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Svar på uppdrag från kommunfullmäktige att 
ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande 
och rasistiska annonser samt annonser om 
spel, lotteri och betting på stadens 
reklamplatser  
Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att ta 
fram riktlinjer för annonsering på stadens annonsplatser regler för 
könsdiskriminerande reklam samt ställa krav på att annonser inte får vara 
rasistiska (KF 2020-12-10 §33, punkt 2) för avslutat. 

 
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget att 

komplettera pågående utredning, om förändring av stadens riktlinjer för 
annonsering på stadens annonsplatser, med vilka juridiska möjligheter staden 
har att begränsa eller förbjuda reklam för spel- och betting. (KF 2022-09-15 
§19) för fullgjort. 

 

Sammanfattning 
Trafiknämnden fick den 10 december 2020 i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram 
en riktlinje som tydliggör kraven enlig ICC:s regler för könsdiskriminerande reklam samt 
ställa krav på att annonser inte får vara rasistiska. I september 2022 fick trafiknämnden i 
uppdrag att också komplettera pågående utredning med att undersöka vilka juridiska 
möjligheter staden har att begränsa och förbjuda reklam för spel- och betting.  

Som ett första steg i framtagande av riktlinjer har trafikkontoret utrett vilka juridiska 
möjligheter staden har att införa riktlinjerna samt reglera utifrån eventuella riktlinjer. 
Bedömningen är att en kommun har möjlighet att införa riktlinjer som går i linje med 
ICC:s regler. Däremot har staden ingen möjlighet att gå längre i bedömningen än vad 
ICC:s regler säger, eftersom det skulle innebära en inskränkning i yttrandefriheten som 
inte har stöd i lag. Det är dessutom juridiskt tveksamt om staden har möjlighet att 
tillämpa eventuella riktlinjer, det vill säga att en överträdelse får en konsekvens för 
annonsören. Trafikkontoret föreslår därför att en riktlinje inte tas fram eftersom den blir 
verkningslös och inte kommer att ge någon ytterligare effekt än vad branschens 
självreglering genom reklamombudsmannen idag redan ger. Uppdraget att ta fram en 
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riktlinje mot könsdiskriminerade och rasistisk reklam på stadens annonsplatser föreslås 
därför att avslutas.   

Gällande reklam för spel och betting har staden rent juridiskt ingen möjlighet att begränsa 
eller förbjuda sådan reklam, eftersom det skulle innebära en begränsning i den 
grundlagsskyddade yttrandefriheten som endast får inskränkas genom lag. Spelreklam är 
redan idag reglerat i marknadsföringslagen samt spellagen och att ytterligare begränsa 
eller förbjuda spelreklam innebär ett agerande som går utöver gällande lagstiftning. 
Uppdraget att se över den juridiska möjligheten att begränsa eller förbjuda reklam för 
spel, betting och lotteri förslås i och med detta tjänsteutlåtande som fullgjort.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det offentliga rummet ska vara inkluderande och till för alla. Reklam har påverkan både 
på samhällsnivå och individnivå. En begränsning av rasistisk och sexistisk reklam i det 
offentliga rummet bidrar till att motverka spridning och exponering av fördomsfulla och 
skadliga föreställningar samt stereotyper kring kroppsideal. Det bidrar också till att 
förebygga att rasistiska och sexistiska bilder normaliseras, framför allt hos barn och unga 
oavsett bakgrund. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv upprätthåller den 
könsdiskriminerande reklamen ojämnställda normer och maktordningar. 

Enligt folkhälsomyndigheten så är det svårt att påvisa spelreklamens direkta påverkan på 
spelproblem generellt i befolkningen. Däremot vet man att personer med spelproblem 
upplever att de påverkas negativt. Reklamen kan leda till återfall bland dem som har haft 
ett spelberoende eller att man spelar för mer pengar än planerat. En begränsning av 
reklam för spel- och betting skulle därför hjälpa individer med spelmissbruk samt 
motverka att spelande normaliseras.    
 

