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Inledning 
 

1   

 

1 INLEDNING 
 

Inledningskapitlet syftar till att introducera läsaren i ämnet och ge en bild 
av hur debatten ser ut idag. Avsikten är att placera undersökningen i sitt 
sammanhang och visa såväl teoretisk som empirisk relevans. Därefter 
diskuteras problemställning och undersökningens syfte. 

 

1.1 Undersökningens aktualitet och relevans 

Mängden information ökar i samhället, och det handlar om att bli sedd 
bland otalet andra företag som pockar på konsumentens uppmärksamhet. 
Att utforma reklam på ett sätt som fångar massans vakenhet gör att 
marknadsförare ideligen tvingas att ta till nya metoder. Tekniker är under 
ständig utveckling och förfining för att uttryckssätten ska nå en optimal 
kontakt med mottagaren av budskapet. (Carlsson & Koppfeldt, 2003) Ju 
fler kommunikationskanaler medierna har till sitt förfogande desto svårare 
är det för det enskilda företaget att göra sig hört. Dessutom medför det 
ökade informationstrycket att människor får allt svårare att selektera bland 
budskapen. (Holmqvist & Helderyd, 2002)  

Attityd och stil spelar en allt större roll i kommunikationsprocessen, och 
varumärket har fått större betydelse. Marknadskommunikatörer ser till att 
varumärket snarare förknippas med den livsstil reklamen förmedlar än de 
produkter eller tjänster som företaget säljer. Undersökningar visar att 
dagens konsumenter i många fall väljer varumärken som kommunicerar 
värderingar som delas av dem och som de vill förknippas med. (Ringman, 
2001)  
 
Genom att visa ett samhällsengagemang kan företaget förmedla och 
framkalla positiva känslor och värderingar som i sin tur associeras med 
varumärket. I näringslivet är dessa tankegångar på frammarsch, och insikt 
har nåtts i att det inte är fråga om att överge lönsamhetsplaner eller att offra 
en affärsmodell. Det handlar inte heller om att göra avkall på effektiv 
verksamhet. Företagen har i stor utsträckning insett att lönsamheten snarare 
står och faller med ett nedsmutsat varumärke och av massmedia 
uppmärksammade missförhållanden. Många företag ägnar sig idag åt 
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engagemang av olika slag, men orimligt få kommunicerar det. Detta kan 
ställas emot att undersökningar genomförda av FörebildsFöretaget som 
visar att hela åttio procent av svenska folket vill att företagen visar sitt 
engagemang offentligt. (Larhed, 2001)  

I takt med att företag i allt större utsträckning funderar på och agerar efter 
etiska ställningstaganden har även de trendkänsliga reklambyråerna tagit 
dessa etikresonemang till sig, åtminstone på samtalsnivå. (Larhed, 2001) 
Huruvida reklamföretag har ett samhällsansvar eller inte råder det delade 
meningar om. Vissa menar att byråerna har ett ansvar för de värderingar 
som kommuniceras, även om det i många fall är svårt att avgöra hur långt 
detta ansvar sträcker sig. (www.resume.se, 2004-03-21) I första hand är det 
bakomliggande företag som bär största ansvaret för reklamens budskap, 
men en undersökning från Förebildsföretaget visar att hälften av alla 
svenskar skuldbelägger reklambyråerna. (www.ad.se, Nyhetsbyrån FLT, 
2004-05-22) 

Olika tongångar har ljudit under tidevarvets gång om huruvida företag har 
ansvar för samhällsutvecklingen. Kritiker till företagens sociala ansvar 
anser att företagens försök att utveckla samhället endast handlar om att 
skaffa billiga PR-poäng, och att företag i själva verket endast existerar i 
ekonomiska syften. Detta dementeras av förespråkare för samhällsansvar i 
näringslivet. (www.lulea.se, 2004-01-28) Under sextio- och sjuttiotalet 
upprördes samhällsgrupper av frånvaro av samhällsansvar från företagens 
sida, och det hela kulminerade då Milton Friedman tilldelades Nobelpriset i 
ekonomi år 1976. Hans uppfattning var att företag ska ägna sig åt att tjäna 
pengar: 

”The business of business is business”1 

Friedman proklamerade att företag existerar allena för ägarna, och påstod 
att företaget stjäl från dem då andra intressenter tillgodoses. Ekonomen 
satte likhetstecken mellan begreppen aktieägare och intressent, vilket i 
många sammanhang anses kontroversiellt. (Brytting, 1998) 
Intressentmodellen växte fram under sextiotalet som ett svar på det 
omvärldstryck som riktades mot företagen. Under denna tidsepok 
ifrågasatte vänsterrörelsen marknadsekonomin som systematisering av 
samhället. Situationen är i dagsläget en annan och det finns få som 
förespråkar planekonomi som den ultimata lösningen för att minska 

                                                 
1  Brytting 1998:16 
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företagsledningarnas makt. Idag är det den snabba utvecklingstakten 
snarare än systemet som sådant som ifrågasätts. Nationalekonomen Adam 
Smith underströk sambandet mellan etik och ekonomi, men hans tankar om 
affärsutövare kvarstod som låga. Att företag har svårt att nå samhällelig 
acceptans är för många ett vedertaget dilemma, men detta är inget nytt 
faktum. (www.ad.se, Affärsvärlden, 2004-02-17) 

Filip Nilsson på reklambyrån Forsman & Bodenfors (www.ad.se, Resumé, 
2004-05-19) menar att reklammakare precis som andra medier har ett 
ansvar för det byråer gör. Nilsson är av uppfattningen att även om 
intellektet förstår att något är ironi kan ändå maggropskänslan säga ifrån.  
Flera tillfrågade reklammakare i artikeln menar att reklambyråer har ett 
ansvar, eftersom reklam är ett kraftfullt verktyg där det är lätt att trampa 
snett. Angående ironi och satir är det inte säkert att barn, eller vuxna heller 
för den delen, förstår att det handlar om det. Detta kräver en tydlighet av 
reklambyråerna, menar de. Dessa resonemang tyder på att reklamvärlden 
inte är helt främmande inför dessa frågor, även om Reklamförbundets VD 
Anna Serner inte är säker på att det är reklambyråerna som ska gå i 
bräschen för etikdebatten (www.ad.se, Vision, 2004-05-18). 
Reklamförbundet har dessutom gått ur Marknadsetiska rådet, ett organ med 
uppgift att reglera reklamens etiska nivå i Sverige, vilket signalerar att 
reklamkreatörer är ointresserad av etiska frågor. (www.resume.se, Resumé, 
2004-04-28). Detta poängterar ytterligare undersökningens aktualitet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

En reklambyrå är ett relativt anonymt företag, då det sällan direkt framgår 
vem som är upphovsman till reklamen. Detta gör att den enskilda 
reklambyrån inte omedelbart utsätts för den press som många andra företag 
idag måste ta hänsyn till. Om detta ställs i relation med samhällsansvar i 
generell mening hamnar vi i en paradoxliknande situation, då 
samhällsansvar i många fall går ut på att exponera det ansvarstagande 
företaget. Sveriges befolkning har dessutom förhållandevis lågt förtroende 
för reklammakare (www.v-a.se, 2004-02-19). Detta torde försvåra 
byråernas trovärdighet i samhällssammanhang eftersom socialt ansvar i stor 
utsträckning handlar om förtroende. Vidare har det i en undersökning 
framkommit att reklambranschen i det stora hela inte tar tillräckligt ansvar 
gentemot omvärlden i moraliska och etiska frågor. Tilliten till reklambyråer 
är bristfällig, och i vissa fall tänker byråerna inte på kundens bästa utan 
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handlar efter vad som verkar bäst för stunden, vilket framkallar ett 
kortsiktigt perspektiv. (Rydergren, 2002)  

Enligt Resumé (www.ad.se, 2004-03-12) består byråernas ansvar i att 
tillvarata kundernas intressen i samhället och att samtidigt producera 
effektiv reklam. En vd för en reklambyrå som har ”svartlistats” av kunder 
för att producera oetisk reklam menar att byrån inte ska ha en egen roll och 
vara större än kunden, utan att den ska vara en diskret aktör (www.ad.se,  
Vision, 2004-05-18) Vår uppfattning är att reklambyråer rimligtvis har 
kunskap om reklam och har i sitt samarbete med uppdragsgivare inflytande 
på reklamens utformning. Dessutom anser vi att byrån har vetskap om hur 
människors attityder och inställningar kan påverkas. Reklambyråerna kan 
därmed påverka riktningen på utvecklingen i samhället då reklam i allt 
större utsträckning förmedlar värderingar och attityder i reklamen till 
konsumenterna, och därmed formar samhället i någon mening. 
Konsumentforskaren, Visa Heinonen, upptäckte att reklamen hänger nära 
samman med samhällets, och i synnerhet konsumentsamhällets, utveckling 
(www.ad.se, Hufvudstadsbladet, 2004-05-22 ).  

Vem är det då som bestämmer vad vi ska tycka? Argumentet att 
reklambyrån bara är budbärare och inte avsändare räcker inte långt idag 
(Grahn Brikell, 2001). Reklambyråer har i alla tider gömt sig bakom 
påståendet att de bara speglar samhället och undviker således rampljuset 
(www.ad.se, Vision, 2004-05-22). Reklamföretagen kan inte avsäga sig allt 
ansvar genom att hänvisa till uppdragsgivarens skyldighet att ifrågasätta 
vad som når samhällsmedborgarna. Är det reklambranschens uppgift att se 
till att deras kunder handlar etiskt och moraliskt? Hur långt sträcker sig 
ansvaret, om det nu finns något? Undersökningar visar att det lönar sig för 
företag i allmänhet att ägna sig åt socialt ansvarstagande, och vår 
uppfattning är att det sannolikt även gäller reklambyråer då de bedriver 
verksamhet och således kvalificerar sig under begreppet ”företag”.  

Reklamens genomslagskraft på samhällsutvecklingen kan debatteras ur 
flera synvinklar. Enligt ett djärvt resonemang påpekas att reklamen har 
blivit en informationskälla i dagens samhälle och att reklamen nått en hög 
informativ status. (www.ad.se, Resumé, 2004-03-12) Resonemang som 
dessa visar på att reklamen och dess upphovsmän inte är isolerade delar i 
samhället och att en stor påverkanskraft ligger häri. 
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Etikdiskussionen som behandlar företagens roll i samhället blossar upp i 
flera forum, och reklamens påverkan på samhället är ett ständigt 
återkommande debattämne. Företagens samhällsansvar har historiskt sett 
ivrigt debatterats, men nu verkar det vara en trend som är här för att stanna. 
Finns ett ansvar för reklambyråer, och om det gör det, hur ter det sig? Såväl 
debatten om reklamens inverkan på samhällsutvecklingen som ett ökat 
tryck på företag att ta ett ansvar för samhället sätter press på landets 
reklambyråer.  

Alltfler företag arbetar med etik och ställer genom policys stora krav på 
sina leverantörer. Detta kan innebära en försämring i affärsverksamheten 
för reklambyråerna om de inte når upp till uppdragsgivarnas etikkrav. 
(www.ad.se, 2004-02-17) Med denna utgångspunkt är det enligt vår 
uppfattning på sin plats med en uppsats som lyfter fram och diskuterar 
reklambyråers samhällsansvar. 

 

1.3 Syfte  
 
Syftet är att förklara huruvida samhällsansvar är applicerbart på 
reklambyråer genom att redogöra för på vilket sätt reklambyråers 
förutsättningar begränsar respektive möjliggör ett socialt ansvarstagande.  

Vi har tagit hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur ser reklambyråer på samhällsansvar och hur står det i relation till 
teoretiska resonemang? 

• På vilket sätt begränsar reklambyråernas förutsättningar ett socialt 
ansvarstagande?  

• Vilka eventuella möjligheter medför reklambyråers förutsättningar 
till samhällsansvar?  

 

1.4 Avgränsningar 

Företags samhällsansvar kan diskuteras på många nivåer och i fråga om ett 
stort antal typer av företag. Vi kommer att undersöka problemet ur 
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reklambyråns perspektiv, och bortser därmed från hur andra aktörer som 
påverkas av en reklambyrås verksamhet hanterar problematiken.  

I fråga om teoretiskt perspektiv kommer vi att hålla oss inom 
företagsekonomins ramar: det vore annars enligt vår uppfattning fullt 
möjligt att undersöka ämnet ur exempelvis ett beteendevetenskapligt eller 
rakt igenom filosofiskt perspektiv.  

Troligtvis påverkar fler förutsättningar än de vi valt att ta upp en 
reklambyrås handlingsutrymme för samhällsansvar. Vi har valt att behandla 
de mest påtagliga aspekterna av reklambyråers förutsättningar, det vill säga 
reklamproduktion, kundsamarbete och lagar som reglerar verksamheten.  

 

1.5 Ämnets karaktär 

Många ämnen inom företagsekonomi kan i vissa sammanhang uppfattas 
som kontroversiella och därav kan en diskussion kring problematiken vara 
befogad. Det ämne vi valt behandlar frågor som är otydligt formulerade 
eller ur vissa synvinklar kan uppfattas som politiskt, men vi avser inte att 
göra denna uppsats till en ideologisk fråga. Företagens roll i samhället och 
etiska aspekter på företagande har kommit upp på dagordningen, och 
reklamen är synlig i oändligt många sammanhang. Vi kommer alltså att 
belysa samhällsfrågor i vår uppsats, och då ur ett företagsekonomiskt och 
etiskt perspektiv.  

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att samhällsvetenskap är ett socialt 
fenomen och att det sätts i ett sammanhang med politik och etik. 
Författarna menar att det här är svårt för forskaren att undvika att ta 
ställning för eller emot rådande samhällsförhållanden. Valet av frågor som 
ställs gynnar vissa samhällsgrupper och hur verkligheten beskrivs i 
undersökningen. Att vara medveten om forskningens politiska och 
ideologiska karaktärsdrag är något som vi tagit till oss i och med denna 
diskussion. 
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2 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 

Denna del av uppsatsen fungerar som en introduktion till efterföljande 
metodavsnitt. Härunder ges läsaren kännedom om vårt sätt att se på 
kunskap och hur vi som författare till uppsatsen ser på vår inverkan på 
resultatet. Dessutom sätts våra egna resonemang i relation till begrepp 
som positivism, hermeneutik samt induktion och deduktion. 

 

2.1 Vår inverkan på uppsatsen 

I traditionell mening har forskning ansetts bidra med objektiv och sann 
kunskap. En duglig bild av verkligheten och fakta uppnås här med hjälp av 
vetenskapliga metoder. Härifrån bedöms det möjligt att bygga teorier och 
generalisera slutsatser. Denna vetenskapssyn har mött kritik från flera håll 
då kunskapen anses oskiljaktig från dess skapare. Kritikerna mot den 
objektiva vetenskapssynen menar att data och fakta är konstruktioner eller 
ett resultat av forskarens tolkning, eftersom det är nödvändigt att på något 
sätt behandla intryck för att göra dem begripliga. (Alvesson & Sköldberg, 
1994)  

Alvesson och Sköldberg (1994) anser att i många metodböcker och 
liknande trivialiseras språkets och tolkningens betydelse i forskningen och 
därigenom förringas behovet av reflektion. Författarna definierar denna 
enligt dem kvalitetsavgörande reflektion som ”tolkning av tolkning”2, det 
vill säga en kritisk genomgång av egna tolkningar av insamlad empiri. 
Reflektionen grundas i forskarens person, den omgivning och de kulturella 
aspekter som alla inverkar på undersökningen genom forskaren. (Alvesson 
& Sköldberg, 1994)  

Att vi är medvetna om den problematik som finns gör oss benägna att 
redogöra för vår ståndpunkt. Den uppfattning vi båda delar är att det är 
omöjligt att genomföra en alltigenom objektiv undersökning, helt fristående 
från forskarens personliga inverkan. Vi är alltså medvetna om att vi trots att 
vi arbetat för att hålla oss objektiva vid insamlandet av data samt vid 
analysen av respondenternas svar har tolkat materialet efter egna 
förutsättningar. Resultatet som vi nått är influerade av att vi är ekonomer, 

                                                 
2 Alvesson & Sköldberg, 1994:12  
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vilket formar vårt sätt att reflektera och lösa problem. Eftersom uttryckssätt 
kan tolkas olika påverkas uppsatsen av vårt sätt att skriva, även om vår 
avsikt har varit att uttrycka oss så klart och tydligt som möjligt. Tidigare 
erfarenheter som vi tagit med oss från situationer både inom och utanför 
universitetets ramar har även de rimligtvis satt prägel på uppsatsen. Det 
ämne vi valt att undersöka har historiskt sett påverkats av trender, därmed 
tror vi även att undersökningens tidpunkt är av betydelse.  

 

2.2 Positivism och hermeneutik – vår kunskapssyn 

För att ställa våra egna resonemang och ställningstaganden i förhållande till 
vetenskapliga termer, är det poängfullt att först definiera dessa begrepp. 
Enligt positivismen är fakta och data något som existerar och forskarens 
uppgift är således ”bara” att samla in dessa och lägga fram dem på ett 
systematiskt sätt. (Alvesson & Sköldberg, 1994) I den positivistiska 
grundsynen finns en objektiv verklighet, vilket innebär en värderingsfri 
verklighet av faktamässig karaktär. Denna verklighet existerar oberoende 
av vem som studerar den. (Lundahl & Skärvad, 1999)  

Kritiker mot den positivistiska vetenskapssynen menar att verkligheten 
består av mer än det som är direkt observerbart. Dessa förespråkare av 
hermeneutiken menar att det finns bakomliggande faktorer och dolda 
mönster som styr de enligt positivisterna mätbara delarna av verkligheten. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) Hermeneutiker menar att enskilda fenomen 
endast förstås genom att se till dess sammanhang, vilket gör att tolkning 
och förståelse av texter utgör centrala delar (Kvale, 1997). Vidare präglas 
kunskapen av vem som gör tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi 
är, som ovan nämnt, införstådda med vår påverkan på resultatet då vi ser 
oss som en del i uppsatsarbetet. Kunskap skapas i och med vår tolkning. 

En av utvecklingarna inom hermeneutiken innebär att forskaren lever sig in 
i aktörens situation (empati). Poängen är att forskaren kombinerar denna 
empati och kunskapsmängd för att förstå aktören bättre än vad hon själv 
gör. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Detta resonemang är aktuellt då vi 
samlat in data i intervjuform. För att nå den kunskap som respondenterna 
besitter har vi dels läst in oss på ämnet för att få en grundförståelse för 
deras situation, och dels noggrant förberett intervjutillfällena.  
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Vi inser i enighet med dessa resonemang att vår uppfattning är väsentligt 
närmare den hermeneutiska skolan. Detta eftersom vi anser att 
uppsatsarbetet präglas av våra värderingar och erfarenheter som i sin tur 
påverkat resultatet och därmed även kunskapsbidraget. Vidare har vi 
använt oss av en kvalitativ metod, vilket är inriktat på tolkning och 
förståelse. Subjektiva tolkningar är något som positivismen tar avstånd från 
då fakta och värderingar måste åtskiljas (Lundahl & Skärvad, 1999). Trots 
vår strävan efter objektivitet anser vi oss inte värderingsfria i vår tolkning 
av intervjumaterial eller av teoretiska sammankopplingar eftersom vi 
omedvetet påverkas av våra förutsättningar och erfarenheter. Dessa, i viss 
mån subjektiva tolkningar, ligger till grund för uppsatsresultatet vilket gör 
att även resultatet är subjektivt i någon mening. 

 

2.3 Vår syn på relationen mellan empiri och teori 

Det är i dessa sammanhang brukligt att skilja mellan förklaringsmodellerna 
induktion och deduktion. En induktiv ansats utgår från empiri, det vill säga 
ifrån en mängd enskilda fall som tillsammans bildar ett generellt samband 
som anses utmynna i en allmän regel (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur empirin och utgör grund 
för det som studeras (Merriam, 1994). En deduktiv ansats däremot, utgår 
ifrån teoretiska begrepp. Enligt denna ansats är en generell regel 
applicerbar på ett enskilt fall. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Det är alltså 
fråga om att söka empiriskt stöd för teorin (Lundahl & Skärvad, 1999).   

I vårt fall har vi tagit utgångspunkt i de teoretiska resonemang som vi 
behandlat i referensramen och först därefter sökt stöd eller motbevis för 
dessa i praktiken. Utifrån ovanstående beskrivning av 
förklaringsmodellerna anser vi att vi närmar oss en deduktiv ansats. Vi vill 
ändå poängtera att vi varit öppna inför att revidera teorin vi utgått ifrån. 
Tack vare en användning av öppna frågor vid intervjutillfällena tillfördes 
viktiga aspekter för en reklambyrås verksamhet som vi valde att diskutera i 
teoriavsnittet. Emellertid är större delen av den teoretiska referensramen 
i ”ursprungsskick”.  Dessutom har vi använt teori och empiri i samspel i 
analysen, vilket varken gör vår ansats renodlat induktiv eller deduktiv. 
Sammanfattningsvis har vi en deduktiv ansats med induktiva inslag. 
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3 METOD 
 

Vid utvecklandet av vetenskaplig kunskap behövs vetenskapliga metoder. I 
detta avsnitt beskriver vi därför de metoder som vi har använt oss av i vårt 
uppsatsarbete samt hur vi praktiskt har gått tillväga.  

 

3.1 Anledning till att skriva ett metodavsnitt 

Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och integrera 
information eller data, och den resulterar i en speciell slutprodukt 
(forskningsresultaten). (Merriam, 1994) Metodavsnittet är enligt oss viktigt 
i två hänseenden. För det första ger det läsaren en bild av varför vi valt en 
viss metod, och för det andra är metodavsnittet viktigt för oss som 
författare att stödja senare vägval och resonemang på. Detta anser vi höja 
undersökningens vetenskapliga bidrag.  

 

3.2  Praktiskt tillvägagångssätt  

För att få en förståelse för den problematik som föreligger uppsatsen 
inledde vi vår resa mot insikt med att göra en omfattande litteraturstudie. 
Anledningen till detta var att ge såväl oss själva och så småningom även 
läsaren en bild av de ämnesområden och forskningsinriktningar som är 
aktuella för uppsatsens problemformulering. Till vår hjälp vid insamlandet 
av kunskap konsulterade vi Daniel Målberg som arbetar på 
FörebildsFöretaget i Stockholm (vars verksamhet specifikt fokuserar på 
företags samhällsansvar). Efter diskussionsmötet med Målberg har vi även 
haft kontakt via e-post. Efter litteraturstudien diskuterades och fastslogs 
uppsatsens problematik, syfte och perspektiv. Därefter utarbetades ett antal 
frågor. Så långt kommit bestämdes tillvägagångssätt för att nå målet att 
svara på syftet. Urvalet fastslogs, intervjufrågor utformades och 
reklambilder valdes i syfte att låta respondenterna resonera kring under 
intervjun. På vilka dessa grunder bilderna valdes ut presenteras närmare i 
empiriavsnittet (kapitel 8). Personliga intervjuer genomfördes med fyra 
reklambyråer. Vi båda uppsatsförfattare var närvarande och aktiva vid 
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intervjutillfällena. Det material som insamlades från dessa intervjuer låg 
sedan tillsammans med referensramen som grund för analysavsnittet.  

 

3.3 Vår ansats  

Härunder presenteras den ansats vi efter metodstudier och övervägande valt 
för att genomföra undersökningen.  

 

3.3.1 Antal undersökta aktörer 

Med en fallstudieansats menas en ingående beskrivning av ett enskilt fall 
som då utgör empirin. Om avsikten är att studera flera fall för att sedan 
jämföra dem är det fråga om en tvärsnittsansats. (Lekvall & Wahlbin, 
2001) I vårt fall handlar det om en mix av ovanstående, då vi undersöker ett 
litet antal (fyra) företag på djupet ur en viss synvinkel.  

Fallstudieansatser är att föredra i de fall där det är osäkert vad som är 
viktigt respektive oviktigt att undersöka. Detta är en möjlighet med 
fallstudieansats då det är möjligt att överraskas och upptäcka oväntade 
förhållanden. Anledningen till detta är att vid fallstudier får forskaren ofta 
god kontakt med det undersökta fallet, och en slags dialog utvecklas som 
medför att intervjuaren kan återkomma med kompletterande frågor och nya 
infallsvinklar. Detta är svårare då ett stort antal fall undersöks. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) Vi anser att vi når syftet på ett bättre sätt med ett mindre 
antal respondenter, då vi är intresserade av att veta hur människor resonerar 
på djupet och vad som är viktigt i vissa frågor. Vi tror inte att vi nått den 
insikten med ett större antal respondenter och därmed kortare intervjuer. 
 

3.3.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Inom samhällsvetenskapen finns huvudsakligen två metoder för insamling 
och bearbetning av information; den kvalitativa respektive kvantitativa 
metoden (Holme & Solvang, 1991). I en kvantitativ ansats gäller det att 
samla in fakta och studera statistiska samband. (Bell, 2000) Kvalitativa 
undersökningar kännetecknas av att data som samlas in inte på ett enkelt 
sätt kan beskrivas i sifferform (Lekvall & Wahlbin, 2001). Då forskaren 
anammat ett kvalitativt perspektiv ligger det i hans eller hennes intresse att 
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nå insikt och finna hur människor upplever omgivningen. (Bell, 2000) För 
att uppnå denna kunskap är det nödvändigt att tolka beteende, handlingar 
och val (Lundahl & Skärvad, 1999). Kvalitativ data kräver ofta personliga 
interaktioner eftersom den är av personlig karaktär (Maykut & Morehouse, 
1994).  

Vår undersökning syftar inte till att samla in och analysera data av 
kvantitativ karaktär, och vi ämnar inte heller att använda statistiska metoder 
för att analysera insamlat datamaterial. Däremot är vår avsikt att komma till 
insikt om reklambyråernas syn på det eventuella ansvar som är dem ålagt 
genom att i intervjuform ge representanter från dessa företag sin syn på 
saken. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang menar vi att vår 
undersökning är av kvalitativ karaktär.  

En av den kvalitativa forskningens starkaste karaktärsdrag är att 
frågeställningar för undersökningen utvecklas under forskandets gång (Ely, 
1993). Detta är något som vi kan hänföra till vår uppsats där det efter 
diskussion och seminarier har skett förändringar och justeringar i 
frågeställningarna. Detta stärker vidare vår tidigare argumentation om att 
vår uppsats har en kvalitativ karaktär.  

 

3.4 Primär– och sekundärdata 

För att grunda våra resonemang och vår analys på ett trovärdigt sätt har vi 
samlat både primär- och sekundärdata. Primärdata är information som 
består av material som utredaren själv samlar in (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med personer i ledande 
positioner på reklambyråer, samt en intervju av bollplankskaraktär med 
FörebildsFöretaget, ett konsultföretag med fokus på samhällsansvar. Vår 
önskan var att reklambyråns respondent skulle vara VD eftersom han eller 
hon som har det övergripande ansvaret för byråns verksamhet, eller 
projektledaren eftersom det är han eller hon som är talesman mellan 
kreatörerna och uppdragsgivarna (Alvesson & Köping, 1993). Detta 
lyckades vi med. Tanken med genomförda intervjuer är att få kännedom 
om attityder inför behov och utvecklande av samhällsansvar hos 
reklambyråer.  

Sekundärdata utgörs av redan tillgänglig information (Lekvall & Wahlbin, 
2001), vilket i vårt fall innefattar böcker, artiklar, tidigare akademiska 
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uppsatser, material publicerat på Internet samt företagsspecifikt material. 
Sekundärdata har vi använt i inledning av uppsatsen och i samband med 
vårt arbete med referensramen. Dessutom har en hel del sekundärt material 
såsom artiklar och böcker använts som inspirationskälla inför studien.  

 

3.5 Urval  

I fallstudier väljs ofta fallen ut efter vissa kriterier, vilket benämns 
bedömningsurval.  Det är här av vikt att tänka över och vara medveten om 
på vilka grunder kriterierna bestäms, i synnerhet då de är viktiga ur 
generaliseringssynpunkt. Kriterier kan innebära att undersökningsobjekten 
är extrema eller typiska i något hänseende, men även tillgängligheten torde 
spela en viss roll. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vi valde ut två reklambyråer 
i Linköping och två på en mindre ort. Byråerna valdes efter 
tillgänglighetskriterier.  

 

3.6 Intervjumetod 
 
Såväl intervjuare som respondent inverkar på intervjuns resultat:  

“The interview, in short, is an interactional process, and both 
interviewer and respondent contribute to the communication that results.”3 

Det kan låta som en självklarhet att respondentens uppgift är att 
representera sig själv utifrån sina personliga ståndpunkter. Jacobsen (1993) 
menar dock att detta är en illusion, eftersom intervjun är iscensatt och till 
stor del är beroende av intervjuaren och hur denne lyckas få respondenten 
att öppna sig. Vid intervjuer är total objektivitet något att eftersträva, och 
det är därför viktigt att vara medveten om sin position som intervjuare. Bell 
(2000) menar att det alltid finns en risk för att resultatet blir skevt vid 
intervjuer vilket beror på att intervjuaren i egenskap av människa kan 
påverka respondenten på ett sätt som inte var tänkt. Enligt vår uppfattning 
är det svårt att i vår situation genomföra hundraprocentigt objektiva 
intervjuer. Det finns en rad knep som vi före intervjutillfällena tittade på för 
att åtminstone göra ett seriöst försök att komma runt detta problem. Det 
gäller att vara medveten om att problemet finns och vara uppmärksam på 
                                                 
3 Kahn & Cannell, 1957:23 
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hur frågorna formuleras för att de inte ska uppfattas som ledande (Bell, 
2000).  

