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Sammanfattning 

 

Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges 

Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt 

engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och 

politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga 

engagemanget. I och med detta har även det demokratiska och offentliga samtalet kommit att 

förändras. Syftet med uppsatsen är att bidra till en diskussion kring sociala mediers roll för det 

politiska deltagandet och medborgares möjlighet att delta i det demokratiska, offentliga 

samtalet. För att belysa detta har vi tagit hjälp av Dahlgrens teorier kring vad den 

medieteknologiska, demokratiska och politiska utvecklingen inneburit för det medborgerliga 

engagemanget, Rosanvallons teori om motdemokrati, Barthes teori om myter, Coleman och 

Blumlers teorier gällande deliberativ demokrati och den offentliga sfären, Milners teori om 

civic literacy, teorin om agenda-setting samt både Lievrouws och Bennett och Segerbergs 

teorier kring mobilisering. Uppsatsen visar att politikens individualisering är något som starkt 

präglar Reklamera, där människor riktar sitt politiska fokus bortom den traditionella 

partipolitiken. Den visar även att sociala medier får en allt viktigare roll gällande det politiska 

engagemanget och att Reklamera är en viktig kommunikativ plats för detta engagemang. 

Uppsatsen visar hur sociala medier blivit ännu ett medel och en arena för medborgare att 

uttrycka sitt missnöje mot något. Sociala medier bidrar med möjligheter att, på ett mer 

flexibelt, inkluderande och effektivt sätt än tidigare, mobilisera i syfte att åstadkomma politisk 

förändring. Reklamera, och liknande initiativ, är exempel på en ny typ av medborgerligt 

engagemang som påverkar det offentliga samtalet. Kampanjen fungerar som förmedlare av 

kunskap till medborgarna och skapar därigenom förutsättningar för aktiva och medvetna 

medborgare. Uppsatsen lyfter Reklamera som ett exempel på en mer generell utveckling vi 

ser i samhället.  

 

Uppsatsen är författad av Josefin Westberg och Julia Ohlström under handledning av Fredrik 

Miegel vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet höstterminen 

2016. 

 

Nyckelord: medborgerligt engagemang, politiskt deltagande, könsdiskriminerande reklam, 

Reklamera, sociala medier, offentligt samtal, medierad mobilisering. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk 

utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för medborgerligt engagemang. I 

och med detta har även det offentliga samtalet kommit att förändrats. En individualisering av 

politiken har inneburit ett minskat ideologiskt och partipolitiskt engagemang till förmån för 

den alternativa utomparlamentariska politiken (Dahlgren 2009, 2013, Rosanvallon 2010). 

Internet och de sociala medierna har kommit att bli både en arena och ett viktigt verktyg för 

det medborgerliga engagemanget och innebär nya möjligheter för individen att delta i det 

offentliga samtalet. Internet och de sociala medierna bidrar även till nya möjligheter för en 

mer effektiv och inkluderande mobilisering i politiska syften. Sveriges Kvinnolobbys 

kampanj Reklamera, vilken vänder sig mot könsdiskriminerande reklam, är ett exempel på 

denna nya typ av medborgerligt engagemang. Sveriges Kvinnolobby menar att den stereotypa 

skildringen av kvinnor och män i reklam kan få långtgående konsekvenser för individen och 

för samhället. Könsdiskriminerande reklam legitimerar och förstärker maktordningen mellan 

könen och är ett hinder för jämställdhet (Sveriges Kvinnolobby, Reklamera, 2016). Med 

kampanjen vill Sveriges Kvinnolobby uppmana allmänheten till handling och få fler att visa 

sitt missnöje mot könsdiskriminerande reklam. Genom kampanjen och främst genom 

hashtagen #reklamera samt diskussioner på kampanjens facebooksida kan människor vara en 

del av ett offentligt samtal. Sveriges Kvinnolobby bidrar, genom Reklamera, till att föra upp 

en diskussion gällande hur reklam bör och inte bör se ut på dagordningen, samt visa på vikten 

av att ifrågasätta de stereotypa representationer av kvinnor och män vi möts av i offentliga 

utrymmen. 

 

Reklamera är ett konkret exempel bland ett flertal andra som kan studeras för att belysa det 

medborgerliga engagemang som följt en medieteknologisk, demokratisk och politisk 

utveckling i samhället. Det är av stor betydelse att vi fortsätter att lyfta fram och reflekterar 

kring enskilda exempel på denna utveckling då summan av dessa olika fall visar på en mer 

generell utveckling vi ser i samhället idag. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera Reklamera som ett uttryck för en ny typ av 

medborgerligt engagemang. Genom detta vi vill bidra till en diskussion kring sociala mediers 

roll för det politiska deltagandet och medborgares möjligheter att delta i det demokratiska, 

offentliga samtalet. För detta tar vi hjälp av följande forskningsfrågor: 

 

Hur kan Reklamera förstås som ett uttryck för nya former av medborgerligt engagemang och 

vad innebär dessa för det offentliga samtalet idag? Hur kan vi förstå sociala medier som arena 

och verktyg för en ny typ av medborgerligt engagemang? Hur tar mobiliseringen sig till 

uttryck i och genom kampanjen? Hur kan Reklamera förstås som en missnöjesyttring 

gentemot stereotypa representationer av kvinnor och män i offentliga utrymmen? 

 

1.3 Forskningsöversikt  

Politisk kommunikation är ett brett forskningsfält vilket kan placeras i gränslandet mellan det 

medie- och kommunikationsvetenskapliga och det statsvetenskapliga ämnesområdet. Politisk 

kommunikation som del av politiska studier är ett brett forskningsfält med gamla anor, medan 

det som ett självständigt och flerdisciplinärt forskningsområde är desto yngre (Bengtsson 

2015). I och med den medieteknologiska utvecklingen, och framför allt genom internets 

framväxt, har forskningsfältet kommit att utvidgas till ett tvärvetenskapligt fält med studier 

inom en rad olika områden. Ett sådant område är exempelvis nya former för det politiska 

deltagandet. Tidigare forskning kring politiskt deltagande har ofta, inom det 

statsvetenskapliga ämnesområdet, fokuserat på mer traditionella aspekter av det politiska 

deltagandet som exempelvis röstbeteende eller partipolitiskt engagemang. Den 

medieteknologiska utvecklingen och framväxten av internet samt sociala medier har fått en 

central betydelse för hur det politiska deltagandet tar sig till uttryck. Ett centralt 

forskningsområde, vilket vår uppsats grundar sig i, blir således nya former för politiskt 

engagemang via internet och dess eventuella konsekvenser för samhället (Koc-Michalska & 

Lilleker & Vedel 2016). Forskning har på detta område även studerat internet som verktyg för 

medborgarinflytande, hur internet bidrar med en möjlighet för allmänheten att få tillgång till 

politiska processer och även påverka politiska beslut, samt hur exempelvis politiska bloggar 

kan användas för att öka det medborgerliga deltagandet i det politiska, demokratiska samtalet 

(Frank Jørgensen 2014, Riboni 2015). 
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Ett återkommande tema inom den tidigare forskningen berör internets och sociala mediers roll 

vad gäller det politiska och medborgerliga engagemanget, ett tema vilket starkt präglar denna 

uppsats (Theocharis & Lowe 2016). Viss forskning inom detta tema fokuserar på sambandet 

mellan användning av sociala medier och politiskt deltagande, exempelvis huruvida ökad 

närvaro på sociala medier innebär ett större politiskt engagemang eller inte (Skoric & Zhu & 

Goh & Pang 2016, Boulianne 2015). Annan forskning fokuserar specifikt på Facebooks roll 

vad gäller det politiska engagemanget. Här har man exempelvis studerat konsekvenserna av 

ens politiska nätverk på Facebook och på vilket sätt detta nätverk influerar det politiska 

deltagandet i stort (Theocharis & Lowe 2016, Chan 2016). Forskning inom detta tema 

fokuserar även på medborgarengagemang i form av aktivism och sociala rörelser på sociala 

medier (Biekart & Fowler 2013, Warren & Sulaiman & Jaafar 2014, Kavada 2016). En studie 

har exempelvis undersökt hashtagens narrativa betydelse i aktivistsammanhang (Yang 2016). 

Annan forskning fokuserar på skillnaderna mellan den yngre och den äldre generationen vad 

gäller relationen mellan användningen av sociala medier och medborgerligt engagemang; 

exempelvis huruvida sociala medier kan inspirera och influera unga till medborgerligt 

engagemang (Loader & Vromen & Xenos 2014). Slutligen vad gäller sociala mediers roll för 

det politiska engagemanget har många forskare på fältet intresserat sig för att studera 

politikers och politiska partiers användning av sociala medier i sin politiska kommunikation. 

Forskningen fokuserar här främst på politikers och partiers användande av sociala medier 

under valrörelser i strävan efter att engagera medborgare och uppmuntra till politiskt 

deltagande. Användningen av sociala medier under Obamas valkampanj i valrörelsen 2008 är 

ett exempel på detta (Cogburn & Espinoza-Vasquez 2011).  

 

Ett annat återkommande och centralt tema inom forskningsfältet politisk kommunikation är 

internet som offentlig sfär. Forskning har här, vanligen med utgångspunkt i Habermas (2003) 

samt Coleman och Blumlers (2009) resonemang gällande den offentliga sfären, diskuterat 

huruvida internet kan ses som förlängning av den offentliga sfären. Frågor kring internets 

betydelse för den deliberativa demokratin är här centrala (Dahlberg: 2010, Dahlgren: 2006), 

så även för denna uppsats. Forskning inom detta område fokuserar även på internets betydelse 

för yttrandefriheten och hur detta i sin tur påverkar det offentliga samtalet och därmed 

demokratin (Carlsson: 2015). 

 

Ovanstående forskningsöversikt är ett nedstamp i det breda flerdisciplinära forskningsfältet 

politisk kommunikation, ett fält inom vilket vi placerar oss och hoppas kunna bidra med nya 
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perspektiv till. En gemensam utgångspunkt för samtliga studier är förändrade former för 

politiskt deltagande i och med den medieteknologiska utvecklingen. Denna utveckling och 

framförallt framväxten av internet samt sociala medier har fått en central betydelse för hur det 

politiska deltagandet tar sig till uttryck, en utveckling som vår uppsats tar avstamp i. 
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2 Tillvägagångssätt 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att genomföra en fallstudie i form av en 

kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsens empiriska material består av olika typer av medietexter 

relaterade till kampanjen och arbetet kring denna samt en intervju med en representant från 

Sveriges Kvinnolobby.  

 

2.1 Fallstudie 

I denna uppsats studeras kampanjen Reklamera i syfte att bidra till en diskussion kring 

Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. För att göra detta är 

fallstudien en lämplig metod då resultatet av en sådan studie kan ge kunskap om inte enbart 

detta fall, utav även kunskap av mer generell karaktär (Ekström & Larsson 2010: 17). 

Fallstudien är användbar då denna kan ge upphov till hypoteser som sedan kan testas 

systematiskt genom ett större antal fall (Flyvbjerg 2001: 66). Ett enskilt exempel kan således 

visa på mer generella processer, vilket vi ämnar göra i denna uppsats. Vi vill åstadkomma en 

förståelse för Reklamera som ett exempel på förändrade förutsättningar och former för det 

medborgerliga engagemanget i stort. En fallstudie, vilken är inriktad på ett specifikt fall, 

syftar till att beskriva detta fall ingående ur många olika aspekter och utifrån ett flertal olika 

källor (Ekström & Larsson 2010: 19). För att få en så tät beskrivning av fallet som möjligt har 

vi genomfört en semi-strukturerad telefonintervju med den strategiska projektledaren bakom 

Reklamera. Syftet med intervjun var att få information om, samt större insikt i, Reklamera 

från en person som representerar något i samband med kampanjen (Larsson 2011: 56). Att 

genomföra en intervju i syfte att samla in material om fallet bidrar med möjligheten att få 

tillgång till information som annars kan vara svårt att få tillgång till, samt möjligheten att få 

kommentarer till och bekräftelse samt vederläggning av information från andra källor som 

exempelvis Reklameras hemsida (Østbye & Knapskog & Helland & Larsen 2004: 101). Att 

beskriva det för fallet specifika är bara ena sidan av en fallstudie, minst lika viktigt är att 

urskilja det generella som kommer till uttryck i det specifika fallet (Ekström & Larsson 2010: 

19). 

