfatteren, Rosemary Scott, tar opp disse sidene av reklamen skaper hun også 
to idealtypiske reklamekvinner; kvinnen som sex-objekt og kvinnen som husmor. Og til tross 
for at denne teorien er over 30 år gammel, mener jeg at den er aktuell til og med i dag. Vi tror 
at grensene er flyttet og at sensualitet og glorifisering i reklame forekommer i en helt annen 
grad i dag enn på 70-tallet. Dette er nødvendigvis ikke sant, og det er noe jeg kommer tilbake 
til senere i opgaven Er det bara teknologisk utvikling og kvinnekampen som får oss til å se 
rødt når en glorifisert modell dukker opp på reklame og spiller på sex for å få oss til å kjøpe 
det aktuelle produktet? 
 
Dagens samfunn er langt fra like segregert som det var for 20 år siden; menn og kvinner kan 
ta samme jobb, mannen kan – i like stor grad som kvinnen – være hjemme med barn og lage 
mat, og menn og kvinner skal være likt lønnet. Men forskjellen er ikke helt borte; kvinnen har 
et større press på seg til å, til en hver tid, se vakker ut, ha en kropp som er sunn, de kroppslige 
proporsjonene skal være i harmoni, og så videre. Hun skal være veltrenet og slank, samtidig 
som at hun skal nyte av den gode maten hun får servert; hun skal se vakker ut, men ikke bruke 
tid på sitt utseende; hun skal sminke seg men det skal ikke synes. Med alle disse skjulte 
kravene som samfunnet stiller til kvinnen, gjør at hun er en konsumentgruppe for seg. Uansett 
hvor man befinner seg i verden, uansett hvor lite eller mye penger mennesker har, vil man 
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finne igjen disse kravene. Dette leder til at markedsføreren kan dekke alle kvinner i i-land 
gjennom en reklame, som forteller kvinnen at om hun konsumerer dette produktet vil hun se 
ut som reklamekvinnen som benyttes. Samfunnets krav på kvinnen som et individ har gjort at 
flere og flere unge kvinner i dag får spiseforstyrrelser eller lider av sterke komplekser mot sin 
kropp fordi de ikke ser ut som den lille brøkdelen av kvinner som har muligheten til å få 
utseendet til reklamekvinnen. 
 
For å kunne analysere disse påstandene  har jeg fremmet en teori som snakker om den liberale 
kroppen og hvordan den gjennom tiden har blitt mer erotisk og sensuell. Samtidig som denne 
utviklingen har skjedd, har vi begynt å klage mer og mer på at denne måten å se på kroppen 
på, er for liberalt. Men har vi egentlig noe å klage over? Er det vår egen utvikling, og gjennom 
det vi som har gjort det slik? Baurdrillard snakker om hvordan ett element, situasjon eller 
tilstand må være liberalisert i samfunnet for at den skal kunne utnyttes i reklame, og hvis dette 
stemmer er det vår egen feil og vi har ingenting vi skulle ha sagt. Jean Baudrillard er en av 
sosialpsykologiens største forfattere, men har fått en del kritikk for det material han har 
publisert. Det material han skrev frem til midten av 1980-tallet anses ha store brister; han 
definerer sine begrep dårlig, han tar enkle eksempler fra TV og generaliserer dem over til 
virkeligheten, noe som leder til at der virkelighetsbildet han legger opp, ikke viser hele 
sannheten men bare deler av den. Videre kvalitetsspikrer han ikke sine påstander, og han 
ignorerer motsigelser til hans påstående. Flere kritikere mener også at Baudrillard prater om 
mennesket bare som konsumenter, men at de er så mye mer enn det. Men på den andre siden 
er det tilhengere av Baudrillard som mener at mennesket i dag er bygd etter sin 
konsumpsjon.48 
 
I delkapittelet 3.4 fremføres teorier om kvinnens rolle i reklamen. Disse strekker seg over 
landegrenser og alt fra 30 år tilbake til bare to. Fordelen med disse teoriene er at de viser at fra 
ett internasjonalt perspektiv er det lite forskjeller fra den ene delen av verden til den andre. 
For det andre viser den at over tid, er det få forskjeller fra i dag og 30 år tilbake. Denne 
teorien er, som sagt, av internasjonal karakter, og dermed ikke tillempet til Sverige (bortsett 
fra den komparative studien) og kan være vanskelige å applisere til Norden og Sverige. Men i 
og med de små forskjellen, kommer jeg til å generalisere resultatene til min studie som 
omhandler de svenske forholdene. 
 
Som helhet dekker teoriene de fleste aspektene rundt min problemstilling; markedsførerens 
perspektiv, kvinnen som konsument, kvinnens rolle i reklamen, og den kvinnelige kroppen 
som ett produkt i reklamen. Med disse teoriene som referensramme til min studie, har jeg dekt 
de fleste vinkler av problemet. Men til tross for dette fins det alltid mer material som kan 
legges til. Ett slikt forslag kan være en av Simone de Beauvoirs mange feministiske teorier. 
Selv mener jeg at med den problemstillingen og de avgrensninger jeg har valg for denne 
studien, er dette en teori som ikke er relevant, samt de aspekter av teorien som kunne vært 
relevant dekkes av de andre teoriene.  
 
Videre er det alltid en risiko for at forfatteren av en studie har forbigått informasjon som er 
viktig for studien. årsaker til dette kan blant annet være at de fins i språk som forfatteren ikke 
forstår, eller utenfor de databaser og samlinger som forfatteren har søkt gjennom. Selv mener 
jeg at de aspekter som er relevant for denne studien har blitt nevnt på noen måte, og de teorier 
som ikke har blitt tatt med anser jeg hører til senere forskning innen området med andre 
begrensninger.  

                                                 
48 Poster, M. (1988), p.7 ff. 
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4. Grunnregler, lover og etikk 
 

I dette kapittelet kommer jeg til å fremføre de grunnreglene som det Internasjonelle 
Handelskammeret (ICC) står bak, kommentere den svenske loven og hva som mangler der, 
samt forklare uttrykket god markedsføringsetikk. På slutten av kapitelet kommer jeg som 
forfatter til å ta stilling til hva som har blitt skrevet i dette kapitelet.

 

4.1 Markedsføringens grunnregler 
Markedsføringens grunnregler er en del av Internasjonelle Handelskammerets (ICC)49 vei mot 
en høy etikk innen markedsføringen. De er først og fremst tatt frem for å være retningslinjer 
for næringslivets markedsføring, men skal også stå som en hjelpende hand til domstolene. 
Reglene gjelder overgripende alle former for reklame, men skiller på reglene gjeldende 
hvilken reklame som kan vises i de ulike mediene, dvs. det er forskjell på TV-reklame og 
trykt reklame når det gjelder regler og etikk. I artikkel 1 viser de til at reklamen skal være 
lovlig og etisk, samt ha ett visst sosialt ansvar. Den skal ikke være støtende mot noen, og den 
generelle tillitten til reklamen skal ikke ødelegges. Når det gjelder det sosiale ansvaret som 
reklamen må ta, er dette i form av diskriminering, i former som rase, nasjonalitet, kjønn, 
alder, eller religion. Videre beskriver ICC’s grunnregler for reklamen hvordan 
markedsføringen skal bibeholde sikkerhet, trygghet og sosiale verdier, fremst rettet mot barn 
og unge. Reklamen skal ikke sette barn og unges sosiale normer og verdier på spill. Reklamen 
skal ikke vise bilder eller ord som kan påvirke ett barn eller ungdoms fysiske eller mentale 
helse. Videre skal den heller ikke utfordre forelders autoritet eller ansvar, samt den får ikke 
stille spørsmålstegn ved den generasjonsforskjellen gjeldende smak og normer.50  

4.2 Markedsføringsloven (1995:450) 
”Denne loven har som mening å fremme konsumentens og næringslivets inntresse i samband 

med markedsføring av produkter og å motvirke markedsføring som er uanstendig mot 

konsumenter og næringsdrivende.”
51  

 
De allmenne krav på markedsføringen som settes opp i 4§ beskriver at markedsføring skal 
skje under god markedsføringsed, det vil si at den skal følge de normer og etiske 
retningslinjer som fins for nærligslivet, og er til for å beskytte så vel konsumenten som den 
næringsdrivende.52  
 
Det som regnes som brudd på markedsføringsloven gjennom å bryte en av de enkelte 
paragrafene, fører dårlig markedsføringsed eller med vilje utlevner viss informasjon, gjør seg 
skyldig i å erstatte den skade som har grunn i dette brudd fra konsumenten eller den 
næringsdrivende. Den person eller personer som kjenner seg krenket av reklamen har rett til 
skadeerstatning frem til fem år etter skaden har skjedd.53 
 

                                                 
49 Svensson, C.A. (2003), p. 19 
50 Ibid , p. 194-202 
51 Sveriges Rikes lag 2005 (1995:450), 1§ [Overs.] 
52 Ibid, 3§; 3st 
53 Ibid, 29§; 30§ 
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4.3 God markedsføringsetikk 
Markedsføringslovens oppgave er, som du kan lese i første stykke i kapittel 4.2, til for å 
beskytte konsumenter og næringsdrivende. Til tross for at dette dekker de mer grunnleggende 
reglene for reklame, gjelder de ikke for men og kvinners integritet, eller for beskyttelse mot 
diskriminering av, for eksempel, rase, religion eller alder. Disse faktorer dekkes i stedet av 
ICCs grunnregler for reklame, og de instanser i Sverige som har ansvar for å se til at disse 
regler følges er  MER (Marknadsetiska Rådet) og ERK (Etiska Rådet mot 
Könsdiskriminerande reklam).54 
 
MER er en organisasjon som samarbeider med ICC for å opprettholde en god 
markedsføringsed, men har ingen sanksjonsmiddel tilgjengelige, og kan dermed ikke straffe 
de som bryter den gode etikken. På den andre siden er organisasjonens avhandliger offentlige 
og gjøres tilgjengelig for media og allmennheten, noe som i sin tur kan erstatte en sanksjon.55 
 
ERK er en organisasjon som er bygd opp av en rekke næringslivsorganisasjoner, og gjennom 
det er de næringslivets eget kontrollorgan for kjønnsdiskriminerende reklame.56 ERKs 
hovedoppgave er å informere om hva, hvorfor og hvordan når det gjelder 
kjønnsdiskriminerende reklame.57 På lik linje med MER, bruker ERK ICCs grunnregler for 
reklame som grunn i sin etterforskning, og har satt opp tre kriterier for kjønnsdiskriminerende 
reklame. Det første er sexistisk reklame hvor menn eller kvinner blir brukt som rene sex-
objekt i reklame. Det andre er gammeldags reklame, hvor menn eller kvinner blir fremstilt 
etter gamle roller, og gjennom det blir nedtrykt, og det tredje kriteriet er reklame som på noen 
annen måte er åpenbart kjønnsdiskriminerende. 
 
Spørsmålet om endring av Marknadsföringslagen slik at den også gjelder diskriminerende 
reklame, ble tatt opp under proposisjonen til den nye markedsføringsloven, men saken ble lagt 
ned. Årsaken til dette var at om loven skal endres slik at den dekker diskriminerende reklame, 
både mot kjønn, alder, rase og religion, må en grunnlovsendring skje. Regjeringen har derimot 
lovet å følge utviklingen grundig, og om ikke næringslivets egne organisasjoner kan hemme 
denne diskrimineringen kan det bli aktuelt å ta opp spørsmålet igjen.58 

4.4 Diskusjon 
Selv om markedsføringsloven i Sverige er av stort omfang, er kjønnsdiskrimineringen ikke 
dekt. Det er ICC som har ansvaret for å dekke dette, og de organisasjoner som står i 
hovedfokus for dette er MER og ERK. Til tross for dette er diskusjonene i dag store når det 
gjelder en ny utforming av loven som gjør at denne dekker kjønnsdiskrimineringen. 
 