Vid samtliga intervjuer användes bandspelare och efter varje intervju 
skrevs dialogen ut ordagrant. Utskriften genomfördes så snart efter 
intervjun det var möjligt för att inte gå miste om värdefulla ”ohörbara” 
effekter såsom stämning, känslor och kroppsspråk. Vår uppfattning är att 
dessa aspekter annars lätt faller i glömska. 

De intervjuer som vi har genomfört har varit av varierande längd, från 90 
minuter till 120 minuter. Detta har haft olika orsaker, bland annat en 
dubbelbokning som förkortade en av intervjuerna. Efter varje intervju 
frågade vi om lov att få återkomma om eventuella kompletteringar eller 
klargöranden, vilket respondenterna samtyckte till. I tre av fallen har vi via 
e-post ställt kompletterande frågor och fått svar från intervjupersonerna på 
sånär som samtliga frågor. I vissa fall saknar vi resonemang från 
respondenterna, trots att vi gjort försök att nå dem. Där uppgifter saknas 
uppges det i empiriavsnittet vid aktuellt ämnesområde. 
  

3.6.1 Intervjuns utformning 

Ett vanligt sätt att klassificera intervjuer är att göra det utifrån vilken 
struktureringsgrad frågorna har. En strukturerad intervju kännetecknas av 
att frågorna är bestämda på förhand, och att de följer ett visst 
ordningsmönster. Vid låg eller ingen strukturering är frågorna och 
ordningsföljden av mindre betydelse. Istället för att ställa direkta frågor 
introduceras ett område för respondenten som samtalet ska hålla sig inom, 
och respondenten kan inom detta område själv bestämma vad denne anser 
relevant att ta upp. Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att spontana 
frågor som kommer upp efter hand ges utrymme. Vidare blir svaren ofta 
mer uttömmande och nyanserade. (Andersson, 1985; Lundahl & Skärvad, 
1999) Dock kräver den mindre strukturerade intervjuformen mer av 
intervjuaren då dynamiken och samspelet mellan intervjuare och 
respondent blir påtagligare. (Lantz, 1993)  

I vår uppsats har vi använt oss av bestämda ämnesområden med tillhörande 
frågor, vilka sedan har följs av spontana frågor för att förtydliga eller nå 
ytterligare information. Vi har använt oss av detta då vi ansåg att 
följdfrågor ofta krävdes för att vi skulle få en fullständig bild av situationen. 
Respondenten hade även möjlighet att tala utanför frågemallen, vilket vi 
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anser ytterligare gav respondenten tillfällen att dela med sig av tankar kring 
ämnet.  

I vissa fall kan det av olika skäl vara svårt att rakt ut fråga respondenten 
vilken inställning denne har till en viss företeelse. Detta kan bero på att det 
undersökta området anses känsligt eller där det råder svårigheter att på ett 
entydigt sätt analysera sina känslor och attityder. Här kan det vara lämpligt 
att använda sig av indirekta frågor. (Andersson, 1985) Vi har använt oss av 
några frågor av indirekt karaktär då vi genom frågor kring hur 
respondenten anser att andra resonerar försöker att få en bild av 
intervjupersonens inställning. Dessutom kan vårt användande av bilder ha 
en indirekt funktion, då intervjupersonerna får ta ställning till reklam som 
andra har gjort.  
 

3.6.2  Intervjuns struktur och förlopp 

I samtliga intervjuer har vi utgått från resonemanget i figuren 1 nedan. I 
intervjuns inledningsskede har vi ställt frågor som är lätta att svara på för 
att etablera en god kontakt med respondenten. Därefter har vi ställt frågor 
gällande respondentens åsikter, attityder och inställning kring uppsatsens 
olika områden för att slutligen gå djupare och försöka fånga 
intervjupersonens känslor, reaktioner och upplevelser kring olika 
situationer. Som synes av figuren är det även av vikt att vid intervjuns 
avslutande åter gå tillbaka till frågor av mer ytlig och mindre personlig 
karaktär, för att undvika att överge personen i något känslomässigt 
ämnesområde. (Stenberg, 2001) 

Inledning   Genomförande   Avslutning 

 

 

 

 
 

Figur 1. Intervjuns struktur och förlopp (Stenberg, 2001) 
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För att sysselsätta respondenten och få honom att känna sig delaktig i 
intervjun, delade vi inledningsvis ut ett diskussionsunderlag där 
respondenten fick fylla i hur han såg på förhållandet mellan vissa 
motsatspar (se bilaga 2). Detta användes sedan som underlag till intervjun, 
och bidrog till att intervjuförloppet blev smidigare: respondenten visste 
hela tiden var vi var och vad vi pratade om. Ett antal bilder visades där 
respondenten fick resonera kring dem ur olika hänseenden.  

 

3.7 Generaliserbarhet av kvalitativa studier 

En fråga som ofta och med all rätt dyker upp i forskningssammanhang är 
huruvida det är möjligt att generalisera forskningsresultatet att gälla fall 
utöver den empiri som samlats in i uppsatsens syfte. Det förekommer att 
generalisering av kvalitativa studier ifrågasätts, och detta brukar uppmålas 
som en svaghet gentemot kvantitativa studier. Det är inte säkert att så är 
fallet. Det är fullt möjligt att utvidga resultat att gälla en större krets än den 
undersökta, även i kvalitativa undersökningar. I ett kunskapsrealistiskt 
perspektiv talas det om att såvida ett antal underliggande faktorer är att 
räkna med vad gäller att de är generella för fler visuella fenomen, kan 
teorins tillämplighet vidgas till att gälla en viss domän. Med domän avses 
yttre gränser i empirin för vad teorin kan omfatta. Kunskapsrealismen 
tillåter tolkning av resultat (Alvesson & Sköldberg. 1994), varför vi anser 
att resonemang är applicerbart på vår undersökning. I vårt fall skulle denna 
domän vara alla reklambyråer. 

Då det är aktuellt att generalisera en kvalitativ studie är det ett alternativ i 
brist på sannolikhetsberäkningar (som är användbara i kvantitativa dito) att 
använda sig av accepterade sekundärdata för att styrka resonemangen. 
Värdet på dessa källor ökar med akademisk nivå. (Alvesson & Sköldberg, 
1994) Att våra undersökningsresultat skulle vara applicerbara på ett större 
antal företag än de undersökta styrks enligt ett kunskapsrealistiskt 
perspektiv av att vi använt oss av forskningsresultat i stor utsträckning för 
att bygga upp referensramen i uppsatsen.  

Trots detta kommer vi inte undan från att det är ett begränsat antal företag 
som ingått i undersökningen. Ett litet antal undersökta fall ger alltid en viss 
begränsning till generaliserbarheten (Lekvall & Wahlbin, 2001). Att ett litet 
antal reklambyråer undersöktes har flera skäl, men tidsaspekten var den 
avgörande för oss i detta läge. Denna tidsbrist kan i fråga om fallstudier 
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medföra att forskaren kommer en bit på väg att beskriva uppställda 
problem och lämnar en god grund för diskussion och en möjlighet att 
relatera till problematiken, snarare att generalisera resultatet. (Bell, 2000)  

Enligt Kvale (1997) förekommer det i kvalitativa fallstudier ofta analytiska 
generaliseringar, där forskaren presenterar belägg och argument för 
anspråken på generaliserbar kunskap. Genom att specificera stödjande 
belägg och klarlägga argument möjliggör forskaren för läsaren att själv 
bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket. Detta är något som vi i 
denna uppsats kommer att ta fasta på. 

Sammantaget menar vi att vårt undersökningsresultat i viss utsträckning 
kan generaliseras att gälla reklambyråer i Sverige. Detta då vi tror att så 
gott som alla reklambyråer har liknande förutsättningar ifråga om lagar och 
regler, etiska krav från allmänheten samt att de sänder ut budskap till 
samma samhälle. Respondenterna gav i intervjuerna liknande resonemang i 
flera fall, och detta menar vi tyder på att vi fångat upp resonemang som är 
gemensamma för många reklambyråer. Dessutom har vi använt 
forskningsresultat för att stödja våra resonemang kring empirin i analysen, 
något som enligt kunskapsrealisterna ökar generaliserbarheten. Uppsatsens 
resultat kan även användas som en grund för fortsatt reflektion kring 
problematiken: en hjälp att strukturera fenomen, ett tankesätt och 
resonemangsstruktur som kan utgöra grund för problemlösning även 
utanför det vi ansett som det generaliserbara området. 

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 

Då uppsatsen är att betrakta som offentlig anser vi att det är viktigt att 
diskutera det etiska förhållningssätt som vi kommer att rätta oss efter 
gentemot de företag som ingår i undersökningen. Vi är väl införstådda med 
att problem kan uppstå med behandling av data från undersökningsobjekten, 
och har diskuterat problematiken med handledare och uppsatskolleger. Vår 
ambition är att med hjälp av intervjuer få kännedom om representanter från 
reklambyråernas syn på byråns roll i samhällsansvar i fråga om 
reklamutformning. Om vi inte kan garantera respondenterna säkerhet i 
behandlingen av deras intervjusvar riskerar vi att missa viktiga aspekter 
som undanhålls oss av detta skäl.  
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3.8.1 Hantering av känslig information från intervjuerna 

Enligt Bell (2000) ska forskaren inte genomföra undersökningen om han 
eller hon inte har klart för sig på vilket sätt det är möjligt att tillgodose 
undersökta företags önskemål eller krav på exempelvis konfidentialitet av 
lämnade uppgifter. Vi har vid intervjutillfällena erbjudit respondenterna att 
lämna uppgifter som beläggs med konfidentialitet. Emellertid uttryckte 
ingen av dem önskan om det, men för att säkerställa att ingen kommer till 
skada beslutade vi oss ändå i ett senare skede att anonymisera 
reklambyråerna och benämna dem Alfa, Beta, Gamma och Delta i 
uppsatsen.  

Att vara tydlig med uppsatsens syfte och mål där respondenten innan 
intervjun startar informeras om hur materialet kommer användas och vilka 
som får ta del av resultatet är a och o för en lyckad datainsamling. (Bell, 
2000) Eftersom vi i denna uppsats behandlar relativt känsliga ämnen anser 
vi att det är av särskild vikt att respondenten informeras om hur 
intervjumaterial ska användas samt vilka som kommer att kunna ta del av 
informationen. Vi har därför vid ett inledningsskede noggrant förklarat 
villkoren för uppsatsens respondenter. Dessutom återfördes materialet till 
reklambyråerna och publicerat material är godkänt av respondenterna. 

Vidare kan analysen av den insamlade informationen väcka en del etiska 
problem. Detta eftersom forskaren själv är det primära instrumentet för 
insamling, och därigenom har informationen filtrerats genom dennes 
värderingar och teoretiska utgångspunkter. Att avgöra vad som är viktigt 
eller vad som ska uppmärksammas vid informationsinsamlingen och dess 
analys är praktiskt taget alltid en fråga som forskaren själv måste ta 
ställning till. Det finns alltså en risk för att information utesluts, på grund 
av att den på något sätt strider mot forskarens egna uppfattningar.  
(Merriam, 1994) Vi har vid intervjutillfällena försökt låta respondenten 
avgöra vad som är viktigt i olika sammanhang, genom att använda öppna 
frågor. Detta har vi sedan reflekterat över och tagit hänsyn till vid analysen.  

 

3.9 Metod- och källkritik  

Trots att vi har använt allmänt vedertagna metoder för insamling av data är 
det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade materialet. 
Även om vi som författare gjort enligt konstens alla regler för att 
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säkerställa uppsatsens kvalitet och vetenskapliga inslag, är vi medvetna om 
att vi inte är ofelbara maskiner. Vi presenterar en diskussion kring detta för 
att ge läsaren möjlighet att avgöra uppsatsens trovärdighet och vad vi gjort 
för att i största möjliga utsträckning undvika kända fallgropar. 

Vi är införstådda med att ämnet reklam till följd av snabb medieutveckling 
tar stora kliv i utvecklingen, och det är inte säkert att det som var aktuellt 
för tre år sen är det än idag (Franzén, 2002). Vi är dock av uppfattningen, 
efter den litteraturstudie vi gjort inför denna sammanställning, att ”äldre” 
litteratur fortfarande är gångbar i generell bemärkelse. Samma resonemang 
gäller givetvis även i viss utsträckning de teorier som behandlar företagets 
roll i samhället. Emellertid avser många av dessa resonemang att belysa hur 
historien har varit ifråga om den allmänna synen på företagande. 
 

3.9.1 Reliabilitet och validitet 

Merriam (1994) menar att oberoende av vilken typ av forskning det handlar 
om är validitet och reliabilitet frågor som författare bör uppmärksamma. 
Genom att klargöra de grundläggande begreppen i undersökningen och 
beskriva hur data samlats in, analyserats och tolkats kan missförstånd och 
feltolkningar undvikas. Nedan diskuterar vi begreppen ur vår synvinkel. 

Måttet reliabilitet visar hur pass tillförlitligt resultatet är och i vilken 
utsträckning samma undersökningsmetod ger samma resultat vid olika 
tillfällen, men vid identiska förutsättningar och omständigheter (Bell, 2000). 
En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen 
inte påverkas av vem som utför den (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi anser 
att vi uppnått en tillfredsställande grad av reliabilitet då vi under arbetets 
gång försökt att vara så objektiva som möjligt samt att öppet redovisa våra 
egna tolkningar av såväl empiri som teori. Vidare stammar flertalet av de 
valda teorier vi använt oss av från erkända teoretiker inom ämnet och vår 
uppfattning är att dessa ger en för studien tillfredsställande bild av de 
teoretiska fält som behandlas.  Reliabiliteten sänks emellertid något, då 
valet av ämne är aktuellt i samhället just nu, och det kan vara så att 
trendkänsliga reklambyråer gärna vill framstå som modemedvetna. 
Dessutom har vi samlat in empiri genom intervjuer vilket kan innebära att 
vi påverkar: någon annan som genomför intervju kanske ställer andra 
följdfrågor eller tolkar annorlunda. 
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Ett annat mått som används i dessa sammanhang är validitet, vilket avser 
huruvida en viss frågeställning mäter det som den avsett att mäta (Bell, 
2000). Om så inte är fallet kan systematiska fel uppkomma, vilka inte 
försvinner trots att upprepade mätningar sker (Dahmström, 1996). Vi är 
medvetna om att det viktigt att inledande frågeställningar verkligen är 
förankrade med det som vi avser att mäta, det vill säga vårt syfte med 
uppsatsen. Genom att vi tillsammans med handledare och 
handledningsgrupp har diskuterat valet av dessa frågor i anknytning till vårt 
syfte har dess giltighet och relevans ökat, vilket i sin tur leder till att 
validiteten har en god nivå. Vidare har intervjufrågorna formuleras på ett 
sätt som minimerar missförstånd samt når det som uppsatsen ämnar mäta.      
 

3.9.2 Intervjuareffekt i samband med känsliga frågor 

Intervjuarens roll är av särskilt stor betydelse då det gäller att få känsliga 
frågor besvarade. Detta eftersom respondenten kan påverkas av den som 
ställer frågorna genom dennes gester, formuleringar, ansiktsuttryck och 
tonfall. Det är lätt att en sådan intervjuareffekt oavsiktligt påverkar svaren i 
intervjun, vilket leder till uppkomst av mätfel. (Dahmström, 1996) 
Eftersom vår empiri baseras på personliga intervjuer med relativt känsliga 
frågor finns risk för att intervjuareffekten uppstått. Vid denna typ av frågor 
finns även risken att respondenten svarar på ett sätt som anses som 
acceptabelt då personen inte vill bryta mot rådande åsikter och värderingar 
i samhället. Vår uppfattning är att ingen vill få sitt företag att framstå som 
oansvarigt i dessa sammanhang. Vi tror dock att vår medvetenhet om detta 
tillsammans med att byråerna har fått vara anonyma har bidragit till att 
risken för dessa effekter har minskat i rimlig omfattning. 
  

3.9.3 Tolkningsfel 

Tolkningsfel kan uppstå i en undersökning om respondenten ur författarens 
synvinkel ”missuppfattat” den. Dessutom kan detta i sin tur bidra till att 
resultatet blir missvisande, eftersom författare analyserar resultatet utifrån 
sin syn på frågan. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) Vi tror emellertid 
att vi i stor utsträckning har undvikit dessa feltolkningar, då vi vid 
intervjutillfället har kontrollerat med respondenten att vi uppfattat 
uttalanden ”rätt” genom att ställa följdfrågor och ringa in resonemanget. 
Vidare har vi återkopplat respondenterna och fått byråernas godkännande 
på materialet. En annan åtgärd som vi tror kan ha minimerat tolkningsfel är 
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att vi, som tidigare i avsnitt 2.1 nämnt, har granskat uppsatsens material 
och våra egna tolkningar kritiskt. 
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4 SAMHÄLLSANSVAR 
 

Reklambyråer kritiseras ifråga om ansvarsbrist i olika sammanhang, och 
undersökningar visar att Sveriges konsumenter är positiva till att företag 
ska ta socialt ansvar i verksamhetsutövandet. Syftet med uppsatsen är att 
utifrån reklambyråers förutsättningar redogöra för deras 
handlingsutrymme för ett socialt ansvarstagande. Enligt vår uppfattning är 
det poängfullt att känna till begreppet samhällsansvar innan 
förutsättningarna för det diskuteras. Nästföljande kapitel (kapitel 5) avser 
därefter att ge läsaren en förklaring till varför vi har valt just de 
förutsättningarna som vi har samt hur de är knutna till ett socialt ansvar.    

 

4.1 Företagets ansvar 

Under det senaste decenniet har samhällsansvar upptagit företagens intresse 
i allt större utsträckning och alltfler företag satsar på att väva in ansvaret i 
verksamhetsutövandet. En tänkbar anledning till att debatten kring 
samhällsansvar har blivit uppmärksammad i större utsträckning i Sverige 
på senare tid kan ha att göra med att statens roll som understödjare av 
medborgarnas trygghet har minskat i omfattning, vilket i sin tur har gett 
ökat spelutrymme för företagen att agera. Företagen fyller alltså genom sitt 
ansvarstagande upp ett välfärdstomrum (Kronzell & Målberg, 2002), vilket 
till viss mån även förväntas av samhället att företaget ska göra (Spetz, 
2003). Att den svenska befolkningen dessutom är positivt inställd till att 
företagen kommunicerar åtaganden inom samhällsansvar leder till att 
fenomenets aktualiseringsgrad höjs ytterligare (Kronzell & Målberg, 2002).  

Företag lyder under lagar som stiftats av samhället och under normer som 
vuxit fram ur människors interaktion med varandra. Företag är utsatta för 
social kontroll av samhället. (Rhenman & Stymne, 1974) Däremot finns en 
brist på oberoende kontroll av att företag faktiskt följer det ansvar de åtagit 
sig. Det sociala ansvaret börjar där lagen slutar, vilket således innebär att 
det är någonting frivilligt som inte kan likställas med lagar på området 
(Davis, 1973). En lag ger individen rättssäkerhet, och om lagarna ersätts av 
företagsansvar har individen ingen möjlighet att vidta åtgärder om företaget 
inte följer normerna. Ansvaret handlar alltså inte om att ersätta lagstiftning. 
(Spetz, 2003) Wood (1991) menar att grundidén med företags sociala 
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ansvar är att företag och samhället ska sammanflätas istället för att utgöra 
två skilda enheter. För att förtydliga vad samhällsansvar innebär diskuterar 
vi nedan flera definitioner av företags ansvar som används i näringslivet, 
för att slutligen presentera vårt sätt att beskriva företags samhällsansvar 
med utgångspunkt från dessa. 
 

4.1.1 Använda ansvarsbegrepp 

Företagens sociala ansvar är enligt Karlsson & Molin (2003) att bedriva 
verksamhet med ett långsiktigt perspektiv som är ekonomiskt hållbart, och 
att häri eftersträva en kombination av god lönsamhet och positiv utveckling 
för samhället. Dessutom är socialt ansvar enligt svenska företagare knutet 
till verksamheten och även till intressenterna.  
 
Det finns många sätt att beskriva företagens samhällsansvar. Ett begrepp 
som tidigt kom att användas i diskussion om företagets relationer till 
samhället är Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) Ytterligare 
termer som används i dessa sammanhang är affärsetik, corporate 
citizenship och hållbar utveckling. En av definitionerna till begreppet 
corporate social responsibility (CSR) är:  

”Att nå kommersiell framgång på ett sätt som främjar etiska 
värderingar och med respekt för människor, samhälle och miljö”  4 

I denna definition ligger att företaget utövar sin verksamhet på ett sätt som 
visar hänsyn. Under Johannesburgs hållbarhetskonferens år 2002 fastslogs 
att: 

”EU:s definition av Corporate Social Responsibility: Ett begrepp som 
innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad 

lagen kräver” 5 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003) 6 utgör corporate social responsibility 
ett samlingsbegrepp för områden som rör hållbarhet, trovärdighet och hur 

                                                 
4 www.bsr.org 2004-03-11 (förf. översättning) 
5 Löhman & Steinholtz, 2003:13 
6 Författarnas verk utgör en beskrivning och handledning avsedd för näringslivet i företagsfrågor. Även 
om källan inte är producerad av vetenskapssamhället utgör den enligt vår uppfattning användbara 
resonemang i detta sammanhang, då det sätt företag faktiskt arbetar med ansvarsfrågor är en viktig aspekt 
för att beskriva reklambyråers förutsättningar att göra detsamma. 
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företag sköts. Med hållbarhet menas det sätt som balansen mellan sociala, 
ekonomiska och miljömässiga frågor hanteras för att säkerställa långsiktig 
överlevnad. CSR är den mest använda termen för att beskriva ansvaret, och 
översätts ofta med ”företagens sociala ansvar”. Dessutom handlar CSR om 
att som företag leva upp till de krav och förväntningar som ställs från 
samhället och att på ett rättvist sätt balansera olika intressenters anspråk. 
Många intressenter menar att företaget ska ta ansvar inte bara för sin egen 
produktion utan för hela leverantörskedjan. Exempel på grupper som sätter 
denna press på företagen är aktieägarna, analytiker, aktivister och 
opinionsgrupper, fackföreningar, anställda, myndigheter och nyhetsmedia. 
(www.bsr.org, 2004-03-11)  

Ett annat begrepp som ofta sätts i samband med ansvaret är corporate 
citizenship. Enligt detta begrepp beskrivs företagets roll i samhället 
inklusive rättigheter och skyldigheter. Översättningen blir 
ofta ”företagsmedborgarskap”. (Löhman & Steinholtz, 2003) Corporate 
citizenship förenar två världar, dels företaget som ekonomisk aktör och dels 
som samhällsmedborgare. (www.forebildsforetaget.com, 2004-03-18)  

"Corporate Citizens är företag som maximerar den totala nyttan i samtliga 
sina kontakter med omvärlden och som arbetar ekologiskt uthålligt, är 

socialt attraktiv och ekonomiskt bärkraftig." 7 

Som belyses är det inte helt enkelt att finna ett tydligt samlingsbegrepp för 
företagens ansvar. Vi har beslutat efter litteraturstudier och konsultation 
med Målberg på FörebildsFöretaget att använda 
begreppet ”samhällsansvar” och i förekommande fall även ”socialt ansvar”. 
I dessa begrepp lägger vi något som är integrerat i företagets verksamhet, 
som sammanför målen lönsamhet och strävan efter positiv 
samhällsutveckling, är frivilligt utöver lagreglering och innefattar en 
medvetenhet och nyttjande av intressenters inverkan. 

 

4.2 Samhällsansvar i företaget 

Det är i första hand företagsledningens fråga att bestämma vilket ansvar 
som vilar på företagets axlar. Corporate social responsibility innebär att på 
ett aktivt och i företaget väl förankrat sätt kontinuerligt arbeta för att förstå 

                                                 
7 http://www.forebildsforetaget.com/content.asp?nav=2&id=31 2004-03-18 
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företagets påverkan på omvärlden. Det gäller inte bara att kunna svara på 
frågan vad som görs, utan också varför. Företaget måste vara kapabelt att 
sätta engagemanget i sitt sammanhang: företagsekonomi, etik, miljö och 
samhälle är exempel på kontextvariabler. (Löhman & Steinholtz, 2003)  

CSR kan ses som en uppsättning policys och handlingsprogram som 
integreras med och genomsyrar företagets verksamhet. Dessutom 
inkluderar begreppet ansvar för såväl historiska händelser som vad 
företaget ägnar sig åt idag och vilka konsekvenser företagets handlande får 
i framtiden. Vilka faktorer som utgör ansvaret för ett specifikt företag beror 
på bransch, företagets storlek, var företaget är verksamt och så vidare. 
(www.bsr.org, 2004-03-11) 
 

4.2.1 Avgränsning av ansvaret är avgörande 
 
En viktig fråga att ställa sig i dessa sammanhang är hur långt företagens 
ansvar sträcker sig. Om det inte finns väldefinierade gränser för socialt 
ansvar, kan ämnet verka oändligt stort för företag och därmed ha en 
avskräckande effekt. Här är det även lämpligt att visa på skillnaden mellan 
socialt ansvar och välgörenhet. Socialt ansvar är direkt kopplat till 
företagets verksamhet, det vill säga att ta konsekvenser av företagets 
agerande, medan välgörenhet är fristående från verksamhetsområdet.  
(Spetz, 2003)  
 

4.2.2 Ansvaret i praktiken 

World Business Council for Sustainable Development, en sammanslutning 
av många företag som arbetar för en hållbar utveckling med utgångspunkt 
från ekonomisk, social och miljömässig utveckling, presenterar vad ett 
ansvar enligt CSR kan innebära i praktiken. Att företaget klart visar 
ståndpunkt och förhållningssätt i frågorna för omvärlden är den första som 
tas upp. En utveckling av policydokument som implementeras i hela 
organisationen är viktigt, samt att införa regler för inköp från 
underleverantörer. Det gäller även att företaget ställer upp mål som rör 
miljö och sociala frågor samt öronmärker det kapital som hänförs till dessa 
målsättningar. Dessutom ska företaget uppvisa ett aktivt engagemang för 
samhällsutvecklingen. Avslutningsvis utbildar företaget konsumenterna 
ifråga om hur varan används på bästa sätt. En redovisning av ovanstående 
kännetecknas av öppenhet och ärlighet. Som ovan belyses handlar en stor 
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del av CSR om att förankra ansvaret på organisationsnivå och sammanväva 
det med verksamhetens planering. (Löhman & Steinholtz, 2003)  

Enligt en undersökning karaktäriseras ett gott företag av personalvård, 
företaget som en del av samhället (samhällsnivå) samt etiska aspekter med 
avseende på sättet att göra affärer och att kunna stå upp för sitt beteende. 
(www.forebildsforetaget.com, 2004-05-18) 

 

4.3 Argument till fördel för samhällsansvar 
 
Enligt Karlsson och Molin (2003) är det främsta skälet för ett företag att ta 
ett socialt ansvar att de är beroende av att ha goda relationer med de 
viktigaste intressenterna. Vilka intressenter som är viktigast är upp till 
företaget att avgöra. Det existensberättigande som omgivningen tilldelar 
företaget bygger på företagets unika värderingsgrund och dess 
förhållningssätt till omvärlden (Löhman & Steinholtz, 2003). 
 

4.3.1 Vinst på lång sikt 

En undersökning som genomfördes under år 2002 visar på ett tydligt 
samband mellan lönsamhet och socialt ansvar. De företag som ägnade sig 
åt CSR visade signifikant bättre ekonomiska siffror än övriga (www.bsr.org, 
2004-03-11). Genom att visa hänsyn till samtliga intressenter tryggas en 
positiv lönsamhetsutveckling för företaget (Kronzell & Målberg, 2002; 
Löhman & Steinholtz, 2003) 

Samhällsansvar ska enligt Spetz (2003) ses på lång sikt, vilket ofta glöms 
bort. Kortsiktiga konsekvenser som till exempel kan innebära negativa 
följder på vinsten är alltså inte skäl nog för att avstå från ett samhällsansvar. 
Socialt ansvarstagande ska betraktas som en investering i företaget. Davis 
(1973) är av liknande åsikt och menar att det ligger i företagets eget 
intresse att ta ett socialt ansvar, eftersom ett ansvar på sikt är lönsamt. De 
företag som väljer att tillgodose samhällets behov och förväntningar gör sig 
själva en tjänst då dessa handlingar i sin tur bidrar till en bättre omgivning 
för företagets egen verksamhet.  
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4.3.2 Legitimitet som samhällsmedborgare 

Den argumentation som förs till fördel för ett socialt ansvarstagande inom 
företagsvärlden handlar vidare om att företag är en samhällsmedborgare 
såväl som andra, och ska därför ta ansvar för konsekvenserna av sina 
handlingar. Andra menar, se resonemang i avsnitt 6.2.1, att ansvaret inte 
sträcker sig mycket längre än till att maximera vinsten och gynna 
aktieägarna. I realiteten är det ofördelaktigt ur många hänseenden att bortse 
från intressenternas krav i ett längre perspektiv. (Spetz, 2003) Enligt 
Kronzell och Målberg (2002) handlar samhällsansvar bland annat om att 
bibehålla sin legitimitet i samhället genom att stödja sig på etiska och 
moraliska resonemang. Dessutom förebyggs kritik genom ett socialt 
ansvarstagande, och företaget är bättre rustat om problem kommer upp till 
ytan (www.forebildsforetaget.com, 2004-05-18).  
 