 

2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Uppsatsens empiri består av olika medietexter och en intervju. För att beskriva och förstå 

innehållet i dessa lämpar sig således den kvalitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa 
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innehållsanalysen har sin grund i hermeneutiken och utgår från att texters betydelse inte alltid 

är omedelbart tillgänglig eller entydig. Istället måste textens innebörd alltid tolkas, så att 

textens mening och betydelseinnehåll kan undersökas vidare (Ekström & Larsson, 2010:15). 

Denna mening kan inte undersökas endast genom observation utan kunskap om denna mening 

fås genom att tolka det man observerar, något vi ämnar göra med hjälp av utvalda teorier 

(Hartman 2004: 273). För denna uppsats är den symptomala läsningen av texter av särskilt 

intresse. I den symtomala läsningen ses texter som uttryck för bakomliggande eller 

omedvetna innebörder. Utan att vidare tolka och analysera en text kan vi inte heller förstå 

dess underliggande eller dolda betydelser. Målet med den symptomala läsningen blir således 

att identifiera, lyfta fram och analysera dessa underliggande och dolda betydelser, något som 

vi med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter ämnar göra med vårt empiriska material 

(Østbye et al., 2004: 65). 

 

2.3 Urval och avgränsning 

Uppsatsens empiriska material utgörs av Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera. 

Empirin består främst av medietexter av olika slag. Vi har valt att avgränsa oss till Sveriges 

Kvinnolobbys hemsida, inlägg samt kommentarsfält på Reklameras Facebook och Instagram 

samt inlägg på Facebook och Instagram där hashtagen #reklamera använts. Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter samt forskningsfrågor har fått styra valen av de mer specifika 

empiriska exemplen. Det empiriska materialet utgörs utöver detta av en intervju med en 

representant från Sveriges Kvinnolobby, mer specifikt Reklameras strategiska projektledare. 

 

2.4 Metodkritisk reflektion 

Valet av metod samt vetenskapsteoretiska utgångspunkter får konsekvenser för uppsatsens 

slutsatser. Uppsatsens metod, den kvalitativa innehållsanalysen, kan kritiseras för att tolkning 

får en för stor betydelse och att forskarens förförståelse spelar en allt för stor roll för 

uppsatsen slutsatser (Ekström & Larsson, 2010:16). Dock kräver uppsatsens material 

tolkning, det är först då vi kan få förståelse för de bakomliggande eller omedvetna innebörder 

texten har. Tolkning har därför haft en mycket viktig roll för en djupare förståelse av de 

medietexter vi har studerat. Uppsatsens analys och slutsats präglas således av både vår egen 

förförståelse samt tolkning genom uppsatsens teoretiska utgångspunkter.   
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2.5 Fallet 

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation 

för svensk kvinnorörelse. De arbetar för att lyfta fram kvinnorörelsen som en viktig röst i det 

civila samhället, och även förbättra kvinnorörelsens villkor inom det civila samhället. 

Organisationen vilar på en feministisk grund och har i nuläget 44 medlemsorganisationer som 

alla arbetar för att stärka kvinnors positioner i samhället. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att 

ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla politiska, sociala och ekonomiska 

sammanhang (Sveriges Kvinnolobby, om organisationen, 2016). Reklamera är en kampanj 

vilken Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med Allt är Möjligt, står bakom. Kampanjen 

arbetar för att motverka könsdiskriminerande reklam i Sverige och verkar för en lagstiftning 

mot könsdiskriminerande reklam. Reklamera utövar med stöd från allmänheten påtryckningar 

på politiker och företag samt reklambranschen. Reklamera består av en facebooksida, ett 

instagramkonto, en kampanjfilm samt hashtagen #reklamera. Utöver dessa medierade delar 

består kampanjen även av affischer i Stockholms tunnelbana, en rapport samt ett 

kunskapsmaterial som kan användas i utbildningssyfte. Genom hashtagen #reklamera ges 

allmänheten möjlighet att delta i uppmärksammandet av könsdiskriminerande reklam 

(Sveriges Kvinnolobby, Reklamera, 2016). I oktober 2014 kunde Reklamera ses i Stockholms 

tunnelbana. Kollektivtrafiken har blivit en plats där vi ständigt matas med sexualiserade och 

halvnakna kvinnokroppar, utan möjlighet att välja bort dessa. Syftet med kampanjen i 

Stockholms tunnelbana var således att ta tillbaka det offentliga rummet. En ytterligare del i 

Reklamera är rapporten Sexism på köpet - Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot 

könsdiskriminerande reklam i Norden (2016) som Sveriges Kvinnolobby tagit fram 

tillsammans med Nordiska ministerrådet. Rapporten är en granskning av hur lagar och 

regleringar mot könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och efterföljs. Sveriges 

Kvinnolobby menar att det är hög tid att Sverige lagstiftar mot könsdiskriminerande reklam. 

Då syftet med Reklamera är att uppmana allmänheten till handling genom att visa sitt 

missnöje mot könsdiskriminerande reklam är det medborgerliga engagemanget en central del 

i kampanjen. Människor kan, genom användandet av hashtagen #reklamera, skicka in 

könsdiskriminerande reklam de stöter på i sin vardag. Reklamen publiceras på Reklameras 

facebooksida och instagramkonto och anmäls sedan till Reklamombudsmannen. Dessutom 

kontaktas företaget som står bakom reklamen av Reklamera och informeras om att människor 

anser att deras reklam är könsdiskriminerande. Vi kommer i vår uppsats att fokusera på 

Reklameras hemsida, facebooksida, instagramkonto samt hashtagen #reklamera. 
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3 Teoretiskt ramverk 

Med utgångspunkt i Dahlgren (2009, 2013) vill vi belysa vad den medieteknologiska 

utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling, inneburit för det 

medborgerliga engagemanget samt medborgares möjligheter att delta i det offentliga samtalet. 

Reklamera är ett bra exempel på den utveckling Dahlgren belyser. För att förstå Reklamera 

som en missnöjesyttring mot rådande könsstereotypa strukturer i samhället använder vi oss av 

Rosanvallons (2010) resonemang gällande det moderna demokratiska samhället. Rosanvallon 

(2010) belyser hur det moderna demokratiska samhället präglas av en ökad cynism och ett 

ökat missnöje gentemot den politiska makten, en utveckling han menar leder till 

motdemokratiska aktiviteter. Hans resonemang hjälper oss att förstå hur sociala medier blivit 

ännu ett medel och en arena för medborgare att uttrycka sitt missnöje gentemot något. 

Dahlgren (2009, 2013) och Rosanvallon (2010) belyser båda det demokratiska samhällets 

förändring och utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De belyser samhällets förändring 

på olika sätt vilket gör att deras teorier kompletterar varandra bra. 

 

För att förstå Reklamera som en direkt reaktion mot könsdiskriminerande reklam och 

samhälleliga strukturer utgår vi från Barthes (2007) teori gällande myter, mer specifikt myten 

om femininitet. För att förstå medborgares möjligheter att, genom Reklamera, kunna delta i 

det demokratiska, offentliga samtalet använder vi oss av teorier om deliberativ demokrati och 

den offentliga sfären. Deliberativ demokrati är ett begrepp som belyser samtalet och 

kommunikationens roll i utvecklandet och förstärkandet av demokratin. Habermas (2003) 

resonemang gällande vilken plats och roll det offentliga har i samhället kan sägas ha lagt 

grund för den deliberativa demokratin. Idag har ett flertal forskare kommit att utveckla och 

förnya Habermas teorier gällande offentlighetens plats i samhället och satt dessa i en mer 

modern kontext, bland annat Coleman och Blumler (2009). Med utgångspunkt i Coleman och 

Blumlers resonemang om deliberativ demokrati och vikten av det offentliga samtalet för vi en 

diskussion kring hur den medieteknologiska utvecklingen påverkat det offentliga samtalet. 

Teorin om agenda-setting, vilken handlar om hur media har en avgörande betydelse för vad 

som tas upp i det offentliga samtalet och hur detta representeras, hjälper oss förstå hur 

Reklamera lyfter fram och ökar relevansen kring frågor om könsdiskriminerande reklam, 

sexism, jämställdhet och feminism (McCombs & Shaw 1972, Boynton & Richardson 2016). 

Begreppet civic literacy, vilket Milner (2002) redogör för, används för att föra en diskussion 

kring kunskap som förutsättning för medborgerligt engagemang och Reklameras roll i detta. 
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För att vidare förstå sociala medier som arena och verktyg för medborgerligt engagemang 

använder vi oss av teorier om mobilisering. Användningen av internet och sociala medier i 

Reklamera bidrar med  möjligheter att på ett mer flexibelt, inkluderande och effektivt sätt 

mobilisera i syftet att åstadkomma politisk förändring, så kallad medierad mobilisering 

(Lievrouw 2011, Bennett & Segerberg 2012). 

 

För denna uppsats syfte, det vill säga att bidra till en diskussion kring sociala mediers roll för 

det politiska deltagandet och medborgares möjligheter att delta i det offentliga samtalet, samt 

för att kunna göra en adekvat analys av vårt empiriska material behövs ovan nämnda teorier. 

Teorierna kommer att förklaras mer ingående i samband med att de tillämpas i analysen. 
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4 Reklamera - nya förutsättningar för det 

medborgerliga engagemanget 

4.1 Reklamera som reaktion mot könsdiskriminerande reklam 

Det är viktigt att betrakta Reklamera mot bakgrund av feministiska rörelser och strömningar i 

dagens samhälle. Waldenström & Wennerstål (2015) menar att Kämpa Malmö bör ses mot 

bakgrund av rasistiska och antirasistiska strömningar i samhället då motreaktioner, liksom 

Kämpa Malmö, formas av det rådande politiska läget i samhället. Likaså bör Reklamera 

betraktas mot bakgrund  av dagens politiska läge liksom med hänsyn till feministiska rörelser 

och strömningar idag. Reklamera kan betraktas som en konsekvens av en global feministisk 

våg som idag starkt präglar vår samtid. Sveriges Kvinnolobby, en av initiativtagarna bakom 

Reklamera, är en organisation verksam för just kvinnorörelsen i Sverige. Organisationen vilar 

på en feministisk grund och arbetar för att stärka kvinnors position i samhället, samt lyfta 

fram kvinnorörelsen som en viktig röst i det civila samhället. 

Reklamera är en direkt reaktion mot könsdiskriminerande reklam och de samhälleliga 

strukturer som denna reklam är ett resultat av. Reklamera ifrågasätter och motsätter sig dessa 

strukturer genom att belysa det problematiska i dagens befintliga reklam. Det som Sveriges 

Kvinnolobby anser problematiskt med dagens reklam är att denna ofta är 

könsdiskriminerande; denna präglas av stereotypa skildringar vilka förstärker rådande 

maktordningar i samhället och hindrar jämställdhet. Sveriges Kvinnolobby menar att 

könsdiskriminerande reklam är både ett stort jämställdhetsproblem och folkhälsoproblem då 

en undersökning visar att många mår dåligt av att ständigt mötas av skadliga ideal och 

stereotypa bilder av kvinnor och män i offentliga utrymmen (Sveriges Kvinnolobby 2016, 

Dahlin 2016). 

 

Den könsdiskriminerande reklam vilken Sveriges Kvinnolobby motsätter sig är ett resultat av 

förtryckande strukturer och formas samt omformas i och genom det offentliga samtalet. 