Bilagor 
1. Handling Kommunfullmäktige 2020 nr 82 
2. Protokollsutdrag KF 2020-12-10, §33 
3. Handling Kommunfullmäktige 2022 nr 146 
4. Protokollsutdrag KF 2022–09–15, § 19 
5. PM – Juridisk bedömning 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 att ge trafiknämnden i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för annonsering på stadens annonsplatser. Riktlinjen ska tydliggöra 
kraven enligt ICC:s regler för könsdiskriminerande reklam samt ställa krav på att 
annonser inte får vara rasistiska.  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2022 att ge trafiknämnden i uppdrag att, 
i samverkan med kommunstyrelsen komplettera pågående utredning (KF 2020-12-10 
§33, punkt 2) om förändring av stadens riktlinjer för annonsering på stadens 
annonsplatser mot spel-, lotteri- och bettingreklam. Utredningen ska innehålla vilka 
juridiska möjligheter staden har att begränsa eller förbjuda reklam för spel- och betting.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen som föranleder uppdraget att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och 
rasistiska annonser på stadens reklamplatser lyfts att det offentliga rummet ska kännas 
tryggt och tillgängligt för alla.  

Budskapet i reklam regleras av reklambranschens egna självregleringsorgan, 
Reklamombudsmannan. Motionärerna menar dock att sätta sin tilltro till näringslivets 
självsanering inte är tillräckligt för att komma åt problemet och menar att ett sätt för 
Göteborgs Stad att ta ansvar för bilder och budskap som sprids i det offentliga rummet är 
att införa riktlinjer för reklam på stadens annonstavlor 

I delårsrapport 1 2021 beskrev trafikkontoret hur uppdraget genomförs i två steg.  

• Steg 1: Staden kan idag genom markupplåtelse enbart styra placering och 
förekomst av reklamytor, inte innehållet. Ett första steg i uppdraget är därför att 
utreda på vilket sätt och med vilka verktyg staden rent juridiskt får och kan styra 
innehållet. 

• Steg 2:  Ta fram en riktlinje som behöver beskriva kriterier men också vilka 
kompetenser som ska finnas med vid en bedömning för att göra en rättssäker och 
god granskning av budskapet i reklamen.  

Trafikkontoret har under arbetets gång haft dialog med Malmö Stad som haft ett liknande 
uppdrag kring könsdiskriminerande reklam. Tillsammans tog vi kontakt med SKR och 
diskuterade lämpligheten att kommun avgör reklambudskap, om det ligger inom den 
kommunala kompetensen att göra den bedömningen samt på vilket sätt kommunen kan 
reglera reklambudskap vid upplåtelse av kommunens mark.  

I september 2022 kompletterades uppdraget av kommunfullmäktige med att se över vilka 
juridiska möjligheter staden har att begränsa eller förbjuda reklam för spel- och betting. I 
yrkandet menar man att i likhet med att det i Sverige inte är tillåtet eller strängt begränsat 
med reklam för andra beroendeframkallande produkter som alkohol och tobak, så är det 
också rimligt att även spelreklam ska ingå i nämndens pågående utredning gällande 
stadens reklamytor. För den kompletterande delen av pågående utredningen med fokus på 
spel-, lotteri- och bettingreklam har trafikkontoret samverkat och genomfört den juridiska 
bedömningen tillsammans med stadsledningskontoret.  
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har i tidigare remissvar på motion (KF, handling 2020 nr 82) bedömt att 
staden bör ta fram reglering i någon form för hantering av reklam med 
könsdiskriminerande och rasistiska inslag. Efter ytterligare utredning så finner 
trafikkontoret dock att en riktlinje kan tas fram men att den blir verkningslös. 
Bedömningen bygger på att en kommun har möjlighet att införa riktlinjer som går i linje 
med ICC:s regler men kommunen har ingen möjlighet att gå längre än så i sin 
bedömning, eftersom det skulle innebära en inskränkning i yttrandefriheten som inte har 
stöd i lag. Det är dessutom juridiskt tveksamt om kommunen har möjlighet att tillämpa 
eventuella riktlinjer, det vill säga att en överträdelse av riktlinjen får en konsekvens för 
annonsören. En riktlinje mot könsdiskriminerande och rasistisk reklam blir på så vis 
verkningslös.  