4.3.3 Profilering genom ansvarsfrågor 

Ett samhällsansvar ger företaget en möjlighet att profilera sig och stärka sitt 
varumärke (Kronzell & Målberg, 2002, Löhman & Steinholtz, 2003). 
Företagets anseende ökar i och med ett samhällsansvar, exempelvis genom 
positiv varumärkesassociation och goodwill (Spetz, 2003). Konsumenterna 
vill kunna identifiera sig med de värderingar som varumärket står för, och 
alltfler kunder tar företagets samhällsansvar i beräkning vid inköpsbeslut. 
Om det uppdagas att företagets verksamhet är tveksam ur ansvarssynpunkt, 
är risken överhängande att kunderna överger företaget och dessutom 
sprider informationen vidare. CSR skapar alltså lojala kunder som bidrar 
till ett förbättrat verksamhetsresultat. (Spetz, 2003; www.bsr.org, 2004-03-
11) Det ökade ansvaret kan även bidra till att ett företags rykte och 
förutsättningar förbättras i affärsmässiga sammanhang, exempelvis kan de 
framstå som attraktivare utifrån ett finansiär- och investerarperspektiv. 
(www.bsr.org, 2004-03-11) 
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5 REFERENSRAMENS SAMSPEL 
 

Avsikten med kapitel 5 är att tydliggöra referensramen för läsaren och 
förklara på vilket sätt de olika delarna hänger ihop med varandra. 
Dessutom avses att redogöra för hur de hänförs till ett samhällsansvar för 
reklambyråer och således förklara på vilka grunder förutsättningarna valts 
ut. På så sätt ämnar vi underlätta för läsaren i kommande bearbetning i 
såväl empiri- som analysavsnittet.  

 

5.1 Sambandet mellan förutsättningarna  
 
De förutsättningar som vi i uppsatsen valt att belysa är: företagets 
samhällsroll, branschen, etik och moral, effektiv reklam, kundsamarbete 
och slutligen lagar och regler.  Dessa förutsättningar är enligt vår mening 
av olika anledningar poängfulla att redogöra i samband med reklambyråers 
handlingsutrymme i ett socialt ansvarstagande. För att underlätta läsarens 
förståelse har vi valt att förtydliga referensramens struktur med hjälp av 
figuren nedan. Därefter redogörs för respektive område.  
 
Som synes i figur 2 nedan har vi valt att dela in förutsättningarna i två 
block, förutsättningar av generell karaktär och förutsättningar av 
verksamhetskaraktär. Resonemangen kring förutsättningar av generell 
karaktär är allmänt hållna, och kan således diskuteras både av 
reklambyråer såsom andra företag. Resonemangen tar här utgångspunkt 
från företagets samhällsroll, branschens inverkan på företaget i allmänhet 
samt etiska aspekter av företagande. Förutsättningar av 
verksamhetskaraktär är däremot direkt hänförliga till just en reklambyrås 
verksamhet. Här diskuterar vi resonemang kring effektiv reklam eftersom 
detta utgör reklambyråns primära uppgift. Vidare diskuteras samarbetet 
med kund då reklam till stor del utformas i samspel med kunden, vilket 
påverkar reklambyråns sätt att bedriva verksamhet och således dess 
förutsättningar för socialt ansvar. Dessutom begränsar lagar och regler 
reklamens utformning och således även reklambyråernas 
handlingsutrymme.    
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Figur 2 Förutsättningar som påverkar reklambyråns handlingsutrymme att 
ta samhällsansvar. 

 

5.1.1 Förutsättningar av generell karaktär 
 
Samhällsansvar innebär att visa hänsyn inför omgivningen och samverka 
med intressenter. Teorier som behandlar företags omvärldsrelationer pekar 
på att det råder delade meningar om för vem eller vilka företaget ska visa 
hänsyn. Att resonera kring företagens samhällsroll är enligt vår uppfattning 
nödvändigt innan ett ansvar kan definieras. Vi tar upp teorier kring 
samhällsansvar och omvärldsrelationer för att nå insikt om hur ett socialt 
ansvar är utformat och avgränsat.  
 
Teorier kring branschens inflytande på det enskilda företaget tar 
utgångspunkt från två sätt att resonera; antingen väljer företag att följa 
branschens spelregler, det vill säga normer och värderingar, eller så väljer 
de att gå mot strömmen. Då branschen påverkar det enskilda företagets 
inställning i olika frågor gör att branschen är en förutsättning som påverkar 
det spelutrymme som lämnas åt reklambyråernas samhällsansvar. På 
empirisk väg uppmärksammas reklambyråernas inställning till eventuella 
branschsanningar. Detta visar i analysen om branschen begränsar eller 
möjliggör ett ansvarstagande för reklambyrån.  
 
Etik är samhällsansvarets grundpelare, då socialt ansvar innebär att främja 
etiska värderingar och göra bedömningar av hur verksamheten ska bedrivas 
för att inte skada omgivningen. Av denna anledning förekommer 
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resonemang kring huruvida en reklambyrås verksamhet är förenlig med 
etik. Då socialt ansvar vilar på frivillig grund, är det poängfullt att 
analysera hur reklammakarna resonerar i etiska frågor för att finna hur 
denna förutsättning påverkar ett socialt ansvar för reklambyråerna.  
 

5.1.2 Förutsättningar av verksamhetskaraktär 

Då ett socialt ansvar kännetecknas av en integration i företaget, är vår 
uppfattning att en reklambyrås ”typiska” verksamhet är en förutsättning 
som påverkar byråns praktiska möjligheter att uppta ansvarsfrågan. Att 
producera effektiv reklam är av stor vikt för en reklambyrå, och därav 
diskuteras teorier inom detta område. Även reklamens påverkan på 
samhället diskuteras. Detta då socialt ansvar ingriper att ta ansvar för 
företagets verksamhet. Reklambyråns förutsättning för samhällsansvar 
beror således på om byråerna anser att reklamen, det vill säga resultatet av 
verksamhetsutövandet, påverkar omgivningen.  

En stor del av reklambyråns aktiviteter präglas dessutom av kundsamarbete, 
och således är detta samspel en förutsättning för verksamheten och därmed 
en förutsättning för på vilket sätt socialt ansvar kan integreras. Även 
reklambyråns inverkan på reklamens budskap är en viktig faktor som 
påverkar samhällsansvaret, då det är relevant att utreda huruvida de styr 
över sin huvudsakliga verksamhet, det vill säga att producera reklam. 

Lagar och regler utgör en begränsning vid utformning av reklam. Genom 
att de är en förutsättning för verksamheten torde de även påverka 
reklambyråns handlingsutrymme med avseende på socialt ansvarstagande. 
Genom att resonera kring byråernas ställning till lagar och regler får vi 
även i viss utsträckning reda på deras etiska värderingar. 
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6 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Hur företaget interagerar med sin omgivning och vilket synsätt dess 
aktörer har i fråga om företagets syfte och ansvar är avgörande för såväl 
reklambyråers som andra företags förutsättningar att ta samhällsansvar. 
Det är således poängfullt att diskutera vad ett företag är och för vem det 
existerar samt hur branschens normer och värderingar kan påverka 
företagets handlingsutrymme. Vidare diskuterar vi etiska resonemang 
under detta kapitel, då även dessa är en förutsättning för reklambyråers 
samhällsansvar. Sammantaget avser vi i detta avsnitt att diskutera vad vi 
anser vara förutsättningar för företags samhällsansvarstagande på 
generell basis, för att i nästa kapitel diskutera förutsättningar som är 
speciellt hänförliga till reklambyråer. I förekommande fall tar vi emellertid 
redan i detta kapitel (6) upp reklambyråer: dock endast där vi funnit 
relevanta resonemang som hänger nära samman med de generella 
resonemangen. En placering i avsnittet som härrör till reklambyråer skulle 
således vara ologisk. 

  

6.1 Företag som fenomen 

Det finns olika sätt att beskriva begreppet företag, och det görs olika 
beroende på syftet med beskrivningen. Med fokus på samhällsansvar är det 
emellertid avgörande att sätta företaget i sitt sammanhang. Vår avsikt är 
inte att ta ett helhetsgrepp över olika sätt att definiera företagande, men att 
beskriva samhällsfenomenet ur ett par i litteraturen återkommande 
perspektiv för att få en utgångspunkt till begreppet ”företag”.  Anledningen 
är att det är poängfullt att veta vad ett företag är, innan ansvaret diskuteras.  
 

6.1.1 Företag enligt ekonomisk teori 

En grundläggande förutsättning bakom teorin för den perfekta 
marknadsekonomin är att konsumenternas egna, fria önskemål skall avgöra 
vilka sorters varor och hur mycket som produceras. Konsumenten förutsätts 
här vara förnuftig, oberoende och välinformerad om sina alternativ samt 
utifrån sina värderingar sedan fatta det bästa alternativet. Genom 
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konsumtionsval styr konsumenten i teorins värld resursfördelningen i 
samhället. (Jonsson, 1985)  

Huruvida företag har ett ansvar gentemot samhället är, som nämnts 
inledningsvis, vida omdebatterat. Enligt ekonomisk teori skulle detta 
ansvar bestå i att företaget ser till att maximera vinsterna för att i så stor 
utsträckning som möjligt bidra till ökad välfärd. (Brytting, 1998) Detta 
eftersom företagsekonomi som vetenskap handlar om på vilket sätt 
hushållning med resurser, effektivitet och vinst på bästa sätt åstadkoms på 
företagsnivå (Rhenman & Stymne, 1974). Ekonomisk teori speglar 
emellertid verkligheten på ett ganska dåligt sätt eftersom företag i 
allmänhet har fler mål än ren och skär vinstmaximering. Teorin ligger till 
grund för den ekonomiska vetenskapen i stort, och det kan i dessa 
sammanhang vara värt att beakta att den är obunden av etiska resonemang. 
Verkligheten är sällan lika illa som den kritik som framförs mot bristen av 
etik i ekonomisk teori, men det kan finnas en poäng i att ta detta 
resonemang till sig och ha det i minnet vid analys av ekonomiska 
företeelser. (Brytting, 1998)  
 

6.1.2 Företaget i sitt sammanhang 

Rhenman (1967) definierar ett företag som ett tekniskt och socialt system. 
Detta system möjliggör ett hänsynstagande för mänskliga och samhälleliga 
behov. Vilka av dessa som i slutändan tillgodoses beror bland annat av 
intressegruppernas förhandlingsstyrka och givetvis vilka krav som riktas 
mot företaget.   

”Organisationer är öppna system som präglar och präglas av sin 
omvärld” 8 

Flera systemteoretiker förutsätter ett tänkesätt där företaget ses ur ett input-
output- perspektiv. Inputvariablerna består av intressenters uppmärksamhet 
för företaget, såsom ägarna, offentliga krav och stödfunktioner, 
intresseorganisationer och massmedia. Outputvariabler består exempelvis 
av måluppfyllelser och konsekvenser för såväl extern fysisk miljö såsom 
samhällspåverkan som ekonomiska fördelningsförändringar. (Bakka et al, 
1999) Ett företag är således inte en isolerad enhet i ett samhälle, utan en 
aktör som i allra högsta grad samspelar med samhället. Företagen formar 
                                                 
8 Bakka m.fl., 1999:71 
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det samhälle som de sedan agerar i och får inkomster ifrån. (Brytting, 
1998)  

 

6.2 Företagets syfte och förmånstagare 

Frågan för vem företag existerar och vad som är deras syfte är väsentlig, då 
det finns ett antal intressenter som gör anspråk på företagets verksamhet. 
Dessa intressen måste vägas mot varandra för att utgöra en grund för 
beslutsfattande och fortsatt verksamhet för företaget. Det är inte bara 
företagsekonomer som är intresserade av frågor som rör företagens 
ändamål, utan ämnet undersöks exempelvis inom sociologi, etik och 
filosofi.  Att många är intresserade innebär inte att alla är överens, utan 
konsensus räcker inte längre än att ett företag i en marknadsekonomi ska 
vara lönsamma samt att de har vissa ansvarsplikter utöver det. Vem eller 
vilka företaget är ansvarigt inför är en viktig och i många fall obesvarad 
fråga. Huruvida lönsamhet och ansvar ska prioriteras är i många fall att 
betrakta som en paradox. Att frågan är paradoxal innebär att krav ställs från 
olika håll på företaget. Det är fullt möjligt att påstå att dessa typer av krav 
är varandras motpoler. Förespråkare för den ena sidan menar att företag 
uteslutande finns till för ägarna, medan andra sidan är av åsikten att företag 
verkar i samklang med alla intressenter. (deWit och Meyer, 1998) Dessa 
delade uppfattningar delas principiellt in i två perspektiv, vilka ser på 
företagets syfte med dess existens på olika sätt.  
 

6.2.1 Aktieägarperspektivet 

Det första synsättet av ovan nämnda går ut på att företag existerar för sina 
ägare. Citatet nedan är illustrativt. 

”There is only one social responsibility of business  -  to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profits” 9 

Nobelpristagaren Friedman som citatet är hämtat ifrån, menade att endast 
människor kan ha ansvar. Företag kan således inte åläggas ansvar. Han är 
skeptisk mot argument som understryker förtjänsten som kommer av att 
bedriva affärsverksamhet för det allmänna bästa. Socialt ansvar i 
företagsvärlden inskränker det fria samhället. (Friedman, 1970) Företag ska 

                                                 
9  Friedman, 1972 



Generella förutsättningar 

34   

koncentrera sig på sina ägare, kunder och anställda och maximera deras 
nytta. De företag som ägnar sig åt annan verksamhet än att maximera 
vinsten för ägarna stjäl från dem. (Friedman, 1970 i Brytting, 1998) 
Företaget spenderar andras kapital för allmänt samhällsintresse vid socialt 
ansvarstagande. Om detta betyder att den prisbild som kunderna möter ökas, 
är det deras pengar som används för generella samhälleliga ändamål. 
Friedmans åsikt är att intressenter eller konsumenter kan välja hur de vill 
spendera sitt kapital, och det ska således inte företagen göra åt dem. 
(Friedman, 1970) 

Förespråkare av detta perspektiv menar att det är ett självklart faktum att 
företag tillhör dess ägare, och därför ska organisationen uppfylla ägarnas 
intressen. Däremot kan det emellertid finnas en poäng i att tillgodose andra 
intressenter än ägarna, även om företaget inte anses skyldigt att göra det. 
Lönsamhet går före ansvar, och organisationen ses som ett instrument som 
ska generera vinst för ägarna. (deWit & Meyer, 1998) Enligt Brytting 
(1998) är goda relationer med andra intressenter än ägarna något som på 
senare år blivit aktuellt, medan Friedman-diskussionen florerade på 1960-
talet, vilket vi anser ger signal att det i vissa hänseenden finns en 
tidsmässig skillnad mellan de olika synsätten.  
 

6.2.2 Intressentperspektivet 

Det andra sättet att se på för vem företag existerar kan belysas med hjälp av 
följande citat: 

”A business that makes nothing but money is a poor kind of business.”10 

Förespråkare för intressentperspektivet menar att en balans mellan att 
tillgodose ägarkrav och andra legitima intressentkrav är nödvändiga 
hänsynstaganden i företagsverksamhet. Detta behöver inte handla om 
kravuppfyllelse i finansiella mått mätt, utan kan likaväl vara av kvalitativt 
slag. Denna balansgång mellan intressenter är i många fall komplicerad, 
och ställer krav på företagsledningen. Företagen ses som ett joint venture 
med sin omgivning och ändamålet med företaget är att tillgodose alla 
inblandade. Det svåra för ledningen som antagit ett intressentperspektiv är 
att finna en rättvis balans mellan de olika intressenterna och vad en 
prioritering ska grundas på. (deWit & Meyer, 1998)  
                                                 
10 Henry Ford, American industrialist, i: deWit & Meyer (1998:805) 
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Försvarare av intressentperspektivet menar att det är ett orättfärdigt 
beteende att maximera nyttan för ägarna på andra intressenters bekostnad, 
och de menar att ansvar är överordnat lönsamhet. Det är en moralisk 
skyldighet för företagsledningar att ta hänsyn till omgivningen med dess 
intressenter. Förtroende är i många fall avgörande i näringslivet idag, i 
synnerhet på lång sikt (Brytting, 1998).  

 

6.3  Intressentmodellen  

Enligt intressentmodellen finns en rad intressenter som bidrar till 
organisationens fortsatta verksamhet. Dessa aktörer bidrar med insatser, 
och erhåller då någon form av belöning. (Rhenman & Stymne, 1974) 
Aktörer/intressenter kan exempelvis vara ägare, finansiärer, 
företagsledning, fackföreningar, anställda, kunder, återförsäljare, 
leverantörer och myndigheter (Feurst, 1993). Intressenter är de som på ett 
betydande sätt bidrar till företagets verksamhet, eller i samma utsträckning 
berörs av företagets verksamhet (www.stakeholderalliance.org, 2004-04-
19). Rhenman (1964, i Samuelsson, 1977) definierar företagets intressenter 
enligt följande citat: 

”…de individer eller grupper som är beroende av företaget för att 
förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget är beroende för 

sin existens” 11 

I intressentmodellen antas att förhållandet mellan belöningar och bidrag 
måste uppnå en miniminivå för att intressenterna ska vara villiga att 
fortsätta sin medverkan i företaget. Intressenterna bidrar till organisationen 
så länge företaget infriar riktade förväntningar och krav. (Brytting, 1998) 
Kraven som intressenterna ställer på organisationen är beroende av vad 
som för tillfället anses som rimligt och legitimt i samhället, samt vilket 
förfogande intressenten har till alternativa företag. (Rhenman & Stymne, 
1974) Om intressenterna flyr företaget finns enligt detta sätt att närma sig 
företagande inget fortsatt liv för organisationen, och således skulle det ligga 
i företagets egenintresse att hålla kvar intressenterna (Brytting, 1998). Detta 
medför att intressenterna får en central betydelse och roll i företaget, vilket 
gör att bland annat företagets mål kommer att utformas med hänsyn till 
dem. (Rhenman & Stymne, 1974)  

                                                 
11 Erik Rhenman, 1964 i Samuelsson, 1977:38 
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6.3.1 Utökade användningsområden av intressentmodellen  

Den klassiska intressentmodellen, ofta uppfattad som en 
intressentbalansmodell, har utsatts för åtskillig kritik genom tiderna. Delar 
av kritiken har rört modellens relativt maktlösa bild av företag, och 
kritikerna hävdar att företaget faktiskt har möjlighet att aktivt påverka 
intressenterna. (Samuelsson, 1977) En ökad interaktion mellan företaget 
och dess intressenter har bidragit till att intressenterna även inverkar på 
företagets verksamhet. Den påverkan företaget utövar på intressenterna har 
utvidgats från att bara röra direkta åtgärder till att även gälla 
attitydpåverkan i frågor som rör företagets omvärld. Detta skulle innebära 
att företagen kan påverka intressenternas beteende och attityder och 
därmed en möjlighet att påverka sin omgivning och skaffa sig fördelar 
därigenom jämfört med konkurrenterna. (Kronzell & Målberg, 2002)  

I fråga om ett etiskt perspektiv på företagande ger inte intressentmodellen 
en fullgod garanti för att etiska värden visar sig i praktiken. Däremot kan 
modellen vara ett värdefullt etiskt hjälpmedel. För att få ett godtagbart 
etiskt perspektiv på intressentmodellen måste alla intressenter tas med i 
beräkningen, både de som berörs direkt och indirekt av verksamheten. 
(Brytting, 1998)  

Det ömsesidiga beroende som finns mellan företaget och dess intressenter 
har alltså utvecklats. Det ligger alltmer på företagens ansvar att visa 
intressenterna att företaget skapar värden för framtida generationer. Genom 
att föra dialog med intressenterna kan företaget skapa såväl ekonomiska 
som sociala värden och fånga upp förändringar i värderingar och attityder. 
(www.wbcsd.ch, 2004-04-19) Företag har valmöjligheten i många 
sammanhang att påverka eller låta sig påverkas, och Kronzell och Målberg 
(2002) är av uppfattningen att det är företagets egen syn på omgivningen 
som avgör deras agerande. Om omvärlden ses som fast och orubblig låter 
sig företaget påverkas av den i större utsträckning än om företaget ser sig 
självt som en påverkansfaktor.  
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6.4 Branschens inverkan på det enskilda företaget 
I inledningsavsnittet av uppsatsen diskuterar vi att reklambranschen utsätts 
för kritik med jämna mellanrum och att många menar att aktörer i 
reklambranschen måste ta sitt ansvar. Branschens normer och värderingar 
kan i förekommande fall påverka det enskilda företagets agerande, och av 
ovanstående anledningar är det enligt vår uppfattning att diskutera 
branschteori för att i ett senare skede redogöra för om/på vilket sätt 
branschen påverkar reklambyråns förutsättningar att ta ett socialt ansvar.  
 

6.4.1 Branschens betydelse 
 
Huruvida omgivningen är möjlig att förändra beror på om den uppfattas 
som anpassningsbar eller inte. Ifråga om branscher menar deWit och Meyer 
(1998) att det finns två sätt att se på utvecklingen. Det första går ut på ett 
okontrollerbart evolutionstänkande där medgörlighet går före 
valmöjligheter, att följa branschens spelregler samt att företags framgång 
beror på grad av anpassning till branschen. Det andra innebär ett skapande 
av branschen, där valmöjligheter finns och företagen skapar en för dem 
fördelaktig omgivning. Enligt det senare beror det enskilda företagets 
framgång på strategiskt användande av branschens förutsättningar, och det 
handlar om att förändra branschens spelregler snarare än att följa dem.  
 

”The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one 
persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress 

depends on the unreasonable man. “ 12 
 

Porter (1980) lägger stor vikt vid branschens struktur för bedömning av 
företags framgångar. Han menar att branschen påverkar i stor utsträckning 
hur företag agerar, och genom att förstå och kunna förutsäga branschens 
utveckling eftersom kostnaden för att reagera på förändringar oftast ökar i 
takt med att behovet av förändring kommer närmare. Det företag som är 
först ut med ett strategiskt agerande i linje med utvecklingen, har mest att 
vinna på det. Baden-Fuller och Stopford (1992) hävdar att det är ett 
gammalt synsätt att branschen är avgörande för om ett enskilt företag är 
framgångsrikt eller inte. Författarna menar att val av strategi är fem gånger 
så viktigt som val av bransch i framgångshänseende, och att konkurrens 
innebär att finna nya sätt att bedriva verksamhet som ifrågasätter gårdagens 
idéer, till skillnad från det äldre konkurrenssynsättet där konkurrens anses 
baseras på att företag använder sig av allmänt hållna och traditionella 
strategier.   

                                                 
12 George Bernard Shaw 1856-1920 i deWit & Meyer, 1998:591. 
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Enligt Porter (1981) har den traditionella Bain/Mason-modellen bidragit 
med en systematisk modell för att beskriva konkurrensen, alltså aktörerna, i 
en bransch. Enligt modellen avgör branschen företags beteende och därmed 
deras lönsamhet. Emellertid är inte modellen applicerbar mer än på 
systematisk nivå för att förstå branschen.  
 
Det ramverk som är fundamentalt för senare forskning med företaget som 
analysnivå innefattar fler parametrar än branschen för att bestämma 
företags framgång. Företaget med dess styrkor och svagheter, individnivån 
i företaget samt sociala förväntningar (intressenter) spelar in. Till skillnad 
från SCP-modellen har påvisats att företag faktiskt kan förändra branschens 
struktur. Detta betyder att pilar går från conduct till såväl structure som 
performance: ursprungsmodellen hade bara pilar åt höger. (Porter, 1981) 
  

6.4.2 Mentala modeller 
 
Enligt Porac m.fl. (1989) påverkar och bekräftar alla i branschen varandra, 
och en psykologisk verklighet konstrueras för inblandade aktörer. 
Uppfattningar på gruppnivå växer fram för att förenkla och förtydliga 
omgivningen.  Genom processen av inställning, problemlösande och 
resonerande konstruerar beslutsfattaren en mental modell för hur 
omgivningen ser ut som bland annat innefattar kunder, konkurrenter, 
leverantörer och vad som krävs för att bli framgångsrik i den miljö som 
fastställts mentalt. Genom att acceptera dessa normer och genom att 
bedriva verksamhet på ett sätt som uppnår dem, begränsas omedelbart 
möjligheten att differentiera företag i gruppen. Att åtskilja företagen med 
avseende på specialitet sträcker sig således inte utanför denna homogena 
grupp. 
 
Företag påverkar och imiterar varandra över tid. Det finns enligt författarna 
två typer av imitation: direkt och indirekt. Den direkta innebär 
kommunikation mellan företagen/strategerna, och den indirekta kommer av 
att de har samma typ av problem och ett ändligt antal lösningar att beakta. 
Imitationen resulterar i att strategiska val i respektive företag påverkas av 
vad andra i branschen anser. Exempel kan vara på vilket sätt företag i 
branschen närmar sig marknaden.  
 
Porac m.fl (1989) visar att strateger i samspel med andra definierar 
barriärer för omvärldsfenomen, vilka både skapar och skapas av beslut om 
på vilket sätt företag bedrivs. Detta synsätt medför att beslutsfattarna i 
enskilda företag nås av den marknadsbild som redan förutbestämts, då 
företagets tidigare val av sätt att bedriva verksamhet begränsar 
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informationsflödet uppåt i organisationen. Aktörerna måste behandla 
signaler från marknaden med befintliga mentala modeller och besluta vad 
som ska tas hänsyn till. Ett dilemma uppkommer i och med detta. Å ena 
sidan finns en press att göra som de aktörer som lyckats använda 
omgivningens resurser på ett framgångsrikt sätt. Å andra sidan kommer 
överlägsen framgång av att skapa och bibehålla unika affärsegenskaper.  
(Porac m.fl, 1989) 
 

6.5 Etik och moral  

Ända sedan Platons tid har människor i västvärlden intresserat sig för etik. 
På den tiden engagerade etikfrågorna främst filosofer och teologer. Idag 
diskuteras etiken inom de flesta områden i samhället, inte minst inom 
affärsvärlden. (Koskinen, 1995)  

”The study of Ethics may make us wiser, but we must not expect it to 
make us in any other respect better” 13 

 
Citatet ovan belyser att det inte räcker att känna till etiska resonemang, utan 
att en praktisering av dem är nödvändig för att en högre etisk nivå ska 
uppnås. Världen är sällan svart eller vit, utan vi lever i en komplex tillvaro 
där det ibland är svårt att avgöra vad som är rätt och fel. Två begrepp som 
är poängfulla att diskutera i dessa sammanhang är etik och moral. 
Begreppen används nästan synonymt med varandra och betecknar principer 
som styr vårt dagliga handlande. (Koskinen, 1995)  

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Etik och moral. (Inspiration från Koskinen, 1995 & 1999). 

                                                 
13 C. D Broad, 1930, i Koskinen, 1995 
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6.5.1 Deskriptiv och normativ etik 

Etik härstammar ur grekiskans ethos. Det finns olika former av etik, men 
sammantaget handlar det om reflektion kring moraliskt handlande. (Collste, 
1996) Den deskriptiva etiken är inriktad på att beskriva och gruppera 
moraliskt/omoraliskt beteende, och ger alltså inte uttryck för peronliga 
åsikter och värderingar. (Brytting, 1998, Koskinen, 1995) Etiken som ämne 
är inte bara beskrivande till sin karaktär, utan den är även en normativ 
vetenskap. Här uppkommer frågor med beteckningar som hur, bör, bättre, 
sämre, rätt och fel. Målet är här att bedöma och värdera om en viss 
handling var rätt eller fel samt att finna riktlinjer inför framtida handlingar. 
(Brytting, 1998)  
 

6.5.2 Människans etikorgan 

Enligt normativ teori ger ingen teori inom det etiska fältet direkta svar på 
etiska frågor. Det hjälper alltså inte att känna till resonemangen utan 
individen måste vara närvarande i de handlingar hon utför. Det är detta som 
betecknas integritet, att individen är kapabel att råda över sig själv med 
normer som är integrerade i dennes person. Empati, det vill säga den 
mänskliga förmågan att kunna leva sig in i andras situation på det 
känslomässiga planet, och samvete är det som skiljer oss från djuren. Dessa 
två faktorer tillsammans med intellektet bildar människans etikorgan. 
Samvetet kan ses som en tillgång för individen då det gäller att i förväg 
avgöra om en handling är rätt eller fel. Samvetet är nära kopplat med 
omgivningen eftersom etiska normer anpassas i takt med 
samhällsutvecklingen. Det är inte alls omöjligt att påverka samvetet i någon 
riktning då det utvecklas och formas i sociala sammanhang. (Brytting, 
1998)  
 

6.5.3 Konsekvenser av handlande 

En inriktning inom etiken benämns konsekvensetik och går ut på att det 
enda som tas hänsyn till vid en bedömning av en handling är dess 
konsekvenser. Enligt teorin ska en individ räkna ut vilka konsekvenser 
olika handlingsalternativ får, både på kort och lång sikt, och därefter välja 
ut det alternativ som betraktas medföra de ”bästa” eller minst ”onda” 
konsekvenserna. Utifrån detta tillvägagångssätt får individen fram det 
alternativ som anses vara det mest ”riktiga”. 
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I företagsvärlden är det dock lite knepigt att välja ut det alternativ som 
medför bäst konsekvenser då valet till stor del är beroende av tidsaspekten. 
Det är lättare sagt än gjort att handla etiskt riktigt då den anställde har nästa 
års kvartalsrapport framför ögonen, vilket kan medföra att det alternativ 
som maximerar vinsten kortsiktigt väljs framför något annat alternativ. 
(Koskinen, 1999) Naturligt är då att fråga sig vem som anses bli drabbad av 
dessa konsekvenser. Olika skolor ger olika svar. Sammanfattningsvis kan 
det handla om konsekvenser för individen själv, för den grupp hon tillhör 
eller för mänskligheten som helhet. (Collste, 1996)  
 

6.5.4 Moral 

Moral förknippas med handlande och ställningstaganden utifrån etisk teori 
(Collste, 1996). Vidare består moralen av normer och värderingar, vilka 
ligger till grund för människans handlande och bedömningar. Huruvida vi 
är medvetna om moralens betydelse i vårt handlande varierar från gång till 
gång. Sammantaget har alla människor en moral (omoral är också moral) 
som speglas i personens handlingar. (Koskinen, 1995; Bråkenhielm, 1989)  

Unikt för människan är att vi har egenskapen att kunna sätta oss in i andras 
situation. Vi känner skillnad mellan lycka och lidande och kan således 
förstå när andra upplever något av detta. Inlevelseförmåga är betydelsefull i 
moralresonemanget. Outtalat manas vi att ingripa när någon utsätts för 
lidande. Moralen är en vägvisare för handlingen eller, lika viktigt, 
underlåtenheten att handla. (Collste, 1996) Collste (1996) hänvisar till 
moralfilosofen Harald Ofstad (1982) som hävdar att moral kan definieras 
enligt följande: 

”Moral är att ta det allvarliga på allvar” 14 
 
Nästa steg blir då att bestämma sig för vad som räknas till 
begreppet ”allvarligt”. Är det dödande, frihetskränkning och 
miljöförstöring? Enligt Collste (1996) kan listan göras lång ifråga om vad 
som räknas hit. Resonemanget omfattar företeelser på alla nivåer i 
samhället, både i privata sammanhang och på aggregerad samhällsnivå. 
Dessa problem är av moralisk karaktär vilket innebär att vi inte kan förhålla 
oss likgiltigt inför dem, utan måste visa engagemang. 
 