Reklamen kan således sägas formas av vad Barthes (2007) kallar för mytologier, mer specifikt 

myten om femininitet. Begreppet myt syftar på ”hur det i varje kultur finns grundläggande 

och återkommande språkliga mönster vilka styrs av underliggande regler och som kommer till 

uttryck i kulturens texter” (Lindgren 2009: 88). Kampanjen kan ses som en reaktion mot 
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sådana språkliga mönster vilka genomsyrar samhället idag. Barthes beskriver myten som ett 

språk eller yttrande och ett sätt att tillskriva något mening, en form. Reklamera belyser hur 

kvinnor genom dessa språkliga mönster tillskrivs en problematisk och diskriminerande 

mening. Myten är betydelsebärande och meningsskapande genom att denna definierar 

verkligheten; den mening som tillskrivits kvinnor får således konsekvenser för hur vi i 

verkligheten betraktar kvinnor, hur dessa är eller bör vara (Barthes 2007). Barthes menar 

vidare att myten har en ideologisk funktion och att denna ofta legitimerar rådande 

maktordningar i samhället genom att framställa dessa som naturliga och självklara. Genom 

Reklamera lyfts exempel på maktordningar i samhället fram och blir synliga, en maktordning 

där femininitet undermineras det maskulina. En maktordning, eller underliggande struktur, 

vilken får konsekvenser för föreställningen om femininitet och hur kvinnor porträtteras i 

reklam. Reklamera ifrågasätter och arbetar mot självklarheten i dessa etablerade 

föreställningar i syfte att, på lång sikt, bidra till omskrivandet av myten om femininitet. 

Sveriges Kvinnolobby vänder sig mot stereotypa skildringar av både kvinnor och män, vilka 

ger en snäv bild av hur en kvinna och en man ska vara och se ut. Kvinnor avbildas ofta som 

passiva, svaga, sexualiserade och avklädda, som lockbete för att sälja varor medan män i regel 

framställs som aktiva, starka och mäktiga och är vanligtvis påklädda. Reklamera skriver på 

sin facebooksida gällande en anmälan till Reklamombudsmannen av Brave Generations 

reklamkampanj: 

Brave Generation är en reklambyrå som riktar sig till kvinnliga företagsledare. Men 

istället för att fokusera på ledarskap och kompetens väljer de att marknadsföra sig med ett 

par nakna kvinnoben i högklackade skor. Bilden är beskuren så att kvinnans ansikte inte 

syns, vilket är avhumaniserande och objektifierande. Genom reklamen reproducerar 

Brave Generation föreställningar om att kvinnans främsta syfte är att vara sexig. 

Reklamen är därmed sexualiserande och schabloniserande (Facebook, Sveriges 

Kvinnolobby, 7 september 2016).  

Inlägget visar på vilket sätt kvinnor genom reklam tillskrivs en negativ mening genom att 

porträtteras som passiva och avklädda. Sexistisk reklam underminerar kvinnor och legitimerar 

på så sätt maktordningen mellan könen. På sin hemsida skriver Sveriges Kvinnolobby: 

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

för individen och samhället. Den legitimerar och förstärker maktordningen mellan könen 

och är ett hinder för jämställdhet (Sveriges Kvinnolobby, Reklamera, 2016). 
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4.2 Medborgarskap, deltagande och engagemang 

Dahlgren (2009, 2013) lyfter de digitala mediernas betydelse för demokratin och det politiska 

deltagandet. Enligt Dahlgren är det medborgerliga engagemanget och det politiska 

deltagandet viktiga hörnstenar i demokratin. Den medborgerliga aktiviteten ger demokratin 

dess legitimitet och vitalitet (Dahlgren 2009: 12). Det råder idag konsensus kring deltagande 

som något nödvändigt för ett fungerande demokratiskt samhälle, däremot en större oenighet 

kring deltagandets form och utsträckning (Dahlgren 2013: 11). Coleman och Blumler (2009) 

problematiserar politiskt deltagande och vad det innebär att vara en aktiv medborgare. 

Medborgare måste hålla sig informerade och därigenom komma underfund med vad som är 

viktigt och hur samhället bör ordnas. En aktiv medborgare måste även göra sin röst hörd och 

sin närvaro påtaglig för att kunna påverka politiska utfall, menar de (Coleman & Blumler 

2009: 42). Civilsamhället kan betraktas som den domän vari det politiska deltagandet, och 

liknande aktiviteter, tar plats. En plats där medborgare kan interagera och samverka för att 

utöva gemensamma intressen, inklusive politiska. Dahlgren ser ett aktivt civilsamhälle som en 

förutsättning för en stark och hälsosam demokrati (Dahlgren 2009: 69). 

 

Det finns många varierande definitioner av begreppet politiskt deltagande inom 

samhällsvetenskapen. Dahlgren ser politiskt deltagande som ett uttryck för ett slags 

medborgerligt aktörskap.  Med detta menar han att medborgarskapet innebär rättigheter, men 

också skyldigheter (Dahlgren 2013: 18). Medborgarskap är ett omstritt begrepp, synen på 

medborgarskapet och dess innebörd förändras över tid och omförhandlas ständigt. Den 

varierar även mellan olika kulturer och politiska synsätt. En viktig del av det moderna 

medborgarskapet är just det medborgerliga aktörskapet (Coleman & Blumler 2009: 4, 

Dahlgren 2009: 57). Hur kommer då det medborgerliga aktörskapet till uttryck via 

Reklamera? Det engagemang som kommer till uttryck genom kampanjen är både en form av 

medborgerligt och politiskt engagemang. I vår intervju med Sveriges Kvinnolobby uttrycker 

de sig på följande sätt angående frågan om hur de arbetar med Reklamera: 

 

Dels har vi den här kampanjen där vi anmäler reklam och det är ju också ett sätt att 

påverka annonsörer såklart genom att utöva någon slags av konsumentmakt, att folk 

själva kan höra av sig och uttrycka missnöje så försöker vi ju påverka reklambranschen, 

men sen jobbar vi ju parallellt med det med att försöka påverka regering och andra partier 

att ta ställning och driva på för lagstiftning (Dahlin 2016).  
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Dahlgren (2009) gör en uppdelning mellan medborgerligt engagemang och politiskt 

engagemang, en uppdelning som ofta förekommer inom fältet politisk kommunikation. 

Medborgerligt engagemang definieras som en form av aktivitet där målet är att lösa 

samhälleliga problem och hjälpa andra medborgare, medan politiskt engagemang definieras 

som en aktivitet där målet är att påverka och influera stat och beslutsfattare i någon mån 

(Dahlgren 2009: 58). Reklamera syftar till att lösa vad man anser vara ett samhälleligt 

problem, ett förstärkande av maktordningar i samhället genom könsdiskriminerande reklam. 

Reklamera syftar även till att påverka och influera beslutsfattarna och verka för en 

lagförändring vilken skulle reglera könsdiskriminerande reklam i Sverige. Vad som betraktas 

som politiskt respektive medborgerligt engagemang varierar över tid och mellan olika 

politiska kulturer. Dahlgren urskiljer en konflikt mellan det medborgerliga och det politiska 

engagemanget men menar vidare att man, istället för att skilja dessa två åt, bör se hur de kan 

gå in i varandra och samverka. Det medborgerliga engagemanget bör dock ses som en 

förutsättning för det politiska engagemanget, menar Dahlgren (Dahlgren 2009: 58). 

Reklamera och det engagemang som kampanjen består av är en kombination av både ett 

medborgerligt och ett politiskt engagemang  samt ett uttryck för det medborgerliga 

aktörskapet vilket Dahlgren menar är viktigt för det moderna medborgarskapet och för 

demokratins vitalitet. 

 

Oavsett vilken typ engagemang Reklamera består av, medborgerligt eller politiskt, är 

kampanjen en viktig kommunikativ plats för detta engagemang. Dahlgren (2009) framhåller 

vikten av kommunikativa platser för det medborgerliga engagemanget (Dahlgren 2009: 114-

115). På liknande sätt hävdar Coleman och Blumler (2009) att för att politiskt deltagande ska 

ha en meningsfull inverkan på politiken behöver det finnas utrymmen för interaktion och 

samtal mellan medborgare och politiska representanter. Det finns ett behov av inkluderande 

och ansvariga så kallade institutioner där medborgare och folkvalda kan interagera. Hur dessa 

institutioner, eller inrättningar, ser ut och är uppbyggda kan dock variera (Coleman & 

Blumler 2009: 3). Reklamera är en sådan inkluderande inrättning. Internet och de sociala 

mediernas utformning gör det möjligt för i princip vem som helst att delta i samtal och 

diskussion genom exempelvis kommentarsfält-funktioner på Reklameras facebooksida och 

instagramsida. Det finns  därigenom möjlighet för direktkontakt med politiska representanter, 

dock har denna typ av direkt interaktion hittills inte förekommit via Reklamera. Däremot 

förekommer en indirekt kontakt genom att Sveriges Kvinnolobby, genom Reklamera, tar 

tillvara på medborgares opinion och förmedlar dessa åsikter vidare till folkvalda 
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representanter (Dahlin 2016). Sveriges Kvinnolobby fungerar följaktligen som en mellanhand 

eller förmedlare mellan folket och folkvalda och möjliggör således en slags interaktion och ett 

samtal mellan dessa. Detta samtal är en viktig aspekt av den deliberativa demokratin vilken 

Coleman och Blumler framhåller som speciellt viktig för ett gott samhälle, något vi 

återkommer till längre fram i uppsatsen (Coleman & Blumler 2009: 3). 

 

4.3 Politisk aktivitet i förändring 

Ett förändrat demokratiskt, politiskt och medialt landskap innebär nya förutsättningar och 

förändrade former för det politiska deltagandet. Då det medborgerliga engagemanget och det 

politiska deltagandet är viktiga hörnstenar i demokratin måste vi således ta hänsyn till denna 

utveckling i vår förståelse av vad demokrati är och bör vara idag (Dahlgren 2009: 12-14). 

 

Dahlgren hävdar att vårt demokratiska samhälle och dess medborgare skulle gynnas av utökat 

medborgerligt engagemang. Han är således normativ i sin analys av den moderna 

västerländska demokratin (Dahlgren 2009: 13-14). Dahlgren för också en diskussion kring 

demokrati som något föränderligt som ständigt behöver diskuteras och debatteras för att inte 

tappa sin betydelse. Hur det bästa och rätta demokratiska samhället ser ut och bör ordnas är 

något vi ständigt behöver diskutera (Dahlgren 2009: 59). Även Rosanvallon för en diskussion 

kring hur den moderna demokratin bör se ut. Han beskriver den moderna demokratins 

utveckling och menar att framväxten av metoder för att låta medborgare bli mer delaktiga i 

politiska beslut är en av de viktigaste aspekterna i de västerländska demokratiernas utveckling 

(Rosanvallon 2010: 240). 

 

Reklamera är en politisk kampanj vilken strävar efter att fylla ett gap mellan folket och 

folkvalda och fungerar därigenom, som tidigare nämnt, som en slags mellanhand mellan 

folket och den organiserade politiken. Reklamera bör inte ses som enbart en reaktion mot 

partier och politiker utan även, kanske framför allt, mot samhället i stort och de orättvisa 

maktstrukturer som samhället präglas av. Sveriges Kvinnolobby skriver på sin hemsida: 

 

Reklamera är en kampanj av Sveriges Kvinnolobby och Allt är Möjligt mot 

könsdiskriminerande reklam. Vi vill uppmana till handling och visa att vi är många som 

har fått nog (Sveriges Kvinnolobby, Reklamera 2016). 
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Dahlgren menar att forskningen visar att det politiska deltagandet under en lång tid har 

minskat, framför allt vad gäller ungas politiska deltagande. Forskningen visar på minskat 

valdeltagande, minskat antal partimedlemmar och minskat förtroende för partier och politiker 

(Dahlgren 2009: 12-14). Enligt Dahlgren är en bidragande faktor till denna utveckling ett allt 

större gap mellan den organiserade politiken och folket. Detta gap leder således till en ökad 

cynism gentemot politiker och partipolitiken (Dahlgren 2009: 26, Dahlgren 2013: 10). 