Med ett innblikk i de regler og normer som fins rundt markedsføringen og dens krenking av 
kvinnen er det tydelig at dagens situasjon må endres for å kunne bekjempe problemet. ERK 
og MER har ikke makten til å utføre sanksjoner mot de bedrifter som bryter mot ICCs 
regelverk i Sverige, og dermed er det vanskeligere å ta dem bort fra markedet. Om det 
derimot skulle bli vedtatt en lovendring, er konsekvensene usikre. Skal byråkratiet i Sverige 
lede til at færre reklamer blir analysert, og tatt opp til en eventuell dom, og i hvilken grad 
denne lovendringen kommer til å påvirke ytringsfriheten.  

                                                 
54 Svensson, C.A. (2003), p. 20-1 
55 URL: http://www.marknadsetiskaradet.org/index.php?ID=1379, 2007-02-06, 12:20 
56 Svensson, C.A. (2003), p. 27 
57 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-06, 12:40 
58 Svensson, C.A. (2003), p. 75 
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Videre er det også vanskelig å si hva en eventuell lovendring skulle omfatte. Den største 
diskusjonen handler om den seksuelle kvinnen i reklamen, men hva med den retusjerte 
kvinnen? I dag vet vi at bilder retusjeres før de publiseres i blader og på plakater, og i visse 
fall kan dette være aksepterbart for å, for eksempel, fjerne blåmerker eller kviser. Men hva 
skjer når kvinnen blir fremstilt som en feilfri Barbiedukke? Denne kvinnen reklamerer for 
produkter til konsumentkvinnen og til en viss del også påvirker henne i måten hun er på, ser 
ut på og er kledd. Noen av disse reklamekvinnene er kvinnens forbilde og ser opp til henne. 
Problemet blir da når dette forbildet blir så retusjert at hun er umenneskelig perfekt i sin 
kropp. Hvilke lover og regler dekker dette? 
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5. Praktisk metode 
 

I dette kapittel kommer jeg til å forklare hvordan jeg utfører min empiriske undersøkelse. Jeg 
kommer til å belyse hvordan jeg leter etter kilder, hvordan utvalget av disse kildene skjedde, 
hvordan jeg applisere inneholdsanalysen på det empiriske materialet, samt ett kritisk blikk på 
analysemetoden og de kilder jeg har valgt ut.  

 

5.1 Søk av kilder 
For å finne det empiriske materialet jeg skal analysere mot min problemstilling, har jeg valgt 
å fokusere på tre søkekilder; magasin, aviser og Internett. Siden jeg leser en hel del 
kvinnemagasin kommer jeg til å benytte meg av de trykte utgavene jeg allerede har for å lete 
etter artikler eller bilder som skal analyseres. Som ett komplement til søket, kommer jeg til å 
bruke de ulike bladenes hjemmesider for å søke etter aktuelle artikler. Gjeldende aviser 
kommer jeg til, også her, til å benytte meg av søkemotoren på Internett for å finne artikler. 
Når det gjelder Internett har jeg nevnt to fremgangsmåter som jeg kommer til å foreta meg, 
men også kommer jeg til å bruke søkemotoren ”Google” i mitt søk. Jeg kommer også til å 
benytte meg av ERKs hjemmeside for å finne litt eldre utomhusreklamer. 

5.2 Utvalg av kilder 
De objektene jeg kommer til å studere har jeg valgt ut gjennom ett selektivt utvalg. De aviser 
jeg har valgt å søke direkte i, er Veckans Affärer, www.va.se, og Aftonbladet, 
www.aftonbladet.se. Her kommer jeg til å søke direkte i avisens egne database. Årsaken til at 
jeg har valgt disse avisene er for å få representert både en populære nyhetsavisen, 
Aftonbladet, og en problemrelevant avis, Veckans Affärer. Videre søker også Google i de 
ulike avisene etter det emne jeg skriver inn. Som ett tredje punkt vil jeg også benytte meg av 
databasene til kvinnebladet Elle, www.elle.se, for å finne eksempel på bilder. Dette bladet 
valgte jeg for jeg mener at det er den mest aktuelle tidsskriften for min målgruppe, samt at 
den er etablert over hele verden.  
 
I teorien ble det nevnt at det fins to organisasjoner som jobber for å opprettholde etikken i 
reklamen. Av disse to kommer jeg til å benytte meg av ERK, da det er denne organisasjoner 
som jobber direkte mot kjønnsdiskriminerende reklame. Her kommer jeg til å hente 
reklameanmeldelser og statistikk fra deres hjemmeside for å kunne finne eventuelle mønster 
eller trender. Jeg kommer også til å utføre ett intervju med deres talsmann, som jeg fikk 
kontaktinformasjon til fra organisasjonens hjemmeside under fliken ’kontakta oss’. 

5.2.1 Søketreff på Internett (Google) 

Når jeg søkte opp informasjon på Internett via Google, søkte jeg tre ganger og fikk frem 
tilrekkelig med informasjon for å kunne utføre min empiriske undersøkelse. Første gang jeg 
søkte brukte jeg strofen ”könsdiskriminerande reklam” og fikk frem 22900 treff. Av disse 
valgte jeg å gå igjennom de 100 første treffene og fant ni aktuelle treff som jeg kommer til å 
analysere videre. Mitt andre søk var på ”kvinnan i reklamen” som i sin tur utmunnet i 61 
aktuelle treff, hvorav jeg selektivt valgte ut fire som jeg skal studere videre. Det siste søket 
jeg gjorde, var ”reklamekvinnen” og her fikk jeg ni treff hvorav ett var aktuelt for min studie.  
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5.3 Inneholdsanalysen 
I den empiriske delen i min studie skal jeg utføre en inneholdsanalyse for å finne svar på min 
problemstilling. Innen denne metoden, fins det flere undermetoder, som for eksempel 
strukturanalyse59 og aktansmodellen60. I min studie kommer jeg i midlertidig til å benytte meg 
av den tradisjonelle inneholdsanalysen. Det er metode hvor innholdet i en tekst beskrives ut 
fra systematikk, objektivitet og kvantitet.61 I min studie kommer jeg til å utføre den 
tradisjonelle inneholdsanalysen på både tekst og bilder. Jeg kommer til å, hver for seg, ta opp 
debattartikler, blogger og reklamer, både dømte reklamer og frikjente reklamer. Hele studien 
kommer til å avsluttes med at jeg fletter sammen alle de ulike mediene i diskusjonen og 
analysen og gjennom det får en mer valid forklaring på min problemstilling.  

5.3.1 Tekst- og bildeanalysen 

Når jeg analyserer de tekster jeg velger ut, kommer jeg til å utgå fra den kritiske synsvinkelen. 
Jeg kommer til å utgå fra de ulike tekstene for å finne en forklaring på hvorfor 
markedsføreren benytter seg av kvinnen som den gjør i dag. Videre, kommer jeg også til å 
utgå fra at ingen løsning på problemet fins, og dermed søke etter denne.62 For å kunne 
analysere empirien ut fra denne synsvinkelen, kommer jeg til å utgå fra mine teorier, samt 
kapittelet om etikk og moral.63  
 
I inneholdsanalysen av bilder kommer jeg til å benytte meg av den ikonografiske metoden. 
Her tar forfatteren eller forskeren for seg de bilder han eller hun vil studere, finner de ulike 
egenskapene som bildene har til felles og til slutt lokaliserer årsaken til at bildene har de 
spesifikke egenskapene. Til slutt ser man på fenomenet for å finne svar på om dette bare er ett 
engangstilfelle eller om det er ett visst mønster i bruken av de viss egenskapene til bildet.64  
 
Jeg kommer videre til å se på ett antall anmeldte reklamer som har blitt tatt opp av ERK. 
Årsaken til dette er for at jeg vil se hva folk mener er diskriminerende mot kvinnen og hva 
som faktisk er det. Gjennom dette viser jeg også opp hvordan kvinnen visuelt blir brukt som 
ett objekt i reklamen. disse reklamene vil også bli benyttet for å finne ett eventuelt samband 
mellom de ulike dommene. Dette gjør jeg gjennom at jeg deler reklamene opp i små grupper 
hvor reklamer med samme kjennetrekk er i samme gruppe. Størrelsen på disse små gruppene 
kommer til å variere fra en til flere reklamer. Ut fra disse ville jeg benytte meg av den visuelle 
inneholdsanalysen samt de tidligere teorier som er skrevet om hvordan kvinnen blir brukt i 
reklame. Videre vil jeg også prøve å få frem likheter og ulikheter mellom dømte og dømte 
reklamen, samt dømte og frikjente, og frikjente og frikjente reklamer. 

5.3.2 Intervjuet 

For å få en dypere forståelse i hvordan ERK som organisasjon fungerer og hvordan deres 
arbeid påvirker den kjønnsdiskriminerende reklamen, har jeg valgt å gjøre ett intervju med 
Jan Fager, ERKs kontaktperson. Dette ble gjort over telefon, hvorav hele samtalen tok ca 1 
time. Dessverre ble ingenting spilt inn, men fullstendige notater ble tatt under hele intervjuet, 
og transkriberingen var ingen problem da dette skjedde rett etter samtalen. Årsaken til at 
intervjuet ble utført over telefon og ikke personlig, er av to årsaker; (1) ERK har sitt kontor i 
Stockholm, og det er også her Jan Fager sitter, og jeg hadde ikke mulighet til å reise ned, samt 
                                                 
59 Findahl, O. & Höijer, B. (1981), p.34 
60 Ibid, p.37 
61 Ibid, p.7 
62 Ett problem er ikke lenger ett problem når en løsning eksisterer.   
63 Griffith, K. (1982), p. 139 
64 Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2004), p. 31-2 
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at (2) kontaktpersonen på ERK er vanskelig å få tak i og det var enklere å få tid til ett intervju 
via telefon enn for eksempel tatt alt over mail.  

5.4 Kritikk 
Som forfatter må jeg stille meg kritisk til den studie jeg gjør, det material jeg har samlet inn, 
samt de metoder jeg benytter meg av, for å kunne unngå disse feil og vise opp en så valid 
studie som mulig.  

5.4.1 Kildekritikk 

De kilder jeg kommer til å benytte meg av i min empiriske studie kommer i første hand til å 
være sekundærkilder, og gjennom kan det være en viss forskjell mellom den studien som ble 
gjort primært og min studie som gjør at jeg kan få feilaktige resultat. Videre har jeg valgt å 
begrense mitt søk etter informasjon betraktelig, og kan derfor gå miste om informasjon som 
står i, for eksempel, andre aviser, eller andre søkemotorer.  

5.4.2 Analytisk kritikk 

Jeg kommer til å analysere artiklene ut fra hermeneutikkens komperativisme, hvor jeg gjør en 
innholdsanalyse på flere tekster og setter dem sammen til en kompleks for å få ett helhetsbilde 
på kjønnsdiskriminerende reklame i dag, om det fins etiske problem med situasjonen, samt 
om kvinnen brukes som ett uoppnåelig mål i reklamen. 
 
Den problemstillingen som jeg har valgt å utgå fra når jeg utfører min studie, er innen ett tema 
som vekker sterke følelser hos mennesker, og kan ofte provosere. Alle har en mening om 
temaet og alle har noe å si, og det kan derfor være vanskelig for meg som forfatter å stenge 
ute disse følelsene som jeg personlig har innen temaet.    

5.4.3 Hvordan motvirke dette? 

Det kritisk blikket jeg har lagt på min studie viser at det er visse faktorer som kan lede til ett 
mindre valid resultat. For å unngå dette, må jeg, som forfatter, stenge ute mine egne tanker, 
ideer, og meninger om temaet for å kunne oppvise en så nøytral konklusjon som mulig. Selv 
om det ikke er mulig for meg, som kvalitativ forsker, å stenge ute hele min personlighet fra 
studien, kan jeg, gjennom min bevissthet om problemet, lettere oppnå det beste resultatet. Jeg 
kan også til viss del unngå problemet med sekundærkilder gjennom å kombinere de med ett 
intervju og en objektiv statistikk på utviklingen over de siste årene. 
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6. Empiri 
 

I dette kapitelet vil jeg bygge videre på min teoretiske grunn med egne analyseobjekt for å 
kunne svare på min problemstilling. Dels vil jeg ta for meg blogger fra internett, men også 
avisartikler, debattartikler, vitenskapelige studier, statistikk samt ett intervju på ERK.  