 

                                                 
14 Collste, 1996:8 
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6.6 Valmöjligheter och ställningstaganden  

Att inte förhålla sig likgiltig inför frågor som rör omgivningen är centralt i 
resonemang kring moralfrågor. Detta innebär att vi som moraliska 
människor alltid har en möjlighet och enligt vissa ett ansvar för att ta 
ställning och göra val.  

Många filosofer har under tidevarvet diskuterat kring människans ansvar 
och valmöjligheter. En av dessa är existentialisten Jean-Paul Sartre (Collste, 
1996). Sartre menade att människan är fri med ett oerhört ansvar på sina 
axlar som innebär att i alla situationer göra ett val. Lika viktigt som att göra 
aktiva val, är att undvika att välja och ställa sig passiv i en fråga då 
människan har lika stort ansvar för båda dessa handlingar. (Söderblom & 
Edqvist, 1994) Illvillighet och onda avsikter är alltså inte nödvändigtvis 
den bästa näringen för ondska utan kan enligt ovanstående resonemang lika 
gärna vara omedvetenhet och lättja inför ställningstaganden som rör 
omgivningen. Människan är emellertid autonom, det vill säga självständig, 
att ta ansvar och ska enligt normativ etisk teori inte lasta över sitt ansvar på 
auktoriteter. (Collste, 1996)  

 

6.7 Svårigheter att agera moraliskt 

Det kan vara svårt för människor att leva upp till moraliska krav enligt 
dessa principer. Med detta menas att individen ofta hänvisar till 
pronomenet ”man”: ”man borde”, ”man upprörs av något” och så vidare. 
Detta är ett sätt att komma undan sitt eget ansvar, och är den allmänna 
uppfattningen om något utplånar det personliga moraliska ansvaret. 
(Collste, 1996) 

Dessutom kan det i vissa fall vara svårt att se sin del i ett större 
sammanhang. Situationen blir svår att överblicka och den enskildes val ses 
av honom som triviala, även om allas sammantagna val får oerhörda 
effekter. Det kan även vara så att individen inte ser konsekvenserna av 
hennes handling, då insatsen bara är en liten del i ett stort kugghjul. 
(Collste, 1996)  
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6.8 Etik och företagande 

Teorier inom ämnena etik och ekonomi möttes inte förrän under andra 
hälften av 1900-talet. Teorifälten var för sig är dock långt äldre än så. 
(Spetz, 2003) Brytting (1998) frågar sig i inledningsskedet av sin bok om 
företagsetik om ämnet i sig är nödvändigt, eller om det till och med är naivt 
och självmotsägande. Svaret på den retoriska frågan är att 
marknadsekonomin inte skulle överleva om vi människor övergav 
begreppen frihet och äganderätt, som båda är hämtade från etikfältet. 
Många affärsrelationer skulle upphöra att fungera om parterna inte kunde 
skapa tillit till varandra. Att etik och ett företagande samhälle inte skulle 
höra samman är enligt Brytting en missuppfattning som dyker upp alltmer 
sällan. Dessa frågor är viktiga eftersom samhällets hörnstenar är förtroende, 
tillit och förväntningar (Collste, 1996). 

”Ekonomi och etik är två sidor av samma mynt”  15 

Etik handlar inte i första hand om att tjäna pengar, men i ett längre 
perspektiv lönar det sig trots allt att ha goda relationer med omgivningen. 
Att uppnå trovärdighet är viktigt och marknadskrafterna är oresonliga mot 
dem som visar ett inkorrekt och bedrägligt beteende. Etik lönar sig, javisst, 
men det finns situationer där etiken kommer på kant med lönsamheten. Det 
är ju trots allt möjligt att göra ekonomiskt goda affärer på ytterst 
tveksamma grunder, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv (till exempel 
företagsplundring). Dessutom är det inte alltid med lätthet vi kan avgöra 
om ett visst agerande är moraliskt riktigt eller inte. Samtidigt får företag allt 

större handlingsutrymme och fler valmöjligheter, vilket medför ett stort 
ansvar då endast en del av det som är genomförbart är tillåtet. Dessa fakta i 
bakgrund gör att diskussionen om etiska anspråk på företagandet är av stor 
betydelse. (Brytting, 1998) 
 

6.8.1 Etik och reklambyråer  

En studie genomförd år 2002 vid Centrum för Tjänsteforskning (Karlstads 
universitet) har visat att byråmoral saknas, med detta menar en uttalad och 
intern etikpolicy på företaget. Istället för ett dylikt dokument eller kodex 
styrs reklambyråer av individuella bedömningar som bygger på outtalade 

                                                 
15 Koskinen, 1999:8. 
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regler och tas fram allteftersom problemen uppstår. Dessa uppskattningar 
kommer av arbetsprocessens fortskridande, i takt med att diskussioner 
uppstår. Det samarbete som bedrivs mellan kund och byrå åläggs stor vikt i 
detta hänseende. 
 
Vidare visar studien att synden på vem som ansvarar för etiken i reklamen 
skiljer sig åt mellan reklamproducenter och uppdragsgivare. Annonsörerna 
anser att reklammakarna undviker sitt moraliska ansvar med åberopande av 
att de som kreatörer är i behov av kreativt utrymme. Reklammakarna i sin 
tur menar att om moralen brister beror det på uppdragsgivarna på så sätt att 
de inte engagerar sig tillräckligt i reklamarbetet. (www.ctf.kau.se, 2004-05-
26) 

 

6.9  Affärsmannens yrkesroll ur ett etiskt perspektiv 

Brytting (1998) beskriver ekonomens roll i yrkeslivet, vilka faror som lurar 
och vilka etiska aspekter på yrkesutövandet som är relevanta att ta hänsyn 
till. Vi kommer i vår uppsats inte bara att behandla etiska aspekter som är 
hänförliga till utbildade ekonomer, men då det som kännetecknar en 
ekonomisk skolning återfinns och eftersträvas i praktiskt företagande 
(effektivitetsbegreppet till exempel) kommer vi att överföra Bryttings 
resonemang till vår problematik. Vi menar med detta att alla som driver ett 
företag är praktiska ekonomer i någon mening.  

Brytting (1998) varnar för att omdömet slinter i många fall när en människa 
blir varse om ökad konkurrens och rationalitetskrav. Detta då en stor del av 
ekonomens yrkesidentitet handlar om pengar, eftersom många frågor i 
arbetet berör hur vi ska vara så effektiva som möjligt. Även om 
professionen kännetecknas av detta är även etiska aspekter att beakta. 
Författaren menar att såväl den egna som andras värdighet tillintetgörs om 
etiken åsidosätts. I ekonomernas arbetsliv görs ofta människan osynlig, och 
författaren hävdar att ”ekonomer arbetar i en etisk riskzon”. (Brytting, 
1998:15) I civilekonomernas yrkesetiska riktlinjer (utgivna av 
Civilekonomernas riksförbund) framgår att kompetensen ska användas på 
ett sätt som gynnar människan, samhället och miljön på såväl lokal som 
global basis. Dessutom uppmanas yrkesutövaren att värna om sin egen och 
andras integritet och att egen vinning inte ska uppnås på andras bekostnad. 
(Brytting, 1998)  
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6.10 Reklam och etik 

Konsumenternas rättighet är att få reklam i en form som underlättar att göra 
fria val och i en form som visar respekt för deras integritet. Enligt ett 
normativt resonemang går detta till enligt följande. Konsumenten ska få 
information om olika alternativ och deras för- och nackdelar. Vidare ska 
personen efter att ha tagit del av information samtycka till reklamen. Om 
återkoppling av detta slag inte är möjligt, ska ett samtycke antas på goda 
grunder från avsändaren. Knäckfrågan i detta resonemang förefaller vara 
varför konsumenten köper den vara eller tjänst som står bakom reklamen. 
Frågan är om lockande reklam gör försök att rucka på etiska grundprinciper 
såsom integritet och att konsumenten handlar autonomt (det vill säga 
självständigt) eller om det är en av reklamen konstruerad vilja. Hårddraget 
är det bara de önskningarna som har att göra med direkt överlevnad som är 
autonoma, eftersom konsumenten utvecklar sina önskningar i samspel med 
andra samhällsmedborgare i stor utsträckning. (Brytting, 1998) 

I reklam framhävs ibland produktens egenskaper med ett mått av högmod, 
det vill säga den framställs som bättre och mer betydelsefull än vad den i 
själva verket är. Koskinen (1999) menar att detta strider mot god affärsetik, 
men att beteendet snarare stöter bort kunder än drar dem till sig. Ett visst 
mått av ödmjukhet krävs även inom reklamen för att klassa den som ”etisk”. 
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7 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 
Härunder behandlar vi de förutsättningar för handlingsutrymmet att ta ett 
socialt ansvar som vi anser specifikt hänförs till reklambyråers verksamhet. 
Vi diskuterar kunskap om kommunikation och reklam som rimligtvis 
används av reklambyråer för att så småningom finna på vilket sätt en 
strävan efter att skapa effektiv reklam påverkar förutsättningarna för 
samhällsansvar, hur byrån samarbetar med uppdragsgivaren för att kunna 
analysera kring hur kunden inverkar på reklambyråns utrymme, samt vilka 
lagar och regler som en reklambyrå förväntas rätta sig efter. Slutligen är 
dessa aspekter poängfulla att diskutera enligt vår uppfattning då de 
underlättar förståelsen för vad reklambyråernas resonemang grundar sig i. 

  

7.1 Begreppet reklam 

Ordet reklam härstammar från latinets reclamare som betyder att ropa ut 
gång på gång (Mårtensson, 1994).  Reklam används som en hjälp för 
företag att kommunicera ut budskap om företaget, dess produkter och/eller 
värderingar. Budskapet som förmedlas avser att skapa respons och att göra 
avtryck hos konsumenten eller andra intressenter. Genom reklam kan 
omgivningen skapa sig en uppfattning om organisationen och vad den står 
för. (Kotler, 1999) 

“Advertising is any paid form of non-personal presentation and 
promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor.” 16 

 

7.2 Effektiv marknadskommunikation 

Huruvida ett budskap får uppmärksamhet beror enligt Mårtensson (1994) i 
huvudsak på hur budskapet framförs samt hur helheten uppfattas. Vidare 
ingår värdeladdning och argumentation. För att annonsen ska dra till sig 
målgruppens uppmärksamhet är det viktigt att utformningen är i linje med 
det budskap som ska förmedlas. (Franzén, 2002) I vissa fall menar 
konsumentforskaren Heinonen att (www.ad.se, Hufvudstadsbladet, 2004-

                                                 
16 Kotler, 1999:793 
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05-22) mottagaren kan lämnas med ett frågetecken om vad reklamen gjorde 
reklam för. Upphovsmännen försvarar enligt forskaren detta med att de 
som känner så inte tillhör målgruppen. 
 

7.2.1 AIDA-modellen 

AIDA är en klassisk modell för beskrivning av människors beteende. 
Modellen utformades av amerikanen Elmo Lewis redan i slutet av 1800-
talet, men är mycket användbar för marknadskommunikation än idag. 
(Jacobsson, 1995) Enligt modellen sker beteendemönster i en logisk följd, 
vilket åskådliggörs med hjälp av en trappa, där varje steg tas i turordning. 
(Dahlqvist & Westerståhl, 1989) Lewis menade att konsumenten genomgår 
alla dessa steg och att stegen i bästa fall leder fram till ett köp (Picton et al., 
2001).  

Den första komponenten i modellen är uppmärksamhet (Attention). Det 
spelar ingen roll hur välarbetad en reklamenhet är om målgruppen inte 
lägger märke till den. När reklamen väl fått konsumentens uppmärksamhet 
krävs att ett intresse (Interest) skapas och att reklamens innehåll inte 
avfärdas med en axelryckning. Reklamens budskap ska även övertyga om 
att reklamens produkt är något som konsumenten har ett behov av att köpa. 
Modellens tredje steg gäller just behovet eller viljan (Desire) som genom 
reklamens övertalningsförmåga framkallas hos mottagaren och som i sin 
tur leder till handling (Action) i form av ett köp. Det är således av stor 
betydelse att reklamens budskap kan läras in och uppfattas på rätt sätt 
härigenom nå övertygande effekter. Ett sätt att uppnå detta är att framställa 
budskapet som någonting väldigt viktigt. (Jacobsson, 1995; Dahlén & 
Lange, 2003).  
 

7.2.2 Skrift- och bildspråket i reklam 

Läran om retorik innebär att språket används på ett maximalt effektivt sätt 
så att budskapet uttrycks på ett målsenligt vis. Retorik är ett viktigt begrepp 
i mediesammanhang eftersom det handlar om att få en så bra kontakt som 
möjligt med mottagaren av budskapet. Retorik är konsten att kommunicera 
övertygande. (Carlsson & Koppfelt, 2003) Retoriken bygger på psykologi 
och konkreta erfarenheter (Hedlund & Johannesson, 1993), vilket är av stor 
betydelse i reklamsammanhang. Konsumenternas uppmärksamhet är 
reklamproducenternas värdefullaste tillgång, och därav eftersöks ständigt 
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ett kommunikationssätt som får konsumenterna att stanna upp. Beröra, 
engagera och intressera är ledord. (Carlsson & Koppfelt, 2003)  

Enligt Mårtensson (1994) är visuella budskap i många fall minst lika 
talande som språkliga. En bild kan på en sekund sudda ut en föreställning 
om hur något borde se ut. I reklam är bildens uppgift bland annat att väcka 
uppmärksamhet. Reklambilden ska demonstrera produktens kvalitet och 
känslan som kommer med produkten och livsstilen som följer med. 
(Carlsson & Koppfelt, 2003; Hedlund & Johannesson, 1993). Bilden 
försöker ibland beskriva, tolka och förklara men den kan också kan blända, 
bedra och manipulera verkligheten. Illustrationen bör också vara originell 
och till viss del även överraska eller chockera konsumenten (Hedlund & 
Johannesson, 1993). Bilden talar effektivast till åskådarens känslor. 
(Albertsson & Lundqvist, 1999)  

För att ge ett trovärdigt intryck bör reklamens argumentation kring 
produkten inte vara alltför komplicerad. Då är det lämpligare att 
koncentrera sig på praktiskt nödvändig och för konsumenten intressant 
information. Att gå ut för hårt om produktens alla fördelar kan bidra till att 
konsumenten blockerar informationen och inte tar den till sig. Att endast 
välja ut ett fåtal positiva egenskaper med produkten i fråga och spara 
resterande till ett senare tillfälle är därför effektivare reklam. (Albertsson & 
Lundqvist, 1999, Kotler, 1999)  
 

7.3 Övertygande redskap 

Att använda ett uttrycksfullt språk och talande bilder är nödvändigt men 
inte tillräckligt för en bra kommunikation. Talaren, eller avsändaren av 
budskapet i detta fall, kan lyckas framföra sitt budskap ännu bättre om han 
eller hon lever sig in i mottagarens situation och ställer sig tre viktiga 
frågor. Dessa kan i en första anblick tyckas banala, men är i många fall 
avgörande framgångsfaktorer. För att skapa en gynnsam 
kommunikationssituation behövs dessa tre verktyg i varierande 
utsträckning, dock måste de alltid vara i samklang. 
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7.3.1 Ethos – avsändarens karaktär 

Den första frågan att ställa sig är huruvida avsändaren är kompetent att tala 
för ämnet. Detta har att göra med begreppet ethos, som är grekiska för 
personlighet eller karaktär. Detta handlar således om att åhöraren eller 
mottagaren av reklambudskapet anser att avsändaren kan övertyga med 
hjälp av trovärdighet. Detta är en viktig aspekt, eftersom vi som människor 
har behov av att känna tillit, och givetvis har vi större tilltro till en 
människa som inger respekt och trovärdighet än till en som verkar 
beräknande och listig i negativ bemärkelse. Ethos handlar om avsändarens 
image eller anseende och därmed allt det som gör en person eller en 
organisation trovärdig. Under ethos-resonemanget diskuteras även 
popularitet, att stå för något som anses positivt av många – att hålla koll på 
den allmänna opinionen. (Carlsson & Koppfelt, 2003) 
 

7.3.2 Logos – tillbedja mottagarens förnuft 

Den andra frågan handlar om förslaget från avsändaren verkar vettigt och 
förnuftigt, vilket betecknas med begreppet logos. Detta innebär att vända 
sig till människors förnuft och kritiska omdömesförmåga. Ledord är 
informera, undervisa och upplysa: saklig framställning medför förtroende. 
Ett annat sätt att rikta uppmärksamheten till mottagarens intelligens kan 
vara att ge ut budskap som ger mottagaren möjlighet att dra egna slutsatser 
och därmed känna sig intelligent. (Carlsson & Koppfelt, 2003) 
Övertydlighet i budskapet får ofta fel effekt, då ingen gillar att känna sig 
ointelligent och inte betrodd att förstå kluriga formuleringar. Om 
mottagaren istället känner sig intelligent i sin tolkning av reklamen, 
förknippas budskapet med något positivt. (Franzén, 2002)  
 

7.3.3 Pathos - känsloanspelningar 

Marknadsförarens skräckscenario är att marknaden är likgiltig inför 
reklamen, vilket innebär att reklamens budskap inte överförs. För att öka 
engagemanget och intresset för budskapet används ofta känsloanspelningar. 
(Zeitlin, 1986) Pathos handlar just om att väcka känslor hos mottagaren. 
Fruktan, vrede, hopp och förväntan är starka känslor som används i många 
retoriska sammanhang. Var och en av de olika känsloanspelningarna som 
reklamen använder kännetecknas av att de har en värdeladdning. (Carlsson 
& Koppfelt, 2003, Söderlund, 2003) En viktig del i detta övertygande 
verktyg är dessutom att få mottagaren av budskapet att känna sig 
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betydelsefull och känna samhörighet med andra i samma situation, det vill 
säga en känsla av empati och att få en känsla av att tillhöra en viss grupp. 
Humor är dessutom en effektiv metod för att framkalla entusiasm hos 
mottagaren. (Carlsson & Koppfelt, 2003)  

 

7.4 Reklamens effekter på samhället 

Reklam påverkar samhället på olika sätt och i olika omfattning. De effekter 
reklamen kan få på människors livsstil är bland annat att sätta avtryck i 
moraliska och etiska frågor, att påverka relationer människor emellan samt 
att driva materialismen framåt. En av de stora frågorna i dessa 
sammanhang är huruvida reklamen skapar eller reflekterar samhälle och 
värderingar.  

 

 
 

Figur 4. Analysmodell för reklamens samhälleliga effekter, inspiration 
hämtad från Greyser (1972)  i  Mårtensson (1994). 

Enligt modellen har reklamen effekter på individers inköpsbeteende likaväl 
som konsumenterna påverkar reklamens karaktär och innehåll. Dessutom 
influeras människors livsstil av reklamen, en parameter som även influeras 
av köpbeteendet, som i sin tur påverkas av reklamen och så vidare. 
Samtliga dessa har alltså effekter på varandra, men är även ömsesidigt 
beroende. 
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7.4.1 ”Livsfarlig” reklam 

Mårtensson (1994) konstaterar att reklamens motståndare anser att 
reklamen har en väsentligt större övertalningsförmåga än vad de som är 
förespråkare tillskriver den. Jonsson (1985) tillhör reklammotståndarna och 
menar att reklam får negativa samhällseffekter.  Han menar att reklam i stor 
utsträckning framkallar eller förstärker värderingar och behov hos 
konsumenten. Vidare anser författaren att reklam försvårar självständiga 
och välgrundade konsumsval då konsumenten inte ges tillräcklig 
information. Lindqvist (1957) går så långt som att säga att reklamen är 
livsfarlig då den lurar oss att köpa saker som vi egentligen inte vill ha. Den 
har en övertalningskraft som konsumenterna har svårt att stå emot, och 
skapar mer eller mindre omedvetna begär hos konsumenten.  
 

7.5 Reklam förmedlar livsstil 
 
Att segmentera (dela in) målgruppen med utgångspunkt från deras livsstil 
är en metod som fler och fler företag har tagit fasta på. Istället för att 
använda traditionella segmenteringskriterier såsom demografiska variabler 
uppmärksammas istället målgruppens intressen, värderingar och åsikter. 
Marknadssegmentet definieras med andra ord av livsstil där produktens 
värde ökas genom symboliska värden som verkar meningsfulla för en viss 
grupp av konsumenter. Bandet mellan kund och varumärke blir starkare då 
varumärket förmedlar värden och normer som tilltalar kunden. (Helman & 
deChernatony, 1999) Relationen mellan kund och produkt ska vara i fokus 
enligt Solomon (1994) och genom att tillföra varumärket en mänsklig 
identitet associerar kunden varumärket till en viss livsstil. Genom 
ovanstående resonemang framgår att det är viktigt att förmedla en känsla 
genom varumärket och reklamen som innebär en önskan om en livsstil hos 
konsumenten.  

  

7.6 Reklambyråns samarbete med kund 

Marknadschefen i företagen fungerar i många fall som inköpare av 
konsulttjänster i det stora utbud av olika medietjänster som finns idag. 
Annonsören, det vill säga det företag som önskar marknadsföra sin 
verksamhet, är den som står i centrum i processen eftersom det är 
annonsören som i slutändan bestämmer över kampanjen och dessutom 
betalar, något som inte är att förglömma. Därefter är det reklambyrån som 
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står för själva reklamproduktionen. Den svenska reklambranschen 
kännetecknas enligt Franzén (2002) av att reklambyråerna har ett stort 
inflytande på reklamutformningen.  
 

7.6.1 Vikten av ett gott samarbete 

Det är viktigt att reklambyråer och uppdragsgivare hyser tillit till varandra 
som samarbetspartners. Detta då de tjänster en reklambyrå erbjuder är svåra 
att utvärdera och svårbedömda. Reklambyråns kund delar med sig av viktig 
information om sig själv vid samarbetet, och detta kan ha betydelse för 
relationen i samarbetet ifråga om reklam. (www.ctf.kau.se, 2004-05-26) 
Köparen av reklam uppmanas därför att lita på reklambyrån och dela med 
sig av företagsinformation för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. 
(Gylling, red. 1983) Det är av särskild vikt i tjänsteföretag att personalen 
visar intresse, engagemang och respekt för kunden. Företag kan skapa 
förtroende och lojalitet i kundrelationen genom att agera ansvarsfullt 
gentemot kunden såväl som mot samhället i stort. Värderingar som 
företaget står för samt prioriteringar som de gör är även bidragande orsaker 
till att kunden får ett förtroende för företag. (Aaker, 2004)  

Bra samarbete mellan parterna kännetecknas av respekt för varandras idéer 
och arbetssätt, öppenhet ifråga om bådas verksamheter och en takhöjd i 
diskussionerna. Meningen med att anlita en reklambyrå är att få hjälp med 
att finna möjligheter och kanske svaga punkter som är svåra att själv 
uppmärksamma, då det är lätt att bli hemmablind. (Gylling, red. 1983) 
Vidare är det av stor betydelse för samarbetet att uppdragsgivaren 
definierar de problem som företaget med hjälp av reklambyrån önskar lösa 
samt att förväntningarna på respektive part tydligt klargörs vid 
inledningsskedet. Ofta anses det som en svår uppgift för reklamköparen att 
involvera reklambyrån fullt ut i företagets strategiska beslutsprocess. 
(Hagskog i Gylling, 1983)   
 

7.6.2 Byråns inträde i kommunikationsprocessen  

Frågor som bör ställas är vad som angår byrån, om den har tillräcklig 
kompetens för att bidra med kunskap i dessa sammanhang samt om 
reklamen blir bättre om byrån är inblandad på ett tidigt stadium och så 
vidare (Back i Gylling, 1983). Vissa menar att reklambyråns tjänster 
används på fel sätt om kunden presenterar en färdig lösning och således 
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bara beställer reklam, och inte en lösning på ett problem. Uppdragsgivaren 
uppmanas därför att bidra med sina idéer, men att inte låta dem vara i 
orderform. Skickliga reklammakare kan ta ut det som är användbart i dessa 
idéer, vilket medför att kunden ser sig själv som en medskapare samt ges 
möjlighet till att bidra med konstruktiva synpunkter. (Hagskog i Gylling, 
1983) 
 
 

7.7 Lagar som reglerar verksamheten 
 
Tillämpning av kommunikationsresonemang måste hålla sig inom 
föreskrivna lagar och regler för marknadsföring. Vår avsikt är att under 
detta avsnitt presentera en överblick över området. Den svenska 
marknadsrätten grundar sig i att näringslivet traditionellt sett ansvarar för 
etiken i marknadsföringen. Detta innebär att de flesta lagar och praxis på 
området har sitt ursprung i näringslivsorganisationer. Anledningen till 
dessa normer har varit att bibehålla allmänhetens förtroende för 
marknadsföring som fenomen. (www.reklam.se, 2004-04-15) 
 

7.7.1 Internationella Handelskammaren (ICC) 

International Chamber of Commerce (ICC) är det globala näringslivets 
huvudorganisation med medlemmar från 140 länder. ICC syftar till att 
främja internationell handel, investeringar och marknadsekonomi över hela 
världen genom att utarbeta regler för hur internationella affärer bör 
bedrivas samt även bistå med service genom sin skiljedomstol. En annan 
viktig del av ICCs verksamhet är att ta fram uppförandekoder inom 
affärsetik och marknadsföring. Dessa kallas i fortsättningen för 
grundreglerna och är avsedda att utgöra en allmän kunskapskälla gällande 
näringslivets samlade regler på reklamområdet, samt att bidra till en 
harmonisering av reklamens normer. (www.konsumentverket.se, 2004-02-
26) 

Grundreglerna är en del av ICCs arbete för att understödja hög etisk nivå i 
fråga om marknadskommunikation och syftar till att ge uttryck för 
näringslivets sociala ansvar i marknadskommunikativa sammanhang. 
Grundreglerna är utomrättsliga, främst avsedda för näringslivets 
egenåtgärder, men som likväl kan användas av rättsväsendet som rättskälla, 
dock inom ramarna för lagstiftningen. Tillämpligheten omfattar all slags 
reklam, och gäller alla aktörer som arbetar med reklam. Grundreglerna ska 



Förutsättningar av verksamhetskaraktär 

54   

nå praktisk tillämpning av nationella självreglerande organ. I Sverige axlas 
uppgiften av Marknadsetiska rådet. Det är inte tillåtet att som aktör inom 
reklamområdet medverka till publicering av reklam som nämnda organ 
fastslagit strida mot grundreglerna.  

I grundreglerna framgår att reklam ska utformas med förtecken av socialt 
ansvar, och dess utformning ska hindra att förtroendet för reklamen naggas 
i kanten av allmänheten. Med socialt ansvar menas bland annat att 
reklamen inte får innehålla diskriminerande budskap eller underminera 
respekten för mänskligheten. Vidare ska reklamen gå hand i hand med god 
affärsed, vilket innebär att den inte får utformas på ett stötande sätt. Det är 
enligt grundreglerna inte acceptabelt att spela på rädsla om inte tunga 
argument medger det, och reklam ska inte uppmuntra till orätt eller olagligt 
beteende. Konsumentens förtroende ska inte missbrukas och denne ska 
heller ej vilseledas på något sätt. Reklam ska inte missbruka 
forskningsresultat eller vetenskapliga citat för egen vinning, eller 
misskreditera andra företag eller organisationer. Sammantaget ska reklam 
vara pålitlig, hederlig, vara utformad enligt goda seder och innebära ett 
socialt ansvarstagande.  