Coleman och Blumler (2009) menar att det minskade politiska deltagandet beror på en ökande 

känsla av utanförskap, människor känner sig inte respekterade eller sedda av politiska 

institutioner vilket leder till minskat förtroende gentemot dessa (Coleman & Blumler 2009: 2-

3). Även Rosanvallon (2010) lyfter denna problematik och menar att politiken allt mer präglas 

av misstro och att medborgarnas sjunkande förtroende för partier och politiker är en av vår 

tids stora demokratiska problem (Rosanvallon 2010: 26-27). Dahlgren (2009, 2013), 

Rosanvallon (2007) samt Coleman och Blumler (2009) menar att denna cynism och missnöje, 

framförallt gentemot partier och politiker, driver fram nya former av politiska aktiviteter. 

Reklamera är ett tydligt exempel på detta. 

 

4.4 Reklamera som missnöjesyttring 

Reklamera och det engagemang kampanjen genererar är en missnöjesyttring gentemot 

könsdiskriminerande reklam. Följande citat visar att Sveriges Kvinnolobby, liksom många 

andra, har fått nog av hur samhället är ordnat och att behöva mötas av könsdiskriminerande 

reklam i offentliga rum. De vill genom Reklamera uppmana till att ta saken i egna händer: 

”Med Reklamera vill vi uppmana till handling och visa att vi är många som fått nog av 

sexistisk reklam” (Sveriges Kvinnolobby, Reklamera, 2016).  

 

Reklamera kan förstås utifrån Rosanvallons resonemang gällande en ny form av politisk 

aktivitet, en aktivitet som bland annat föranletts av det minskade förtroendet för partier och 

politiker som ovan nämnts. Denna form av politisk aktivitet vilken Rosanvallon kallar 

motdemokrati karaktäriseras av politiskt engagemang baserat på missnöjesyttringar; att visa 

sin misstro mot makten och hur samhället är ordnat (Rosanvallon 2010: 23-24, 34). 

Motdemokrati karaktäriseras vidare av att denna kombinerar en demokratisk aktivitet med 

icke politiska effekter (Rosanvallon 2010: 34). Motdemokrati bör inte ses som en motsats till 

demokrati utan adderar snarare en extra dimension till demokratin såsom vi idag uppfattar den 

(Rosanvallon 2010: 25). En aspekt av motdemokrati såsom Rosanvallon beskriver den är att 

motdemokratiska handlingar i form av missnöjesyttringar inte kommer med förslag på 
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förändringar eller lösningar på problem, utan enbart uttrycker sig kritiskt mot något 

(Rosanvallon 2010: 23-24). Till skillnad från de motdemokratiska aktiviteter som 

Rosanvallon beskriver har Reklamera som mål att bidra med konkret förändring, bland annat 

en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. I rapporten Sexism på köpet - Lagstiftning, 

praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden (2016) har Sveriges 

Kvinnolobby vidare granskat hur de nordiska lagarna och regleringarna mot 

könsdiskriminerande reklam fungerar. Resultatet presenteras i rapporten, i vilken man även 

kommer med konkreta förslag på åtgärder till de nordiska regeringarna (Sveriges 

Kvinnolobby 2016). Mot bakgrund av detta bör Reklamera ses som något som är präglat av 

de mer positiva aspekterna av den motdemokrati som Rosanvallon beskriver. Kampanjen är 

en missnöjesyttring samtidigt som man genom denna kommer med ett tydligt förslag på 

förändring och flera lösningar på problemet. Misstron fungerar således i detta fall som en 

drivkraft och bör betraktas som en positiv demokratisk handling. Enligt Rosanvallon är 

utvecklingen av motdemokratins former komplex eftersom positiva element som stärker det 

medborgerliga engagemanget, vilket Reklamera är ett exempel på, kan blandas med 

populistiska och reaktionära former av engagemang. Det finns risk att motdemokratin 

degraderas till en destruktiv kraft om denna inte organiseras. Missnöjesyttringar kan leda till 

populism och fragmentering i frågor som egentligen kräver samstämmighet (Rosanvallon 

2010: 34, 242-243). De kan även leda till, liksom vi ser genom Reklamera, en mobiliserande 

förändringskraft där människor sluter sig samman för att gemensamt motarbeta 

könsdiskriminerande reklam och verka för en lagförändring. 

 

4.5 Reklamera som mobiliserande förändringskraft 

Samverkan mellan politikens individualisering, något vi återkommer till längre fram, och den 

medieteknologiska utvecklingen gör att sociala medier får en allt mer central roll vad gäller 

mobilisering i frågor som rör identitet och livsstil (Bennet 2012: 28, 37). Mobilisering innebär 

den process genom vilken människor gemensamt går samman och omvandlar sina kollektiva 

värderingar, åsikter till kollektiv handling i syfte att åstadkomma förändring, exempelvis 

politiskt. Processen innebär inte endast att samla och fördela resurser, exempelvis människor 

och tid, utan handlar även om att skapa en känsla av tillhörighet, solidaritet samt en kollektiv 

identitet (Lievrouw 2011). I det första inlägg Reklamera publicerat på sin instagram skriver de 

följande i bildtexten: ”Hjälp oss att säga ifrån när reklam är sexistisk - ju fler vi är som 

reagerar, desto större genomslagskraft och spridning!” (Instagram, Reklamera, 24 oktober 

2013). Själva bilden i inlägget visar en text där vi kan läsa, bland annat, följande: 
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”Tillsammans kan vi aktivt motarbeta objektifiering, sexualisering och könsdiskriminering i 

reklam. Dags att reklamera den sexistiska reklamen” (Instagram, Reklamera, 24 oktober 

2013). Inlägget visar hur Sveriges Kvinnolobby genom att betona ord som “vi” och 

“tillsammans” skapar en känsla av en kollektiv identitet i syfte att mobilisera fler och 

därigenom få större genomslagskraft. Denna kollektiva identitet bör inte ses som en 

grupptillhörighet, det vill säga att människor ansluter sig till gruppen Reklamera, utan snarare 

bygger denna kollektiva identitet på en gemensam känsla av frustration och av att ha fått nog 

av sexistisk reklam och dess negativa inverkan på både individ och samhälle. 

 

4.6 Reklamera som alternativ politik 

Engagemang i och genom Reklamera karaktäriseras av ett personligt engagemang där fokus 

ligger på en specifik sakfråga snarare än klassiska ideologiska och partipolitiska frågor. Det 

engagemang Reklamera genererar visar således att människor inte, åtminstone inte helt, 

övergivit det politiska engagemanget utan istället väljer att engagera sig utifrån personliga 

intressen utanför den partipolitiska arenan. Dock fortfarande med strävan att åstadkomma en 

samhällelig förändring genom politiskt påverkansarbete gentemot den organiserade politiken. 

Dahlgren (2009, 2013) beskriver två politiska utvecklingstendenser vilka han menar 

signalerar en slags förnyelse och utveckling av det medborgerliga engagemanget. Den ena 

tendensen handlar om utvecklingen av vad Dahlgren kallar alternativ- eller informell politik. 

En utvecklingstendens vilken är av betydelse för vår förståelse för Reklamera som en ny form 

av medborgerligt engagemang. Denna typ av alternativt engagemang är dock inget nytt 

fenomen men tar sig idag till uttryck på andra sätt i och med den medieteknologiska 

utvecklingen. Dahlgren förhåller sig mestadels till den demokratiska aspekten av den 

alternativa politiken. Han är positiv till utvecklingen av den alternativa politiken och menar 

att den tyder på att det medborgerliga engagemanget fortfarande är relativt starkt, det har bara 

tagit andra former (Dahlgren 2009: 30-32, Dahlgren 2013: 14-15). Även Rosanvallon 

beskriver hur det medborgerliga engagemanget tagit nya former och talar om det i termer av 

en mer mångdimensionell bild av den demokratiska aktiviteten. Likt Dahlgren menar 

Rosanvallon att det så kallade okonventionella engagemanget ökat samtidigt som det mer 

traditionella politiska engagemanget, såsom valdeltagandet, har minskat (Rosanvallon 2010: 

31). Rosanvallon är dock inte lika positiv till denna utveckling som Dahlgren, vilket är en 

viktig skillnad mellan de två teoretikerna. 
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Sveriges Kvinnolobby är ett exempel på en organisation som via Reklamera vänder sig direkt 

till företag för att uppnå politisk förändring. De vänder sig direkt till reklambranschen för att 

få denna att omvärdera sin syn på reklam och förändra reklamens utformning, framförallt den 

reklam där kvinnor porträtteras. Dahlgren menar att detta, att vända sig direkt till företag och 

inte enbart till politiska representanter, är utmärkande för den alternativa politiken. Sveriges 

Kvinnolobby skriver på sin hemsida: 

Reklamera verkar för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och utövar 

tillsammans med allmänheten påtryckning på företag, reklambransch och politiker 

(Sveriges Kvinnolobby, Reklamera 2016). 

Det politiska deltagande sker i allt större utsträckning utanför den partipolitiska arenan och tar 

där nya former. Människor har således inte övergivit sitt politiska engagemang utan istället 

riktat sitt politiska fokus bortom partipolitiken, vilket Reklamera tydligt visar (Dahlgren 2009: 

30-32, Dahlgren 2013: 14-15). Jämfört med partipolitiken tenderar det politiska 

engagemanget inom den alternativa politiken erbjuda större möjligheter för genuint 

engagemang eftersom det karaktäriseras av ett mer personligt engagemang (Dahlgren 

2013:111). Det finns ett problem i antagandet att politik endast sker mellan institutionella 

aktörer, det vill säga mellan traditionella inom-parlamentariska politiska aktörer, så ser det 

inte längre ut idag. Andra domäner och andra former av politik än den parlamentariska har 

idag stort värde (Dahlgren 2009: 5). Inom ramen för den representativa demokratin, vilket är 

den demokratiform som dominerar vårt västerländska samhälle idag, finns utrymme för utökat 

medborgerligt engagemang. Utanför den etablerade politiska arenan där politiska partier 

verkar finns en omfattande politisk terräng bestående av exempelvis rörelser, organisationer, 

aktivistgrupper vilka ofta sysslar med politiskt arbete kring en specifik fråga eller ett tema 

(Dahlgren 2009: 15). Utomparlamentariska uttryck och engagemang, så som Reklamera, 

fyller en mycket viktig funktion i upprätthållandet av demokratins vitalitet eftersom det 

demokratiska samtalet till viss del stannar upp om inte den utomparlamentariska aktiviteten 

finns (Dahlgren 2009: 15). 

4.7 Politikens individualisering 

Individualiseringen av politiken är en utmärkande utvecklingstendens idag vilken bidrar till 

nya former för det politiska engagemanget (Dahlgren 2009, 2013, Rosanvallon 2010). 

Coleman och Blumer (2009) beskriver samhällets individualisering som en utveckling där 

människors personliga ambitioner för hur livet ska se ut ersatt de traditionella institutionernas 



19 
 

roll i samhället. Utvecklingen, som de menar genomsyrat alla moderna demokratier sedan 

andra världskriget, innebär att också det politiska engagemanget blivit mer individualiserat 

och fått mer personlig karaktär (Coleman & Blumler 2009: 46). Även Bennet (2012) och 

Bennet och Segerberg (2012) lyfter politikens individualisering och hur denna inneburit att 

människor allt mer mobiliseras kring frågor som rör identitet och livsstil. Reklamera är ett 

uttryck för ett politiskt engagemang där individer i hög utsträckning engagerar sig utifrån 

personliga intressen eller identitet, det vill säga att man anser denna fråga viktig eller 

identifierar sig som kvinna och/eller att vara utsatt för diskriminering. Då reklam är någonting 

som de allra flesta  människor kan relatera till och stöter på dagligen i offentliga utrymmen 

arbetar Reklamera således även mot någonting greppbart och “nära” för de allra flesta 

människor. 