 

6.1 Studien 
I min studie har jeg valgt å begynne med å presentere organisasjonen ERK ut fra det intervju 
som ble gjennomført med deres kontaktperson. Som nummer to vil jeg fremføre de reklamer 
som jeg har gått igjennom, sortert fra eldst til yngst. Videre vil jeg også presentere debatten 
om reklamekvinnens utseende og om hun virkelig ser ut som oss. Det fjerde punktet jeg vil ta 
opp er i hvor stor grad ERK kan påvirke den kjønnsdiskriminerende reklamen, tett etterfulgt 
av statistikk fra ERKs hjemmeside. De to siste punktene som tas opp er etikken rundt 
markedsføringen og valg av varemerker og i hvor stor grad etikken påvirker oss som 
konsumenter, og til slutt diskusjonen som pågår i dag om lovendringen, og de aspekter av 
dette som påvirker min studie.  

6.2 Ett intervju… 
Jeg har valgt å utføre ett semistrukturert intervju med Jan Fager på Näringslivets Etiska Råd 
mot Könsdiskriminerande Reklam, ERK, for å få en bedre forståelse for hva de jobber mot og 
hvilke retningslinjer de følger. I vedlegg 2 ligger manualen som ble brukt under intervjuet.  
 
I 2003 ble det lagt inn 357 anmeldelser på 230 reklamekampanjer, hvorav bare 30 ble dømte. 
Årsaken til dette er, i følge Jan Fager, at reklamene som blir anmeldt ikke oppfyller kravene 
for hva organisasjonen regner som kjønnsdiskriminering, som er at enten må reklamen være 
objektifiserende av ett kjønn, eller at den generaliserer kjønnet til de tradisjonelle rollene65. 
 
I hovedsak er det diskriminering mot kvinner som blir anmeldt, og Jan Fager mener på at det 
er to årsaker til dette. Dels, fordi det er mer vanlig å benytte kvinner i reklamer, og dels fordi 
det er ”vanskeligere å diskriminere mannen”. Med dette utsagnet mener han at tradisjonelt 
sett er kvinnen som har blitt diskriminert gjennom tiden gjennom lønn, og generaliserende til 
familieansvaret, og dermed burde mannen tåle mer diskriminering.  
 
På spørsmålet om ICC og dets betydels i Sverige uttalte Fager seg om at det er denne 
organisasjonens regler som ERK utgår fra når anmeldte reklamer prosesseres. Reglene gjelder 
internasjonelt og er skrevet ned på flere ulike språk, deriblant svensk. Videre tror han at denne 
regelrammen har lagt grunnen for lovstiftelsen både i Norge, Finland, Danmark og Island. I 
sammenhengen sa han også at det er bare Norge som har gjennomført loven praktisk og dømt 
reklamer, men det var bare ett fåtall. Dette i motsetningen til ERK som har flere dommer fra 
ICCs regelramme. 
 
Gjeldende problemet med retusjering av reklame har ikke ERK noen regelramme å følge. I 
følge Jan Fager dømmes en reklame ut fra en samlet bedømning hvor kampanjen ses på som 
en helhet, og ikke de ulike aspektene av den. Videre sa han også at det var ingen reklame som 

                                                 
65 Mannen spiser masse og gir familien en inntekt, mens kvinnen har ansvar for hjemmet og spiser langt fra like 
masse som mannen. 
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hadde blitt dømt på det grunnlag at den var for retusjert, og det eneste fallet de hadde hatt 
innen denne kategorien var H&Ms undertøysreklame fra 2000 med Claudia Schiffer,66 der 
kampanjen ble frikjent.  
 
Når det gjaldt årsaken til at kvinner blir utnyttet i reklamen, kunne ikke Jan Fager svare helt 
sikkert på, men han trodde at visse fall kunne være basert på en gammel arv, for eksempel 
bilreklamer hvor det er med en kvinne. Nå er dette derimot mer uvanlig og mange bedrifter 
jobber mot slik reklame og prøver bevisst å unngå dem. Videre sa han også at reklamen i 
visse fall må få være objektifiserende uten å være krenkende mot kjønn. Det er en automatisk 
konsekvens av at det er avbildet ekte mennesker på plakater hvor det reklameres for, for 
eksempel, undertøy eller lignende. Videre la han også til at tendensen av 
kjønnsdiskriminerende reklame har blitt bedre og at det er mindre anmeldelser og dommer i 
dag enn før.  
 
De reklamer som i dag er aktuelle for anmeldelser er i hovedsak internettreklamer og TV-
reklamer, hvorav Nicorette og Burger King er eksempel på disse. Men selv om det for 
øyeblikket er TV og Internett av mediene som dominerer anmeldelsene, er det over en 
generell basis flest reklamer i trykt media som drar på seg anmeldelser. Årsaken til at denne 
typen av media har flest anmeldelser er fordi de, selv etter Internett-boomen, står for 
majoriteten av reklamen. 
 
I en rapport ble det stilt spørsmålstegn ved troverdigheten til ERK gjennom at de alle er 
medlemmer av næringslivets reklameorganisasjoner, og at de gjennom det heller frier enn 
feller en reklame. På dette utsagnet var Jan Fager sterkt uenig. Han mente at i og med at de 
ikke var en rettslig tilknyttet organisasjon, hadde de lettere for å dømme reklamer enn å frie 
dem. Han mente også å ikke ha sett en slik tendens hos noen av de innvalgte i organisasjonen, 
at de heller feller enn frier.  

6.3 Reklamer 
I dette kapittel vil jeg fremføre ni reklamer som har blitt anmeldte, både dømte og frikjente. 
De strekker seg fra 2000 og frem til og med 2006, og alle er hentet fra ERKs hjemmeside. I 
analysen og diskusjonen kommer jeg til å bruke dette kapitelet for å finne eventuelle 
likhetstrekk med de reklamer som er blitt frikjente og de som er blitt dømte. 

6.3.1 H&Ms undertøysreklame 2000 – frikjent  

År 2000 benyttet H&M seg av modellen Claudia 
Schiffer for å markedsføre sitt undertøy på store 
plakatvegger ute i gatene. Dette var noe som vekte 
oppsikt og en anmeldelse ble gjort til ERK på grunnlag 
av at modellen ser retusjert, falsk og upersonlig ut. I 
anmeldelsen står det at de anser at modellen 
”[…]poserer som en passiv BARBIE-dukke, uttrykksløs 

og helt avpersonifisert.”67 H&M sier selv at meningen 
med reklamen var å vise frem årets undertøy og 
fremheve den aktuelle trenden det året, som var 60-

tallet. Videre sier de at dette året var det viktig for H&M å skaffe en sterk kvinnelig rollefigur 
som skulle vise frem deres undertøy. De mente at Claudia Schiffer, som en moden og sunn 

                                                 
66 Se kapittel 5.3.1 
67 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-09, 12:00 [Overs.] 
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kvinne med blant annet ambassadør for UNICEF som 
en meritt, var denne kvinnen de søkte. Videre sier de 
også at de anser at reklamen viser bildet av en kvinne 
som selvsikker og naturlig bærer undertøyet, og 
betrakter ikke på noen måte at kvinnen ser falsk og 
objektifisert ut.  
 
ERK frikjente denne reklamen på grunnlag av at den 
ikke kan betraktes som diskriminerende mot kvinnen på 
noen måte. Selv om den, i en høyere grad enn tidligere 
reklamer, virker kraftig retusjert og modellens 
menneskelige preg var fjernet, noe som ledet til ett 
dokkeliknende utseende, var den ikke krenkende mot 
kvinnen. ICCs regelverk kan heller ikke vitne om at 
reklamen er diskriminerende mot kvinnen. ERK 
benyttet seg også av en tidligere dømt reklame som 
grunn, og uttalte seg der om at det var en selvfølgelighet at H&M skulle få bruke kvinnelige 
modeller for å vise frem sine kolleksjoner i reklamene.68 

6.3.2 Uppsala Science Park 2001  – dømt  

I 2001 ble denne annonsen vist frem som en 
markedsføringskampanje av Uppsala Science Park, med 
overskriften ”kontaktyta”. Den ble anmeldt av 
privatpersoner som oppfattet reklamen diskriminerende 
mot kvinner. Bedriften selv ytret seg og sa at poenget 
med kampanjen var å reklamere det å skape kontakter 
som en av de største hovedstyrkene til Uppsala Science 
Park. Dette var første bildet, i det som skulle bli en 
serie av mange, og viser den romantiske kontakten.  
 
ERK selv sier att i følge ICCs grunnregler for reklame skal markedsføringen ta et sosialt 
ansvar og ikke være nedlatende eller diskriminere mennesker, i dette fallet på grunn av kjønn. 
Videre sier de også at i og med at man ikke kan se ansiktene til figurene i reklamen, og at 
mannen har handen på låret til kvinnen med overskriften ”kontaktyta”, fremstilles kvinnen 
som tilgjengelig for denne typen av berørelser og at mannen ikke er sen med å utnytte det. 
Videre mangler annonsen det romantiske som annonsøren selv uttaler å ville gi til 
allmennheten.69 

                                                 
68 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-09, 12:10 
69 Ibid, 2007-02-12, 10:00 
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6.3.3 Triumph undertøysreklame 2001 – frikjent  

Triumph markedsførte sine BH – SUPER SOFT i 2001 med 
teksten ”SUPER SOFT en supermyk BH… som nesten smelter 

på kroppen.”70 Anmelderen av denne reklamen oppgir at den 
klart og tydelig spiller på pornografi og at kvinnen brukes som 
et seksuelt tiltrekkelse til reklamen. Triumph selv har sagt at de 
benytter seg utelukkende av bodypaintkunsten for å illustrere 
budskapet i en større utstrekkelse. 
 
ERK har tidligere faststilt en standard når det gjelder 
undertøysreklamer hvor bedriftene må få markedsføre sitt 
undertøy på levende modeller, og hvor blikket må tiltrekkes til 
reklamen og også i visse fall med seksuell undertone. Videre må 
grensene for hvilke reklamer som ikke tar sosialt ansvar prøves i 
de ulike fallene. 

 
I dette fallet mener ERK at selv om modellens høyre bryst vises og at den seksuelle ladningen 
i reklamen dermed høyes, er det ikke tilrekkelig for at reklamen skal felles. Med andre ord 
strider ikke annonsen mot ICCs grunnregler for reklame.71 

6.3.4 Van Gils 2003 – dømt  

I 2003 markedsførte Van Gils en Eau de Toilette for 
menn i utomhusreklamer, med teksten ”Van Gils – 

Stricktly for men”. Kampanjen ble anmeldt av en 
privatperson som mener at reklamen ikke har noe med 
produktet å gjøre og fungerer bare som ett blikkfang i 
reklamen. I saken ytret Van Gils seg med å si at de hele 
tiden har prøvd å endre kjønnsbildene i samfunnet; de har 
benyttet seg av kvinnen som den dominante, mannen som 
den ømme og mannen uten klær poserende med kvinnen 
med klær. Til tross for at de ytret seg om tidligere 
reklamer, ble ingenting sagt om den aktuelle kampanjen.  
 
ERKs bedømmelse av reklamen er med utgangspunkt 
ICCs grunnleggende regler for reklame, hvor det står att 
bedriften som markedsfører skal føle ett behov av å ta 
sosialt ansvar når reklamen lages, samtidig som den ikke 
skal være diskriminerende mot noen grupper av mennesker. Videre er policyen at bedrifter 
som markedsfører ett produkt, i visse fall må få benytte seg av lettkledd modeller i sine 
reklamer, spesielt når det gjelder klær, parfyme og andre kroppsnære produkter. I dette fallet 
mener ERK at markedsføringen benytter seg av en kvinnelig modell til tross for at produktet 
skal markedsføres mot menn. Bildet sammen med teksten ”Stricktly for men” blir da ansett 
som kjønnsdiskriminerende og kvinnen blir brukt som ett objekt. Dommen ble at reklamen 
anses som kjønnsdiskriminerende og strider mot ICCs grunnregler for reklame.72 

                                                 
70 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-09, 12:20 [Overs.] 
71 Ibid, 2007-02-09, 12:50 
72 Ibid, 2007-02-12, 10:15 
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6.3.5 H&Ms undertøysreklame 2003 – frikjent  

H&Ms undertøysreklame ble vis uteomhus og som bilag i 
dagsaviser hvor de viste frem deler av sitt sortiment. Anmeldelsen 
ble gjort av privatpersoner som mente at reklamen gjorde kvinnen 
til ett objekt og at den ”[…] på en krenkende og diskriminerende 

måte spiller på sex og porno.”73 H&M ytret seg i korthet der de 
uttrykte at de setter pris på alle responser de får for sine reklamer 
og videre sa de at det var synd at kundene 
følte att reklamen objektifiserte kvinnen, 
og at dette ikke var deres intensjon. De 
ville vise den seneste moten for kunden 
som dette året var 30-tallets Hollywood, 
hvor luksus og dramatikk med ett 
personlig preg.  
 