Det övergripande ansvaret för reklamen vilar enligt ICC på annonsören, 
men såväl denne aktör som reklambyrån åläggs ansvar. Reklambyrån ska 
se till att reklamen utformas med omsorg och på ett sätt som gör att 
uppdragsgivaren får möjlighet att fullgöra sina skyldigheter som följer med 
ansvaret. Alla inblandade i reklamverksamhet är i olika utsträckning 
beroende på befattning skyldiga att se till att grundreglerna efterföljs.  
(www.icc.se, 2004-04-17) 
 

7.7.2 Organ mot oetisk marknadsföring 

För att tillförsäkra att ICC:s grundregler följs också på de områden som 
inte uttryckligen omfattas av marknadsföringsrätten, har näringslivet på 
eget initiativ inrättat domstolsliknande organ: Marknadsetiska rådet (MER) 
och Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam (ERK). Dessa råd är 
branschövergripande och prövar om en viss marknadsföringsåtgärd strider 
mot god etik och god sed i marknadsföringen oavsett om 
marknadsföringslagen är tillämplig eller ej. Vem som helst får begära 
granskning av reklam som man tycker strider mot god sed. (Hjelte et al., 
1996) Eftersom det är fråga om rent privata initiativ finns inte några 
ekonomiska sanktionsmedel kopplade till marknadsföringsåtgärder som 
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fälls av MER eller ERK. Beslut fattade av organen offentliggörs bland 
annat i media, och publiceringen i sig kan upplevas som en sanktion. 
(Hjelte et al., 1996; www.marknadsetiskaradet.org, 2004-02-25)  

MERs uppgift är att uttala sig om vad som bör anses utgöra god affärssed i 
samband med företags marknadsföring. Uttalandena grundar sig oftast på 
ICC:s marknadsföringskoder, särskilt grundregler för reklam. 
(www.marknadsetiskaradet.org) ERK stöder sig på ICC:s grundregler, men 
tar trots detta inte bara ställning till könsdiskriminerande reklam, utan även 
till om reklamen konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och 
därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt 
(schabloniserande reklam). (Hjelte et al., 1996) 
 

7.7.3 Marknadsföringslagen 

Marknadsföringslagens (MFL) syfte är att främja konsumenternas och 
näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att 
motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och 
näringsidkare. Lagen innehåller regler för hur näringsidkare får utforma sin 
reklam. (Gyllenstierna & Welander, 1998)  

Lagen utgår från tre generalklausuler. Den första innebär förbud mot 
otillbörlig marknadsföring, vilket ofta innebär någon form av vilseledande. 
Enligt lagen ska marknadsföringen stämma överens med god 
marknadsföringssed: god affärssed eller andra vedertagna normer som 
syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare. Dessa normer syftar i 
sin tur till ICCs grundregler för reklam. Den andra generalklausulen gäller 
åläggande att lämna information som kan vara av särskild betydelse ur 
konsumentsynpunkt, medan den tredje syftar på otjänliga produkter, där 
produkterna uppenbart inte tjänar sitt syfte. (Nordell, 2003)  

Marknadsföringslagen är normalt sett inte tillämplig på 
marknadsföringsåtgärder som strider mot goda seder (exempelvis att spela 
på mottagarens känslor) om det inte i övrigt strider mot generalklausulerna. 
I grundreglerna anges emellertid att reklam inte utan vägande skäl får spela 
på rädsla eller vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att ha överseende 
med våldshandlingar. Det är inte möjligt att komma åt diskriminerande 
reklam med hjälp av marknadsföringsrätten, trots att det i grundreglerna 
också anges att reklam inte får ge uttryck av någon form av diskriminering, 
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inklusive sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön 
eller ålder. (Hjelte et al., 1996) 

Enligt marknadsföringslagen kan marknadsföring som strider mot god 
marknadsföringssed eller är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare 
förbjudas eller tvingas vidta annan åtgärd. Detta förbud gäller 
näringsidkare och anställd hos denne, aktör som handlar på näringsidkarens 
vägnar eller någon som i övrigt väsentligt har bidragit till 
marknadsföringen. En reklambyrå kan alltså drabbas av förbud då byrån 
handlar på näringsidkarens vägnar. Förbudet drabbar en medverkande där 
det står klart för denne att marknadsföringen var vilseledande, men att 
publikation skedde trots detta. (Hjelte et al., 1996:133)  
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8 EMPIRI 
 
 
Empiriavsnittet avser att redovisa insamlad data som sedan ligger till 
grund för analys och slutsatser. Materialet bygger på genomförda 
intervjuer (bilaga 1) och sekundärt material (företagens hemsidor). 
Strukturen i den teoretiska referensramen efterföljs i stor utsträckning.  

 

8.1 Presentation av reklambyråerna 
 
Alfa  
Byråns styrkor är att medarbetarna är kreativa samt att de inte har fastnat i 
traditionella roller, vilket respondenten anser att många andra byråer har 
gjort. God kundvård visar sig genom långtgående kundsamarbeten på byrån.   
 
Beta 
En framgångsrik reklambyrå kan marknadsföra sin verksamhet, menar 
respondenten. Inför framtiden satsas på att genomsyra verksamheten med 
en tanke om att kontinuerligt producera reklam som i ett långsiktigt 
perspektiv är positiv för samhällsutvecklingen, genom att så långt det är 
möjligt väva in positiva budskap i kommunikationen.  
 
Gamma 
Byrån kan framgångsrikt sätta sig in i kundernas strategi. Företaget har en 
krans av samarbetspartners som är bundna till företaget på olika sätt. För att 
säkerställa att kunderna får ut maximalt av satsat kapital, investeras enligt 
hemsidan kontinuerligt i kompetensutveckling av personalen.   
 
Delta 
Byråns filosofi är att vara en mycket vanlig reklambyrå. Viktiga aspekter är 
att hålla tids- och budgetramar, att vara trevliga och att hålla vad som 
utlovas, vilket enligt respondenten är egenskaper hos en reklambyrå som 
uppskattas av kunderna. Dessa värden är enligt byråns hemsida inte 
självklara i reklambranschen idag.   
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8.2 Begreppet samhällsansvar  
 
Alfa  
Samhällsansvar innebär att leva och agera i för att skapa bättre klimat i 
samhället så långt det är möjligt. Här kan många aspekter ingå, allt från 
miljö till engagemang och ställningstaganden i olika frågor. Om företaget 
kan påvisa positiva effekter av samhällsansvar, så argumenterar det 
givetvis till fördel för det. Samhällsansvar är något som rör alla.   
 
Beta 
Betydelsen av ett samhällsansvar är mycket stor menar respondenten. Om 
vi tar ett samhällsansvar idag så kommer det kanske att innebära att de som 
är små idag får bra förutsättningar inför framtiden. Samhällsansvar är för 
byrån att kommunicera ut saker som kan bidra till skapandet av ett bättre 
samhälle. 
 
Gamma 
Samhällsansvar är att hålla sig inom de juridiska råmärkena. Han 
understryker att såväl hans eget som medarbetarnas offentliga beteende är 
klassat som ansvarstagande. Någon tydlig gräns mellan företaget och 
privatpersonen finns inte, utan de hänger ihop i ansvarsfrågan. 
 
Delta 
Syftet med att ta ett samhällsansvar är att arbeta på ett sätt som inte skadar 
omvärlden. Anledningar till att företag arbetar med det är omvärlden, den 
egna verksamheten och av imageskäl. Detta då kunderna ser det som 
någonting positivt. Så länge byrån håller sig inom lagarna och betalar 
skatter och andra förpliktelser tar de ett samhällsansvar. När företag månar 
om sin personal tar de även då ett visst samhällsansvar. Begreppet är 
luddigt, och det är svårt att veta brytpunkten för när en byrå tar 
samhällsansvar.  
 

8.2.1 Den egna byråns ansvar  
 
Alfa 
Vissa av kunderna är samhällsinriktade då verksamheten gynnar samhället, 
vilket byrån förstärker i reklamen. Ett engagemang och samhällsansvar är 
viktigt, men att det ofta glöms bort när det väl kommer till krita. Detta 
beror till stor del på att det är lättare för de stora kunderna att kunna 
påverka här, då de har kapital och större inflytande.  Ett samhällsansvar 
skulle kunna integreras i den dagliga verksamheten. Detta skulle ske genom 
att personalen ges utrymme att föra dialog rörande vissa frågor om 
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samhällsengagemang, och på så vis komma fram till ett sätt där byrån kan 
väva in ansvaret i kampanjarbetet. Återigen måste det ligga i kundens 
intresse för att det ska vara genomförbart. Det är komplicerat att reflektera 
över samhällsansvar i det dagliga arbetet, och byrån arbetar inte aktivt med 
det mer än att byrån är miljöcertifierad.  
 
Beta 
Samhällsansvar är varje byrås eget ansvar. Byrån pratar med många av sina 
kunder om tankar och idéer kring samhällsansvar. En byrå kan även ta sitt 
samhällsansvar genom att exempelvis källsortera eller använda miljömärkta 
produkter. Det är på sikt viktigt att kontinuerligt väva in goda budskap i de 
uppdrag byrån arbetar med. På så sätt kan byrån bidra till positiv utveckling. 
Beta tror inte att certifiera en reklambyrå fungerar, då det inte går att 
certifiera tankar. Dessutom använder sig byråer inte av miljövådliga 
produkter i någon större utsträckning. Ifråga om att alltfler företag 
certifierar sin värdekedja, menar han att reklambyrån inte är en leverantör 
till andra företag, då inga direkta produkter, utan tankar, levereras. Andra 
aspekter av samhällsansvar är att byrån kommunicerar ut värderingar och 
tankar till människor, genom att väva in dem i reklamen.  
 

”I och med att vi ser vår roll som viktig i samhället, att vad vi 
kommunicerar är viktigt kan man ju säga att vi tar ett samhällsansvar i det 

vi gör.”  17 
 
Gamma 
Enligt hemsidan är det en självklarhet att verka för en bättre miljö. Att 
arbeta med miljöfrågor ses som en framtidsinvestering. Status utvärderas 
en gång per år, och då deltar samtliga medarbetare. Sopsortering, 
tjänstecykel samt ett medlemskap i miljönätverk är exempel på företagets 
engagemang idag. Vidare skänker företaget en summa pengar till 
fadderbarnsverksamhet till sina kunder istället för den vanliga julklappen, 
vilket har mottagits väl av kunderna. Ytterligare exempel på 
samhällsansvar är att Gamma är noggrann med att ta reda på när det är 
alkohol inblandat vid såväl kundmöten som internt på firman. Detta då 
respondenten som ägare menar att han har ett ansvar att uppträda på ett sätt 
som visar på gott omdöme gentemot allmänheten. Han understryker att 
företaget är en lokal förmåga och tar således ansvar lokalt genom att vara 
engagerad i det lokala näringslivet.  
 
 
 
                                                 
17 Intervju, 2004-04-16 
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Delta 
Byrån har en utvecklad miljö- och kvalitetspolicy där utformningen av vad 
som levereras till kund regleras och alla projekt utvärderas. Idag arbetar 
byrån utifrån ett processtyrningssystem som styr arbetsflödet. Systemet 
reglerar även miljö och omvärldsfrågor. Det finns dessutom funderingar på 
att certifiera verksamheten i dessa hänseenden. Certifieringen är enklare än 
föregångare och benämns FR2000. Den är utformad för verkstadsindustrin, 
men är enligt respondenten möjlig att använda. Förmodligen skulle det till 
och med vara lättare för en reklambyrå att nå kriterierna än för en 
verkstadsindustri, då en reklambyrå inte hanterar skadliga kemikalier. Det 
som reklambyråerna måste kontrollera är främst tryckerierna.  
 
Idag tas hänsyn till leverantörernas arbetssätt, även om det är av 
förhållandevis informell karaktär. Reklambyråns uppdragsgivares 
certifiering kräver mycket av såväl reklambyrån som byråleverantörer, och 
reklambyrån i rollen som leverantör till andra företag skulle tjäna på en 
certifiering. En certifiering skulle vara banbrytande i reklambranschen, då 
han inte känner till någon certifierad reklambyrå. Syftet med att göra en 
sådan certifiering är att utveckla företaget och se till att verksamheten 
anpassas så att inte omvärlden skadas. Han är entusiastisk och tycker att det 
vore häftigt att vara först.  
 
 

8.3 Argument för samhällsansvar 
I referensramen presenteras några ofta förekommande argument till varför 
företag bör engagera verksamheten i omvärldsfrågor. Respondenterna ser i 
det stora hela fördelar med att ta samhällsansvar, vilket presenteras nedan. 
 

8.3.1 Lönsamhet – vinst på lång sikt 
 
Alfa 
Avgörande för en byrås samhällsansvar är om kunderna vill göra detta eller 
om ledningen på byrån har ett starkt intresse för dessa frågor. Alfa menar 
återigen att ansvaret måste kunna omsättas i lönsamhet för att det ska vara 
en genomförbar idé. Visst skulle Alfa kunna positionera sig som 
samhällsansvarstagare, men i slutändan tror Alfa ändå att det är andra 
faktorer som påverkar huruvida kunden väljer att samarbeta med företaget. 
Emellertid finns många kampanjer som idag bygger på ansvarstagande 
värderingar, och om en byrå är bra på det finns affärsmöjligheter häri, 
menar respondenten. 
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Beta 
Beta menar att samhällsansvar och lönsamhet hör ihop då ett ansvar medför 
bättre samhällsförutsättningar. I de fall där samhällsansvaret kommuniceras 
ut till omvärlden tror han att det även kan medföra kommersiell lönsamhet. 
 

”… rent direkt kan man inte tjäna några pengar på det…”18 
 

Många kunder vet inte hur reklambyråer resonerar om samhällsansvar, men 
att de säkert skulle uppfatta ett sådant ansvar som värdefullt om budskapet 
kommunicerades ut, menar Beta.   
 
Gamma 
Det finns ett positivt förhållande mellan samhällsansvar och lönsamhet. Det 
motiveras med att kunderna uppskattar om byrån tar ett eget ansvar och om 
kunderna uppmanas att göra det. Han menar att positiva effekter i sin tur 
genererar positiva effekter, och syftar på att kunder uppmanas att 
positionera sig i ansvarsfrågan. Detta kan även ge fördelar internt i 
företaget: om det utreds varför företaget finns till och vilken roll i samhället 
det har, engageras medarbetarna. 
 
Delta 
Syftet med exempelvis personalvård är ju att medarbetarna ska kunna 
arbeta bättre och på så sätt dra in mer pengar till företaget. Härigenom hör 
samhällsansvar och lönsamhet ihop. Det kostar pengar att hantera sin 
personal på detta sätt, men på lång sikt är det lönsamt, menar Beta. 
Dessutom är det bättre för byråns profil att framstå som ett miljö- och 
kvalitetsmedvetet företag än att inte göra det vilket i sin tur är lönsamt. 
 

8.3.2 Legitimitet som samhällsmedborgare 
 
Alfa 
Företag i allmänhet bör eftersträva ett ansvar för samhället. Respondenten 
tror att frågan delvis är en mognadsprocess, och menar att lusten att ta 
ansvar stiger med åldern.   
 
Beta 
Alla, reklambyråer inräknade, ska ta ett samhällsansvar. Byråerna måste nå 
acceptans hos kunderna och byrån måste vara medveten om sin verksamhet 
för att vara framgångsrik. 
 

                                                 
18 Intervju, 2004-04-16 
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Gamma  
Det är självklart att alla ska vara med och ta ansvar, oavsett om man är 
privatperson, student eller företagare.  
 
Delta 
Han poängterar att alla ska ta ansvar, såväl en reklambyrå som andra 
verksamheter.  
 

8.3.3 Samhällsansvar som profilering 
 
Alfa 
Det förs ständigt en debatt i branschen ifråga om etik, men att det endast är 
en debatt för ”i slutändan kör folk sitt race”. Kampanjer som gått över 
gränsen tas upp i branschtidningen, och många tycker att det är mycket illa. 
Därefter går ändå många byråer på den tveksamma linjen. Med detta menar 
han att dialogen finns i reklambranschen, även om det inte är mycket mer 
än just en dialog. Verkligheten är att om någon tackar nej till ett uppdrag av 
etiska skäl, går uppdraget till någon annan. 
 

”..väldigt kreativ bransch, men väldigt konservativ med gamla 
värderingar.”19 

 
Beta 
I reklambranschen diskuteras vad som är etiskt rätt och fel, och 
uppfattningen är att de flesta byråer påstår att de eftersträvar hög etisk nivå. 
I själva verket tror respondenten att byråerna struntar fullständigt i det, och 
således endast tar upp etikresonemang för att bättra på sitt anseende. Detta 
fallhöjdsbyggande är något som fått fäste även i övriga delar av 
näringslivet, och att det behövs en uppstramning på området. Idag är det 
ofta endast ord som inte har djupare mening eller värde. Företag måste 
kunna stå för det de säger. 
 
Gamma 
Aktörer i reklambranschen vill hålla fanan högt och eftersträvar goda etiska 
värderingar och normer. Reklambranschen fungerar som andra branscher i 
detta hänseende.  
 
 
 
 

                                                 
19 Intervju, 2004-03-24 
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Delta 
Ansvaret uppmärksammas främst då en byrå blir fälld av någon anledning. 
Däremot tror han inte att byråer arbetar för att inte ta ett samhällsansvar. 
Byråer bedriver inte medvetet verksamhet som skadar omvärlden. Denna 
aspekt jämför han med resonemanget där reklambyråer formas av 
branschen. Det kan vara så att många byråer har ansvaret i åtanke, även om 
inget uttalat samhällsansvar existerar.   
 
 

8.4 Företaget i sitt sammanhang 
 
Alfa 
Alfa anser att företag till stor del är integrerade i samhället. Många företag 
är en del av flera människors liv och företag är en kugge i det stora hjulet.  
 

Beta 
Företag måste inte hänga ihop med det övriga samhället, utan kan vara 
isolerat. Det finns många företag som agerar förhållandevis anonymt 
gentemot resten av samhället. Han poängterar att det ofta finns en koppling 
mellan företaget och dess omgivning, och att det är varje företags ansvar att 
bestämma hur de väljer att förhålla sig till omvärlden. Företagsägare 
granskas av omgivningen.  
 
Gamma 
Företag och samhälle är integrerade med varandra. Olika företagare har 
olika mål och syften med verksamheten. I ett vidare perspektiv är 
medelpunkten i marknadsekonomin den fria viljan och människans 
drivkraft att utvecklas. Företagens uppgift är att skapa arbetstillfällen i 
marknadsekonomin. 
 
Delta 
Företaget är en integrerad del av samhället. Många samhällsfenomen, 
såsom att föräldrar har för lite tid för sina barn och ohälsa förklaras med 
arbetsplatsen som utgångspunkt. Vid uppstarten av ett företag existerar det 
för att ägarna ska kunna tjäna pengar, men efter etableringen åläggs 
företaget ett ansvar som sträcker sig längre än så. Drivare av en reklambyrå 
har ett stort ansvar. 
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8.4.1 Reklambyråns intressenter 
 
Alfa  
Viktiga intressenter är kunder, leverantörer samt opinioner och media. 
Också politiker, då de stiftar lagar som byråerna ska förhålla sig till. Även 
branschen ses som en intressent till byrån. Alfa anser att företaget kan 
påverka sina intressenter i viss utsträckning, och då åsyftas främst kunderna. 
De intressenter som kan vara intressanta för en reklambyrå att påverka kan 
även ha med byråns kunder att göra: 
 
”Det är klart att har du Absolut vodka som kund är du ju intresserad av att 
få göra reklam för dem i Sverige. Har man dem inte som kund kan det vara 

lätt att säga: nej det här tycker jag är fel.” 20 
 
Påverkan är möjlig i den utsträckning byrån kan producera ett påverkande 
budskap, men att byrån i rollen som företag har inte en aktiv roll att 
påverka. Påverkan har inte aktivt beaktats av byrån, utan det sker mer eller 
mindre omedvetet. Anledningen är att byrån inte ser överhängande skäl att 
påverka; det finns inte uppenbara brister.   
 

Beta 
Det är problematiskt att dela in företagets omgivning i olika aktörer eller 
intressenter. Han menar att alla människor är företagets intressenter. 
Kunderna och mottagarna av kommunikationen är viktiga för 
verksamheten. Det är många byrån utbyter tjänster med, men respondenten 
menar att byrån inte är beroende av dessa. Att hamna i en beroendeställning 
med parter vill byrån undvika eftersom integriteten riskerar att förloras.  
 

”Jag tycker inte om när folk tillhör eller är på ett speciellt sätt…vi är 
hellre den fula ankan i ankdammen” 21 

 

Gamma 
Reklambyråns främsta intressenter är kunderna, därefter kommer 
konsumenterna. I det stora hela är det kunden som styr verksamheten, och 
därför är kunden viktigast. Sammantaget utgör kunder, konsumenter, 
leverantörer, samhälle, stat, kommun, intressegrupper reklambyråns 
intressenter, om än i olika omfattning. Intressenterna kan påverkas, och här 
förs ett resonemang som innebär växelverkan mellan byrå och omgivning, 
där båda påverkar varandra.  
 
 
                                                 
20 Intervju, 2004-03-24 
21 Intervju, 2004-04-16 
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Delta 
Det finns två eller tre stora intressenter som är viktiga för en reklambyrå. 
Kunder, leverantörer och kommunen är de aktörer som anses ha störst vikt. 
Dessutom har Delta svårt att rekrytera kompetent personal då byrån är 
belägen i en liten stad, vilket gör arbetsförmedlingen samt personalen blir 
särskilt viktiga för byrån.  När det gäller kundrelationerna finns ett 
utvecklat kundlojalitetsprogram. Ifråga om kommunen och andra 
intressenter finns idag ingen utarbetad modell för hur kontakten ser ut. 
Emellertid bedömer Delta den kontakt som finns idag som mycket god. 
Dessutom menar respondenten att Delta reklambyrå är bra på att vårda 
relationen till de leverantörer som är knutna till företaget.  
 
 

8.5 Reklambranschen 
 
Alfa 
Det finns en ekonomisk verklighet som byråerna hela tiden måste anpassa 
sig till. Respondenten håller till viss del med om branschens inställning: 
 
”Det är ett så pass ekonomiskt och kommersiellt klimat att det inte funkar 

om det inte får en genomslagskraft på sista raden.” 22 
 
Det finns reklam som till stor del görs för att ge byrån goodwill där kunden 
används som ett verktyg för att visa byråns kreativitet. Detta är helt fel 
metod. Reklamtävlingar medför ibland problematik då kunden lätt glöms 
bort och endast reklambyrån lyfts fram.   
 
Beta 
Reklambranschen skiljer sig inte från andra branscher då de flesta bläddrar 
i branschtidningar och ser hur andra gör. Trots detta är reklambyråvärlden 
isolerad och han tror att det är få byråer som har god kontakt med varandra 
och lever i en relativt anonym värld. Det ansågs ”fult” att arbeta med 
reklam förut, och branschfolk uppgav att de arbetar med information 
snarare än reklam. 
 
Gamma 
Stora byråer influerar hur de mindre utvecklas och bedriver verksamhet. 
Den världsbild stora och nationellt kända byråer kommunicerar verkar 
trendsättande för den reklam som produceras i Sverige. Det är väldigt lite 
reklam som når stor genomslagskraft och verkar stilbildande.  

                                                 
22 Intervju, 2004-04-02 
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”Det ankommer på vinnaren att skriva historien… och det gäller ju 
reklamen också…” 23 

Delta 
Respondenten anser att reklambranschens aktörer formar varandra genom 
exempelvis branschtidningar. Vidare driver byråerna på varandra genom att 
anordna tävlingar och utmärkelser av olika slag. Även om dylika tävlingar 
förekommer inom andra branscher, är reklamtävlingarna mer synliga och 
lättillgängliga för allmänheten. En stor del av reklamen idag produceras 
med syftet att vinna priser och imponera på andra byråer. Ofta kommer 
försäljningsmål med reklamen i andra hand och istället görs reklam för 
internt bruk i reklambranschen. Delta håller inte med vilket illustreras: 
 
”Vår belöning är när kommunikationen vi skapat når ditt syfte och bidrar 
till att dina affärer utvecklas. Visst smakar guldägg – men frågan är om 

inte ett småländskt lantägg gör större nytta.”24 
 

8.5.1 Reklambranschens samhällsansvar  
Byråerna beskriver hur en ”generell” reklambyrå fungerar, och härigenom 
infångas hur byråerna ser sin verksamhetstyp i ett större perspektiv. 

Alfa 
Reklambranschen är relativt dålig på att ta samhällsansvar eftersom en 
reklambyrå inte har en roll på marknaden, utan arbetar genom andra aktörer. 
Det är i stor utsträckning kunden som styr, och om det finns ett uttalat 
samhällsansvar hos kunden uppmärksammar byrån det. Att arbeta aktivt 
med samhällsansvar tror han ytterst få byråer gör.  Dock finns ett litet antal 
företag som har förmånen att välja sina uppdragsgivare, och därigenom i 
större utsträckning kan ta ett ansvar.    
 

”..många har sunda tankar om etik och moral men jag tror att det 
sällan omsätts i arbetet..” 25 

 
Det finns ett behov av utveckling av branschens samhällsansvar, men det är 
tendenserna i samhället som styr. Det finns en mängd företag som inte har 
rent mjöl i påsen i ansvarsfrågan, utan endast ger marknaden en felaktig 
bild av att de tar ansvar och därigenom försöker skapa sig fördelar. En 
reklambyrå skulle kunna ta ett samhällsansvar exempelvis genom att hjälpa 
ideella organisationer som har lyckats med ansvaret att förmedla dess 
budskap i kampanjer. Genom att ge dessa en bättre prisbild skulle 
                                                 
23 Intervju, 2004-04-02 
24 Informationsbroschyr, Delta reklambyrå, punkt 8. 
25 Intervju, 2004-03-24 
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samhället gynnas, då organisationernas budskap sprids. Alfa menar dock att 
det är den ekonomiska verkligheten som styr, vilket gör att det är svårt för 
små reklambyråer att minska sin lönsamhet vilket blir följden av detta.  
 
Beta 
Att debatten kanske är bristfällig i reklambranschen kan bero på att 
branschen är präglad av kommersialism, och kan påstås vara 
kommersialismens högborg. Han tror inte att reklambyråernas kunder 
ställer sådana krav, men att det ändå kan vara positivt att som reklambyrå 
kommunicera tankar och idéer kring samhällsansvar om byrån erbjuder 
dem. Människor, branschfolk inräknat, orkar inte bry sig till viss del, fast 
de egentligen borde göra det. Detta riskerar att bli en ond cirkel, där allt 
accepteras till slut. 
 
”Människor måste lära sig att säga nej… Man måste kunna sätta ner foten 

och säga att det här tycker jag inte är bra, det här står jag inte för…” 26 
 
Gamma 
Aktörer i reklambranschen lever under kommersiella villkor, och 
respondenten tror att alla vill ta ansvar, men i ärlighetens namn går allt ut 
på att sälja och korrigera för de flesta företag, i den ordningen. Detta är 
emellertid en mer juridisk synvinkel, men vi uppfattar av sammanhanget att 
det som avses även gäller etiska ställningstaganden på branschnivå. Första 
prioriteringen för en reklambyrå lönsamhet därefter kommer ansvar.   
 
Delta 
Att reklambyråer inte intresserar sig mer för samhällsansvar än vad de gör 
idag anser respondenten vara anmärkningsvärt. Det borde finnas ett intresse, 
då byråer arbetar med förhållandevis känsliga områden och med 
produktioner som ständigt exponeras. Reklambyråers verk är synliga för 
människor många gånger per dag, vilket avsevärt skiljer sig från många 
andra branschers aktiviteter. Detta är skäl nog att engagera sig i sin 
omgivning, menar respondenten. Sammantaget påpekar han att 
samhällsansvar kanske är underskattat i reklambranschen. 
 
Reklambranschen utsätts emellertid för mycket kritik, men det gäller att 
komma ihåg att reklambranschen är extremt utsatt för granskning och 
kontroll.  
 

”Reklambranschen får ju jävligt mycket skäll” 27 

                                                 
26 Intervju, 2004-04-16 
27 Intervju, 2004-04-02 
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Det sägs ofta att reklambranschen måste ta sitt ansvar, men vilket ansvar 
som ska tas är väldigt abstrakt beskrivet. Kritiken som framförs är ofta 
otydlig, och reklambranschen är tacksam att debattera om då de flesta 
människor har en åsikt. Det kan finnas viss substans i kritiken mot till 
exempel H&M´s reklam där debatten handlar om anorexia, eftersom den 
kan misstolkas och dessutom i hög grad är fråga om imageannonsering.  

 

8.6 Etik och reklambyrån 
 
Alfa 
Ett exempel på praktisk koppling mellan reklam och etik kan vara när 
byrån producerade en kampanj för ett modeföretag. Dilemmat var 
användandet av fotomodeller som erbjöds av modellagenturen, det vill säga 
de trådsmala idealen, eller att använda ”normalstora” modeller. Normala 
modeller är att föredra, men att en önskan måste komma från kunden, då 
byrån är medveten om att smala modeller är gångbart ute i butiken. Målet 
är att hitta det som är kommersiellt gångbar samtidigt som reklambyrån kan 
stå för dem.  
 
Byrån har idag inget nedskrivet dokument som vägleder företagets 
handlande i etikfrågor. Ingen på byrån är ansvarig för frågorna, utan de 
diskuteras gemensamt med personalen i takt med att de uppkommer. 
Respondenten antar att det är VD eller projektcheferna som har det 
övergripande ansvaret. Dock menar han att frågorna sällan uppstår, då 
byrån inte arbetar med den typen av kundgrupper.  
 
Beta 
Byrån har inte stött på några etiska dilemman, vilket har att göra med att 
etik regelbundet diskuteras på byrån. Genom att diskutera och vara 
medveten om etiken i verksamheten undviks dilemman. Att använda sig av 
sunt förnuft är viktigare än att utforma etiska regler. 
 