 

En individualisering av politiken handlar således om ett ökat politiskt engagemang utifrån 

identitet och personliga intressen. Personer intresserar sig i allt större utsträckning för 

sakfrågor och politik som utgår från sig själv och ens egna intressen, exempelvis politik som 

rör sexualitet, kön eller andra identitetskategorier eller frågor man stöter på i sitt arbetsliv 

eller familjeliv som gör att man engagerar sig politiskt. Det greppbara och det som ligger nära 

på ett personligt plan är det som engagerar. Dahlgren menar även att en individualisering av 

politiken handlar om en slags ökad personlig autonomi, det vill säga att folk ”tar politiken i 

egna händer” (Dahlgren 2009: 28-30). Reklamera präglas av en sådan typ av personlig 

autonomi då en stor del av kampanjen ger människor möjlighet att på ett konkret sätt 

engagera sig politiskt genom att ”skicka in tips” på sexistisk reklam och därigenom ta 

politiken i egna händer. På sin facebooksida den 2 november 2016 skriver Sveriges 

Kvinnolobby såhär angående en anmälan de gjort till följd av ett flertal tips från människor: 

 

Det är många som har kontaktat oss och tipsat om ännu en sexistisk och avhumaniserande 

underklädesreklam som den senaste veckan synts på olika platser runtom i Stockholm. De 

två bilderna har både figurerat tillsammans och separat. Reklamen kommer från 

underklädesföretaget L’eight. Vi har kontaktat företaget och anmält till RO (Facebook, 

Sveriges Kvinnolobby 2 november 2016). 

 

Trenden att vi går mot allt mer personligt politiskt engagemang snarare än kollektivt 

engagemang med ideologiska drivkrafter öppnar upp för nya politiska områden och frågor. 

Politiska frågor med utgångspunkt i identitet och livsstil och med starka personliga kopplingar 

blir viktigare (Dahlgren 2013: 52). Här får sociala medier en viktig roll. Det är mötet mellan 
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det personliga och offentliga som gör sociala medier till den naturliga platsen för politik som 

rör identitet och livsstil, en kommunikativ plats för det medborgerliga engagemanget 

(Dahlgren 2013: 60-61). Även om Reklamera är ett avgränsat, konkret exempel så kan 

kampanjen ses som ett exempel bland många andra där de sociala medierna får en viktig roll 

gällande det politiska engagemanget med utgångspunkt i identitet och livsstil. Andra exempel 

på denna utveckling kan vi se i Waldenström & Wennerstål (2015), där hashtagen 

#kämpamalmö undersöks, samt Chen (2015) där facebookgruppen Matfusket undersöks. 

Reklamera, liksom #kämpamalmö och Matfusket, är således bra exempel på och uttryck för 

en mer generell utveckling som vi belyser i denna uppsats. Sammantaget visar dessa hur det 

offentliga samtalet i allt större utsträckning utspelar sig på sociala medier. 

 

4.8 Medielandskapet i förändring 

Parallellt med de demokratiska och politiska utvecklingstendenserna i samhället så har även 

medielandskapet kommit att förändrats. Den medieteknologiska utvecklingen innebär nya 

förutsättningar och spelregler för det demokratiska samtalet. Dahlgren menar att det finns 

många olika faktorer som är av betydelse för både demokratin och det politiska deltagandet, 

och att media är en faktor som är av särskild betydelse i dagens samhälle (Dahlgren 2009: 

34). Internet och de sociala mediernas betydelse för det demokratiska samtalet är av särskilt 

intresse för denna uppsats. 

 

Reklamera präglas av att samhället fått en allt mer nätvärksbaserad karaktär där det 

medborgerliga engagemang kampanjen genererar till stor del tar sig till uttryck på och via 

sociala medier. Coleman och Blumler menar att demokratin stärks av internet och det allt mer 

nätverksbaserade samhället (Dahlgren 2009, Coleman & Blumler 2009: 118, 134). Reklamera 

nyttjar aspekter av nätverkssamhället i syfte att nå ut med sitt budskap, sprida information, ta 

del av medborgarnas information, åsikter och värderingar kring könsdiskriminerande reklam  

samt i sitt påverkansarbete för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Kampanjen 

kan således betraktas som ett nätverk där möjligheterna till interaktion och 

informationsspridning är stora. Nätverkssamhället påverkar våra sociala relationer som allt 

mer organiseras genom olika former av nätverk, något internet har underlättat än mer 

(Dahlgren 2009: 29). Internets struktur har möjliggjort, och underlättat, för organisationer och 

medborgare att kopplas samman genom nätverk i syfte att sprida information, organisera sig 

och mobilisera i politiska syften. Nätverkssamhället möjliggör således nya former av sociala 

relationer mellan medborgare och organisationer (Dahlgren 2013: 40).  



21 
 

Medias betydelse kommer till uttryck i Reklamera på två sätt. Dels är kampanjen en reaktion 

mot något som formas av och i media, nämligen representationen av kvinnor i dagens reklam. 

Sveriges Kvinnolobby menar att stereotypa skildringar av kvinnor och män i reklam kan få 

långtgående konsekvenser för individen och därmed för samhället. Könsdiskriminerande 

reklam legitimerar och förstärker maktordningen mellan könen och är ett hinder för 

jämställdhet (Sveriges Kvinnolobby, Reklamera, 2016). Kampanjen strävar således mot att 

motverka sådan typ av könsdiskriminerande reklam i Sverige. Vidare visar sig medias 

betydelsefulla roll i Reklameras kampanjstrategi: att Sveriges Kvinnolobby i Reklamera 

använder sig till stor del av sociala medier i syfte att motverka denna typ av reklam. En 

konsekvens av medielandskapets förändring är en medialisering av politiken, det politiska 

livet tar plats och utspelar sig på den mediala arenan och formas av medielogiken. Media har 

en avgörande betydelse för vad som tas upp och hur detta tas upp eller representeras. Detta 

innebär dock inte att politiken enbart utspelar sig i ett medielandskap, men att media har en 

oerhört betydelsefull roll för politiken och dess genomslagskraft (Dahlgren 2009: 35). 

 

4.9 Internet som verktyg för engagemang 

4.9.1 Medialt deltagande 

Reklamera visar hur sociala medier har blivit ännu ett verktyg och en arena, som tidigare 

nämnt en kommunikativ plats, för medborgaren att uttrycka sitt missnöje gentemot 

könsdiskriminerande reklam och de samhälleliga strukturer som denna reklam är ett resultat 

av. Via hashtagen #reklamera på Instagram har en privat användare publicerat följande 

gällande en reklam för kattmat: 

Såg kattmat som säljs med orden "Läckra" och "Mjauvaganza", samt en kvinna med 

förförisk blick.... Jag undrar genast varför det inte säljs hamstermat med exotisk kvinna? 

Den behöver också säljas! #säljgrejmedtjej #sexualiseramuch #mmm #sexighamstermat 

#mjauvaganza #mjaukattmat #Mjau #reklamera #fräscht #ofräscht #mjausverige 

#skärpning #gåframårintebakåt (Instagram, 21 september 2016). 

En annan privat användare publicerar följande via hashtagen #reklamera: 

Är det en soldusch eller en twerk man ska bli sugen på? #reklamera #genusfail #lost 

#förvirrad #farstacentrum #skitreklam (Instagram, 6 maj 2016). 

Idag är internet och sociala medier en integrerad del av många människors liv och inte en 

separat sådan (Dahlgren 2009: 150). Detta fortfarande relativt nya sätt att kommunicera har på 
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många sätt revolutionerat kommunikation för en stor del av världens befolkning (Dahlgren 

2013: 36-37). Som tidigare nämnt går vi allt mer från att endast vara mediekonsumenter till 

att vara en del av själva produktionen av medialt innehåll. Vi deltar mer i medierna, snarare 

än att bara ta del av den information som förmedlas via medierna (Dahlgren 2013: 37). Mot 

bakgrund av detta blir en naturlig demokratisk utveckling att vi använder internet till att delta 

i politiken på olika sätt. Rosanvallon beskriver hur medborgaren har fått tillgång till en mängd 

andra medel utöver sin rösträtt för att få utlopp för sina klagomål och missnöjesyttringar 

(Rosanvallon 2007: 26). I och med den medieteknologiska utvecklingen blir internet och de 

sociala medierna just sådana medel. 

Reklamera möjliggör både deltagande i och via medierna (Dahlgren 2013: 22). I medierna 

genom användandet av hashtagen #reklamera och kommentarsfälten på Facebook och 

Instagram. Via medierna genom att följa och gilla Reklamera på Facebook och Instagram, ta 

del av innehållet via hashtagen samt via traditionella massmedier, exempelvis rörande 

Reklameras exponering i Stockholms tunnelbana. Vad gäller deltagande i media så handlar 

detta om att användaren själv deltar och producerar innehåll i media. Denna typ av deltagande 

har kommit att underlättas mycket tack vare internets framväxt, ett viktigt demokratiskt steg 

menar Dahlgren. Vad gäller deltagande via media producerar användaren själv inget innehåll 

utan tar endast del av innehållet via medierna (Dahlgren 2013: 22). Denna uppdelning är i 

praktiken problematiskt idag på grund av ökad mediekonvergens där både olika typer av 

medier och medialt innehåll slås samman, samt gränsen mellan den mediala världen och 

”andra sociala världar” kommit att suddas ut (Jenkins 2006). Både deltagandet i och via 

medierna blir allt mer globalt vilket påverkar människors uppfattning om världen, en global 

medvetenhet växer fram (Dahlgren 2013: 110). 

 

Reklameras utformning gör det är enkelt att delta och vara en aktiv medborgare, vilket kan 

tilltala många. Exemplen ovan visar hur människor via hashtagen kan delta i kampanjen och 

uttrycka sig kring den. Sociala medier kan fånga upp medborgare som saknar forum och 

andra naturliga mötesplatser där engagemanget kan komma till uttryck. Sociala medier kan bli 

den plats där engagemanget och den sociala interaktionen med andra engagerade tar plats. 

Vad gäller Reklamera är möjligheterna för interaktion många. Sveriges Kvinnolobby, som 

står bakom kampanjen, kan interagera med engagerade exempelvis genom hashtagen 

#reklamera samt i kommentarsfält på Facebook och Instagram. På samma sätt kan engagerade 

personer som gillar och följer Reklamera på Facebook och Instagram samt personer som 
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ifrågasätter kampanjen eller det Reklamera publicerar interagera med varandra i 

kommentarsfälten. Dahlgren betonar vikten av social interaktion och menar att det inte bara är 

en förutsättning för engagemang och deltagande utan även avgörande för upprätthållandet av 

ett engagemang (Dahlgren 2013: 46). Nedan följer ett exempel på interaktion i 

kommentarsfältet på Reklameras Instagram angående en anmälning av Spanx reklamkampanj 

till Reklamombudsmannen: 

Person 1 “Tycker dock att jämförelsevis så var den där reklamen ganska okej. Reklam för 

underkläder måste vara lite “naket”, det är ju underkläder. Modellen på bilden ligger iaf 

inte och ålar sig i någon konstig position som ingen människa någonsin gör i 

verkligheten…” 

Person 2 “men det är väl underkläder? och kvinnan på bilden tycker jag ser ut att stå i 

normala poser? är det verkligen så sexualiserat?” 

Person 3 “Även om det är naturligt så är det tröttsamt med halvnakna kvinnor överallt.” 

Person 4 “Dessutom associationerna till varunamnet Spanx.” 

Person 3 “Är det något speciellt du syftar på?” 

Person 4 “Ordet spank ger dåliga associationer gör mig. Men jag kanske är överkänslig.” 

Person 3 “Jaha okej, då tror jag att du förstår vad du menar.” 

Person 5 “ Hur ska man kunna marknadsföra underkläder utan någon som är mer eller 

mindre avklädd? Förstår inte riktigt logiken?” 