ERKs uttalelse i denne anmeldelsen var at organisasjonene må få 
reklamere for sitt undertøy på levende modeller og at det i visse fall er 
tillatt og akseptert med seksuelt ladede reklamer, for å fremme 
budskapet. Videre mener ERK at selv om at bildene kan virke mer retusjerte, og at de 
menneskelige dragene forsvinner og modellene ser mer ut som dokker, fins det ikke noe 
grunnlag verken fra ICCs grunnregler for reklame eller fra lovverket som sier at denne 
reklamen skulle bli dømt. Gjennom at man benytter seg av levende modeller for å reklamere 
for produkter, kommer det alltid til å oppstå en viss objektifisering av modellene. Men i denne 
reklamen er ikke denne objektifisering på det nivå at den kan anses som krenkende mot 
kvinnen.74 

6.3.6 Twilfits sluttsalg 2004 – dømt  

I sin annonse for sluttsalget har Twilfit benyttet seg av 
reklamen som vises her. Den anmeldende privatpersonen 
mener at reklamen ikke har noe å gjøre med den aktuell 
markedsføringen av salget å gjøre. Twilfit selv sier at 
meningen med reklamen var å vise en kvinne som var i 
behov av å kjøpe BHer, da annonsen opprinnelig var en 
annonse for BHer. Bedriften har aldri som intensjon å 
diskriminere deres kunder, som i aller største grad er 
kvinner.  
 
ERKs uttale sier at annonsører av underklær må ha en viss 
frihet til å benytte seg av levende modeller for å 
markedsføre sine varer. Videre kan det, i visse fall, være 
godtatt å benytte seg av seksuelt ladede bilder i reklamen. 
Videre legger de også vekt på at hvor den individuelle 
grensen går må bedømmes i hvert fall. ERK mener at i 
dette fallet brukes kvinnen som ett seksuelt ladet objekt 
hvor det ikke fins noen sammenheng mellom henne og 

                                                 
73 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-09, 13:40 [Overs.] 
74 Ibid, 2007-02-12, 10:27 



 
 35

den markedsførte kampanjen. Reklamen anses bryte ICCs grunnregler for reklame og er 
kjønnsdiskriminerende mot kvinnen.75 

6.3.7 Oxids program 2005 – dømt  

I 2005 markedsførte Oxid starten på 
nattklubben med samme navn som 
skulle startes på en restaurant i 
Sundsvall. Programmet for hva som 
skulle skje den kommende høsten ble 
sendt ut sammen med de bilder som 
vises opp her. Markedsføringen ble 
anmeldt av en privatperson med 
underlaget om at den fremstiller 
kvinner som rene sex-objekt og er 
dermed diskriminerende. Oxid valgte 
å ikke benytte muligheten til å ytre 
seg i denne saken.  
 
ERK uttaler seg først om hva ICCs grunnleggende regler for reklame sier, som er at 
markedsføreren skal føle ett visst sosialt ansvar og skal heller ikke diskriminere mot 
folkegrupper, som for eksempel kjønn i sin reklame. Videre sier de også at den aktuelle 
reklamen bruker kvinnen som ett seksuelt blikkfang og kan ikke kobles til den markedsførte 
klubben. Reklamen er kjønnsdiskriminerende og strider mot ICCs grunnleggende regler for 
reklame.76  

6.3.8 Novartis Sverige 2006 – dømt 

Ciba Vision, eller Novartis Sverige, markedsførte i 2006  sine kontaktlinser i en serie av 4 
bilder. På tre av bildene var det nakne kvinner hvor hver hadde 
ett av ordene breathe, comfort og beauty. På det fjerde bildet var 
det avbildet en mann og ordet freedom. Annonsen ble anmeldt av 
privatpersoner og 
bakgrunnen var at ”[…] 

reklamen er objektifiserende 

og at kroppen bare brukes 

for å fange blikket. 

Anmelderen anser også at 

reklamene får en 

generaliserende effekt da 

skjønnhet kobles til kvinnene 

og frihet kobles til 

mannen.”77 Novartis Sverige 
uttalte seg i saken og sa at årsaken til at de brukte disse 
ordene var på grunn av at de var koplet til visse aspekter 
av kontaktlinser. Videre grunnet de kjønnsfordelningen i 
at det var flere kvinner enn menn som brukte 
kontaktlinser. Årsaken til at mannen ble suttet på ordet 
’Freedom’ var at dette ordet peket tilbake på døgnlinsene 
                                                 
75 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-12, 10:40 
76 Ibid, 2007-02-12, 11:00 
77 Ibid, 2007-02-12, 15:45 [Overs.] 
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de solgte, hvorav majoriteten av konsumentene var menn. Videre sa bedriften også at denne 
kampanjen ikke lenger skal benyttes da den ikke hadde ønsket effekt på konsumentene.  
 
I følge ERK kan kontaktlinser anses som kroppsnære produkter, og dermed kan modellens 
ansikt og øyne være etisk tillat i denne typen av reklame. Videre anser de at det derimot kan 
stilles spørsmålstegn ved bruken av nakne modeller i denne typen av reklame. Som en 
konklusjon mente de at bildet med den kvinnelige modellen og teksten ’Breath’ trådde over 
grensen for etisk korrekt markedsføring hvor kvinnen ble brukt til blikkfang av seksuell natur. 
Denne reklamen strider i mot ICCs grunnleggende regler for reklame og er i allmennheten 
diskriminerende mot reklame.78 

6.3.9 Intercoffee AB 2006 – dømt  

Intercoffee reklamerte i 2006 for Lavazza kaffe i en kampanje, 
som vist til venstre. Anmeldelsene ble gjort av privatpersoner og 
sa at de mente at kvinnen bare ble brukt som ett seksuelt blikkfang 
i reklamen og at den var krenkende mot kvinner i allmennhet. 
Intercoffe har uttalt seg i korthet om at reklamen var hentet fra 
Lavazzas kalender for 2006, og de henviser videre til Lavazza. 
Denne bedriften sier at de anser ikke at reklamen er 
kjønnsdiskriminerende. Hvert år har de ett tema for en kalender og 
gir fotografen frie hender til å ta bilder til dette. 2006 års tema var 
at de med humor og ironi skulle gjenskape glamouren, livsstilen 
og livsgleden fra 1950-tallet.  
 
ERK mener at i dette fallet benyttes kvinnen som et blikkfang med 
seksuell natur for å markedsføre ett produkt som ikke har noen 
ting med omgivelsene å gjøre. Dette strider mot ICCs 
grunnleggende regler for reklame og er videre også krenkende mot 
kvinner i allmennhet.79  

6.4 Reklamekvinnen – som oss andre? 
Lindex har på sin hjemmeside ytret at de vil at 
alle kvinner skal føle seg vakre og at de elsker 
alle typer av rumper – ”We love all bottoms”. 
Men stemmer dette? Bildet dere ser her til 
venstre viser ett bilde som vises på Lindex sin 
hjemmeside. Aftonbladet lot tre helt vanlige 
kvinner mellom 18 og 45 år fotografere seg på 
samme måte som Lindexreklamen hadde gjort. 

Og forskjellene ble store. Til høyre ser dere en av 
Aftonbladets egne modeller som poserer i samme truse 
som Lindex-modellen gjør. ”Om de sier at de elsker 

rumper, så kan de vel i alle fall ha en liten feil også”80, 
mener en av kvinnene som Aftonbladet har snakket 
med. Den andre kvinnen er skjønt enig i dette, og 
mener at Lindexmodellene ikke viser den sanne 
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kvinnen. Og det mangfold som Lindex sier at deres modeller har, er ikke noe som kan 
karrrakteriseres som mangfold i følge intervjuobjektene. Selv mener Lindex at de har dette 
mangfoldet blant sine modeller gjennom ulike størrelser på rumpene, og at de absolutt ikke 
retter seg mot yngre kvinner. Men til slutt sier hun at alderen på modellene kanskje ikke er 
den ideale og at de skal prøve å endre på dette neste gang.81 
 

82Et annet eksempel som er nevnt flere plasser på Internett, er 
Jennifer Anistons forside på Elle. En av kommentarene var ”Frøken 

Aniston er 5 år eldre enn meg, altså 36 år, og det ser ut på fotoet ut 

som en plastaktig barbiedukke. Med hår som en stor løve.”83 På en 
annen Internettside stod kommentaren  ”Man ser jo ikke en gang at 

det er Jennifer Aniston på bildet, noe som er litt skremmende.”84 
Tredje kommentar var også at  
 
Jeg bruker å velge å se ekstrem retusjering som en kunstform. Slik at man ikke syns 
at det er forferdelig vare for at det er uvirkelig. Det er nesten som at man kan like 
Van Gogh uten å mene at hans saker er særlig fotorealistiske. Men klart, har den 
som retusjerer som ambisjon å gjøre noe troverdig, er der jo bare latterlig.85 

 
Retusjering av bilder har hele tiden eksistert, men den siste tiden har metoden eksplodert. Alle 
bilder som tas retusjeres i en viss grad. Vanligvis er det bar kviser, blåmerker og rynker som 
forsvinner når denne metoden brukes, men i visse fall blir utfallet en dokkelik modell. 
Årsaken til dette er at alminnelige jenter på fremsiden ikke selger. Men til tross for det etiske 
problemet bak retusjeringen, fins det ikke lover som påviser ett forbud mot dette. 
Markedsføringen har en etisk kode som de følger ”All reklame skal være lovlig, anstendig, 

ærlig, og fortelle sannheten.”86 En reklame har blitt testet for etikkbrudd hos ERK, og det er 
H&Ms undertøysreklame (vist i kapittel 5.3.1) som avbilder en umenneskelig og dokkelik 
Claudia Schiffer. Dette var et grensefall, men kampanjen ble frikjent.87  

6.5 ERKs påvirkning 
I ett samarbeid mellom ERK og Handelshøyskolen i Göteborg ble det lagt frem en rapport om 
ERK og deres påvirkning på reklamen. Den er en samling av analyser som er gjort av elever 
ved Handelshøyskolen i Göteborg og ulike grupper har skrevet ulike kapittel til rapporten.  
Her analyserte de 20 ulike reklamer, samt hvordan ERK påvirker situasjonen. Videre 
diskuterte de om endringen i markedsføringsloven skulle påvirke situasjonen og eventuelt i 
hvilken retning.  
 