Gamma 
Verksamheten präglas mycket sällan av etiska frågor, och huruvida ett 
uppdrag är etiskt eller inte beror på kundens verksamhet och egenskaper. 
Det finns vissa uppdrag som inte tas in på byrån, även om tiderna innebär 
att mycket handlar om att få in mera jobb idag. Byrån måste kunna stå för 
ett projekt, det räcker således inte med att bara kunden är nöjd. 
Respondenten kan minnas ett tillfälle då byrån ställts inför ett etiskt 
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dilemma då en kampanj drevs mycket hårt och åtgärder fick vidtas i 
efterhand för att reparera misstaget. 
 
Delta 
Det förekommer sällan att etiska dilemman hanteras på byrån. Detta beror 
främst på kunderna, även om det har förekommit att byrån försökt styra 
kunder bort från vissa idéer. Som exempel nämns kunder som vill 
nedskriva sina konkurrenter, men då har byrån som strävan att istället 
försöka styra mot att fokusera på kundens fördelar. Byrån skulle aldrig göra 
något enbart för pengar om uppdraget är något som byrån inte kan stå för 
eller inte anses etiskt försvarbart. Det har hänt att byrån vägrat att göra 
saker på det sätt kunderna vill. Projektet har då antingen gjorts på ett annat 
sätt eller lagts ner. Byrån har dock aldrig förlorat en kund på grund av detta.  
 
Det pratas ofta om införsäljningsprocess gentemot kund, men i etiska 
frågor är det svårt att påverka, just för att det är fråga om personliga 
värderingar. Som yrkesman kan man inte tala om för kunden att denne har 
för dålig etisk nivå på resonemangen. I dessa tvistelägen menar 
respondenten att det inte går att acceptera kundens krav. Trots allt är det 
byrån som producerar och ”signerar” reklamenheterna, och måste således 
kunna stå för dem. Däremot finns alltid en möjlighet att upplysa kunden om 
lagar och regler på reklamområdet.  
 

8.6.1 Reklamproducenten och etik 
 
Alfa 
Etik handlar om att falla tillbaka på egna värderingar om vad individen 
anser vara rätt och fel. Det är ”magkänslan” som avgör i slutändan, 
eftersom värderingarna är beroende av sammanhanget.  Det går inte att 
åtskilja värderingar på det privata planet och de som präglar arbetet, då de i 
stor utsträckning går hand i hand. Personalen på byrån arbetar tätt ihop med 
högt i tak i diskussionerna, vilket gör att de privata värderingarna oftast 
lyser igenom.  
 
Beta 
Etik är att inte befatta sig med saker som är kränkande, och att tänka efter 
före handling. Privata och yrkesmässiga värderingar är sammanbundna, 
eftersom reklam handlar om personliga idéer som är en del av de privata 
värderingarna.  
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”Det går inte att hänga av någon slags uniform när man kommer hem, 
utan det här arbetet pågår ju hela tiden …”28 

Gamma 
Vad som är etik idag beror av det aktuella samhället, då etik är de normer 
och värderingar som anses aktuella. Ifråga om skillnader mellan privat och 
yrkesliv är den enda skillnaden den kommersiella drivkraften som finns i 
arbetslivet. Han ifrågasätter sitt eget svar att han tycker att han är samma 
person hemma som på jobbet, och undrar högt om det var vad han ville 
svara eller hur det egentligen är.  
 
Delta 
Etik är något som är inbyggt i varje människa. Begreppet innefattas inte av 
regler, utan handlar i stor utsträckning om sunt bondförnuft. Att hålla vad 
man lovar och uppträda vettigt är ett stort steg på vägen. Då Delta är ett så 
pass litet företag anser respondenten att medarbetarna tar med sig mycket 
av sig själva till jobbet. Vidare handlar byråns personal i stor utsträckning 
efter magkänslan, och personlighet och värderingar förändras inte bara för 
att man kommer till arbetsplatsen.  
 
 

8.7 Etik och reklam 
 
Alfa 
Det finns gränser för vad som är lämpligt att säga, och anser att etik och 
reklam till viss del hör samman. Gränserna flyttas hela tiden, och att många 
byråer tänjer på dem för att sticka ut i mediebruset. Detta sker förmodligen 
omedvetet, och gäller även konsumenterna som tar del av budskapet. Efter 
ett antal kampanjer av samma slag vänjer sig mottagaren vid något som 
från början ansågs galet. Det är viktigt att i dessa sammanhang gå tillbaka 
och känna efter om reklamen gick för långt.  
 

”Men det är klart att tankarna kring etik finns alltid med i formuleringen 
av kampanjer, samtidigt är det ju något man tänjer lite på mer och mer. 

Omedvetet tror jag att det är så, för man matas med så mycket skit att man 
till slut tycker att en viss mängd skit är okej…”29 

 
De register som upprättats i form av medlemskort för konsumenter i olika 
företag används flitigt. Med hjälp av dessa kan reklambyråerna skräddarsy 
kampanjer till målgruppen, och därför ses registren som ett användbart 
verktyg. Genom detta utnyttjas och luras till viss del oupplysta 
                                                 
28 Intervju, 2004-04-16 
29 Intervju, 2004-03-24 
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konsumenter. Det är emellertid konsumenternas ansvar att känna till 
informationshanteringen. Så länge konsumenterna accepterar systemet 
kommer det att existera. Det fungerar inte att säga till en byrå att 
användandet av register är oetiskt och därför bör upphöra, då de 
kommersiella drivkrafterna bakom är alltför starka.  
 
Beta 
Etik hör hemma i alla sammanhang. Etik och reklam borde därför höra ihop, 
och rent tankemässigt gör de det. Respondenten anser att etik är reklam, 
och att en sammankoppling bland annat kan bero av sammanhanget.  
Emellertid anser Beta att etik är ett vitt begrepp. Ifråga om 
reklambranschen anser han att: 
 

”Det dom kommunicerar måste ha moral och etik i sig, annars är det ju 
ingenting som fungerar längre…”30 

 
Gamma 
Självklart hör etik och reklam ihop. De lever vid sidan av varandra: vad 
som får sägas och vad som inte får sägas idag påverkar reklamen. Den 
första frågan som företag bör ställa här är vad etik egentligen innebär. Som 
exempel på normer och värderingar, det vill säga etik, uppges könsrollerna 
som ofta synliggörs i reklam. Idag har det slagit över så det till största delen 
är kvinnorna som gör reklam för verktyg och männen som står i köket i 
reklamfilmerna. Etik är alltså att spegla samhället. Reklam handlar om att 
tillvarata detta och på ett lite lagom sätt bryta mot rådande normer. Görs 
detta på rätt sätt uppstår framgångsrik reklam. Angående värderingar menar 
Gamma:  
 

”De värderingar som finns i samhället, de som är positiva och rätta i 
utvecklingen, jag tror att det finns en fördel med att kunna känna av de här 
vibrationerna och försöka att kanalisera dem vidare i den reklamen som vi 

gör här också.”31 
 

Delta 
Etik och reklam hör ihop, men den som verkligen letar efter förnedrande 
inslag i vilken reklam som helst kommer också att hitta det. Dessutom finns 
lagar och regler för vad som får göras, men ibland måste insidan användas 
och känna efter om det är rätt eller fel. 
 
 
 
                                                 
30 Intervju, 2004-04-16 
31 Intervju, 2004-04-02 
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8.7.1 Modifierade sanningar i reklam 
 
Alfa 
Inom lagstiftningen gäller det att vända budskapet till det mest attraktiva. 
Det är inte fråga om att förvrida sanningen, utan att hitta en lämplig grad av 
hur mycket som får förvanskas. Men att ljuga vinner ingen av parterna på.   
 
Beta 
En byrå får i reklamen inte påstå något som inte stämmer överens med det 
aktuella företagets verksamhet, och oriktigheter av fakta ska inte användas. 
Det kan dock vara svårt för folk att veta vad som verkligen är sant, men att 
vara oetisk faller direkt enligt respondenten.  
 
Gamma 
Byrån har aldrig ställts inför att ljuga om en produkt, men menar att det är 
en självklarhet att reklamen ska tala sanning. Sanningen är emellertid 
subjektiv menar respondenten, och hänför detta till att hans arbete som 
reklammakare snarare handlar om att lyfta fram fördelar snarare än att 
eftersträva objektiva sanningar. Gränsen för detta går när konsumenten 
känner sig lurad. 
 
Delta 
Det är inte okej att ljuga, men att det kan finnas poänger i att inte berätta 
hela sanningar i reklamsammanhang. Respondenten syftar på att reklamen 
lyfter fram en produkt eller tjänsts fördelar, men att det inte finns några 
förpliktelser att berätta om de nackdelar som finns. 
 

8.7.2 Synliggörande av byrån i reklamen 
 
Alfa 
Det skulle inte bli någon skillnad om reklambyråerna vore mindre anonyma. 
Det spelar ingen roll om byråns logotyp visas i reklamen, detta då 
intresserade finner informationen ändå. Han tror inte att konsumenten bryr 
sig om vem som har gjort vissa kampanjer då konsumenten ändå inte 
relaterar till byrån ifråga. 
 
Beta 
Det skulle inte innebära skillnader i reklamen om reklambyråerna vore 
mindre anonyma. Däremot vill förmodligen de flesta byråer synas mera och 
visa upp vad de egentligen arbetar med.  
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Gamma 
Reklamen skulle inte förändras om reklambyråns logotyp syntes i 
annonserna. 
 
Delta 
Det skulle inte göra någon skillnad om reklambyrån synliggjordes i 
reklamen ifråga om etiska gränsöverskridanden. Det spelar ingen roll om 
konsumenten kan se vem som producerat en annons, det är att dra det ett 
steg för långt eftersom respondenten inte tror att konsumenten bryr sig om 
detta led i reklamprocessen. Om konsumenten tycker att reklamen är 
tveksam, finns möjligheter att ta reda på vem som står bakom den. 
Konsumenterna riktar sin tveksamhet mot produkten snarare än mot 
reklambyrån.  
 
 

8.8 Effektiv marknadskommunikation 
 
Alfa 
Effektiv reklam har till uppgift att påverka snarare än att informera 
mottagaren. Syftet med reklam är att väcka en känsla och att reklamen inte 
uppnår detta om den endast överför information. Det är omöjligt att på 
enbart informativ väg fånga konsumentens uppmärksamhet bland mängden 
av reklambudskap som idag flödar. Effektiv reklam handlar i slutändan om 
att bygga varumärken, och därför bör reklam bestå av en sammankoppling 
av varumärkesbyggande och försäljning.  
 
Beta 
Reklam skapar en grund till en tanke eller förändring hos en människa. 
Genom att kommunicera en idé i reklamen kan förändringar i 
konsumenters tankemönster skapas. Det är fel sätt att i reklamen säga till 
människor vad de ska göra i olika sammanhang, utan föredrar istället att 
erbjuda möjligheter till kunden. Reklam är mer påverkande än informativ, 
men bra reklam består ofta av en informerande del också.  Livslängden är 
viktig i reklamen, och ett företag kan kommunicera med hjälp av samma 
grundtanke under en längre tid, men att reklamen bör förändras över tid i 
takt med samhällsförändringar.  
 
Gamma 
Effektiv reklam går inte att beskriva utifrån ett motsatsförhållande mellan 
information och påverkan. En beskrivning av effektiv reklam kännetecknas 
av att båda dessa parametrar återfinns. Information utesluter inte påverkan, 
och effektiv reklam är utifrån dessa faktorer situationsberoende. Påverkan 
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handlar om känslor, och allt som kommuniceras ut från ett företag är 
information av något slag.  Det måste lämnas ett tankeutrymme till 
individen för att budskapet ska nå fram. Reklamens utformning är beroende 
av vem den riktas till, detta för att nå fram till målgruppen. 
 

”Ingen reklam fungerar utan att betraktaren vill att den ska fungera” 32 
 

Delta 
Påverkan kan handla om annat än att direkt öka försäljningen: det kan vara 
frågan om att förändra attityder eller om varumärkeskännedom. Eftersom 
all reklam kretsar kring ett bestämt mål, räcker det inte med att enbart 
informera utan någon form av påverkan måste alltid användas för att uppnå 
målet.   
 
Det är inte säkert att bra reklam hänger ihop med kreativa och roliga idéer, 
utan om den får effekt ses inte förrän i efterhand. Det finns exempel i 
svensk reklam på att fokus flyttas från själva budskapet, och uppföljande 
undersökningar visar att uppmärksamhetsvärdet var skyhögt, men få visste 
vem som stod bakom reklamen.  
 
 

8.9 Tre reklamproduktioner att ta ställning till 
Under intervjun visades tre reklamproduktioner för att på ett påtagligt sätt 
kunna diskutera effektiv reklam. Vid intervjutillfällena upplystes inte 
respondenterna om visade kampanjers historia eller varför vi valt dem, då 
avsikten var att respondenterna skulle resonera förutsättningslöst.  
 

8.9.1 Reklam som understryker könsroller 
 

 
 
 
 

                                                 
32 Intervju, 2004-04-02 

Anledningen till att denna bild valdes var för att undersöka 
hur reklambyråerna ställer sig till att understryka 
könsroller i tidiga åldrar i reklamsammanhang. Detta visar 
hur respondenterna resonerar kring hur attityder och 
samhällsroller förstärks eller uppbringas i reklam. Värt att 
nämna är att denna kampanj har kritiserats av 
Marknadsetiska rådet, då den enligt utlåtande ansågs 
schabloniserande (Marknadsetiska rådets hemsida). 



Empiri 

75   

Alfa 
Det är lite motbjudande att strategiskt vända sig mot mycket unga 
målgrupper. Ingen önskar att en nioårig tjej ska känna att hon har på sig fel 
sorts kläder. Emellertid är det trots allt marknaden som styr och att det sätt 
som Ellos marknadsför sig på ger försäljningsframgångar. Vidare sticker 
inte bilden ut då den inte har ett kontroversiellt budskap. Det är företeelsen 
i sig som är boven, det vill säga mode till väldigt unga målgrupper.  
 
Beta 
Barn placeras snabbt i könsrollerna, och att det egentligen inte finns någon 
anledning till varför pojkar ska leka med exempelvis brandbilar. Reklamen 
kan dock vara passande då företaget säljer barnkläder. Respondenten menar 
att reklamen inte har onda avsikter, men att Ellos är ”början på slutet” då 
katalogen visar uppfattningar om hur saker och ting ska vara. Ellos har 
använt sig av dold kommunikation då de i texten ”this is what little girls 
dream of” påpekar hur företeelser är eller ska vara. Respondenten är 
skeptisk till ovanstående och föredrar snarare:  
 
”..en reklam som kommunicerar fantasi istället och låta folk tycka som de 

vill…”33 
 
Gamma 
Könsroller är i mångt och mycket medfödda och respondenten menar att 
det är denna typ av reklam som fungerar här. Ellos är trots allt ute efter att 
sälja, och det fungerar eftersom föräldrar gör sitt bästa för att klä sina barn 
så bra som möjligt. Det är moraliskt okej att i dessa sammanhang placera in 
barn i könsroller, eftersom postorderföretaget påverkas av vad vi andra gör 
i samhället. Ellos avser inte att starta en samhällsdebatt eller att förändra 
världen. Av hans resonemang framgår att pojkar och flickor kliver in i 
könsroller vare sig föräldrarna har tänkt det eller inte.   
 

”Vem vänder sig Elloskatalogen till? Det är människor som inte är med 
och påverkar samhällsutvecklingen attitydmässigt.” 34 

 
Delta 
Respondenten tar avstånd från att schablonisera manligt och kvinnligt för 
barn. Könsrollerna behöver definitivt inte fastslås i Ellos-katalogerna på det 
sätt de ofta gör i andra sammanhang. Ellosreklamen är tydlig i sitt budskap 
och att det direkt framgår vad företaget vill säga. Vidare arbetar Ellos på ett 

                                                 
33 Intervju, 2004-04-16 
34 Intervju, 2004-04-02  
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traditionellt fungerande sätt då de har valt att visa en bild på skrattande 
barn. 
 

8.9.2 Uppmärksamhet med hjälp av samhällsfenomen 
 

 
 
 
 
Alfa 
Benetton bygger sina annonser enbart på uppmärksamhet, vilket är fel väg 
att gå. Denna typ av reklam skapar inte merförsäljning utan enbart rubriker 
kring varumärket, vilket kan vara en poäng i sig. Benettons annonser 
skapar mer undran och avsky än att bidra till att öka försäljningen. Vidare 
vet han inte riktigt vad företaget vill när de visar bilder på gravar mer än att 
mottagaren ska ”haja till”. 
 
Beta 
Benettons reklam kan diskuteras länge. Spontant gillar respondenten 
annonsen och anser att företaget har valt ett sätt bland många andra att 
kommunicera på. Bilden i sig har inget värde, utan först i samband med 
Benettons logotyp belyses budskapet. Företaget förmedlar mer än att bara 
sälja kläder, till exempel att kunden ska ha ett intresse för samhället och 
mänskligheten. Företaget kommunicerar på ett sätt som inte bara handlar 
om produkterna, vilket är bra då syftet med reklam är att få en reaktion och 
sympati. Det handlar om mod, om företag som vågar sticka ut med något. 
 
Gamma 
Ifråga om Benetton menar respondenten att han vet mer om deras reklam 
än om deras kläder. Ibland går denna typ av reklam över gränsen och blir 
rent osmaklig, men trots allt har de lyckats få plats i folks medvetande. Det 
blir mer snack om reklamen än om produkterna, och om det är strategin så 

United colors of Benettons kampanjer har 
debatterats på flera nivåer i samhället. Vi ville 
veta hur respondenterna ställer sig till reklam som 
pockar på uppmärksamhet och belyser 
samhällsfenomen på ett enligt många 
kontroversiellt sätt. Modeföretaget anser att 
socialt ansvar tas härigenom, och har under lång 
tid kombinerat reklam med aktuella 
samhällsfrågor. MER har tidigare kritiserat andra 
kampanjer som hänförs till Benetton med 
motiveringen att de strider mot god sed. Enligt en 
undersökning från FörebildsFöretaget om 
Benettons annonser, anser 52 % av tillfrågade 
reklambyråer att de är oetiska.  
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har de lyckats. De har nått ryktbarhet över hela världen genom det de gör, 
men rätt eller fel kan inte bedömas. 
 
Delta 
Benetton har en förmåga att göra annonser som människor tar sig tid att 
titta på, men respondenten misstänker att den vetskapen är en yrkesskada 
och kanske inte något som gemene man tänker på. Om ett annat företag än 
Benetton gjort annonsen skulle det ha inneburit en helt annan sak. Något 
som är positivt är att mottagaren tittar länge på den och funderar, vilket 
respondenten främst tror beror på att det handlar om just Benetton. Ibland 
överträder modeföretaget gränsen till vad som anses smakligt, men å andra 
sidan fungerar det bevisligen eftersom annonseringen har fått ett kraftigt 
genomslag. Benettons reklam har fått en slags kultstatus och snudd på 
konstverkförklarats.  
 

8.9.3 Uppmärksamhet, målgrupp och humor 

 
 
Alfa 
Annonsen spelar på uppmärksamhet, vilket också kan fungera i hockeyns 
mansdominerade värld. Vidare finns det inslag av humor i reklamen. 
 
Beta 
Det är ett roligt sätt att kommunicera på. För att kommentera debatten kring 
annonsen menar respondenten att bilden skulle kunna ha tagits emot på ett 
annat sätt, än att skapa arga reaktioner, om den istället hade tolkats som att 
ishockeyn accepterar oliktänkande, och respondenten undrar varför inte 
folk kan ha större mental tankekraft. Han medger dock att han förstår att 
bilden kan förarga vissa. 
 
Gamma 
De som gjorde den tyckte nog att de var grabbigt fräcka, men den är ett 
riktigt bottennapp och lågvattenmärke istället. Däremot finns det säkert fler 

Kampanjen har debatterats och ansetts som 
kvinnoförnedrande, men försvarande parter menar att 
det är denna jargong som gäller i idrottsvärlden. 
Anledningen till att bilden togs upp här var för att se 
hur reklambyråer resonerar dels i 
målgruppsanpassningsfrågan, uppmärksamhet och 
dels hur gränsen mellan humor och överdrift går. 
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byråer som gladeligen hade gjort kampanjen, just för att uppmärksamhet är 
viktigt. 
 
Delta 
Det går inte att missuppfatta den utstuderade humorn. Den speglar den 
machovärld som finns inom hockeyn, och bilden ger snabbt ett tydligt 
budskap. Människor kan bli upprörda över den, men det finns inte någon 
anledning att debattera om den i oändlighet. Såväl inblandad reklambyrå 
som uppdragsgivare har förmodligen räknat med uppståndelsen. Effekten 
på hockeyreklamen var ju extrem, den fick medieutrymme för tio gånger 
investeringen, vilket måste vara idealiskt. Han anser att Ellos är mer 
kvinnoförnedrande än hockeybilden. 
 
 

8.10 Reklamens samhällsroll  
 
Alfa 
Reklamen tillsammans med media i övrigt skapar värderingar för den yngre 
generationen och självklart är jättestora påverkare i samhället. Dessa 
konsekvenser finns inte i bakhuvudet i det dagliga arbetet, menar 
respondenten. Detta beror i stor utsträckning på att byråns kunder inte är 
stora påverkare i samhället då de inte har banbrytande produkter på 
marknaden. I det informationssamhälle vi lever i kan konsumenten ha svårt 
att sålla bland budskap och värderingar. Det är därav enligt Alfa av stor 
betydelse att människor är vaksamma och analyserar förändringar i 
samhället.    
 
Beta  
I stor utsträckning handlar reklam om att uppbringa en reaktion på saker 
och ting. Många har en mycket allmän uppfattning om vad reklam är, och 
att de inte ser den som en drivkraft för hela samhället. Reklam är all slags 
information som finns i samhället. Reklamen har en betydande samhällsroll 
då den påverkar diskussionerna i samhället.  
 
”... reklamen har en stor stark roll i samhället. Man kan sätta sina budskap 

och kundens budskap tillsammans med det aktuella samhället…” 
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Gamma 
Reklamens roll är att kommunicera i samhället, vilket i sin tur beror på hur 
samhället ser ut för tillfället. Dessutom finns en nära koppling mellan 
rådande konstformer, journalistik och reklambyråns verksamhet. Största 
delen av den reklam som produceras verkar som bärare av de värderingar 
som finns i samhället idag.  
 

"…reklamen har betydelse, men kanske i många fall mera som en 
bekräftelse trots allt..." 35 

 
Delta 
Det är ökad försäljning, opinionsbildning eller någon form av påverkan 
som ligger bakom reklam i samtliga fall. Däremot kan det finnas aspekter i 
marknadsföringen som främjar såväl lönsamhet som en tanke om god 
samhällsutveckling. Delta anser att det är positivt om en samhällspåverkan 
kan finnas med i reklamen. Dock, menar respondenten att en byrå inte talar 
sanning om den påstår sig göra reklam enbart för att ta ett samhällsansvar.   
 
Det skulle vara svårt att ha ett fungerande samhälle utan reklam då den ofta 
ger underlag till debatt samt lyfter samhällsfenomen till ytan. I det dagliga 
arbetet på reklambyrån finns en medvetenhet om samhällspåverkan. 
Angående reklamens konsekvenser är det lagar och regler som styr, och 
respondenten anser att han inte kan ha några synpunkter eller invändningar 
mot det.  
 

8.10.1 Samhällseffekter  
 
Alfa 
Reklam kan få konsekvenser just därför att den påverkar människors 
värderingar. För att nämna några exempel på reklamens konsekvenser kan 
vissa budskap i förlängningen leda till anorexi och bulimi. Just de bilder 
som diskuterades får inte långsiktiga konsekvenser på samhället, såtillvida 
de inte visas från många håll över en längre tid. Den annons som ligger i 
farozonen är Ellosannonsen då det är många som försöker vända sig till 
barn. Signaler som många barnklädersannonser sänder ut är att även barn 
ska leva efter dagens trender, vilket flitigt präntas in hos såväl barn som 
hos föräldrar. Respondenten ogillar dessa värderingar och sättet att göra 
reklam på.  
 
 

                                                 
35 Intervju, 2004-04-02 
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Beta 
Reklamens samhällsroll är stor och påverkan är inte alltid uttalad. Det går 
inte att bara titta på en enskild reklamenhets innehåll, men tillsammans är 
reklam en stor samhällskraft som inverkar på samhällsutvecklingen. Ifråga 
om dessa bilder, anser respondenten att det är svårt att uttala sig om vilka 
konsekvenser bilderna får på samhället eftersom människor är olika och 
associerar olika. Det är inte säkert att de som ser bilden tänker som det var 
avsett. Därför är det viktigt att verkligen följa upp i dessa sammanhang då 
det är svårt att veta om människors tankesätt och handlingssätt förändras.  
 
Gamma 
Reklamens konsekvenser har betydelse, framför allt eftersom det finns så 
mycket information och reklam runt om oss idag. Reklamen är en del av 
våra värderingar och bidrar till att öppna upp våra referensramar. Reklamen 
påverkar oss men den skapar inga livsmönster. Reklamen är snarare en del i 
samhällets utveckling, och flyter med de normer som är rådande i samhället.  
Det finns olika typer av reklam som påverkar olika mycket. Det finns en 
liten grupp som påverkar i högre grad, och det är den reklam som vi nås av 
i större utsträckning. 
 
TV är en större påverkansfaktor än reklamen i samhället. Han menar att tv 
är oerhört påverkande om vad vi ska tycka och inte, vilket han ställer sig 
kritisk till. Han menar att tv målmedvetet plockar in olika samhällsfenomen 
för att påverka våra värderingar. Däremot anser inte Gamma att reklamen 
har denna typ av påverkan.  
 
Delta 
Av bilderna är Ellos-reklamen den som kan ge allvarligast konsekvenser 
för samhället. Den reklam som till viss del tilltalar barn och dessutom 
fastslår könsrollerna är den som är farligast för samhället. De andra tre 
anser han bör tas med en nypa salt. Även om viss reklam kan verka 
provocerande för vissa grupper menar Delta att vuxna kan tänka själva, 
men att barn påverkas på ett annat sätt. Kilroy skulle kunna påverka 
människor att ta ansvar innan jorden går under, och det är en bra idé. 
Emellertid måste vi komma ihåg vad syftet med reklamen är, nämligen att 
sälja flera resor. 
 

8.10.2 Omvärldsförutsättningar som påverkar reklamen 
 
Alfa 
Den yngre generationen värdesätter faktorer såsom etik och moral i sitt val 
av företag, och att många hoppar runt mellan olika varumärken. vilket inte 
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den äldre generationen gjorde. Företag som har ett uttalat engagemang har 
en fördel då marknadsundersökningar visar att det inte är de gamla 
värderingarna som styr. 
 

”Den generation som lever nu är inte trogna sina varumärken, våra 
morsor och farsor åkte Saab eller Volvo, och handlade på konsum eller 

Ica.”36 
 

Beta 
Reklamens förutsättningar var i vissa hänseenden annorlunda förut, och 
han syftar på att många idag aktivt söker negativa aspekter i reklamen. IT-
utvecklingen går snabbt framåt, och reklamens budskap har en annan 
karaktär än för 20 år sedan. Till slut finns ingen annan möjlighet att 
kommunicera än att ha målet att förändra världen framför ögonen. Detta är 
en följd av att produkter och tjänster blir alltmer lika, och att det i större 
utsträckning handlar om känslor och värderingar. 
 
Gamma 
Människor möter idag otroligt många budskap vilket gör att vi nästan 
överkonsumerar information. Svenskar är belästa, vilket gör att det är extra 
viktigt att kommunicera på rätt nivå och inte undervärdera mottagaren. 
 
Delta 
Den yngre generationen är varumärkestrogen vilket gör att det krävs mer än 
goda argument för att sälja produkter och tjänster idag. Dessutom blir de 
produkter som finns på marknaden mer likartade. Betydelsen av reklamens 
spegling av produkten gör att form idag ofta går före funktion, eftersom det 
är där alltfler produkter utmärker sig.   
 
 

8.11 Reklambyråns samarbete med kund 
 
Alfa 
Arbetet bedrivs sammansvetsat för att uppnå kundens delaktighet i 
arbetsprocessen. Detta leder till att ett förtroende parterna emellan kan 
utvecklas. En eftersträvan finns att förankra reklambudskapet så långt ner i 
samarbetande företag som möjligt eftersom reklambudskapet måste speglas 
i hela organisationen. Det är viktigt att kunden känner att företaget kan 
identifieras med reklamen så att det inte bara är en idé som byrån tycker är 

                                                 
36 Intervju, 2004-03-24 
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kul och kreativ, men  som innebär värderingar som kundföretaget inte kan 
eller vill leva upp till.  
 
När i reklamprocessen byrån inträder beror på kunden. Oftast tenderar 
ovana reklamköpare att vända sig till reklambyrån vid ett tidigare skede än 
vana företag. Att komma in i kundens strategiarbete är fördelaktigt då det i 
dessa fall är lättare att styra och komma nära kunden. Genom ett nära 
samarbete i ett tidigt stadium kan byrån förmå kunden att tänka lite 
annorlunda.  
 
Beta 
Reklambyråns mål är att inspirera kunderna att känna att företagets idé kan 
växa och få ljuskraft. Hur samarbetet fungerar är mycket beroende av vilka 
förväntningar som kunden har på byrån. Ibland vill kunderna ha saker och 
ting gjorda på ett särskilt sätt. Vissa kunder har stor erfarenhet av 
byråsamarbete, medan vissa har mindre. När det är frågan om ovana 
reklamköpare måste byrån berätta om vad bra reklam kan göra och få 
kunden att finna nya sätt att kommunicera produkter och tjänster med 
känslor. Då gäller det att sätta kunden i skolbänken och berätta vad bra 
reklam kan skapa för kundens företag.  
 