Person 6 “varumärken bör generellt undvika att göra underklädes/badklädesreklam på 

offentlig plats. Mycket bättre att göra den typen av reklam i tex modetidningar där man 

själv väljer om man ska läsa. De flesta kunder vill helt enkelt inte se avklädda människor 

i offentliga miljöer, så även om man inte tycker att det är etiskt problematiskt så är det 

bad business. Jag tror inte att just de här bilderna kommer fällas av RO, men de anser 

generellt att man bör vara mer försiktig med stora format på offentlig plats, just för att 

konsumenten inte kan välja bort dem. /Reklamforskare på Handelshögskolan.” 

(Instagram, Reklamera 2 maj 2016) 

 

Exemplet ovan visar en konversation där ett flertal personer interagerar med varandra i 

kommentarsfältet. Konversationen håller en god ton, personerna utbyter tankar kring 

Reklameras anmälan snarare än att kritisera varandras utgångspunkter. Konversationen är 

även ett exempel på en typ av förhandling av sexistisk reklam, och vad som bör räknas som 

sådan, som vi ofta ser i kommentarsfälten på Reklameras Facebook och Instagram, något vi 

återkommer till längre fram i uppsatsen. 
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Sociala mediers öppna och lättillgängliga struktur gör att Reklamera via sin facebooksida och 

sin Instagram samt genom hashtagen #reklamera kan nå ut till väldigt många människor. 

Coleman och Blumler (2009) problematiserar möjligheten för aktivistgrupper och sociala 

rörelser,  initiativ likt Reklamera, att hitta likasinnade. Det finns svårigheter i att hitta och 

rekrytera medlemmar som är villiga att delta i organiserade aktiviteter kring frågor som 

engagerar dem. Detta kan vara både tidskrävande och kostsamt, menar de (Coleman & 

Blumler 2009: 118). Engagemang likt Reklamera, där det medborgerliga engagemanget och 

den politiska aktiviteten sker på internet, har dock inte dessa svårigheter i lika stor 

utsträckning som Coleman och Blumler menar att liknande initiativ har. Här spelar skapandet 

av och idén bakom kampanjen stor roll. Reklamera skapades som en reaktion på det 

engagemang och den opinion som redan fanns hos allmänheten. Sveriges Kvinnolobby 

upplevde att allmänheten kände stor frustration angående den könsdiskriminerande reklam 

som de ständigt exponeras för i offentliga utrymmen. I vår intervju med Sveriges 

Kvinnolobby ger de följande svar på frågan om hur Reklamera kom till: 

 

Från början var det faktiskt att vi.. att det var många som hörde av sig till oss, framför allt 

unga tjejer och var så himla trötta och uppgivna över att man måste liksom mötas av de 

här bilderna överallt i det offentliga rummet, i tunnelbanan, på bussen, i tidningen, i 

media, i sociala medier och ah. Vi kände att oj det här är en fråga som vi måste driva… 

(Dahlin 2016) 

 

Vidare svarar Sveriges Kvinnolobby på frågan om allmänhetens reaktioner på kampanjen: 

 

Det som vi upplever som så himla bra med den här kampanjen är att det finns ett så stort 

engagemang från allmänheten  och så stark opinion mot sexistiskt reklam och att den blir 

starkare och starkare och det kan ju vi använda oss av i vårt politiska påverkansarbete när 

vi jobbar gentemot regering och beslutsfattare... (Dahlin 2016) 

 

Sveriges Kvinnolobby behövde således till en början inte aktivt anstränga sig för att hitta 

engagerade medborgare som var villiga att delta i Reklamera, utan tog tillvara på en redan 

existerande opinion. Sveriges Kvinnolobby menar att opinionen mot könsdiskriminerande 

reklam fortfarande är stark, något de utnyttjar i sitt politiska påverkansarbete. 
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4.9.2 Medborgarjournalistik och deltagarjournalistik 

Användningen av internet som verktyg för medborgerligt och politiskt engagemang fortsätter 

att öka. Det medborgerliga och politiska engagemanget får en journalistisk karaktär i och med 

att människor genom internet kan förse sig själva med samt sprida information (Dahlgren 

2013:123). Denna utveckling leder till att traditionella nyhetsmedier idag möts av konkurrens 

från alternativa nyhetsmedier och aktörer. Detta gör att den traditionella journalistikens roll 

har kommit att förändrats, gränsen mellan journalistik och så kallad “icke-journalistik” suddas 

ut (Dahlgren 2009: 173). Reklamera och dess innehåll har en journalistisk karaktär då syftet 

med kampanjen bland annat är att informera allmänheten om könsdiskriminerande reklam. 

Kampanjen ligger i gränslandet mellan det deltagarjournalistiska och 

medborgarjournalistiska, två typer av journalistik som Dahlgren menar har utvecklats vid 

sidan av den traditionella journalistiken. Dessa två former av journalistik kan sägas vara olika 

grader av medborgerligt engagemang (Dahlgren 2009: 177). Vad gäller deltagarjournalistiken 

bygger denna på användargenererat innehåll infogat i en redaktionellt styrd ram. De 

traditionella nyhetsmedierna behåller således makten över produktion och distribution och har 

ansvaret för att nyheten ska nå ut. Exempel på deltagarjournalistik kan vara hur medieaktörer 

gör det möjligt för läsare att dela artiklar och kommentera artiklar i kommentarsfält. Även hur 

medborgaren kan bidra med material i form av foton, filmer eller tips till medieaktörer som 

senare får nyhetsvärde. När det kommer till medborgarjournalistiken är professionella 

journalister och traditionella nyhetsmedier inte involverade. Nyheterna publiceras istället 

direkt från användaren och det är medborgaren själv som står för insamling, bearbetning, 

produktion och distribution. Exempel på olika former av medborgarjournalistik kan vara 

politiska bloggar, men också andra sociala medier som Instagram och Twitter där användaren 

har en journalistisk agenda på något sätt, det vill säga där syftet är att informera allmänheten 

om någonting (Dahlgren 2009: 175-177). Reklamera har en medborgarjournalistisk form på 

så sätt att människor uppmuntras att ta del av kampanjen och bidra med innehåll genom 

hashtagen #reklamera, innehållet produceras därigenom direkt från användaren. Nedan följer 

ett exempel på detta hämtat från #reklamera via Instagram: 

 

Så vidrig annons. Dels den ständiga skillnad man gör mellan män och kvinnor. Vems 

blick man bekräftar - i kvinnans fall inte den direkta målgruppens utan någon 

(förmodligen en man) som blir tillfredsställd av en sexualiserad kvinnokropp. Men 

framför allt är bildspråket skrämmande likt American Apparels. En ung kvinna (tjej?) 

som tar en utmanande selfie hemma i sitt sovrum. “I take what I want”. Really? Vissa 
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skulle säga att det är en del av kvinnors frigörelse. Jag skulle säga att det är en pedofils, 

eller iaf dominant mans, fantasi. Unket, Calvin Klein (Instagram, 30 augusti 2016). 

 

Syftet med att dela något genom #reklamera är att bidra och informera allmänheten om 

någonting. Här styrs inte innehållet av Sveriges Kvinnolobby mer än att de har skapat en 

hashtag där ett sådant innehåll är möjligt. Kampanjen bygger även på att personer ”skickar in 

tips” på könsdiskriminerande reklam. Antingen genom att använda sig av just hashtagen eller 

också genom att direkt kontakta Sveriges Kvinnolobby via mail. I dessa fall ansvarar Sveriges 

Kvinnolobby för att dessa tips når ut till allmänheten via facebookgruppen. De ansvarar även 

för att det företag som står bakom reklamen får reda på att det finns personer som finner 

reklamen stötande och tycker att den är könsdiskriminerande. Sveriges Kvinnolobby ansvarar 

även för att anmäla reklamen till Reklamombudsmannen. Reklamera och det engagemang 

kampanjen genererar är således även en form av deltagarjournalistik där allmänheten bistår 

Sveriges Kvinnolobby med material. 

 

4.10 Reklamera som internetaktivism 

Reklamera kan ses som ett exempel på internetaktivism då Sveriges Kvinnolobby, i 

kampanjen, medvetet använder sig av olika plattformar och tjänster på internet för 

aktivistsyften av olika slag. Genom sociala medier, såsom Facebook och Instagram, finns 

möjlighet att effektivt sprida kampanjens budskap till en stor publik, samt uppmana 

medborgarna till deltagande och engagemang.  

 

Internetaktivism är ett ytterligare konkret exempel på hur internet fungerar som verktyg och 

arena för medborgerligt, politiskt engagemang. Internet har underlättat framväxten av digitala 

nätverk av engagerade aktivister och givit den vanliga medborgaren möjlighet att delta samt 

uttrycka sig politiskt (Dahlgren 2009: 190). Internets öppna och tillgängliga karaktär gör det i 

teorin till det ideala verktyget för politisk aktivism och bör således betraktas som en 

medborgerlig resurs (Dahlgren 2009: 190). Sociala medier har kommit att bli viktiga 

kommunikativa plattformar för såväl den politiska kommunikationen som journalistiken 

(Dahlgren 2013: 60). Reklamera är ett bra exempel på hur sociala medier framgångsrikt kan 

användas som ett politiskt och demokratiskt verktyg i syfte att verka för samhällelig 

förändring. Dahlgren ifrågasätter dock i vilken utsträckning sociala medier i praktiken faktiskt 

används i politiska syften samt huruvida sociala medier är ett effektivt politiskt och 

demokratiskt verktyg (Dahlgren 2013:51).  
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Dahlgren (2009, 2013) och Rosanvallon (2010) menar att trots att medieteknologiska 

förutsättningar innebär nya spelregler för politisk aktivism och på vilket sätt demokratiska 

samtal förs bör dessa inte ses som en förutsättning för varken politiskt engagemang eller 

mobilisering. Det är möjligt att både aktivera sig politiskt eller mobilisera i ett politiskt syfte 

även utan internet och digitala kanaler, däremot visar ett initiativ som Reklamera att sociala 

medier har stora fördelar samt bidrar med nya möjligheter i dessa sammanhang. Medierad 

mobilisering, användningen av internet och digitala medier i mobiliserande syften, innebär en 

möjlighet att komma ifrån exempelvis de tids- och rumsmässiga liksom kulturella eller 

informationsmässiga begränsningar som ”konventionell mobilisering” innebär (Lievrouw 

2011: 176). Användningen av internet och sociala medier i Reklamera bidrar 

med  möjligheter att på ett mer flexibelt, inkluderande och effektivt sätt än tidigare mobilisera 

i syftet att åstadkomma politisk förändring. Hashtagen #reklamera är ett tydligt exempel på 

detta. 

 

4.11 Nya förutsättningar för det offentliga samtalet 

4.11.1 Privat och offentligt 

Habermas (2003) undersöker vilken plats och roll det offentliga har i samhället och hur detta 

har förändrats över tid. Viktigt för en diskussion gällande offentlighetens roll är en förståelse 

för distinktionen mellan begreppen ”offentligt” och ”privat”; två begrepp som Habermas 

menar både finns levande i vårt medvetande och samtidigt är företeelser i vår samhälleliga 

verklighet, det vill säga att de uttrycker faktiska förhållanden i vårt samhälle (Habermas 2003: 

i-ii). Idag ser vi en annan typ av offentlighet än den Habermas (2003) beskrev och ett flertal 

forskare har utvecklat och förnyat hans resonemang vad gäller offentlighetens plats och roll i 

samhället, bland annat Dahlgren (2009, 2013), Rosanvallon (2010) samt Coleman och 

Blumler (2009).  Mycket av det vi idag betraktar som offentligt betraktades tidigare som 

privat och många av de frågor som tidigare präglade och förhandlades inom den privata sfären 

har tagits ut i det offentliga för allmän diskussion. Dahlgren beskriver hur den 

medieteknologiska utvecklingen idag leder till att gränsen mellan den offentliga och den 

privata sfären suddas ut. Det privata spiller över till andra sfärer i och med detta (Dahlgren 

2013:38). Coleman och Blumler menar, liksom tidigare nämnt i uppsatsen, att internet kan 

fungera som både arena och verktyg för att fylla gapet mellan den offentliga makten och 
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folket (Coleman & Blumler 2009: 117, 170). Reklamera är något som fyller ett gap mellan det 

som vi idag betraktar som den offentliga och privata sfären; mellan folket och de folkvalda. 