Første gruppen med studenter hadde pratet med ERK og talspersonen der hadde ytret seg om 
at kjønnsdiskriminerende reklame som dekkes av loven var ingenting ERK var villig å kjempe 
for. Årsaken til dette er at de tror at om loven skulle regulere bestemmelsene, skulle det bli 
færre fall som blir utredet. Videre tror de at bedrifter som blir dømt av ERK, tar dette alvorlig, 
og ikke som ett slag på fingeren. Til tross for dette har organisasjonen blitt kritisert av 
utenforstående fordi de mener at i og med at ERK har medlemmer i organisasjoner som 

                                                 
81 Sjölund, J. (2006-07-07) 
82 URL: http://www.elle.se/?id=1523&pid=4005, 2007-02-13, 16:30 
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Sveriges Annonsörer, Tidningsutgivarna, Sveriges Reklamförbund, og Sveriges Tidsskrifter. 
Av denne grunn tror kritikerne at ERK heller frier reklamer enn at de feller dem.88 
 
En annen gruppe studenter stiller spørsmålstegn ved virkningen av ERKs granskninger. De 
mener at på grunn av at ERK ikke har mulighet til å utføre sanksjoner, er det positivt for 
bedrifter å få sine reklamer utredet av ERK – all PR er god PR. Videre hevder de at Norge, 
Finland, Island og Danmark har muligheten til å begrense generaliserende eller seksuelt laded 
reklame gjennom en eller annen form for lovformulering, og at det da er banet vei for Sverige 
å endre sin lov.89 
 
En tredje gruppe av studentene mener at ERKs motvikelse mot kjønnsdiskriminerende 
reklame ikke hjelper. Flere av fallene som har blitt dømte, utfører samme feil igjen og blir 
dømt om igjen. Videre mener de at det ikke bare er bedriftene som skal ta skylden for 
reklamen, men også reklame- og markedsføringsbyråer skal ta deler av skylden – det er jo 
tross alt disse som utformer reklamen. som ett hjelpemiddel for å få ERKs handlinger til å 
hjelpe markedsføringsetikken, mener de at man burde innføre monetære bøter for de som 
kjønnsdiskriminerer i sin reklame.90 
 
To andre studentgrupper mener at markedsføring av organisasjonen er løsningen. I 2003 og 
2004 økte antall anmeldte kampanjer drastisk, og årsaken til dette var de politiske kampanjene 
som ble kjørt under denne perioden.91 Videre mener de at publisitet viser allmennheten at det 
fins organisasjoner som kjemper for denne saken, samt viser hvordan man anmelder det de 
mener er kjønnsdiskriminerende reklame.92 
 
Når det gjelder diskusjonen om loven burde dekke kjønnsdiskriminerende reklame, var det to 
grupper so hadde motstridende meninger. Den ene gruppen mente at ett forbud mot 
kjønnsdiskrimineringen var som å helle bensin på ild – det ville bare gjøre hele saken mer 
spennende.93 Den andre gruppen mente at man gjennom å innføre loven, som leder til at man 
kan innføre en straff, leder i sin tur til at bedrifter ikke vil benytte seg av 
kjønnsdiskriminerende reklamer i sine kampanjer.94 

6.6 Problemet i siffer 

Statistikk fra ERK 
År Anmeldelser Kampanjer Dømte kampanjer Prosent dømte kampanjer Prosent frikjent 

1999 147 100 24 24,00 % 76,00 % 

2000 198 130 20 15,38 % 84,62 % 

2001 230 148 36 24,32 % 75,68 % 

2002 185 129 27 20,93 % 79,07 % 

2003 357 230 30 13,04 % 86,96 % 

2004 740 250 41 16,40 % 83,60 % 

2005 454 224 40 17,86 % 82,14 % 

Tabell 1 
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Fra ERKs hjemmeside kan man hente 
ulik informasjon om deres virksomhet. I 
dette delkapittel kommer jeg til å 
fremføre den statistikk som er relevant 
for min studie. Jeg har benyttet meg av 
de tall som fins på hjemmesiden, samt 
Excel for å komplettere de tall jeg 
allerede har.  
 
I figur 1 kan man se antall anmeldelser 
som har blitt gjort under tidsperioden  
 

Figur 1 

1999-2005. Den rosa linjen viser 
det totale antall anmeldelser som 
ble gjort til ERK av ulike reklamer, 
mens den blå linjen vier det 
antall kampanjer som 
anmeldelsene er fordelt over. Ut 
fra diagrammet kan vi se at i 2004 
var det ekstremt mange 
anmeldelser sammenliknet med 
åren rundt. Årsaken til dette var at 
tre kampanjer mottok over 1/3 av 
alle anmeldelser. Videre var 2005  

Figur 2 

ett år hvor ett antall lokale, midlertidige reklamer ble anmeldt. Selv om disse to årene har sin 
forklarende faktor på hvorfor antall anmeldelser og antall anmeldte reklamer øker, er det en 
tendens til at anmeldelsene øker fra år til år.  
 
I figur 2 vises antall 
dommer av de 
anmeldelser som ble 
gjort. Ut fra denne kan 
vi se at antall dommer 
også suksessivt øker, 
men stiger de i samme 
takt som antall 
anmeldelser? Figur 3 
viser det prosentuelle 
forholdet mellom antall 
anmeldelser og antall 
dommer. Ut fra figuren 
ser vi at forholdet  

Figur 3 

mellom antall dommer og antall anmeldelser ikke er kritisk forandret fra 1999 og frem til i 
dag. Men visse forskjeller er det. Årene 1999 og 2001 hadde de største delene dømte 
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kampanjer med 24% mens 2003 hadde under 14% dømte kampanjer. I 2005 ble 17,86% av 
kampanjene som ble anmeldt dømte. 
 
Videre viser ERK også en forskjell på antall dømte kampanjer i de ulike reklamemediene som 
er. Nedenfor viser en tabell hvordan fordelningen er og har vært mellom de ulike mediene. I 
tillegg til disse er det også statistikk for reklame i TV, radio og på Internett samt andre 
medier, men der er disse tallene som er relevant for min problemstilling. 
ÅR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Dagspresse 33 % 40 % 22 % 21 % 22 % 21 % 

Uke-/månedspress 22 % 19 % 12 % 11 % 8 % 7 % 

Direkte reklame 4 % 2 % 15 % 5 % 10 % 9 % 

Fagpresse 4 % 2 % 3 % 8 % 4 % 3 % 

Gratismagasin 6 % 1 % 7 % 4 % 1 % 2 % 

Utomhusreklame 6 % 14 % 17 % 17 % 20 % 21 % 

Tabell 2 

Tabellen viser at visse reklamemedier synker i antall anmeldelser, mens andre øker. For  
eksempel ser vi at 
utomhusreklamens 
prosentuelle andel av 
antall anmeldelser har økt 
hele tiden fra 1999, mens 
uke-/månedspress har 
suksessivt sunket i andel 
anmeldelser. Videre 
hadde dagspressen ett 
stort antall av 
anmeldelsene i 1999 og 
2000, men virker som å 
ha slått seg ned på ett 
jevnt nivå.95 

Figur 4 

6.7 Spiller det etiske noen rolle? 
Selv om det fins grunnleggende etiske normer som reklamen skal ta hensyn til når et produkt 
markedsføres. Men hva med konsumentene? Bryr de seg om denne etikken følges? 
 
I 2001 ble det gjort en studie med to fokusgrupper av fem personer for å undersøke om det 
fins noen sammenheng mellom sosialt ansvar og handelsmønsteret til mennesker. Forskerene 
kom frem til at konsumenten ikke legger vekt på det etiske når de konsumerer varer. Videre 
bemerker de at dette ikke er en oppfordring til å oppføre seg uetisk, da det fins andre 
konsekvenser enn bare konsumentens holdning – det fins økonomiske og sanksjonerende 
følger. Med de økonomiske følgene av en eventuell uetisk holdning mener de at bedriften kan 
få noen av aksjeeierne mot seg. Videre konkluderer forfatterne med at bedriften burde innse at 
bra etikk kanskje ikke vinner noe annet enn ett bra rykte blant konsumenter og andre 
utenforstående. For å få bukt på konsumentens likegyldighet når det gjelder bedrifters etiske 

                                                 
95 URL: http://www.etiskaradet.org/erk.html, 2007-02-19, 14:30 
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beteende, mener forfatteren at man må øke deres mulighet til å oppsøke og sammenlikne 
informasjonen mellom ulike bedrifter om hvilke som er etiske og hvilke som ikke er det.96 
 
Som en avslutning, konkluderer artikkelen i at selv om konsumenten setter pris, kvalitet og 
verdi over det etiske, er det viktig for bedriften å informere kunden om etikken. Årsaken til 
dette er for å øke deres bevissthet rundt temaet, og i framtiden få dem til å velge det etiske 
alternativet gjennom å øke deres informasjonsbehov.97 

6.8 Hva med lovens lange arm? 
Selv om ERK og MER og liknende organisasjoner jobber iherdig med å bibeholde etikken og 
unngå kjønnsdiskrimineringen i markedsføringen og det offentlige rommet, er det vanskelig. 
Spesielt på grunn av at de ikke har makten til å utføre sanksjoner mot de ulike 
organisasjonene som bryter dette.98 I dette delkapitelet kommer jeg til å fremføre de ulike 
sidene av debattene som pågår rundt lovstiftningen om kjønnsdiskriminerende reklame i 
Sverige. Videre kommer jeg også til å vise hvordan Norges lov ser ut rundt emnet, og hvilke 
konsekvenser dette har fått.  

6.8.1 Loven må skapes… 

Debatten rundt den kjønnsdiskriminerende reklamen har pågått siden midten på 1970-tallet, 
og blir sterkere og sterkere ettersom tiden går. Allerede i 1976 var det en dom fra 
markedsdomstolen som ble frikjent for at loven ikke dekte den kjønnsdiskriminerende 
reklamen. Ett firma skulle markedsføre sitt rustfjerningsprodukt, og i reklamen brukte de en 
naken kvinne med bedriftens navn på ryggen, for å gjøre dette. Markedsdomstolen frikjente 
bedriften på det grunnlag at markedsføringsloven ikke dekker kjønnsdiskriminerende 
reklame. Fallet fins i MD 1976:8.99 
 
Med denne domstolsbeslutningen i minne pågår debatten for fullt, og de som mener at loven 
burde endres, er mange. I en interpellasjon til regjeringen forklares dagens problem med 
reklamer som er retusjerte, objektifiserer mennesker, og i hovedsak kvinner, og hvordan den 
uoppnåelige kroppen påvirker unge. Videre stilles også spørsmål om hvordan prosessen, som 
ble startet under forrige regjering, for denne loven utvikler seg.100 Videre mener talsmannen at 
ut fra likestillingsperspektivet er det viktig å få denne loven igjennom for å på kort tid endre 
de kjønnsbilder som er i dag.101 
 
Eva-Marie Svensson, som leder utredningen av den kjønnsdiskriminerende reklamen, trykker 
hardt på at markedsføringsloven må endres. Hun mener at den formelle forskjellen er stor 
mellom dagens situasjon og situasjonen under hvor en lov styrer hva som kan vises i 
reklamene. I ett land, hvor markedsføringens kjønnsdiskriminering er styrt av loven, er det 
muligheter til å straffe bedrifter eller den markedsføringsansvarige med sanksjoner og ikke 
bare en skriftlig advarsel.102 

                                                 
96 Carrigan, M. & Attalla, A. (2001), p. 560-77 
97 Carrigan, M. & Attalla, A. (2001), p. 560-77 
98 Malmborg, J. (2007-01-23) 
99 Svensson, C.A. (2003), p. 75 
100 URL: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GU10122, 2007-02-13, 10:45 
101 URL: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:48#{010D3F1A-A1EC-4CAD-
9444-061604BC3B05}, 2007-02-13, 10:45 
102 Malmborg, J. (2007-01-23) 
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6.8.2 Men er forsøket godt nok? 