Det är mycket olika vid vilken tidpunkt byrån kommer in i kundens 
kommunikationsprocess, och det beror i stor utsträckning på kunden. Det är 
alltid en fördel för byrån att komma in tidigt i processen eftersom det då är 
lättare att gemensamt komma fram till nya mål och byrån kan göra större 
nytta då.    
 
Gamma 
Byrån arbetar för att finna resultat och är skicklig på att förstå kundens 
affärsprocess och stoppa in reklamen där det behövs för att nå effekt. 
Idealfallet är att utgå från en gedigen bakgrundsbild av kunden för att först 
därefter utforma reklamen, och detta förfarande försöker byrån förmå 
kunderna att förstå vikten av. I praktiken handlar det ofta om att byrån 
hamnar i genomförandefasen. Vissa kunder vet mycket väl vad de är ute 
efter, och då är byrån en förlängd arm till företaget. Det mesta i byråns 
verksamhet utgår från kunden. Hur samarbetet ser ut är helt och hållet 
beroende av vilken kund det är frågan om.  
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Delta 
Reklambyråns affärsidé är att alltid fokusera på kundernas önskemål. 
Byrån ser sig själv som en aktiv samarbetspartner och har en väl utvecklad 
struktur i företaget vilket ger möjlighet att uppfylla såväl kundens som 
reklambyråns målsättningar.37  
 
När byrån involveras i kundens kommunikationsarbete är olika och beror 
bland annat på uppdragets karaktär. Det är svårt att jobba med kunder som 
är ovana reklamköpare. Det är alltid lättare att köpa och ta ställning till 
något som du känner till, oavsett vad det handlar om. 
 

8.11.1 Byråns inverkan på reklambudskapet 
 
Alfa 
Byrån har stora möjligheter att påverka utformningen av reklamen. 
Respondenten menar att byrån har en aktiv roll ifråga om inverkan i detta 
hänseende då byrån till stor del tar fram budskapets kärnvärden. Byrån styr 
till viss del över vilka förslag som presenteras för kunden, och många av 
byråns medarbetare har god argumentationsförmåga och kan därigenom nå 
större inverkan på budskap och utformning. Personalens yrkeskunnande är 
viktigt i ett initialt skede men i samarbetets senare skede blir det allt 
viktigare hur parterna fungerar socialt ihop.  
 
Det ställs höga krav på kunden att analysera de förslag som byrån tar fram. 
Det är upp till kunden att säga ifrån om företaget inte kan stå för det 
presenterade förslaget. Emellertid ligger det i byråns intresse att kunden är 
nöjd, om inte mister byrån en samarbetspartner.   

Beta 
Byrån har stora möjligheter att påverka och styra reklambudskapet i olika 
riktningar. Det är trots allt så att kunden kommer till byrån och vill ha en 
idé, och dessa idéer sitter i huvudet på byråns personal. Även om kunden 
anger förutsättningarna är det byrån som tar fram och producerar reklamen. 
Arbetet utförs inom de ramar som kunden angett, men idéerna finns i 
byråns samlade medvetande.  
 
Gamma 
Generellt sett har byrån stora möjligheter att påverka reklamutformningen 
och det finns enligt respondenten en fördel i att vara yrkesman i de 
diskussioner som rör reklamutformningen. Det finns en slitning 

                                                 
37 Informationsbroschyr, Delta reklambyrå 
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häremellan; om kunden menar att han vill ha något på ett visst sätt, är byrån 
med på det. Härigenom har även kunden mycket att säga till om angående 
om reklambudskapets utformning, men även om processen som leder dit. 
Sammantaget beror byråns påverkansmöjligheter mycket på kunden, och 
hur samspelet mellan kund och byrå ser ut. Byrån är mån om att sätta sig in 
i kundens värld och tillvarata dennes intressen. 
 
Delta 
Byrån är bara ett redskap för att kunden ska nå sina mål, och byrån får inte 
sälja på kunden något som denne inte vill ha. Kunden måste alltid styra, då 
det är kunden som har målsättningar i sammanhanget. Det vore förödande 
för kunden om reklambyrån framhöll sig själv istället för att fokusera på 
kunden. Reklambyrån får aldrig ta överhand, och respondenten menar att 
olika roller på reklambyrån antagligen hade svarat annorlunda, då han 
menar att exempelvis kreatörerna anser att byrån har stor inverkan på 
budskapet. Det är projektledarens roll att tillvarata kundperspektivet. 
 
Ifråga om reklamovana köpare är byråns påverkansmöjligheter något större, 
då de behöver vägledning. Skillnaden mellan vana och ovana reklamköpare 
är att de förstnämnda ofta i stora drag har klart för sig vad de önskar, 
medan ovana köpare ofta har detaljerade beskrivningar med sig till byrån. I 
dessa fall finns möjlighet att påverka i någon mening, genom att berätta för 
kunden vad som fungerar och inte i ett särskilt fall.  
 

8.11.2 Ansvarsfördelning 
 
Alfa 
Byrån är budbärare av reklambudskapet. Detta förklaras med att 
reklambyrån inte syns och endast fungerar som hjälp för kunden att få ut 
sitt budskap.  Det är alltid kunden som är avsändare av reklamen, och 
dessutom försäljaren av produkt eller tjänst. Det är därför orimligt att lägga 
hela ansvaret på den som kommunicerar ut budskapet. I lika stor 
utsträckning som reklambyrån har ansvar har också kunden det. 
 
Beta 
Reklambyrån är inte avsändare av reklamen då detta är uppdragsgivarens 
uppgift. Byrån är snarare en länk mellan kunden och de som ska nås av 
budskapet. Emellertid, ur etisk synvinkel är byrå och kund tillsammans 
ansvariga, men trots allt är byrån budbärare av reklamen. Även juridiskt 
finns ett gemensamt ansvar, men Beta menar att det säkerligen finns de 
som skyller ifrån sig och inte vill ta sitt ansvar. 
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Gamma 
Rent juridiskt har byrån ansvar, men det beror också på vilken kund det 
gäller. Ansvaret för reklamen utgörs av en kombination mellan kund och 
byrå. Byrån utvärderas utifrån kundens framgångar, och om det inte blir bra 
får byrån gå in och ta sin del av ansvaret. Men reklam är bara en del av 
marknadsföringsmixen, och det är många andra marknadsföringsaktiviteter 
som avgör om insatsen lyckas eller inte. 
 
Delta 
Byrån är budbärare av reklambudskapet då reklambyrån aldrig ska 
framhäva sig själv, utan kunden måste alltid vara avsändare. Annars tappas 
fokus från att budskapet ska spegla kunden eller kundens produkt/tjänst, 
vilket ju är målet med reklamen.  
 
Om byrå och kund har meningsskiljaktigheter i olika hänseenden, 
exempelvis etiska förhållningssätt i reklamen, finns alltid en möjlighet för 
kunden att lämna byrån och inleda samarbete med en byrå som accepterar 
kundens krav. Resonemanget grundas i att det aldrig går att komma ifrån 
att det är byrån som producerat reklamen åt kunden, och således måste 
även byrån kunna stå för den. 
 
 

8.12 Laglös reklam 
 
Alfa 
(Här saknas uppgift) 

Beta 
Reklamen skulle se annorlunda ut vid avsaknad av lagar och regler. På 
följdfrågan om det skulle kunna medföra mindre etisk reklam menar 
respondenten att det är mycket möjligt, samtidigt tror han att det på sätt och 
vis är självsanerande.  
 
Gamma 
Angående ”laglös” reklam menar respondenten att han är 
marknadsorienterad i sitt synsätt. Marknaden är självreglerande och skulle 
således på lång sikt sålla bort den reklam som inte anses bra. 
 
Delta 
Om lagar och regler togs bort i reklamsammanhang skulle reklam som 
riktar sig mot barn explodera. Detta gäller även reklam för sådant som är 
förbjudet idag, såsom alkohol och tobak. Däremot skulle inte reklamen 
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förändras nämnvärt ur etisk synvinkel, eftersom sådan reklam sållas ut av 
marknadskrafterna. Vi skulle säkert få se en del tveksamheter, men dålig 
reklam utsätts för en naturlig ursållning oavsett om det stadgas i lagen. 
Människor ska inte fördummas. 
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9 SAMHÄLLSANSVAR ENLIGT REKLAMBYRÅERNA 

För att senare redogöra för en reklambyrås förutsättningar att ta socialt 
ansvar, analyserar vi i inledningsvis kring reklambyråernas uppfattningar 
om begreppet ”samhällsansvar”. Därefter diskuterar kapitel 10 
reklambyråernas förutsättningar samt huruvida dessa innebär 
begränsningar eller möjligheter för byråerna ifråga om ett socialt 
ansvarstagande. I likhet med såväl referensramen och empiriavsnittet är 
analysen huvudsakligen indelad i diskussion kring förutsättningar på 
generell- respektive verksamhetsnivå. Såväl de generella som de av 
verksamhetskaraktär är kopplade till reklambyråers verksamhet i analysen, 
och vi har funnit samband mellan dessa ”block” vilket gör att avsnitten 
integreras på ett flertal punkter. Detta då vi anser att det finns en poäng att 
i analysen visa och tydliggöra dessa kopplingar.  

 

9.1 Byråernas samhällsansvar 
 
Samhällsansvar innebär enligt teorin att nå kommersiell framgång på ett 
sätt som inte skadar omgivningen. Det sociala ansvaret ska på frivillig 
grund och utöver vad som är lagstadgat integreras i verksamheten. (4.1) 
Enligt respondenterna innebär ett samhällsansvar bland annat att: 
 

• Något som berör alla 
• Det är upp till varje företag att ta ställning 
• Agera på ett sätt som inte skadar omgivningen 
• Engagemang och ställningstaganden i olika frågor 
• Hålla sig inom juridiska råmärken 
• Ta väl hand om personalen 
• Ansvaret hänger ihop med individen 
• Skapa ett bättre samhälle för framtida generationer 
• Kommunicera ut värden som bidrar till skapandet av ett bättre 

samhälle  
 

Respondenterna instämmer i att ansvaret är frivilligt för organisationer. Att 
agera på ett sätt som inte skadar omgivningen ligger i linje med den 
definition av corporate social responsibility som vi använt oss av i 4.1.1 
(www.bsr.org, 2004-03-11). Däremot verkar reklambyråerna ha förbisett 
att samhällsansvaret ska sträva åt samman håll som lönsamheten, och vårt 
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intryck är att reklambyråerna förväntar sig att de skulle tvingas göra avkall 
på lönsamheten om ett ansvar integreras. Denna tolkning grundar vi på det 
resonemang som förs av respondenterna om att det är upp till kunden att 
lägga den etiska ribban, och att de inte anser sig kunna välja uppdrag av 
ekonomiska skäl. Trots detta menar respondenterna att lönsamhet och 
samhällsansvar hör ihop. Denna motsättning tror vi beror på en skillnad i 
perspektiv: på kort sikt där vi frågat om den egna verksamheten verkar det 
enligt byråerna svårförenligt, men på längre sikt och på en mer 
övergripande nivå är ansvaret lönsamt.  
 
Även att visa engagemang i olika frågor tillhör teorins ansvarsdefinition 
(4.2). Däremot att hålla sig inom lagar och regler faller utom ett 
samhällsansvar i den bemärkelsen vi diskuterar. Sammantaget verkar 
byråerna ha ringat in åtminstone några punkter av den ansvarsdefinition vi 
diskuterat i referensramskapitlen. Detta medför en medvetenhet hos 
reklambyråerna i innebörden av ansvarsfrågan vilket är en viktig 
förutsättning för reklambyråernas samhällsansvar. Det kan även tyda på ett 
intresse hos reklambyråerna att ägna sig åt socialt ansvarstagande. Med 
detta menar vi att det finns en möjlighet att byråerna har tagit 
resonemangen till sig eftersom det finns flera likheter mellan byråernas 
ansvarsdefinitioner och teorins dito. Detta styrks med nedanstående 
resonemang som behandlar hur reklambyråerna arbetar med 
ansvarsfrågorna idag. 
 

9.1.1 Reklambyråernas samhällsansvar idag 
 
Reklambyråerna arbetar idag med att ta ansvar för sin omgivning på vissa 
punkter, och dessutom har flera av dem förslag på hur ett ansvar kan utökas 
för reklambyråer. Detta tyder på ett intresse bland reklamföretagen vilket i 
sig är en viktig förutsättning för samhällsansvarstagande, då ansvaret är en 
frivillig verksamhetsaspekt. Härunder följer några exempel på hur 
reklambyråerna arbetar med samhällsansvar enligt egen utsago (8.6) idag: 
 

• Tillvarata kundens samhällsengagemang i reklamen 
• Miljöcertifierad byrå 
• Sopsortering, tjänstecykel och deltagande i miljönätverk 
• Kvalitetspolicy för projekt och miljöpolicy 
• Informell kontroll av leverantörernas verksamhet 
• Skänka pengar till välgörande ändamål 
• Vara engagerad i det lokala näringslivet 
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• Uppträda på ett sätt som förevisar gott omdöme gentemot 
allmänheten 

• Alkoholpolicy på företaget 
• Diskutera tankar och idéer kring ansvar med kunder 
• Tar ett ansvar för allt som kommuniceras ut 

 
Corporate social responsibility kan ses som en uppsättning 
handlingsprogram och policys som genomsyrar verksamheten. I detta 
hänseende finns en koppling till åtminstone ett par av ovanstående punkter, 
vilket ytterligare styrker vårt resonemang att samhällsansvar ligger i 
reklambyråns intresse. Att leverantörerna kontrolleras är också det en del 
av CSR, vilket betyder att reklambyråerna förs ett steg i riktning mot ett 
socialt ansvar. Att diskutera samhällsansvar med kunder kan ses som att 
visa sin ståndpunkt gentemot omvärlden, vilket överensstämmer med teori 
inom samhällsansvar. Ett engagemang i det lokala näringslivet och att 
alkoholfrågan tas upp på byrån kan enligt vår uppfattning vara ett 
uppvisande av aktivt resonemang för samhällsutvecklingen. Detta betyder 
att reklambyråerna sammantaget ”prickar in” ett antal punkter som 
kännetecknar CSR (kap 4).  
 
Funderingar finns enligt respondenterna på ett ökat ansvarstagande för 
reklambyråerna. Även dessa skulle ingå i en sammanställning av 
reklambyråernas samhällsansvar: 
 

• Ge personalen utrymme att föra dialog om samhällsengagemang 
• Väva in ansvaret i kampanjarbetet 
• Certifiera verksamheten enligt FR 2000, vilket bland annat innebär 

en certifiering av värdekedjan 
 
Att låta det sociala ansvaret ingå i kampanjarbetet kan hänföras till 
resonemanget om målsättningar som rör sociala frågor (4.2.2). Med det 
menar vi att reklambyrån härigenom bidrar till en positiv 
samhällsutveckling (se senare diskussion om värderingar i reklam). Att ge 
personalen möjlighet att diskutera frågorna medför en känsla av 
samhörighet, vilket utpekas vara en av de positiva effekterna av att arbeta 
med socialt ansvar. Frågorna når härigenom dessutom en intern förankring, 
vilket Löhman och Steinholtz (4.2.2) menar är nödvändigt för att lyckas i 
CSR-arbetet.  
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9.1.2 Sammanfattning av reklambyråns samhällsansvar  
 
Det kan tyckas av omfattningen av punkterna att reklambyråerna har klart 
för sig vad ett ansvar innebär. Respondenterna tvekade inför att svara på 
frågan under intervjun, och observera att ovanstående uppräkningar är 
sammanslagningar av samtliga respondenters ansvarsdefinitioner, 
ansvarstaganden och förslag på ett ökat ansvar. Alla respondenter hade 
förhållandevis olikartade definitioner av vad samhällsansvar innebär. Av 
denna anledning är vår uppfattning att det finns en poäng i att uppta den här 
diskussionen.  
Ovanstående betyder att reklambyråerna har funderat kring ansvaret och 
har en åsikt, men att en sammanställning av samtliga skulle tydliggöra och 
underlätta ansvaret för landets reklambyråer. En utveckling av en 
ansvarsprecisering med dessa parametrar inkluderade skulle enligt vår 
uppfattning främja ett ökat ansvar i reklambranschen. Detta beror dels på 
den relativt olikformiga bild som finns hos reklambyråerna om vad 
samhällsansvar innebär, och dels att preciseringen i sig underlättar ansvaret 
då det är uttalat begränsat  
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10 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOCIALT ANSVAR 
 

I detta kapitel analyseras de utvalda förutsättningarna för att se huruvida 
de utgör begränsningar eller möjligheter för reklambyråerna med 
avseende på socialt ansvarstagande i verksamheten. Avsikten är att närma 
oss ett helhetsgrepp av en reklambyrås förutsättningar att ta socialt ansvar 
och därigenom kunna avgränsa ett handlingsutrymme i vissa hänseenden. 
Det förekommer överlappningar eftersom vi anser att interaktionen mellan 
förutsättningar av generell- och verksamhetskaraktär är viktig ifråga om 
handlingsutrymmet då båda sätter tryck på företaget. Överlappningarna 
har placerats där de enligt vår uppfattning har störst relevans. 

Analysens första del har tyngdpunkten på de teoretiska förutsättningar som 
inte bara påverkar en reklambyrås handlingsutrymme att ta socialt ansvar, 
utan som rimligtvis antas påverka även andra verksamheter. 

 
Figur 5. Analysens första del. 

 

10.1 Företagets interaktion med omgivningen 

Enligt resonemang i avsnitt 6.1.2 är företag öppna system som präglar och 
präglas av sin omvärld. Respondenternas uttalanden stämmer överens med 
omvärldsinteraktionen, exempelvis anser flera respondenter att de arbetar 
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med verksamhet som går ut på att fånga upp och återberätta verkligheten. 
Vidare instämmer tre av fyra respondenter i att företag och samhälle är 
integrerade delar, medan den fjärde påpekar att företag inte nödvändigtvis 
är integrerat med samhället även om det ofta är det. En av byråerna 
poängterar att det finns en växelverkan mellan samhället och reklambyrån. 
Denna syn på företagande, det vill säga där ett samspel med omgivningen 
är erkänt, bör sannolikt vara en förutsättning för och underlätta arbetet med 
samhällsansvar. Detta då samhällsansvar innebär att bedriva verksamhet 
med hänsyn till omgivningen. 

Vidare kan ett företag ses ur ett input-outputperspektiv (6.1.2). 
Inputvariabler är intressenternas uppmärksamhet för företaget, och 
outputvariablerna är exempelvis måluppfyllelser och konsekvenser för 
såväl extern miljö som samhällspåverkan. I reklambyråers fall kan 
inputvariablerna belysas med kundernas uppmärksamhet för reklambyrån 
och outputvariablerna reklamens effekter på kundens försäljningssiffror 
såväl som den påverkan på samhället som diskuteras i avsnitt 6.4. 
Respondenterna menar att reklambyrån är budbärare av reklamen och 
således ett mellanled mellan kund och konsument. Reklambyrån utgör 
härigenom en länk mellan input- och outputvariablerna. Eftersom 
respondenterna förklarar många verksamhetsaspekter med kunden (etik i 
reklamen beror på kundens verksamhet, och kunden har stor inverkan på 
verksamheten, dvs. reklamen) kan detta tillsammans med reklambyrån som 
länk mellan input och outputvariablerna medföra att reklambyråer inte ser 
sin roll som företag. Med detta menar vi att många aspekter förklaras av 
respondenterna av kundens verksamhet och önskemål, vilket skulle kunna 
betyda att reklambyråerna inte ser sin roll som företag i samhället i och 
med att kunden i mångt och mycket styr verksamheten. Ifråga om ett 
socialt ansvarstagande skulle ett dylikt synsätt innebära en begränsning, då 
samhällsansvar handlar om att vara medveten om det egna företagets 
värdegrund.  
 

10.1.1 Företagets syfte och förmånstagare 
 
Förespråkare för intressentperspektivet menar att lönsamhet är underordnat 
ansvar, vilket inte stämmer in på den beskrivning av en reklambyrås 
verksamhet som respondenterna uppger. Vid flera tillfällen berättar 
respondenterna om det kommersiella klimat som präglar många 
reklambyråer, där lönsamhet är av största vikt. Dessutom ställer flera av 
byråerna kunder och anställda i första rummet av intressenterna, vilket 
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tyder på ett ägarsynsätt. Enligt intressentperspektivet (6.2.2) ska inte nyttan 
för ägarna maximeras på bekostnad av andra intressenter.  Respondenterna 
uppger att det är kunden som i mångt och mycket styr uppdragen, vilket 
kan innebära att konsumenterna, som även är en intressent till reklambyrån 
åsidosätts. Exempelvis om uppdragsgivaren önskar slående men etiskt 
tveksam reklam och byrån uppfyller kundens önskemål, åsidosätts 
konsumenten som intressent eftersom denna reklam enligt vissa ger 
negativa konsekvenser för konsumenten. Ifråga om förutsättningar att ta 
samhällsansvar betyder ovanstående enligt oss en begränsning, då det 
verkar finnas svårigheter för en reklambyrå att tillgodose och balansera 
samtliga intressenters intressen. En intressentkonflikt kan uppkomma i 
dessa situationer, vilket inte är fördelaktigt ur ansvarssynpunkt. 
 
Vår uppfattning är att intressentperspektivet tenderar att dominera då 
byråerna påpekar att omgivningen är viktig för verksamheten och att 
företaget finns till för fler än ägarna. Sammanlagt menar respondenterna att 
företagens uppgift är att skapa arbetstillfällen i marknadsekonomin, att 
företag är en del av många människors liv och att många fenomen i 
samhället förklaras med arbetsplatsen. Företag existerar till en början för att 
grundaren ska tjäna pengar, men senare åläggs de större ansvar. Samtliga 
respondenter argumenterar för att företag, reklambyråer inräknade, har ett 
socialt ansvar. Detta betyder att aktieägarperspektivet inte är tillämpligt 
fullt ut eftersom detta synsätt skulle innebära att reklambyråerna tveklöst 
menar att reklambyråns roll är att tjäna pengar. Dessutom menar två av 
respondenterna att pengar skänks till välgörande ändamål, medan 
aktieägarperspektivet härrör sådana handlingar till privatpersoner. Att 
reklambyråerna resonerar i banor som går ut på att bedriva verksamhet i 
samspel med omgivningen är en förutsättning som innebär möjligheter att 
ta samhällsansvar. Med detta menar vi att socialt ansvar kan härledas ifrån 
för vem företag existerar, och om byråernas uppfattning är att omgivningen 
är viktig, främjas ett ansvarstänkande.  
 

10.1.2 Reklambyråns intressenter 

Ett samhällsansvar integreras på frivillig grund verksamheten, och handlar 
bland annat om att på ett rättvist sätt balansera olika intressen i företaget. 
DeWit och Meyer menar (6.2.2) att det är upp till varje individ att själv 
välja vilka av intressenterna som ska prioriteras. Respondenterna anser att 
den överlägset största intressenten är kunderna. Därefter kommer 
konsumenter, anställda, stat, kommun, leverantörer, intressegrupper och 
bransch. Det är kunderna som tas mest hänsyn till av intressenterna, och 
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kontakten med övriga är i stort sett sporadisk eller omedveten. Att det är 
kunderna som får ömmast vård av reklambyråerna har rimligtvis sin 
förklaring i Bryttings (6.3) resonemang att det är de intressenter som gör 
mest skada i och med ett utträde som får mest uppmärksamhet. Givetvis är 
det katastrofalt för reklambyrån om kunderna överger den och det är därför 
viktigt att vårda dessa relationer. Att det är kunden som favoriseras av 
intressenterna har förmodligen att göra med att de utgör den primära 
inkomsten för byrån. Kunderna kan enligt respondenterna relativt lätt 
lämna byrån och ge uppdraget till någon annan. Enligt Rhenman och 
Stymnes resonemang i avsnitt 6.3 ökar intressenternas benägenhet att byta 
företag om det aktuella företagets belöningar minskar. Med andra ord ger 
detta ytterligare stöd och förståelse till att reklambyråerna resonerar som de 
gör gällande att förändring måste komma från kunderna. 
 
Tre av fyra byrårepresentanter menar att konsumenten är en underordnad 
intressent till reklambyråns verksamhet. Flera anser inte att konsumenten 
har en relation direkt till reklambyrån vilket tyder på att konsumenten 
faktiskt är en underordnad intressent. Då reklambyrån inte anser att 
konsumenten är viktig kommer denna intressent rimligtvis inte att ges stor 
uppmärksamhet av företaget. Detta synsätt innebär en begränsning för 
reklambyråns handlingsutrymme att integrera socialt ansvar i verksamheten, 
eftersom det är relationen mellan kund och konsument byrån har till uppgift 
att förbättra i och med reklamproduktionen. Konsumenten kan härigenom 
påstås vara en indirekt intressent till reklambyrån, vilket betyder att även 
konsumenten ska tas hänsyn till även om byråerna inte menar att det är 
frågan om en ”regelrätt” intressent. (kap 4)   
 

10.1.3 Reklambyråns roll i förhållandet uppdragsgivare - konsument 
 
Av reklambyråns resonemang om samarbete med kund framgår att kunden 
i de flesta fall styr byråns arbete, och genom deras förhandligstyrka i denna 
fråga visar byrån stor hänsyn till dem. En av respondenterna menar att en 
förändring måste komma från kunden för att den ska genomföras. Ifråga 
om ett samhällsansvar utgör detta en begränsning då ansvaret ska förankras 
internt (kap 4), och byråerna i stor utsträckning vill känna av hur kunderna 
ställer sig i olika frågor innan de agerar. Detta skulle även kunna vändas till 
en möjlighet, eftersom undersökningar visar att konsumenter, det vill säga 
uppdragsgivarnas kunder, yrkar på ett engagemang hos svenska företag. 
Annonsören skulle genom detta resonemang ställa samma krav gentemot 
reklambyrån, eftersom samhällsansvar även innebär att etiskt säkerställa 
hela värdekedjan. 
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10.1.4 Påverkansmöjligheter 

Företag har en möjlighet att aktivt påverka intressenterna (6.3.1). Värde 
kan skapas genom att i dialog med sina intressenter fånga upp förändringar 
i värderingar och attityder. För en reklambyrå som använder sig av 
värderingar i den dagliga verksamheten (6.1) är detta resonemang av 
särskild betydelse. En av respondenterna poängterar att byrån är mottagare 
av de normer och värderingar som finns i samhället och att det är stora och 
stilbildande reklambyråerna som driver utvecklingen. En annan respondent 
menar istället att byrån har alla möjligheter. Vidare anser en annan att 
reklambyrån som företag inte har en roll att påverka utan att det görs 
genom de budskap som sänds ut. Kronzell och Målberg (avsnitt 6.3.1) 
menar att företags möjligheter till påverkan beror på deras inställning. 
Enligt ovannämnda resonemang har respondenterna skilda uppfattningar 
ifråga om reklambyråns påverkansmöjligheter på samhället, vilket har att 
göra med reklambyråernas olika inställning i frågan. Detta betyder för 
ansvarsfrågan på reklambyrån att synsättet på omvärldens föränderlighet är 
en viktig faktor. Denna kan vara av såväl begränsande som möjliggörande 
karaktär.  

 

10.2 Branschens inverkan på det sociala ansvaret 

Enligt Bain/Mason-modellen (6.4.1) påverkar en bransch hur företagen 
agerar. Verklighetsuppfattningen i en bransch formas av aktörernas sätt att 
förhålla sig till olika fenomen. Samtliga respondenter menar att 
reklambranschens aktörer influerar varandra i olika utsträckning. Bland 
annat påpekas att stora byråer influerar på de mindre byråernas verksamhet 
och att aktörer i reklambranschen ”bläddrar i branschtidningar” för att se 
hur andra gör. Detta kan hänföras till resonemanget i avsnitt 6.4.2 om 
indirekt imitation där företag i en bransch har liknande problem och ett 
ändligt antal lösningar på det. De val ett företag gör påverkas av vad andra i 
branschen anser. Att respondenterna menar att reklambranschens aktörer 
håller ögonen på varandras sätt att bedriva verksamhet, även om ingen 
direkt kommunikation existerar innebär att branschen inverkar på det 
enskilda företaget genom indirekt imitation.  
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10.2.1 Reklambranschens inverkan på ansvaret 

Respondenterna menar att reklambranschen pratar mycket om 
ansvarsfrågan men att det sällan omsätts i praktiken. Ovan resonerade vi 
oss fram till att aktörer i reklambranschen påverkar varandra på olika sätt. 
Att samtliga respondenter menar att reklambranschens aktörer resonerar på 
det viset tyder på att det kan vara frågan om en mental modell (6.4.2) som 
aktörerna innefattas och som innebär ett gemensamt utvecklat tankesätt. 
Denna del av den mentala modell som finns bland reklamaktörer kan 
innebära en svårighet för den enskilda byrån att gå emot 
branschuppfattningen och bedriva praktisk verksamhet med förtecken av 
socialt ansvar. Därigenom innebär den mentala modellen ifråga om 
samhällsansvar en begränsning i handlingsutrymmet för den enskilda 
reklambyråns sociala ansvarstagande. 