Gällande reklam för spel och betting har staden juridiskt ingen möjlighet att begränsa 
eller förbjuda sådan reklam, eftersom det skulle innebära en begränsning i den 
grundlagsskyddade yttrandefriheten som endast får inskränkas genom lag. Spelreklam är 
redan idag reglerat i marknadsföringslagen samt spellagen och att ytterligare begränsa 
eller förbjuda spelreklam innebär ett agerande som går utöver gällande lagstiftning.  

I följande text beskrivs hur annonsering på förvaltningens mark fungerar idag följt av en 
kortfattad juridisk bedömning. För en mer utförlig juridisk bedömning se bilaga 5.  

Hur reklam regleras idag 
Budskapet i reklam regleras av reklambranschens egna självregleringsorgan, 
Reklamombudsmannan. Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla 
reklam till reklamombudsmannen som prövar om reklamen strider mot Internationella 
Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). 
Beslutet publiceras sedan på reklamombudsmannen.org. Besluten är att ses som 
vägledande i vad som är god marknadsföringssed och annonsörer förväntas följa beslutet. 

Sedan reklamombudsmannen grundades 2009 har 117 beslut fattats angående 
utomhusreklam som anmälts för att vara könsdiskriminerande, av dessa var 60 beslut 
fällanden. Vad gäller utomhusreklam som anmälts för att vara diskriminerande mot 
etnicitet/nationalitet är färre ärenden prövade, sex beslut varav två fällanden. 

För att sätta upp reklam på offentlig plats krävs tillstånd för själva anläggningen enligt 
ordningslagen. I Göteborg är det annonsyta-aktörer så som JCDecaux, Clear Chanel och 
Västtrafik som har tillstånd för den här typen av anläggningar. Dessa företag är i sig inte 
ansvariga för innehållet i själva reklamen men ställer ofta krav på sina kunder att allt 
material ska granskas utifrån etiska riktlinjer innan de sätts upp på annonsplatserna.   

Juridisk bedömning  
Reklam och yttrandefrihet 
Bestämmelser om yttrandefrihet finns i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och i 
yttrandefrihetsgrundlagen. Det framgår av dessa grundlagar att yttrandefriheten får 
begränsas under vissa förutsättningar. Begränsningar ska då motiveras och regleras 
genom lag. 

Reglering som tar sikte på att begränsa reklam med visst innehåll eller budskap innebär 
en begränsning av yttrandefriheten.  
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Begränsning av spelreklam strider mot yttrandefriheten 
Området för spelreklam är reglerat i marknadsföringslagen och spellagen och får antas 
vara de begränsningar som lagstiftaren har ansett vara motiverade. Att ytterligera 
begränsa eller förbjuda spelreklamen innebär ett agerande som går utöver vad som gäller 
enligt gällande lag. Att gå längre än vad som gäller enligt gällande lag i fall som handlar 
om begränsning av yttrandefriheten, är sannolikt i strid med grundlagen. 
 
Bestämmelserna i spellagen om spelreklam är under utredning i riksdagen och ett förslag 
med skärpningar ligger för beredning under hösten 2022 hos kulturutskottet.  
 
Möjligt att införa riktlinjer angående könsdiskriminerande och rasistisk reklam 
som hänvisar till ICC:s regler 
För könsdiskriminerande reklam finns ingen specifik lagstiftning utan reglering sker 
genom marknadsföringslagen där allmänt krav ställs på att marknadsföring ska stämma 
överens med god marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed avses främst 
Internationella handelskammarens, ICC, grundregler för reklam, men även andra 
uppförande- och branschkoder. ICC:s regler säger att: ”marknadskommunikationen inte 
får ge upphov till eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådant som 
hänför sig till etnisk eller nationell härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning 
eller sexuell läggning”. Detta innefattar även rasistisk reklam som likt 
könsdiskriminerande reklam inte täcks av en särskild lag. Vidare kan rasistisk reklam 
utgöra hets mot folkgrupp, vilket är ett brott enligt svensk lag.  