Under forrige regjering var det likestillingsministeren Jens Orback som fikk startet 
utredningen om den kjønnsdiskriminerende reklamen. Han uttalte seg om at han var lei av å 
hele tiden se seksuelt ladede reklamer hvor kjønnsforskjellene var temaet i bildene. Da 
høyreregjeringen kom til makten i høst, sa de at denne utredningen kom til å bli lagt ned, men 
dette skjedde ikke. Den nye likestillingsministeren, Nyamko Sabuni, lovet at denne 
etterforskningen skulle fortsette.103 I svar på interpellasjonen sier den nye 
likestillingsministeren at regjeringen vil undersøke om det er en mulighet for næringslivets 
egne organ å kjempe mot den kjønnsdiskriminerende og seksuelle reklamen. Videre sier hun 
også at når etterforskningen er fullført, skal regjeringen på nytt ta stilling til om endringene i 
markedsføringsloven skal skje. Men til tross for en positiv holdning fra likestillingsminister 
Sabuni, er det ikke sagt at lovstiftningen er eneste muligheten for å kjempe mot reklamen. 
Hun ser også at en mulighet i å gi for eksempel ERK mer makt slik at de kan utføre 
sanksjonene, og på denne måten la næringslivet selv kontrollere problemet.104  
 
Utredningen og forslag til den eventuelle lovendringen skal fremføres 31. desember 2007105 

6.8.3 Norge har gjort det 

Selv om debatten er sterk og fersk rørende saken om endringer i den svenske 
markedsføringsloven, er det ett argument som forkjemperne har for denne saken: Norge har 
gjort det.106 Der sier §12st at  
 
”Annonsør og den som utformer reklame skal sørge for at reklame ikke er i strid med likeverdet mellom 
kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende 
vurdering av kvinne eller mann.”107  
 
Det nærmeste vi kommer dette i Sverige er ICCs grunnregler for reklame som sier at reklame 
skal ta ett visst sosialt ansvar, samt ikke diskriminere mot noen folkegrupper. De som 
kontrollerer at disse regler blir fulgte er organisasjoner som ERK og MER, som ikke kan 
utføre sanksjoner, men bare skriftlige advarsler til bedriften eller informere allmennheten eller 
media. 108 Men selv om at det fins store formelle forskjeller mellom en lov som dekker 
kjønnsdiskriminering og en som ikke gjør det, er det ulike meninger om hvor stor forskjell en 
lovendring vil gjøre. Selv om næringslivets organisasjoner ikke har mulighet til å utføre 
sanksjoner, hevdes det at statistikk viser at ytterst få av de organisasjoner som har blitt dømte, 
utfører samme etikkbrudd igjen.109 Videre er det reklamer som er godkjente i Norge som har 
blitt rapporterte til ERK i Sverige. Problemet bak hele saken er hva som skal reguleres bort 
med ett lovverk,110 og hvordan dette skal gjøres for å unngå å krenke den kommersielle 
trykkfriheten, og fremdeles la bedrifter markedsføre sine produkter, som i sin tur skaper flere 
arbeidsplasser.111 

                                                 
103 Malmborg, J. (2007-01-23) 
104 URL: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:48#{010D3F1A-A1EC-4CAD-
9444-061604BC3B05}, 2007-02-13, 11:30 
105 URL: http://www.reklam.se/page/16/16/324, 2007-02-13, 11:30 
106 Malmborg, J. (2007-01-23) 
107 URL: http://www.lovdata.no/all/tl-19720616-047-001.html, 2007-02-13, 10:00 
108 Svensson, C.A. (2003), p. 19-21 
109 Malmborg, J. (2007-01-23) 
110 URL: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:48#{010D3F1A-A1EC-4CAD-
9444-061604BC3B05}, 2007-02-13, 12:00 
111 URL: http://www.reklam.se/page/16/16/324, 2007-02-13, 12:00 
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7. Analyse & diskusjon 
 

Tidligere i studien har jeg fremfør den teoretiske bakgrunnen som studien bygger på, samt det 
innsamlede empiriske materialet, og her i dette kapitelet vil disse to grunnsteinene videre 
analyseres og diskuteres.  

 

7.1 Analysens oppbygning 
Analysen og diskusjonens opplegg kommer til å deles inn i temaområder. Først kommer jeg 
til å gå gjennom ERKs arbeid, og i hvilken grad denne organisasjonen påvirker næringslivet, 
samt den kritikk som er rettet mot organisasjonen. Videre kommer jeg tematisk til å gå 
gjennom de reklamer som har blitt anmeldt og årsakene bak dommen. Som ett tredje punkt 
kommer retusjeringen til å diskuteres og analyseres samt følgene av den. Dette utmunner da i 
åpningen til det etiske bak markedsføringen og hvilken rolle dette spiller på konsumenten, og 
videre de lovendringene som er diskutert og hva som burde diskuteres.  

7.2 ERK 
Som fremstilt i empirien, er ERK den organisasjonen som kontrollerer at markedsføringen 
ikke er diskriminerende mot kjønn, verken når det gjelder objektifiserende eller 
generaliserende til de gamle kjønnsrollene. Den er bygd opp av personer fra ulike 
markedsføringsorgan innen de ulike sjangrene, radio, TV, Internett og trykk. På dette 
grunnlag stilles det spørsmålstegn ved deres troverdighet, og at de i første hand frier 
reklamene. Under intervjuet og med grunn i de reklamer som ERK har felt, er dette noe som 
ikke stemmer. ERK ble dannet for å unngå dette problemet, og gjennom at organisasjonen 
ennå eksisterer, er det ett bevis på at den fungerer. Representantene for organisasjonen er 
stolte av sitt yrke, og denne stoltheten vil de beholde, noe som de jobber for i ERK. Videre 
kan man også si at selv om ERK ikke har mulighet til å utføre sanksjoner, påvirker de til en 
viss del næringslivets etikk når det gjelder markedsføring. Spørsmålet er bare hvor mye større 
påvirkning organisasjonen hadde fått om de hadde muligheten til å dele ut bøter eller andre 
straffer til de bedrifter som utfører uetisk markedsføring?112 

7.3 Dømt eller ikke dømt? 
Reklamene som ble fremstilt i Empirien har ulike kjennetegn. Noen viser undertøy, mens 
andre reklamerer for forskningsparker. Men hva er det som gjør at visse av disse ble dømt og 
andre frikjente?113 
 
Reklamene blir dømt som en helhet og er bare en brøkdel av reklamen 
kjønnsdiskriminerende, er ikke dette tilrekkelig for at den skal bli dømt. Den seksuelle 
naturen på reklamen, teksten og det markedsførte produktet skal til sammen utgjøre en 
kampanje hvor kvinnen blir diskriminert, noe vi ser i reklamene for Uppsala Science Park og 
Van Gils. I den førstnevnte reklamen objektifiserer den kvinnen gjennom å vise at denne 
typen av berørelser av kvinnen er sosialt akseptert, samt at kampanjen har lite å gjøre med det 
markedsførte produktet å gjøre. I Van Gils reklame benyttes en kvinne for å markedsføre ett 
produkt til menn, noe som objektifiserer kvinnen sterkt. I disse to eksemplene er det klart og 

                                                 
112 Grunnregler, lover og etikk 
113 Baudrillard, J. (1998), p. 132ff.; Courtney, A.E. m.fl (1971-2005); Grunnregler, lover og etikk 
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tydelig at om kvinnen eller situasjonen i reklamen ikke har noe å gjøre med produktet eller 
tjenesten, anses dette være diskriminerende. 
 
I reklamene for Oxid fra 2005 og Intercoffee fra 2006 var anmelderne enige i, når det gjaldt 
begge reklamene, at kvinnen i disse reklamene ble brukt som ett seksuelt blikkfang og hadde 
ingenting med nattklubben eller produktet å gjøre. På det grunnlag ble begge reklamene dømt, 
men ingenting ble sagt om den kraftige retusjeringen på kvinnene. De har nesten mistet sitt 
menneskelige preg og likner mer plastikk enn menneske.  
 
I reklamene for Twilfits sluttsalg 2004 og Triumphs BH fra 2001 ble den førstnevnte dømt og 
den andre frikjent. Årsaken til dommen på Twilfit var at kvinnen i reklamen hadde ingenting 
med produktet å gjøre, mens Triumphs BH hadde det. Den første reklamen oversteg det som 
kan kalles kjønnsdiskriminerende reklame, mens Triumph gjorde ikke dette, selv om større 
deler av kvinnens bryst vises i den frikjente reklamen. 
 
I H&Ms utomhusreklamer fra 2003 for undertøy ble denne anmeldt for å benytte det seksuelle 
hos kvinnen på en krenkende måte. Til tross for dette ble reklamen frikjent, og årsaken ERK 
la bak denne dommen var at man i noen fall må få benytte seg av den seksuelle naturen hos 
kvinnen når man promoterer kroppsnære produkter. Dette året var også H&M inspirert av 30-
tallet og gjennom det også glamour og luksus. Alle disse faktorene til sammen 
rettferdiggjorde bruken av kvinnens seksuelle natur på den måten de gjorde. Også i dette fall 
ble det faktum at reklamekvinnene til viss del så dukkeaktige ut, og har mistet sine 
menneskelige preg. Videre viste i 2006 Novartis Sverige en reklameserie av fire bilder, 
hvorav ett av disse ble dømt. Det var bildet som viste deler av en kvinnes bryst og med 
teksten ”breath”. Denne ble dømt for at den seksuelle naturen i bildet har ingenting med 
produktet å gjøre. Men i samme serie var det ett annet bilde som ble frikjent for den brøt ikke 
mot ICCs grunnregler for reklame. Bildet viser en kvinne med teksten ”comfort” og er kraftig 
retusjert. Det viser ikke kvinnens seksuelle natur og er ikke seksuelt ladet på noen måte, men 
den kraftige retusjeringen tar bort de menneskelige drag og dukken kommer frem.  
 
Den av de reklamer som ble tatt opp i empirien som var nærmest å få en dom på seg for 
retusjering, var undertøysreklamen til H&M fra 2000 som viser Claudia Schiffer i Barbie-
posture og ekstremt retusjert. Denne reklamen viser ikke lenger den menneskelige kvinnen 
men en Barbie-kopi av denne personen. ERK uttalte seg også om at dette var en av de 
reklamene som lå på grensen men som falt på rett side under tvil på det grunnlag at den ikke 
kan anses som krenkende mot kvinnen.  

7.4 Retusjeringen 
ERK kjemper for å unngå det de regner som unødvendig seksualisering av reklamer, og andre 
talspersoner sier de er lei av seksualisering av det offentlige rommet. Men hva med 
retusjeringen? Hvem er det som kjemper for å unngå denne? Lindex uttaler seg om at de 
”liker alle rumper”, men hvorfor benytter de seg bare av de perfekte i sin reklame? I kapittel 
5.4 fremføres en artikkel som Aftonbladet har skrevet om retusjering og tatt eksempel med 
normale kvinner fra gaten. Til tross for at Lindexreklamen viser en bredde med rumper i ulike 
former, som de uttaler det selv, er det klart og tydelig at en kvinne ikke kan vise sin rumpe 
hos dem om hun har mer enn størrelse 36 – de gir oss drømmekroppen.114 
 

                                                 
114 Baudrillard, J. (1998), p.132 ff. 
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Ett annet eksempel er Elle-fremsiden med Jennifer Aniston som er ekstremt retusjert. Hun ser 
ut som en porselensdukke og ikke den vakre kvinnen som hun vanligvis er. Dette er selvsagt 
med å påvirke de unges syn på seg selv og ikke til det positive. Det dukkeliknende utseende 
som reklamer i dag har får unge til å tro at det er slik man skal se ut, og at det er noe feil på 
dem. Konsekvensene av dette kan være mange, blant annet større andel unge med 
spiseforstyrrelser, yngre og yngre pasienter som vil utføre plastikkoperasjoner, og ett utøket 
problem med mobbing i skoler og på arbeidsplasser. Hvor ekstremt dette kan gå, er vanskelig 
å si, samt at det kan være problematisk å påvise dette sambandet som ett reelt og ikke falskt 
samband.115 
 
I flere av teoriene forklarer forfatterne hvordan og hvorfor kvinnen blir brukt som et sex-
objekt, og hvordan markedsføreren har fått henne til å fungere som en møbel og ikke som ett 
menneske i reklamene. Retusjeringene sper på denne utviklingen, og det er ikke lenger 
tilrekkelig i dag at kvinnen har former og ser vakker ut. Nei, hun må være perfekt. Scott prater 
i sin teori om at kvinnen har to roller i reklamen, husmor, ektefelle og mor, samt den 
seksuelle, hvorav markedsføringen i dag benytter seg av sistnevnte. Retusjeringen og den 
kvinnelige kroppen skaper sammen en uoppnåelig rollefigur som påvirker unge som gamle 
kvinner negativt.116 

7.5 Det etiske da? 
Rosemary Scott delte i sin teori markedsføringen inn i to deler, den mekaniske og den 
personlige. I dag vil jeg påstå at samfunnet utsettes for den personlige reklamen, hvor 
markedsføreren retter seg direkte til konsumentene, og analysen av reklamen er en kompleks 
prosess. Markedsføreren prøver ikke bare å selge det markedsførte produktet til kunden, men 
en hel livsstil; kjøp dette produktet og lev lykkelig i alle dine dager.117 
 
De bedrifter som har fått sine reklamekampanjer anmeldt av ERK påstår at de ikke utførte 
reklamen i hensikten å få målgruppen eller andre konsumenter til å føle seg diskriminert. 
Selvsagt er dette troverdig, men hvorfor presser de da grensene? Det uetiske i reklamene kan 
ofte lede til mer PR for bedriften og produktet, og selv om dette er negativt ladet er det noen 
som mener att all PR er god PR, og det er sannsynligvis noe som gjelder når det gjelder 
markedsføring. Reklamene får ekstra oppmerksomhet og omtale, og i og med at konsumenten 
ikke er spesielt bevisst på om bedrifter promoterer eller produserer etisk, kan dette anses som 
gratis reklame. så hvorfor skal da bedrifter tenke etisk? Om de bryter reglene, får de publisitet 
eller gratis reklame, og holder de seg innenfor de etiske retningslinjene er det ingen pris for 
dette. Videre er det slik at er en reklame seksuelt ladet, er det lettere å få folk til å huske den, 
og om det i tillegg er ekstra visningstid av denne, er det enda en fordel. 
 