 

4.11.2 Reklameras roll i det offentliga samtalet 

Den medieteknologiska utvecklingen innebär nya förutsättningar och spelregler för det 

demokratiska samtalet. En rad faktorer har betydelse för både demokratin och det politiska 

deltagandet. Reklamera, och andra initiativ likt detta, är exempel på en ny typ av 

medborgerligt engagemang som påverkar det offentliga samtalet genom att ifrågasätta, 

kommentera, utmana och influera det offentliga samtalet till stor del via sociala medier. 

Sveriges Kvinnolobby bjuder, via Reklamera, in medborgare till deltagande i det offentliga 

samtalet. 

 

Media är en faktor som är av särskild betydelse vad gäller demokrati och det politiska 

deltagandet i dagens samhälle. Enligt teorin om agenda-setting har media, och framförallt de 

traditionella massmedierna, en avgörande betydelse för vad som tas upp i det offentliga 

samtalet och hur detta representeras. Genom att lyfta vissa frågor och ge olika frågor olika 

mycket utrymme kan massmedierna i hög utsträckning påverka vad människor anser viktigt 

och ej. Enligt teorin bestäms en frågas relevans utifrån hur det skrivs och talas om den i 

media, samt med vilken frekvens detta görs (McCombs & Shaw 1972). På samma sätt som 

utvecklingen av traditionell massmedia formade teorin om agenda-setting kan den 

medieteknologiska utvecklingen vi ser idag ha potential att förändra vad agenda-setting är och 

innebär. Utvecklingen har lett till att internet och de sociala medierna idag också är av stor 

vikt när det kommer till att bestämma den offentliga dagordningen, och därmed även 

formandet av det offentliga samtalet (Boynton & Richardson 2016). Sveriges Kvinnolobby är, 

genom Reklamera, en del i formandet av dagordningen och det offentliga samtalet. I ett inlägg 

på sin Instagram skriver Reklamera: 

 

Reklamera är ett initiativ som syftar till att lyfta diskussionen och agera mot 

könsdiskriminerande reklam. Hjälp oss att säga ifrån när reklam är sexistisk - ju fler vi är 

som reagerar, desto större genomslagskraft och spridning! (Instagram, Reklamera, 24 

oktober 2013) 

 

Kampanjen lyfter frågor kring könsdiskriminerande reklam, sexism, jämställdhet och 

feminism och bidrar således till att öka relevansen kring frågor som dessa genom Reklamera 

och dess närvaro i media. Man uppmanar till reaktion och agerande, ju fler som gillar, delar 
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och använder sig av kampanjens hashtag #reklamera, desto större spridning och synlighet får 

kampanjen i sociala medier. 

 

Habermas (2003) resonemang kan sägas ha lagt grund för samtalsdemokratin med idén att det 

offentliga samtalet är en grundförutsättning för ett gott samhälle. Rosanvallon (2010) 

beskriver det offentliga samtalet som avgörande för hur samhället på ett gemensamt sätt ska 

ordnas (Rosanvallon 2010: 238). Även Coleman och Blumler (2009) beskriver vikten av ett 

offentligt samtal. I en demokrati måste politiska beslut debatteras på ett rättvist sätt, det är så 

de bästa besluten nås och samhället utvecklas menar de (Coleman & Blumler 2009: 17). Detta 

är utgångspunkterna för den deliberativa demokratin. Den deliberativa demokratin betonar 

vikten av det offentliga, demokratiska samtalet. Öppna diskussioner om angelägenheter som 

påverkar allmänheten på lokal, nationell och global nivå är en viktig aspekt av den 

deliberativa demokratin. Politikens utformning och beslutsfattande kan dra nytta av så kallad 

offentlig överläggning. Det måste finnas en pågående diskussion mellan medborgarna och 

politiska representanter. Medborgare måste således anstränga sig för att influera och påverka 

politiska representanter i det politiska beslutsfattandet, enligt den deliberativa demokratins 

grundprinciper (Coleman & Blumler 2009: 17-18). Reklamera, och initiativ likt detta, fyller 

en viktig demokratisk funktion då kampanjen ämnar föra ett samtal och en diskussion kring 

könsdiskriminerande reklam och verkar som en påtryckande och ifrågasättande kraft mot 

politiska representanter och beslutsfattare. Rosanvallon beskriver det offentliga samtalet som 

en viktig demokratisk grundpelare. Det är i den deliberativa aktiviteten, i samtalet och 

överläggningen, som reglerna för hur samhället ska konstitueras bestäms. (Rosanvallon 2010: 

238). Den deliberativa aspekten av demokratin kan sägas ha en  en central roll vad gäller 

legitimerande av makten. För att makt ska uppfattas som legitim krävs att denna ifrågasätts 

och utmanas genom just diskussioner och samtal (Rosanvallon, 2010: 241). Kampanjen 

skapades som en reaktion på det missnöje och den frustration många, främst unga tjejer, i 

dagens samhälle kände. Sveriges Kvinnolobby tog således vara på en opinion och redan 

existerande åsikter när de skapade Reklamera (Dahlin 2016). Sociala medier erbjuder en 

kanal för genomströmning av idéer och åsikter från allmänheten, i kontrast till den strömning 

av idéer och åsikter som ofta sker från samhällets elit till allmänheten. Något som Boynton 

och Richardson (2016) beskriver som en utveckling från top-down till bottom-up. Ideér och 

åsikter som härstammar från allmänheten, och inte traditionell massmedia, blir en allt 

viktigare faktor i formandet av det offentliga samtalet (Boynton & Richardson 2016). 

 



30 
 

Coleman och Blumler (2009) lyfter det faktum att det finns invändningar mot den deliberativa 

demokratin. Kritiker menar att förespråkare för den deliberativa demokratin har en övertro på 

det offentliga samtalets roll i den moderna demokratin. Två för oss väsentliga invändningar 

mot samtalsdemokratins ideal handlar om de tids- och rumsmässiga krav samt kunskapskrav 

som denna typ av demokrati ställer. Grundidén för den deliberativa demokratin handlar om 

det offentliga samtalet som en grundförutsättning för ett gott samhälle, men de tids- och 

rumsmässiga barriärer som finns begränsar dock möjligheten för majoriteten av medborgarna 

att vara en del i detta. Vad gäller de kunskapsmässiga krav som denna typ av demokrati ställer 

handlar invändningarna om att dessa krav utesluter en stor grupp människor ur det offentliga 

samtalet på grund av att de inte har kunskap nog att delta i debatten (Coleman & Blumler 

2009: 19-23, 27-28). Dahlgren (2009) menar, som tidigare nämnt, att individens 

samhällsengagemang och deltagande i det offentliga samtalet påverkas i stor utsträckning av 

dennes kunskap kring samhället. Det offentliga samtalets utformning, och därmed de krav 

som den deliberativa demokraimodellen ställer, kan sägas ha förändrats i och med 

medielandskapets förändring. Kraven på kunskap finns i stor utsträckning kvar, men 

möjligheten att förse sig själv med information har underlättats tack vare internets framväxt. 

Vad gäller de tids- och rumsmässiga barriärer Coleman och Blumler lyfter fram som kritik 

mot samtalsdemokratin är dessa inte relevanta idag då vi, i och med internet och den 

medieteknologiska utvecklingen, inte längre är begränsade till tid och rum för att kunna delta 

i det offentliga samtalet. 

 

Reklamera är en möjlighet för medborgare att göra sin röst hörd i demokratiska frågor såsom 

frågor rörande jämställdhet och diskriminering. Den deliberativa demokratin bygger på ett 

pågående samtal medborgare emellan, samt mellan medborgare och beslutsfattare, och för att 

detta samtal ska vara fruktbart måste åsikter stötas mot varandra. Det är viktigt att människor 

utsätts för andra åsikter än sina egna för att få en så sanningsenlig bild av samhället som 

möjligt. Reklamera är en kommunikativ plats som innebär just detta, en möjlighet för 

människor att utsättas för andra åsikter än sin egna. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på 

feministisk grund vilket därigenom genomsyrar all deras verksamhet, inklusive Reklamera. 

Sveriges Kvinnolobby skriver på sin hemsida: 
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Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla 

mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s 

Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action, samt EU:s verksamhet 

rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (Sveriges 

Kvinnolobby, om organisationen 2016). 

 

Förutom en tydlig ideologisk utgångspunkt utgår Sveriges Kvinnolobby från en tydlig 

definition gällande sexistisk reklam. De utgår från de kriterier Reklamombudsmannen 

grundar sin bedömning av könsdiskriminerande reklam på. Reklamombudsmannen skriver på 

sin hemsida: 

 

Könsdiskriminerande reklam prövas enligt följande kriterier: 

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

kränkande (objektifierande reklam). 

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer 

kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam). 

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för 

kvinnor eller män (Reklamombudsmannen, anmäl reklam, 2016). 

 

Meningsskiljaktigheter gällande vad som bör betraktas som sexistiskt reklam eller inte kan 

dels bero på att ens ideologiska ståndpunkter ser annorlunda ut, dels att betraktaren tolkar 

Sveriges Kvinnolobbys utgångspunkt för definition av sexism annorlunda. Problematiken 

ligger i tolkning och uppfattning av vad som är sexistisk reklam, snarare än att människor 

förespråkar sådan reklam. Följande är en kommentar på ett av Reklameras facebookinlägg. 

Inlägget berör en bad- och underklädesreklam av Calzedonia vilken friades av 

Reklamombudsmannen för att denna, trots sexistisk, anses ha en koppling till den 

marknadsförda produkten. Kommentaren lyder: ”Reklam för kvinnors underkläder och 

badkläder innehåller en kvinna iförda nämnda plagg? Åh, denna galenskap…” (Facebook, 

Reklamera, 6 september 2016). Personen ironiserar genom denna kommentar över att 

Reklamera anmält Calzedonias underklädesreklam till Reklamombudsmannen, och menar att 

på grund av att det är en reklam för kvinnors bad- och underkläder är det galenskap att den 

blivit anmäld för att vara sexistisk. Oavsett personens ideologiska utgångspunkt är det tydligt 

att dennes uppfattning om vad som är könsdiskriminerande reklam skiljer sig från Sveriges 

Kvinnolobbys. Kommentaren visar att Reklamera fungerar som ett forum för ifrågasättande 

diskussion och kunskapsutbyte.  
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4.11.3 Reklamera som kunskapsförmedlare 

I och med Reklameras tydliga definition av vad som bör betraktas som könsdiskriminerande 

reklam samt det faktum att de vilar på feministisk grund finns en risk att kampanjen uppfattas 

som ett färdigt åsiktspaket, en på förhand konstruerad opinion vilken vänder sig mot 

könsdiskriminerande reklam. Dock bör Reklamera snarare ses som något som fungerar 

kunskapsupplysande och bidrar till att sprida medvetenhet gällande frågor såsom sexism, 

stereotypa könsroller, jämställdhet och feminism. Som förmedlare av kunskap gällande dessa 

frågor kan Reklamera förstås som ett uttryck för vad Milner (2002) kallar civic literacy. 

 

Reklamera fungerar som förmedlare av kunskap till medborgarna, därigenom skapar 

kampanjen förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle vilket innebär en ökad vilja att delta i 

det politiska livet. Milner (2002) kallar förmåga att delta och verka för politisk förändring 

civic literacy (Milner 2002: 1-2). Även Dahlgren (2009) menar att individens 

samhällsengagemang och deltagande i det offentliga samtalet i stor utsträckning påverkas av 

dennes kunskap kring samhället. Engagemang förutsätter dels information och kunskap om 

samhället, dels kunskapen att göra något av denna kunskap; till exempel genom läs- och 

skrivkunnighet (Dahlgren 2009: 108-110). Kunskap är således avgörande för ett aktivt 

civilsamhälle, inom vilket Reklamera placeras. Milner menar att politiska institutioner och 

politik som främjar civic literacy kan bidra till ett mer informerat politiskt deltagande, vilket i 

sin tur kan leda till positiva socioekonomiska utfall (Milner 2002: 2). 