Detta innebär att en riktlinje som framhåller att Göteborgs Stad inte vill se 
könsdiskriminerande och rasistisk reklam på allmän plats rent juridiskt bedöms ligga i 
linje med vad som redan gäller som krav på marknadsföring. Det är därför inte ett 
problem från yttrandefrihetsaspekten på det sätt som ett förbud mot spelreklam skulle 
vara. Däremot har staden ingen möjlighet att gå längre i bedömningen än vad ICC:s regler 
säger.  

Problematiskt att reglera  
Rent lagligt och principiellt finns alltså inga hinder mot att införa riktlinjer som går i linje 
med ICC:s regler. För att riktlinjen däremot ska få effekt krävs möjligheten att tillämpa 
riktlinjen, det vill säga att en överträdelse utifrån riktlinjen får en konsekvens. Detta är 
juridiskt problematiskt och tveksamt.  

Hinder för att reglera innehållet i reklam finns både enligt ordningslagen och i 
tillämpningen av ett eventuellt avtal. Anledningarna till detta beskrivs nedan.  

Ordningslagen  
Den som vill använda en offentlig plats för uppförande av reklamanläggningar behöver 
ett tillstånd av Polismyndigheten. Ett sådant tillstånd är ett myndighetsbeslut som reglerar 
användningen av offentlig plats. Kommunen är remissinstans vid hantering av 
ansökningar om upplåtelse av offentlig plats och har möjlighet att ställa upp villkor för att 
tillgodose vissa i lagen angivna intressen som kommunen kan ha i fråga om skötsel, 
markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Kommunen får inte ställa upp villkor om 
sådant som redan följer av lag eller annan författning. Mot bakgrund av detta så bedömer 
trafikkontoret att det inom ramen för ordningslagen inte är möjligt att ställa upp villkor 
som tar sikte på innehållet i reklam. Däremot kan en kommun genom det veto som 
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kommuner har vid ansökningar att använda offentlig plats hindra att tillstånd ges för 
själva reklamanläggningen och på så vis begränsa all reklam på offentlig plats.  

Det är heller inte möjligt att reglera innehåll i reklam genom lokala ordningsföreskrifter 
som en kommun kan anta med stöd av ordningslagen. Sådana föreskrifter får en kommun 
bara meddela för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifter 
kring reklambudskap kan inte betraktas som en ordningsfråga.  

Tillämpning av avtal  
En del av reklamen i det offentliga rummet i Göteborgs Stad finns på annan plats än på 
offentlig plats. Det finns bland annat reklam utanpå och ombord på kollektivtrafiken samt 
reklam på kvartersmark som inte ägs av staden. 

När det är fråga om mark som kommunen upplåter på civilrättslig grund finns det 
betydligt större möjligheter att genom nyttjanderättsavtal ställa villkor om skyldighet att 
inom en viss tid ta ned reklambudskap som kommunen bedömer strida mot till exempel 
kommunens riktlinjer. Det är dock svårt och kräver rätt kompetens för att göra 
bedömningar om vilka reklambudskap som strider mot riktlinjerna.  

Eftersom en övervägande del av stadens annonsplatser upplåts genom enbart 
Polismyndighetens beslut så skulle en reglering i nyttjanderättsavtal få en begränsad 
effekt.  

Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis är trafikkontorets bedömning att en riktlinje för könsdiskriminerande 
reklam är möjlig att ta fram men juridiskt finns inga verktyg för att tillämpa eventuella 
riktlinjer. Trafikkontoret föreslår därför att en riktlinje inte tas fram eftersom den blir 
verkningslös och inte kommer ge någon ytterligare effekt än vad branschens 
självreglering genom reklamombudsmannen idag redan ger. Uppdraget att ta fram en 
riktlinje mot könsdiskriminerade och rasistisk reklam på stadens annonsplatser föreslås 
därför att avslutas.   

Gällande reklam för spel och betting har staden rent juridisk ingen möjlighet att begränsa 
eller förbjuda sådan reklam. Detta beror på att det inte är tillåtet att ytterligare begränsa 
något som redan begränsas i gällande lagstiftning. Uppdraget att se över den juridiska 
möjligheten att begränsa eller förbjuda reklam för spel, betting och lotteri förslås i och 
med detta tjänsteutlåtande som fullgjort.  

 
 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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