Men en ny trend begynner å ta form. Som konsument i dag er man informasjonsorientert, og 
man vet mer enn man gjorde forrige årtusen. Om man setter inn tallene fra ERK i Excel og 
drar tallene ned til år 2010 viser det på en trend som kan antyde at antall anmeldelser av 
reklamer kommer til å stige, og det samme gjelder antall dommer. Disse tallene er forutsatt at 
ingen forandringer skjer i utviklingen, og at den følger samme trendlinje som i dag.  
 
 
 

                                                 
115 Scott, R. (1976) p. 245, Kotler, P. (2002), p.4; Seelay, E. (1992), p. 303 ff. 
116 Scott, R. (1976) p.207 ff. 
117 Scott, R. (1976) p. 225 ff. 
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Statistikk fra ERK 
År Anmeldelser Kampanjer Dømte kampanjer Prosent dømte kampanjer Prosent frikjent 

1999 147 100 24 24,00 % 76,00 % 

2000 198 130 20 15,38 % 84,62 % 

2001 230 148 36 24,32 % 75,68 % 

2002 185 129 27 20,93 % 79,07 % 

2003 357 230 30 13,04 % 86,96 % 

2004 740 250 41 16,40 % 83,60 % 

2005 454 224 40 17,86 % 82,14 % 

2006 635 272 43 15,85 % 84,15 % 

2007 711 297 46 15,54 % 84,46 % 

2008 787 322 49 15,28 % 84,72 % 

2009 863 347 52 15,05 % 84,95 % 

2010 939 371 55 14,85 % 85,15 % 

2011 1015 396 58 14,68 % 85,32 % 

2012 1092 421 61 14,53 % 85,47 % 

2013 1168 446 64 14,39 % 85,61 % 

2014 1244 470 67 14,27 % 85,73 % 

2015 1320 495 70 14,16 % 85,84 % 

Tabell 3 

Om man ser på tallene i tabell 3, kan man se en tydelig trend på antall reklamer som blir 
anmeldte stiger, og at hver reklame pådrar seg ett større antall anmeldelser enn for noen år 
siden. Videre kan man også se at antallet reklamer som blir anmeldte nesten femdobler seg fra 
1999 og frem til 2015. 
 
Ut fra denne tabellen kan man antyde at bedrifter og markedsføringsorganisasjoner kommer 
hele tiden fremover å presse grensene for kjønnsdiskriminerende reklame, og de kommer til å 
presse grensene mer enn de gjør i dag, i og med at det er flere anmeldelser per reklame i dag 
enn  1999. 

7.6 Hvordan kan vi endre dette? 
Årsaken til at trenden til antall anmeldelser stiger, er for at vi som konsumenter i dag har 
tilgang til mer informasjon enn man hadde før Internett kom. Vi kan lete opp det vi vil vite 
uten problem, samtidig som vi er sultne etter mer informasjon. Men hva skal vi gjøre for å 
bryte den trenden som ble oppvist i tabell i kapittel 7.5? 
 
For at vi skal kunne endre noe når det gjelder den etiske markedsføringen, må konsumentene 
være beredt på å ta stilling til det man mener er viktige. Slik som situasjonen er i dag hvor vi 
ikke bryr oss om bedrifter er etiske eller ikke, hjelper ikke til å bekjempe det uetiske. Men om 
alle tar stilling til det, er det lettere å bekjempe dette problem uten en lovstiftning. For så 
lenge loven ikke eksisterer er det ingenting som forhindrer bedrifter i å kjønnsdiskriminere i 
sine markedsføringskampanjer.  

7.7 Loven – skal, skal ikke… 
Som vist i empirien er det både ulemper og fordeler med å skape loven. Lovendringene i 
Finland, Danmark og Island har ikke ledet til noen felte reklamer, mens lovendringen i Norge 
bare har ledet til ett fåtall. Men til tross for dette er det en formaltet å ha en lov som dekker 
kjønnsdiskrimineringen. I Sverige i dag får bedrifter som bryter mot ICCs grunnregler for 
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reklame bare en advarsel og sanksjon er ingen mulighet, da ERK ikke har denne makten. 
Skulle derimot en lovstiftning skje, vil straff til de bedrifter som bryter dette være en 
mulighet, og flere og større følger er en mulighet. Blant annet kan det innebære kraftige bøter, 
og en godartet frykt innen næringslivet, hvor de tenker en ekstra gang når de utformer sine 
markedsføringskampanjer, noe som kan lede til at trenden som vises i kapittel 7.5 brytes. 
 
Men på den andre siden kan lovendringene senke antall anmeldelser og antall dommer. 
Flertallet av anmeldelsene til ERK er gjort av privatpersoner, og skal disse gå til domstol, tar 
det mye mer energi for en enkelt person å gå opp mot en stor bedrift. For det andre har en 
avgjørelse i domstolen lengre prosesstid, i og med at de må være mer forsiktige enn ERK når 
det gjelder å dømme bedrifter, noe som leder til tredje årsaken hvor prosesstiden er for lang 
og færre anmeldelser vil bli gjennomgått.  
 
De som kjemper for at loven ikke skal endres, mener også at dette kan lede til en forhindrelse 
i pressefriheten, og at demokratiet trues. Denne retten er grunnlovsstiftet, og kan skape store 
problemer for lovstifterne, men da er spørsmålet hva som blir den beste løsningen til slutt. En 
liten begrensning i pressefriheten, kan lede til større akseptens av ulikheter mellom mennesker 
og menneskelige drag.  

7.7.1 Og skal retusjering dekkes av denne? 

Den dagsaktuelle lovendringsdebatten gjelder bare den kjønnsdiskriminerende reklamen, men 
hva med retusjeringen? Gjennom ERKs virksomhet, blir diskrimineringen dekt av ICC, og ett 
40-tall anmeldelser har blitt dømt. Men retusjeringen blir ikke ansett som ett problem. ERKs 
uttalelse sier at alle retusjerer og at dette må være tillatt, men hva skjer når bildene blir så 
kraftig retusjerte at modellene mister sine menneskelige trekk? Disse modellene er idoler til 
hverdagskvinnen, både hennes levestil og hennes utseende, og de etiske konsekvensene av 
dette blir store når man endrer på våre ikon. Hverdagskvinnen tror da at deres ikon ser ut som 
de gjør på bilder og at det å ha celulitter, kviser, rynker og ujevnheter i ansiktet og på kroppen 
er noe unaturlig. I og med at man ikke viser disse naturlige trekkene ved en kvinne i blader og 
i det offentlige rommer, kan dette få kvinner i dag til å tro at det er missdannelser, og kan i 
verste fall få spiseforstyrrelser, plastikkoperasjoner, og en øket mobbefrekvens kan også 
oppstå. Men om man på andre siden viser op disse små menneskelige drag i reklamen, kan det 
lede til ett mer legalisert syn på disse imperfekte kjennetegnene av en menneskelig kropp, 
samt at skjønnhetspresset blant unge kan minske.  
 
For å få bukt på dette problemet mener jeg at den nye, eventuelle lovendringen også burde 
dekke retusjeringen av reklame, men problemet blir da at det påvirker den offentlige 
pressefriheten, og gjennom det også det svenske demokratiet. En annen løsning er da at ERK 
setter opp en regelramme som også dekker dette. Da kan retusjeringen kontrolleres, uten at 
den påvirker presse- og ytringsfriheten. 
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8. Konklusjon 
 

I dette kapittel kommer alle løse tråder i oppgaven til å knytes sammen, og de spørsmål som 
har blitt stilt vil bli besvart. Avslutningsvis kommer problemstillingen til å gjentas samt bli 
gitt svar på. 

 

8.1 Loven 
Gjennom hele oppgaven har lovendringen blitt diskutert, og fordeler og ulemper har blitt 
fremført. De diskusjonsunderlegg som ble hentet fra Internett har vist hva befolkningen samt 
politikere mener. ERK har også uttalt seg og er, som en organisasjon som jobber mot samme 
problem, negative til dette på grunn av en antatt lavere dekning av de anmeldte reklamene.  
 
Til tross for dette, bør loven skapes av flere årsaker. Kvinnen har gjennom tiden blitt 
diskriminert, både når det gjelder lønn og andre samfunnsrelaterte faktorer, og som enda ett 
skritt mot likestilling mellom kjønn bør loven også regulerer de bilder som blir fremstilt av 
henne i reklamen. For det andre er det viktig at den formelle endringen skjer, både for å gjøre 
allmennheten klar over problemet, men også for å ha sanksjonsmuligheter.  
 
Videre er det viktig at den andelen behandlede anmeldelser ikke synker, og at antallet felte 
reklamer ikke senkes på grunn av lang byråkratisk behandlingstid av hver anmeldelse. For å 
unngå dette bør ERK fortsette sin virksomhet, men i fortsetningen som ett ledd mellom 
allmennheten og den ansvarige instansen for anmeldelsene, samt fungere som ett rådgivende 
organ før og under rettssaker. Ett konkret eksempel på hvordan dette skal kunne fungere er 
om ERK har den posisjonen de har i dag hvor de tar imot anmeldelsene og behandler disse 
som tidligere. Om organisasjonen skulle avgjøre at en reklame anses for å være 
kjønnsdiskriminerende, sendes denne videre til en eventuell rettssak, hvor det avgjøres om 
bedriften skal motta sanksjoner. I denne situasjonen representerer ERK allmennheten, og 
gjennom det unngår man at privatpersoner velger å ikke legge inn en anmeldelse bare for å 
unngå rettssak og de følger dette eventuelt får.  

8.2 Etikken 
I dagens kapitalistiske samfunn er det viktigste for konsumenten prisen på produktet og 
eventuelt kvaliteten, mens etikken kommer ganske langt ned på listen. Årsakene til dette kan 
være mange. En forklaring kan være at konsumenten ikke har tilrekkelig med informasjon for 
å kunne gjøre ett etisk konsumpsjonsvalg, mens en annen forklaring kan være at konsumenten 
ikke bryr seg. En annen forklaring kan være at selv om konsumenten er godt informert, er den 
personlige markedsføringen så personlig at den treffer hodet på spikeren og gjennom det 
indirekte tvinger konsumenten til å velge deres produkt. Uansett hva som er den reelle årsaken 
er det viktig at allmennheten har tilrekkelig med informasjon til at man skal kunne gjøre dette 
valget, noe som kan gis gjennom ulike kampanjer og liknende propaganda. ERK uttalte seg 
også om at de årene kampanjer mot kjønnsdiskriminering og undertrykkelse av kvinner i det 
offentlige rommet skjedde var det en økning i antall anmeldelser. Dette viser at en høyere 
grad av informasjon til konsumenten, leder til en økt bevisstgjøring av problemet og 
eventuelle etiske forholdregler. 