 

Kampanjen har ett tydligt budskap kring vad som är sexistisk reklam, varför detta är 

problematisk och arbetar inom tydliga ramar mot den. Vår tolkning av Reklamera är att 

grundtanken med kampanjen inte var att fungera som ett forum för diskussion kring 

definitionen av sexistisk reklam utan snarare att skapa medvetenhet och informera 

allmänheten om sexistisk reklam samt att fungera som en plattform för upplevelser och 

erfarenheter av denna. På sin hemsida skriver Sveriges Kvinnolobby: ”På kampanjsidan kan 

du också diskutera med andra om erfarenheter och upplevelser av sexistisk reklam” (Sveriges 

Kvinnolobby, Reklamera 2016). Dock ser vi, bland annat i kommentarsfält på Reklameras 

facebooksida, att det ofta uppstår diskussion och “förhandling” kring vad som är sexistisk 

reklam eller inte, samt  att folk ifrågasätter anmälningar som Sverige Kvinnolobby gjort till 

Reklamombudsmannen. Något som grundar sig i en annan syn på vad som är sexistisk reklam 

än den Sveriges Kvinnolobby har. Nedan följer två exempel som visar på just detta, hämtat ur 

kommentarsfältet på ett inlägg Reklamera publicerat på din facebooksida. I inlägget 
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beskriver  Reklamera att de anmält Swedish Stockings till Reklamombudsmannen på grund 

av en, enligt dem, sexistisk reklamkampanj: 

 

Person 1: “Dåligt! Detta kan jag bara inte hålla med om…. Vet ni ens vad  Swedish 

stockings arbetar för? Finns annat strympbyxa-varumärke som är så medvetna och 

hållbara med vad för typ av reklam de använder sig av. De arbetar hårt för att stärka 

kvinnor och deras position. Det ni gör med denna bilden är att fullständigt ta den ur sin 

kontext och gör rumpan till ett sexual objekt….som sagt detta håller jag inte med om.” 

Person 2: “Jag vet inget om Swedish Stockings. Vad arbetar de för? Och vad menar du att 

denna bilden visar? Alltså jag är genuint intresserad. För mig ser denna bilden ut som en 

bild på en väldigt smal rumpa, men jag är beredda att ändra min uppfattning.” 

Person 1: “Swedish Stockings är världens första miljövänliga strumpbyxa, som tillverkas 

av återvunnet nylon. De arbetar specifikt med att lyfta kvinnor och att stärka kvinnliga 

brands och chefer. De är också med i Twilfits kampanj om att alla kroppar är rätt 

kroppar…” 

Person 2: Tack för all information! Jag tycker inte att rumpan är för liten, utan smal, och 

följer man denna sidan så är det ganska ofta man ser just smala rumpor i fokus på reklam. 

Men om detta bara är en av många olika porträtt av kvinnor kanske det är helt ok. Jag är 

säker på att de gör kanonbra saker i övrigt.” (Facebook, Reklamera, 11 oktober 2016) 

Person 1: ”Fast den här bilden finns väl inget stärkande för kvinnor i? Helt vanlig 

sexistisk reklam. Gör det tydligt i så fall hur de jobbar för att stärka kvinnor.” 

Person 2: ”Det beror på hur man tolkar det och i vilken kontext bilden sätts i. Swedish 

Stockings arbetar ständigt för att stärka kvinnor samtidigt som de tillverkar och säljer 

strumpbyxor. Det reklamera som sätter den i ett sexistiskt kontext, inte Swedish 

Stockings.” 

Person 3: ”Verkar som de som inte har hört något om Swedish stockings ser detta som en 

sexistisk reklam. Medan de som har sett mer och vet mer om märket inte håller med. 

Kanske är det så att Swedish stockings gjort en liten tabbe med just denna bild med i 

övrigt är ett reko och mycket bra företag?” (Reklamera, Facebook, 11 oktober 2016) 

 

Utöver den pågående diskussion och “förhandling” om vad som är sexistisk reklam som 

utspelar sig i kommentarsfält på Reklameras facebooksida förekommer även diskussioner 

kring detta i traditionella massmedier. Bland annat i Omöjligt att undvika sexualiserade 

kroppar i T-banan (Carp 2016) samt Sveriges Annonsörer om sexistisk reklam: “Lagstiftning 

är inte rätt väg att gå” (Ericson 2016) samt Stockholm kan bli först i landet med förbud mot 
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sexistisk reklam (Törner 2016) vilket visar att frågor kring sexism och könsdiskriminerande 

reklam tar plats på den offentliga dagordningen och debatteras i svensk dagspress. Sveriges 

Kvinnolobby bidrar genom Reklamera till en mer allmän diskussion och är således en viktig 

aktör i formandet av det offentliga samtalet.  
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5 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att studera Reklamera som ett uttryck för en ny typ av 

medborgerligt engagemang. Genom detta vi vill bidra till en diskussion kring sociala mediers 

roll för det politiska deltagandet och medborgares möjligheter att delta i det demokratiska, 

offentliga samtalet. De frågeställningar vi utgått från i denna uppsats är: 

 

Hur kan Reklamera förstås som ett uttryck för nya former av medborgerligt engagemang och 

vad innebär dessa för det offentliga samtalet idag? Hur kan vi förstå sociala medier som arena 

och verktyg för en ny typ av medborgerligt engagemang? Hur tar mobiliseringen sig till 

uttryck i och genom kampanjen? Hur kan Reklamera förstås som en missnöjesyttring 

gentemot stereotypa representationer av kvinnor och män i offentliga utrymmen? 

 

Denna uppsats visar att politikens individualisering och en utveckling mot en ökad personlig 

autonomi, där människor tar politiken i egna händer, är något som starkt präglar Reklamera. 

Reklamera visar att människor inte har övergivit sitt politiska engagemang, som viss tidigare 

forskning tyder på, utan istället riktat sitt politiska fokus bortom den traditionella 

partipolitiken. Kampanjen är ett uttryck för ett politiskt engagemang där individer i hög 

utsträckning engagerar sig i en specifik fråga utifrån personliga intressen och identitet, 

exempelvis att man anser denna fråga viktig eller identifierar sig som kvinna och/eller att vara 

utsatt för diskriminering. Ett engagemang vilket är typiskt för vad som idag benämns som den 

alternativa politiken. Det greppbara och det som ligger nära är det som engagerar människor 

idag. Även om denna uppsats har ett avgränsat empiriskt område kan Reklamera ses som ett 

exempel bland många andra där sociala medier får en allt viktigare roll gällande det politiska 

engagemanget med utgångspunkt i personliga intressen och identitet. 

 

Reklamera och det engagemang som kampanjen består av är en kombination av både ett 

medborgerligt och ett politiskt engagemang samt ett uttryck för ett medborgerligt aktörskap. 

Oavsett vilken typ engagemang Reklamera består av, medborgerligt eller politiskt, är 

kampanjen en viktig kommunikativ plats för detta engagemang, en inkluderande inrättning 

där medborgare och politiska representanter kan interagera. Sveriges Kvinnolobby fungerar 

som en mellanhand mellan folket och de folkvalda och möjliggör interaktion och samtal 

mellan dessa. Reklamera fungerar således både som en arena och ett verktyg för det 

medborgerliga engagemanget. Kampanjen är ett bra exempel på hur sociala medier 
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framgångsrikt kan användas som ett politiskt och demokratiskt verktyg i syfte att verka för 

samhällelig förändring. Sociala medier bidrar med möjligheter att, på ett mer flexibelt, 

inkluderande och effektivt sätt än tidigare, mobilisera i syfte att åstadkomma politisk 

förändring. Genom att Reklamera möjliggör deltagande både i och via medierna ligger 

kampanjen och det engagemang som denna genererar således i gränslandet mellan 

medborgarjournalistik och deltagarjournalistik. Medias betydelse kommer till uttryck i 

Reklamera på två sätt. Dels genom att kampanjen är en reaktion mot något som formas av och 

i medierna, nämligen representationen av kvinnor i dagens reklam. Dels i Reklameras 

kampanjstrategi där Sveriges Kvinnolobby till en stor del använder sig av sociala medier i 

syfte att motverka sexistisk reklam. Reklamera visar hur sociala medier blivit ännu ett medel 

och en arena för medborgare att uttrycka sitt missnöje gentemot något, i detta fall 

könsdiskriminerande reklam och de samhälleliga strukturer som denna reklam är ett resultat 

av.   

 

Uppsatsen visar att Reklamera är en mobiliserande förändringskraft där medborgare sluter sig 

samman för att gemensamt motarbeta könsdiskriminerande reklam och verka för en 

lagförändring. Genom att betona ord som “vi” och “tillsammans” i sitt kampanjmaterial 

skapar Sveriges Kvinnolobby  en känsla av en kollektiv identitet i syfte att mobilisera fler och 

därigenom få större genomslagskraft. Den mobilisering som sker är i högsta grad medierad.  

 

Reklamera är en missnöjesyttring och en motdemokratisk handling gentemot 

könsdiskriminerande reklam. Kampanjen bör inte enbart ses som en reaktion gentemot 

politiska representanter utan även, och kanske framförallt, mot samhället och de orättvisa 

maktstrukturer som samhället formas av. Reklamera är präglat av de mer positiva aspekterna 

av motdemokrati så som Rosanvallon beskriver den. Kampanjen är en missnöjesyttring 

samtidigt som den kommer med tydliga förslag på förändring och lösningar, där känslan av 

missnöje fungerar som drivkraft och en mobiliserande förändringskraft. 

Reklamera, och liknande initiativ, är exempel på en ny typ av medborgerligt engagemang som 

påverkar det offentliga samtalet. Reklamera fungerar som förmedlare av kunskap till 

medborgarna och skapar därigenom förutsättningar för aktiva och medvetna medborgare. 

Reklamera har kommit att bli ett forum för debatt gällande frågor som rör sexism, 

könsdiskriminerande reklam, feminism och jämställdhet då det i kommentarsfält på 

Reklameras Facebook och Instagram ofta förekommer förhandlingar om vad som är sexistisk 

reklam och hur denna bör definieras, vilket bidrar till att öka medvetenheten hos allmänheten 
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gällande frågor som dessa. Sveriges Kvinnolobby hjälper, genom Reklamera och de 

diskussioner som pågår där, medborgare att betrakta reklam i offentliga utrymmen med 

feministiska ögon. Kampanjen ifrågasätter, kommenterar, utmanar och influerar det offentliga 

samtalet och formar den offentliga dagordningen, till stor del via sociala medier. Reklamera 

fyller en viktig demokratisk funktion  då kampanjen möjliggör ett samtal och en diskussion 

kring könsdiskriminerande reklam. Sveriges Kvinnolobby lyfter frågor kring 

könsdiskriminerande reklam, sexism, jämställdhet och feminism och bidrar således till att öka 

relevansen kring frågor som dessa genom dess närvaro i media. Då de genom kampanjen tar 

vara på en redan existerande opinion kommer diskussionen underifrån från allmänheten, 

snarare än från samhällets elit. 

 

Med denna uppsats vill vi visa på en mer generell utveckling som vi menar att Reklamera är 

ett exempel på. Det personliga, utomparlamentariska engagemang Reklamera är ett uttryck 

för, och som till stor del sker via sociala medier, tror vi är något vi kommer se mer av i 

framtiden. I sin verksamhetsberättelse för 2015 skriver Sveriges Kvinnolobby: 

 

Under 2015 har allmänheten fortsatt att visa sitt engagemang genom att tipsa oss om olika 

reklamer som de vill att vi anmäler. Det märks att det är en revolution mot sexistisk 

reklam på gång (Verksamhetsberättelse, Sveriges Kvinnolobby, 2015). 

 

Vidare forskning inom området bör med fördel ägna sig åt att lyfta fler exempel likt 

Reklamera, för en ökad förståelse för denna typ av engagemang och dess viktiga 

demokratiska funktion. 
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