 
 49

8.3 Markedsføreren 
Markedsføringens omfang har økt drastisk de siste tiårene og for hver dag som går utsettes 
konsumenten for mer og mer reklame. Problemet blir da for markedsføreren å skille seg fra 
mengden og få konsumentens oppmerksomhet, gjennom for eksempel mer drastiske eller 
spesielle bilder. Videre er markedsførerens oppgave i dag ikke bare å informere konsumenten 
om en vare eller en tjeneste, men også tilfredsstille deres behov. Kvinnen vil ha den perfekte 
kroppen, det perfekte livet, og den dukkeliknende utseendet, da det er dette hun har vekst opp 
med fra hun var liten pike – hun vil være Barbiedukken. Mannen vil ha den perfekte kvinnen, 
kun med de lange benene, den slanke midjen og det dukkeliknende ansiktet – han vil ha 
Barbiedukken.  
 
Dette blir da målet for markedsføreren – å tilfredsstille konsumentens behov av å ha eller vil 
være Barbiedukken, og for å oppnå dette må bilder retusjeres og kvinnen må selges sammen 
med produktet, ikke bare være informatør om det.  
 
Det seksuelle drar oppmerksomhet. Kvinnen vil anse seg selv som en seksuell værelse og 
mannen vil ha den seksuelle værelse – kvinnen. Dette blir videre en til del i markedsførerens 
oppgave i reklamen – å gi oss den seksuelle værelse. 

8.4 Retusjeringen 
I dagens situasjon er ikke retusjeringen det som ERK trykker mest på når de avgjør om en 
reklame er krenkende mot kvinnen eller ikke, men det er ett problem som burde bli tatt mer på 
alvor. Gjennom at man fjerner de menneskelige dragene på kvinnen når man viser ett bilde for 
allmennheten av henne, diskriminerer man hennes kropp og feminine drag.  
 
Men så fins det retusjering og retusjering. Den hvor eventuelle kviser blir tatt bort, 
lysforholdene endret, og eventuelle blå ringer rundt øynene blir fjernet, er noe som blir gjort 
på alle bilder. Om disse linjer merker fjernes, tar man ikke bort det feminine ved kvinnen, 
man sminker henne, noe som alle kvinner gjør i sin hverdag. Men på den andre siden har vi 
retusjering, hvor modeller som vanligvis ser menneskelige ut, har mistet disse dragene, og ser 
mer ut som ett plastikkprodukt enn ett menneske. Her burde allmennheten sette ned foten. Det 
er disse endringene som diskriminerer kvinnens feminine drag, og som gjør henne til det 
uoppnåelige objektet i reklamen.   

8.5 Tilbakeblikk 
 
1.3.1 Problemstilling 
Hvordan benytter markedsføreren seg av kvinnen som ett seksuelt og uoppnåelig objekt i 
reklamen og hvilke etiske konsekvenser kan dette få? 
 
1.3.2 Formålet (Utdrag) 
Med denne studien vil jeg fokusere på problemet med bruken av kvinner i reklame og 
markedsføring som et objekt. Jeg vil undersøke dette fenomenet fra to sider – markedsføreren 
og den kvinnelige konsumenten. 
 
Studien kom frem til at markedsføreren benytter seg av kvinnen i reklamen for å få 

oppmerksomhet fra konsumenten. I dag er det langt mer markedsføring som skal nå 
konsumenten enn det var for 20 år siden, og markedsføreren må da på beste mulige måte 
skille sin reklame fra alle andre. Videre har markedsføreren som oppgave å tilfredsstille 
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konsumentens behov gjennom reklame og ikke bare informere om produktet, og når vårt 
idealiske behov er en dukke, må også markedsføreren gi oss en dukke. De levende modellene 
blir da retusjert så kraftig at mennesket i henne forsvinner og dukken erstatter henne. Dette 
gjør henne til ett uoppnåelig mål, gjennom at hun ikke har noen menneskelige preg, og 
hverdagskvinnen kan dermed ikke bli henne. Videre objektifiseres kvinnen til stor del 
gjennom at markedsføreren ikke bare selger produktet, men hun følger også med – hun blir en 
konsumpsjonsvare og ikke en levende skapning. Hun selger produktet, sin kropp, og sin 
seksualitet.  
 
Selv om kvinnen som konsumenter på ett eller annet nivå vet at den markedsføringen som 
pågår i dag ikke er etisk på noen måte, gjennom at hun objektifiseres, gjør hun ingenting med 
det. Hun blir provoserte av kampanjer hun ser, men tenker ikke noe på det. Hun irriterer seg 
hver advent når hun tvinges til å se på de kraftig retusjerte modellene som viser opp undertøy, 
og vet at hun ikke kan se ut som denne modellen, uansett hvor mye hun ønsker det. Men til 
tross for dette kjøper hun det.  
 
Dette leder til at de etiske konsekvensen for kjønnsdiskriminerende reklame ikke blir så 

kraftige som vi ønsker. ERK publiserer de dømte reklamene, hvilket gir de mer reklametid, og 
kvinnen fortsetter å konsumere de reklamerte varene. Men til tross for de små konsekvensene 
den uetiske reklamen får på bedriftene, velger de å ta til seg kritikken å endre sin 
markedsføring. 
 
De etiske konsekvensen kunne godt ha vært mye større, men til tross for det virker det som at 
de få tiltak som er i dag, påvirker bedriftene og de endrer sine kampanjer. 
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9. Sannhetskriterier 
 

For å få en bedre forståelse av i hvilken grad problemstillingen er objektivt og korrekt besvart, 
er det visse sannhetskriterier som jeg her kommer til å gå gjennom. Disse er spesifikke for den 
valgte praktiske metoden. 

 

9.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten handler om i hvor stor grad ulike faktorer og kodninger har fått den rette verdi 
og hvor stor grad tilfeldighetene spiller inn på resultatet.118 Til en stor del er dette ett problem 
innenfor inneholdsanalysen, og i en ennå større del i og med at jeg er ensom forfatter, på 
grunn av tolkningsproblem når det gjelder den informasjonen som er samlet opp. Til viss del 
er dette unngått gjennom rådgivning fra veileder, samt en objektiv anonym part som har lest 
gjennom deler av studien. Videre er det empiriske material som er samlet inn av stor 
omfatning og tar for seg flere ulike sider av studien, for eksempel er både kvalitativ og 
kvantitativ data samlet inn, samt intervjuer, tekster av ulike typer og bilder som illustrasjon. 
Alle disse faktorene til sammen utgjør en høyere reliabilitet på studien, og veier på alle måte 
opp for det faktum at jeg er ensom forfatter. 

9.2 Inneholdsvaliditet 
Inneholdsvaliditeten beskriver i hvor stor grad alle sider av problemstillingen er blitt dekt, og 
at ingen sirkelresonemang oppstår.119 For å få så høy inneholdsvaliditet som mulig har jeg en 
teorigrunn som dekker hovedområdene til hva som skal legge grunnen for det empiriske 
materialet, hvor bredden også er bra og dekker både kvantitativ metode og kvalitativ i ulike 
former. Videre har både den praktiske og den teoretiske metoden blitt skrevet før selve 
innsamlingen av data, og veilederen har lest gjennom dette, igjen, som en objektiv part i det 
hele. Med hensyn til disse faktorene er inneholdsvaliditeten på studien høy, og bredden på 
materialet stor, som gjør at jeg som forfatter i større grad kan unngå sirkelresonemang, og 
gjennom det oppnå lav reliabilitet. 

9.4 Ektehet 
Ekteheten av en studie påvirkes av blant annet hvor rettvisende studien er i forhold til de ulike 
meninger som fins innenfor emnet.120 I min studie skal jeg se på etikken og moralen gjeldende 
kvinnesynet i reklame og markedsføring. Her vil jeg ta for meg begge sider, den kvinnelige 
konsumenten og markedsføreren, og vil gjennom det kunne dekke to motstridende 
synspunkter, noe som vil øke ekteheten i min studie. 
 
Et andre krav på ektehet er hvor autentisk studien er. Med autentisk mener jeg i hvilken grad 
studien kan påvirke samfunnssituasjonen slik den er i dag, om mennesker kan forstå hvorfor 
de handler som de gjør, samt i hvor stor grad de som har medvirket i undersøkelsen i ettertid 
selv kan endre sin situasjon.121 Gjeldende disse faktorene har jeg som mål å bevisstgjøre 
kvinner og markedsføringen på de, etter min mening, moralske feil som blir gjort i denne 
situasjonen, slik at de selv kan endre sin handlemåte. Jeg vil også tilby resultat og eventuelt 

                                                 
118 Findahl, O. & Höijer, B. (1981), p.19 
119 Findahl, O. & Höijer, B. (1981), p. 22 
120 Bryman (2002), s.261 
121 Bryman (2002), s.261 
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annet material som fremkommer i min undersøkelse til respondentene, som gjør at de selv kan 
endre sin adferd. 

9.5 Relevans 
Relevansen for studien er meget aktuell. I dag benytter markedsførere seg av den kvinnelige 
kroppen som at den var et objekt, og ikke en fysisk værelse. De benytter seg av den 
kvinnelige seksualiteten for å selge produkter, både til menn og kvinner.  
 
Som ett andre punkt for relevansen i min studie, blir modellene tynnere og tynnere, og er de 
ikke tynn nok, så manipuleres bildene til de ser sykelig tynne ut. Så lenge disse modellene 
bruks, og så lenge markedsføreren bruker kvinnen som ett sex-objekt i reklamen, er min 
studie relevant.   

9.6 Mitt bidrag til forskningen 
Mitt bidrag til den eksisterende forskningen er ny kunnskap innen området. Tidligere har lite 
av disse studiene blir gjort, og de som har blitt gjort dekker begge kjønn, er på oppdrag fra en 
organisasjon og fokuserer på denne, eller handler om feminisme som helhet. Videre er det 
også åpninger for videre forskning innen området. 

9.7 Videre forskning innen området 
Selv om studien har svaret på problemstillingen som ble stilt i begynnelsen, er området stort 
og mulighetene er mange for videre forskning. Begrensningene som var under denne studien 
har også ledet til at man kan utføre en større og mer kompleks studie, basert på samme 
problemstilling, men med mindre begrensninger i studien. En annen åpning er at man bruker 
resultatet fra denne studien og gjør en komparativ analyse med andre land, eller 
aldersgrupper. En tredje åpning er å gjøre en dypanalyse av hvilke konsekvenser som egentlig 
kan oppstå av en eventuell lovendring. 
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Vedlegg 2 – Intervjumanual 
 
Mitt navn er Stina Engesbakk og jeg skriver for øyeblikket en bacheloroppgave om 
kjønndiskriminerende reklame.  
 
Navn:  
 
Stilling på ERK: 

 
1. Hva er det som gjør at bare 30 av de 357 anmeldte reklamene i 2003 ble dømt? 

 
2. Er det noen aktuelle reklamer som for øyeblikket er lagt til anmeldelse til ERK? 

 
3. Eksempel på dømte reklamer hvor det var mannen som var blitt misbrukt? 

 
4. Jeg vil i min studie fokusere på trykt reklame. Denne typen av reklame ut gjør 50% av 

alle anmeldelser. Hva er grunnen til dette? 
 

5. Hva legger dere i begrepet ’kjønnsdiskriminerende’? 
 

6. Hva er ICC, og i hvilken grad strekker dette til i Sverige? 
 

7. Etter hva dere legger i begrepet kjønnsdiskriminering, og i otidsenligt, faller H&M- og 
Lindex-reklamene før jul som reklamerer for undertøy under diskriminerende 
reklame? 
 

8. Hvordan dømmer dere en reklame hvor kvinnen er tydelig retusjert i reklamen? 
 

9. Hva er årsaken til at kvinnen blir utnyttet i reklamen på den måten hun blir i dag? 
 

10. Hva sier dere til den kritikken som blir gitt til ERK, om at dere er partisk og heller 
frier reklamer enn feller dem? 
 

11. Om flere aktuelle spørsmål skulle dukke opp, kan jeg ta kontakt igjen? 
 

12. Kan jeg angi deg som en kilde i min studie? 
 
 
 