  
Respondenterna anser att de fungerar som budbärare mellan kund och 
målgrupp (även om de är medvetna om sitt juridiska ansvar i 
reklamproduktionen). Enligt ICCs grundregler (7.7.1) är reklambyrån inte 
fråntagen ansvar ifråga om etiskt inslag i reklamen, och således förklarar vi 
inställningen åtminstone till viss del med en gemensam mental modell som 
har utvecklats av aktörerna i reklambranschen. Att reklambyråerna anser att 
det är på kundens begäran som ett samhällsansvar i reklamen skulle kunna 
existera kan ställas i relation till den undersökning som genomfördes år 
2002 vid Karlstads universitet (6.8.1). Resultat av undersökningen var att 
synen på vem som ansvarar för etiken i reklamen skiljer sig åt mellan 
reklammakare och annonsörer på så sätt att kreatörer menar att det 
moraliska ansvaret ligger på kunden och vice versa. Vårt intervjumaterial 
stämmer ifråga om reklamproducenternas inställning (8.11.2), vilket 
ytterligare pekar mot att det kan vara fråga om en branschsanning som 
finns hos aktörerna. Att annonsörer och reklammakare inte är överens om 
vem som ansvarar för etiken i reklamen (6.8.1) tyder även på att det snarare 
handlar om tradition än om lagstiftning. Hade det varit fråga om stiftade 
lagar, menar vi att motsättningen inte funnits.  
 

10.2.2 Mentala modeller vs. egna valmöjligheter 
 
Det finns en risk att beslutsfattare i ett företag genom branschens 
inställning nås av en förutbestämd marknadsbild (6.4.2). Branschens 
samlade inställning måste därför vägas mot de signaler byråerna själva 
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uppfattar utifrån. Detta betyder att det är viktigt att som aktör hålla reda på 
vilka signaler som kommer från marknaden och vilka som är en del av en 
för aktörerna i branschen gemensam verklighetsuppfattning. Begränsningen 
i byråernas handlingsutrymme ligger i svårigheten att på företagsnivå 
utreda vilka uppfattningar som förenar reklammakare och vilka 
uppfattningar som kommer av individ/enskild reklamproducents egna 
iakttagelser. Med detta menar vi att de egna besluten ifråga om socialt 
ansvar kan påverkas av vad som anses vara kutym i branschen. 
 
Existentialisten Sartre menade att människan är fri med ett ansvar på sina 
axlar, vilket gör att den ställs inför ständiga val. Att inte ta ställning är 
också att aktivt välja. (avsnitt 6.6) Härigenom menar vi att byråerna väljer i 
lika stor utsträckning då de anammar branschens uppfattning ifråga om 
socialt ansvar som när de väljer att gå sin egen väg. Individer på 
reklambyråer gör valet att följa branschen eller inte i vissa hänseenden. 
Flera av respondenterna hänvisar till och instämmer i branschens 
kommersiella prägel som hindrar utsvävningar, och samtliga menar att 
branschens aktörer influerar varandra. Flera av respondenterna menar att 
reklambranschen ofta anses ytlig. Mycket reklam görs för att ge byrån 
goodwill i form av att kreativiteten uppmärksammas på kundens bekostnad. 
Resonemanget visar att det finns en ”förutbestämd” bild att reklambyråer 
försöker imponera på varandra med kampanjer. Respondenterna tar dock 
avstånd från detta tänkesätt, vilket betyder att byråerna inte är maktlösa 
gentemot branschens uppfattningar. Ifråga om den enskilda byråns 
handlingsutrymme att ta socialt ansvar innebär detta en möjlighet att frångå 
den begränsning av ansvaret som reklambranschens samlade agerande kan 
medföra, det vill säga att respondenterna visar genom sina resonemang att 
det är möjligt att inte slaviskt följa branschuppfattningarna.  
 

10.2.3 Kommersialismens högborg 

Respondenterna menar att reklambranschen är speciell då det är starka 
kommersiella krafter som driver byråerna. Vår uppfattning är att denna 
drivkraft finns i alla vinstdrivande branscher och således inte är specifik för 
reklambranschen. Att ha vinstmål får inte hindra företag från att ha goda 
omvärldsrelationer eftersom socialt ansvarstagande handlar om sättet att 
bedriva verksamhet; alltså inte om att överge företagsverksamhet till fördel 
för samhällsengagemang.  
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En av definitionerna av corporate social responsibility: 

”Att nå kommersiell framgång på ett sätt som främjar etiska 
värderingar och med respekt för människor, samhälle och miljö”  38 

Enligt denna beskrivning är vår uppfattning att samhällsansvar i 
reklambranschen handlar om att driva byrån och reklamproduktionen på ett 
sätt som främjar en hållbar utveckling, det vill säga skapar goda 
förutsättningar för kommande generationer. Att förklara bristen på 
samhällsansvar i reklambranschen med resonemanget att det är 
kommersialismen som styr kan enligt vår mening vara en variabel av en 
mental modell hos reklambranschens aktörer, då resonemanget är 
återkommande hos alla respondenterna. Den enskilda reklambyråns 
handlingsutrymme för ett socialt ansvar begränsas i och med detta 
resonemang, då det allmänna argumentet att kommersialismen styr kan 
motverka ett frivilligt samhällsansvar.  

Samtidigt som respondenterna poängterar att det är en speciell bransch 
menar de att reklambranschen inte är annorlunda från andra branscher i 
ansvarshänseende, och ska således ta ansvar som alla andra vilket styrker 
vårt ovanstående resonemang. Detta är förenligt med det som Löhman och 
Steinholtz kallar ”företagsmedborgarskap” (4.1.1), där företag kombinerar 
två världar: företaget är både ekonomisk aktör och samhällsmedborgare. 
Detta resonemang anser vi vara användbart för att beskriva en reklambyrås 
verksamhet då situationen enligt respondenterna är kommersiellt driven 
men att det där ändå finns en medvetenhet om samhällsansvar. Att samtliga 
reklambyråer trots kommersialismen anser att det är byråns uppgift att ta ett 
ansvar innebär en möjlighet för handlingsutrymmet. 
 

10.2.4 Reklambranschen är exponerad 

Reklambranschen är lätt att kritisera menar respondenterna, då faktum är 
att branschen är utsatt för ständig granskning och kontroll utifrån. En av 
respondenterna anser att det finns aspekter i all reklam som går att kritisera, 
medan en annan anser att reklamen ger underlag till debatt i samhället. Vår 
tolkning av dessa resonemang är att de mer eller mindre utgör en 
begränsning i reklambyråernas syn på samhällsansvar och således användas 
som svar på den kritik som vi tidigare nämnt riktas mot reklambranschen. 

                                                 
38 www.bsr.org 2004-03-11 (förf. översättning) 
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Det kan vara så att respondenterna avser att förmildra reklamens 
samhällseffekter genom att påvisa att branschen är exponerad och att den 
kritiseras av just den anledningen. Faktumet att branschen är granskad 
utgör enligt vår uppfattning och med stöd från Kronzell och Målberg 
(4.3.3) som menar att ansvaret ska kommuniceras ut snarare en möjlighet 
till framgång i en profilering genom samhällsansvar. Respondenterna 
menar att människor möts av mycket reklam varje dag. Vi menar att då 
byråerna redan har samhällets uppmärksamhet i och med 
reklamproduktionen, skulle det således kunna användas för att 
kommunicera ansvarsfrågor. Härigenom kan en reklambyrå profilera 
verksamheten som ansvarstagande och i enlighet med teori om CSR erhålla 
ett högre anseende och en ökad lönsamhet. Att reklambranschen får mycket 
uppmärksamhet anser alltså vi kännetecknar en möjlighet för reklambyråer 
att arbeta med ansvarsfrågan. 

Det finns dock risker med att allmänheten i enlighet med respondentens 
resonemang söker brister i reklam och således inte är lika öppna för 
positiva budskap, utan tar emot dem med misstänksamhet. Undersökningar 
visar att allmänhetens förtroende är lågt för mediefolk (1.1). Detta kan 
betyda att reklambyråerna måste jobba hårdare än ”andra” företag, vilket 
således kan utgöra en svårighet som begränsar handlingsutrymmet ifråga 
om ett socialt ansvarstagande.  

En av respondenterna menar att det är anmärkningsvärt att 
reklambranschen inte intresserar sig mer för samhällsansvar just för att 
byråernas verksamhet når samhället på ett så pass tydligt sätt då reklamen 
finns överallt. Detta argument stärker vårt resonemang att reklambyråernas 
uppmärksamhet borde användas till något positivt. I mer anonyma företags 
fall uppmärksammas de först när de gör något riktigt bra eller utlyser en 
skandal. Av någon anledning verkar allmänhetens intresse större i det 
senare fallet, och av denna anledning är vår uppfattning att reklambyråerna 
genom att spela sina kort väl kan dra ekonomisk nytta av exponeringen 
genom ett socialt ansvarstagande. 

 

10.3 Etik och moral  
 
Enligt en av respondenterna går etik ut på att tänka efter före handling, 
vilket kan hänföras till ett konsekvensetiskt resonemang och innebär i 
förlängningen en medvetenhet om vikten av egna handlingars 
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konsekvenser. Samtliga respondenter anser att etik i olika utsträckning hör 
hemma på individnivå, och att de även påverkas av vad som är aktuellt i 
samhället. Etik handlar om att känna efter, att falla tillbaka på egna 
värderingar och låta magkänslan avgöra. Detta betyder att reklambyråerna i 
enlighet med ett normativt etikresonemang resonerar i termer av rätt och fel, 
bättre och sämre och så vidare. Detta handlar om vad som bör göras i olika 
situationer.  
 

10.3.1 Reklamproducentens samspel med samhället 
 
Enligt Brytting (6.5.2) anpassas etiska normer efter samhällsutvecklingen 
vilket flera respondenter instämmer i. Detta betyder att reklammakarnas 
etiska organ påverkas av samhället, vilket i sin tur innebär att det finns en 
växelverkan mellan reklambyråns individer och reklamen som produceras: 
om reklamen påverkar samhället (7.4) och samhället påverkar reklambyrån 
som påverkar reklamen finner vi en ömsesidig påverkan mellan samhälle, 
reklam och byråns aktörer. Då etiska normer når reklambyrån på ett så pass 
påtagligt sätt innebär det en förutsättning som möjliggör ett socialt 
ansvarstagande för reklambyrån, då samhällsansvar syftar till att främja 
etiska värderingar (4.1.1).  
 
 

Figur 6. Sambandet mellan reklamaktör, samhällsutveckling och reklam. 
  

Samhälle  

Reklambyråns 
aktörer 

Reklam 
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10.3.2 Kunden är viktig i etikfrågan 

Under intervjuerna framkom att reklambyråerna är kundstyrda och anser att 
den färdiga reklamproduktionen till stor del avgörs av kunden. I de fall där 
reklambyrån aktivt agerar i frågor kan detta upplevas som en svårighet. 
Flera respondenter menar att målet för byrån är att finna något som är 
kommersiellt gångbart som de kan stå för, vilket intygas av de andra. Detta 
beror enligt respondenterna på att det trots allt är byrån som producerar 
reklamen. En respondent menar att även om det finns möjlighet att påverka 
uppdragsgivaren ifråga om reklamens utformning är det svårt att påverka 
ifråga om etik. Detta eftersom respondenten menar att etik handlar om 
personliga värderingar. 

Enligt normativ etisk teori ska inte ansvar lastas över på auktoriteter. (6.6) 
Auktoriteter i reklambyråernas värld skulle kunna vara juridiska organ eller 
myndigheter, men vår uppfattning är att även kunderna kan ses som en 
auktoritet: inte för att vi tror att de bestämmer över byrån till den grad att 
handlingsfriheten inskränks helt och hållet, utan för att byråerna själva 
tillskriver kunderna mycket ”makt”. Resonemanget kan hänföras från 
resonemanget att byrån är en länk mellan kund och marknad och således 
inte bortser till viss del från ansvarsrollen som kan hänföras till 
reklambyrån som företag i samhället. Med stöd av att ansvar inte ska 
vidarebefordras (6.6) anser vi att reklambyråerna har ett ansvar att agera 
även om kunderna inte specifikt efterfrågar ett ställningstagande i form av 
samhällsansvar. Vår uppfattning är att reklambyråernas överlämnande av 
det etiska ansvaret på kunder (och på konsumenter i ett av fallen) innebär 
en svårighet att ta socialt ansvar och således inskränker detta tänkesätt 
deras handlingsutrymme i frågan.  
 

10.3.3 Konsumentens ansvar 

En av respondenterna berättar även om att det är fel att utnyttja oupplysta 
konsumenter genom att använda sig av register i form av medlemskort. 
Vidare menar respondenten att det även är konsumenternas ansvar då det 
åligger dem att läsa de finstilta villkoren. Det räcker således inte att 
meddela en reklambyrå att det är oetiskt att använda dessa register då det är 
alltför starka kommersiella krafter som ligger bakom. Detta tyder på att det 
är viktigare för en byrå att tjäna pengar än att agera på ett för dem själva 
etiskt försvarbart sätt. Samtidigt som respondenten menar att det är fel 
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(samma respondent menar att etik bland annat är vad som är rätt och fel) att 
använda register, och att det är konsumentens ansvar att hindra dessa 
register. Således måste initiativet till förändring i detta fall komma från 
konsumenterna, vilket tyder på att etik inte är högprioriterat hos en 
reklambyrå. Detta medför begränsningar i reklambyråernas 
handlingsutrymme ifråga om ett socialt ansvar. Att det dessutom enligt 
respondenten är allmänt vedertaget av reklambyråer att använda sig av 
etiskt tveksamma register gör även det Collstes (avsnitt 6.7) resonemang 
tillämpligt, det vill säga att den allmänna uppfattningen utplånar det 
personliga moraliska ansvaret.  
 

10.3.4 Etik och reklambyrå 

Enligt Brytting (6.8) handlar etik i första hand inte om att tjäna pengar och 
samhällsansvar innebär att öronmärka det kapital som avsätts åt ansvaret 
(4.2.2). Vår tolkning av intervjumaterialet är att reklambyråns främsta 
uppgift är att just det vilket kan medföra att reklambyrån kan se det som en 
svårighet att avsätta resurser åt etisk verksamhet, vilket således utgör en 
begränsning vid ett ansvarstagande. Dock borde detta enligt teorin inte 
hindra ett etiskt engagemang i byråerna, då Koskinen menar att etik och 
ekonomi är två sidor av samma mynt. Även Brytting hävdar att etik och 
företagande hör samman, och syftar på att marknadskrafterna sållar ut de 
aktörer som uppvisar bedrägligt beteende. Respondenterna verkar även 
vara fullt medvetna om att oetisk reklam i längden inte fungerar och menar 
att reklamen förmodligen utifrån ett långsiktigt perspektiv skulle hålla 
samma nivå som i dagsläget om lagar och regler togs bort.  

Brytting menar att etik lönar sig på längre sikt, eftersom det är viktigt för 
ett företag att ha goda relationer med omgivningen. Därmed inte sagt att det 
går att tjäna pengar på oetiskt beteende ur ett kortsiktigt perspektiv. För en 
reklambyrå skulle detta vara ett argument då företagen agerar genom sina 
kunder och genomför exempelvis kampanjer för dem vars resultat 
synliggörs relativt snabbt. Om en kampanj betalar sig eller inte för kunden 
blir ett snabbt kvitto på om reklambyrån lyckats eller inte. Detta kan mana 
till kortsiktiga lösningar som motverkar ett socialt ansvar som enligt Spetz 
ska ses som en långsiktig investering i företaget. 
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10.3.5 Sambandet mellan etik, värderingar och reklam 

Reklambyråerna tänjer på etiska gränser för att sticka ut i mediebruset. En 
respondent poängterar att gränserna för vad som anses etiskt ständigt flyttas 
och mottagaren av budskapet vänjer sig allteftersom. Moral i sin tur består 
av normer och värderingar som ligger till grund för människans 
bedömningar (5.5.4) och samtliga respondenter menar att etik och reklam 
hör samman.  Detta samband förklarar vi med att etik är en viktig aspekt i 
såväl mänsklig utveckling som i reklamsammanhang. Eftersom etik 
påverkas av det samhälle vi lever i och reklamen ska hjälpa företag att 
kommunicera med det samhället, finns ett tydligt samband. Etiska normer 
anpassas i takt med samhällsutvecklingen enligt Brytting, och människans 
etikorgan är inte statiskt, utan utvecklas och formas allteftersom; detta 
innebär att reklamen påverkar människans etikorgan. Sammantaget betyder 
detta att reklambyråerna är en påverkanskraft vad gäller etikutvecklingen i 
samhället. 

”Men det är klart att tankarna kring etik finns alltid med i 
formuleringen av kampanjer, samtidigt är det ju något man tänjer lite på 
mer och mer. Omedvetet tror jag att det är så, för man matas med så 
mycket skit att man till slut tycker att en viss mängd skit är okej….” 39 
 
Att reklambyråerna använder sig av att tänja på etikens gränser i reklamen 
tyder ytterligare på att reklam inverkar på människans moraliska 
uppfattningar. Reklamen kan enligt oss sättas i samband med normativ etik 
(6.5.1), då den har som uppgift att påverka oss i en viss riktning, 
exempelvis styra köpbeteende eller attityder. Detta betyder att den försöker 
påverka och styra målgruppens tankesätt genom att berätta vad som är rätt 
eller fel och bra eller dåligt. Ifråga om samhällsansvar innebär denna 
påverkan en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom det sätt reklambyrån 
bedriver verksamhet påverkar samhällsutvecklingen. Reklam 
kommunicerar värderingar och livsstil i allt större utsträckning (7.5) och 
samhällsansvar syftar till att främja etiska värderingar och verka för en 
positiv samhällsutveckling (4.1.1). Sammantaget betyder det att en 
reklambyrås handlingsutrymme att ta socialt ansvar möjliggörs genom att 
reklambyrån har möjligheten att välja ut vilka värderingar som 
kommuniceras i reklamsammanhang. 

Vidare anser en byrå att statstelevisionen förmedlar förutbestämda 
värderingar utan demokratisk förankring om vad som ska förmedlas, vilket 
                                                 
39 Intervju, 2004-03-24 
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upplevs som mycket negativt. Emellertid anser inte respondenten att 
reklam har den starka uppgiften, utan påverkar i mindre skala. Vår 
uppfattning är att vårt resonemang om att reklambyråerna har ett ansvar i 
och med att välja ut vilka värderingar som kommuniceras stärks, samt att 
reklambyråer kan ha svårigheter att se sin egen roll som påverkare. Vi 
utvecklar resonemanget nedan. 

10.3.6 När konsekvenserna är svåra att se 

En av respondenterna menar att ”andra media” påverkar mer än reklam, 
och således inbringar någon slags maktlöshet i sitt eget agerande. Enligt 
etiska resonemang är det viktigt att ta hänsyn till en handlings 
konsekvenser vid beslut av visst handlingsalternativ (6.5.3) och socialt 
ansvar innefattas av att ansvara för konsekvenserna av företagets 
handlingar (4.1.1).  

Samtliga respondenter menar att reklamen kan ge samhällskonsekvenser, 
men att det måste vara många som använder sig av liknande reklam för att 
effekterna ska uppstå. Vidare menar två av respondenterna att Ellosbilden 
får störst konsekvenser av uppvisade, dels då den vänder sig till en 
påtagligt ung målgrupp och dels för att den fastställer könsrollerna och hur 
saker och ting ska vara. Detta betyder att reklambyråerna är väl införstådda 
med att reklam påverkar människors synsätt. Ifråga om socialt ansvar 
menar Löhman och Steinholtz att företaget måste vara väl medveten om sin 
påverkan på omgivningen och kunna placera in den i sitt sammanhang. Det 
anser vi att reklambyråerna gör i och med denna diskussion, och därav 
påverkas reklambyråernas handlingsutrymme att ta socialt ansvar i en 
positiv riktning. 

Ovanstående innebär även att byråerna anser sig ha en ganska liten roll som 
påverkare i samhället då det endast är i ”vissa” fall som deras reklam får 
konsekvenser på samhället. Respondenterna är överens om att reklamen har 
en viktig roll i samhället och att reklambyråerna har ett ansvar av den 
anledningen. Resonemang om att reklamen enbart ger samhällseffekter i 
förekommande fall medför enligt vår uppfattning att byråerna får svårare 
att agera etiskt i de fall där etik och effektiv marknadskommunikation går 
isär (6.9). Vidare anser vi med stöd av Kronzell och Målberg (6.3.1) att det 
är byråernas inställning till sin omgivning som avgör hur de agerar. Av 
denna anledning finns en risk att reklambyråers etiska nivå sänks då de 
anser sig ha relativt små möjligheter att påverka sin omgivning.   
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10.3.7 Den enskilda byråns del i helheten 

Det är inte helt enkelt för människor att leva upp till moral och etik enligt 
konstens regler. Ofta hänvisar individen till pronomenet ”man” vilket enligt 
Collste (6.7) betyder att människan vill komma undan sitt eget ansvar. Det 
kan vara svårt att se konsekvenserna av sitt eget handlande och se sin del i 
helheten. Respondenterna menar att just deras byrå inte påverkar, även om 
alla är överens om att reklamen är en mycket stor del i samhället. Detta kan 
bero på att den reklam de producerar faktiskt inte får effekter på samhället, 
vilket enligt vår mening är föga troligt med stöd av Mårtenssons 
resonemang om reklamens samspel med samhället (7.4). Vidare kan det 
bero på att respondenterna i enlighet med teori inom etik (6.7) inte ser sin 
del i helheten. I det senare fallet skulle det betyda att alla reklambyråer 
påverkar och många är av uppfattningen att andra påverkar men inte jag, 
vilket vi tror kan vara en förklaring till respondenternas resonemang. Detta 
beror i sin tur på att det är frågan om relativt små företag, vilket de själva 
poängterar vid flera tillfällen. Trots allt har vi intervjuat fyra reklambyråer 
och samtliga avdramatiserar sin egen roll i någon mening; om det beror på 
ödmjukhet eller något annat är svårt att svara på. Vi vill komma till att 
reklambyråer inte ser sin del i helheten enligt etiska resonemang, vilket kan 
tyda på att de ser sig själva som mer isolerade delar i samhället än de 
uppger vid intervjutillfällena. Detta synsätt utgör en begränsning ifråga om 
ett socialt ansvarstagande, då en e contrario- tolkning innebär att 
reklambyråerna har svårigheter att se sin verksamhets tillskott i samhället 
då den enskilda byrån tar ett socialt ansvar. 
 

10.3.8 Yrkesrollen kan påverka samvetet 

Empati, samvete och intellekt utgör människans etikorgan. Samvetet 
påverkas och formas allteftersom eftersom det är nära kopplat till 
omgivningen, och etiska normer anpassas till samhällsutvecklingen (6.5.2). 
Flera av respondenterna poängterar att det gäller att hitta nya vägar samt 
tänja undan för undan på dagens normer i reklamsammanhang. Det är 
möjligt att påverka det mänskliga samvetet i olika riktningar beroende på 
sociala sammanhang, vilket i detta hänseende kan innebära att 
reklammakare tänjer mer på sina normer och värderingar i yrkesrollen än 
som privatpersoner. Samtliga respondenter menar emellertid att etik och 
moral är likvärdiga på det privata och affärsmässiga planet, men en av 
respondenterna poängterade yrkesmannen på reklambyrån påverkas av 
kommersiella drivkrafter. Det finns en risk att omdömet slinter i takt med 
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att konkurrens och rationalitetskrav ökar (6.9). Respondenterna menar att 
reklambranschen drivs av stark kommersialism, och av denna anledning 
finns en risk att reklammakarna i enlighet med omdömesresonemanget 
ovan brister i etikhänseende. Att det enligt teorin är svårare att hålla sig 
inom etiska ramar i en ekonomiskt pressad situation anser vi förklarar 
respondenternas uppfattning att branschens aktörer sällan omsätter etiken i 
praktiken.  
 

10.3.9 Individen, etik och effektiv reklam 

Flera av respondenterna ställde sig vid första anblicken av Ellosbilden lite 
tveksamma till utformningen av annonsen då könsrollerna tydligt 
schabloniseras. Vid närmare eftertanke menade flera av dem att det ofta är 
just det upplägget annonser för barnkläder har samt att det brukar fungera. 
Enligt oss är detta ett uttryck för just yrkesrollens inverkan på 
värderingarna hos människor som arbetar med reklam. Samtliga av 
respondenterna anser att det är fel att vända sig till unga åldersgrupper i 
reklam, men är av uppfattning att denna typ av reklam fungerar. Ifråga om 
etiska inslag i verksamheten finner vi här en svårighet hos reklambyråerna, 
då det enligt ovanstående verkar finnas en slitning mellan att hålla sig inom 
vad individen anser etiskt försvarbart och vad som kännetecknad effektiv 
reklam.    

Enligt Kotler är den övertygande delen i reklamen extra viktig då 
konkurrensen hårdnar på marknaden. Som nämnts tidigare i (6.10) ska 
reklam enligt etisk teori ge konsumenten tillräcklig information att 
välgrundade ställningstagande kan göras. Så är inte fallet i övertygande 
reklam, där det handlar om att påverka snarare än att informera (7.3). 
Respondenterna är eniga om att det inte räcker med att informera 
mottagaren för att skapa effektiv kommunikation. Denna vetskap som finns 
hos respondenterna medför enligt vår uppfattning en begränsning av det 
handlingsutrymme som tilldelas reklambyråerna ifråga om ett socialt 
ansvarstagande, då påverkande reklam är viktigt för respondenterna men 
inte alltid hör hemma bland etiska resonemang. 

Enligt ovanstående resonemang skulle alltså etik och effektiv reklam ur ett 
teoretiskt perspektiv gå skilda vägar, i synnerhet vid hård konkurrens. 
Eftersom reklambyråerna enligt dem själva lever under stark ekonomisk 
press är det fullt tänkbart att etiska aspekter har låg prioritet, samt att 
yrkesutövare i denna bransch riskerar att formas/ryckas med och anpassa 
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sig till klimatets värderingar. Än en gång hänger etiskt försvarbar 
verksamhet eller inte på individen eftersom det är människorna som fattar 
beslut i organisationer. Detta kan ses som såväl en begränsning (om 
individen känner sig låst i valmöjligheterna) eller som en möjlighet (om 
individen ser alternativen och vad de medför ifråga om socialt ansvar). 

 

10.3.10 Empati – koppling etik och reklam 
 
Empati är en del av människans etikorgan och innebär att kunna sätta sig in 
i en annan människas situation (6.5.2). Även reklam handlar om att sätta 
sig in i andras situation, (7.3) och reklambyråerna behöver ha förmågan att 
förstå hur målgruppen tänker för att nå fram med budskapet. Retorik är 
viktigt i reklamsammanhang, och handlar om att etablera en så god kontakt 
som möjligt med mottagaren av budskapet (7.2.2). För att erhålla en 
effektiv kommunikationsprocess, vilket enligt respondenterna är syftet med 
reklam, krävs en mycket god kunskap om mottagarens sätt att tänka (7.2). 
En av respondenterna menar att reklamens utformning beror av vem den 
vänder sig till, vilket enligt vår uppfattning innebär en medvetenhet om 
mottagarens karaktärsdrag och således kännedom om hur denne resonerar. 
I och med att reklambyrån härigenom arbetar på ett sätt som går ut på att 
sätta sig in i andras situation, menar vi att byråerna arbetar med etik i 
verksamheten. Med detta menar vi att reklambyråers handlingsutrymme att 
ta socialt ansvar påverkas i positiv riktning i detta hänseende, då tänkesättet 
att sätta sig in i andras situation återfinns såväl inom etik som inom effektiv 
reklam. Detta motiverar vi med att samhällsansvar kännetecknas av ett 
etiskt förhållningssätt och ska integreras i verksamheten (i byråernas fall att 
producera effektiv reklam).  
 
 

10.4 Förutsättningar av verksamhetskaraktär 

Under analysens andra del diskuterar vi faktorer som är specifika för en 
reklambyrås verksamhet. Även här förekommer en del överlappningar 
mellan områdena. 
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Figur 7. Analysens andra del. 
 

10.4.1 En trendkänslig aktör 
 
I inledningskapitlet diskuterads att reklambyråer är trendkänsliga, vilket har 
bekräftats av flera respondenter vid intervjutillfällena. De menar att det är 
viktigt att som reklambyrå inte isolera verksamheten, utan att känna av vad 
som är på gång i samhället och använda sig av det för att göra mer effektiv 
reklam. Att en av respondenterna menar att det vore häftigt att vara först 
med att som reklambyrå engagera verksamheten i samhällsansvar tyder på 
att reklambyråerna är ytterligare ett exempel på att reklambranschen är 
intresserad av ”moderna” frågor, då företagens etik och ansvar gentemot 
samhället diskuteras i allt större utsträckning (4.1). Att socialt ansvar är 
aktuellt i samhället idag tillsammans med att reklambyrån följer 
värderingar och tendenser i samhället underlättar ett ansvarstagande hos 
reklambyråer.  
 
Samtidigt framkom under en intervju att reklambranschen är konservativ 
med gamla värderingar och traditionella roller, och därav finns risk att 
byråerna har svårt att finna nya vägar att bedriva verksamhet på. Eftersom 
socialt ansvarstagande innebär vissa förändringar i verksamheten, 
exempelvis att införa policydokument och sätta upp mål som rör sociala 
frågor (4.2.2), kan en traditionell inställning innebära svårigheter ifråga om 
samhällsansvar i reklambyråsammanhang. 
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10.4.2 Känsloanspelningar i reklamen 

Begreppet pathos, ett av tre verktyg i kommunikationssituationen, handlar 
om att väcka en känsla hos mottagaren. (7.3.2) För att på ett mer effektivt 
sätt överföra reklamens budskap till mottagaren använder sig 
marknadsförare av känsloanspelningar i reklam. Flera av respondenterna 
menar att reklamens syfte mer eller mindre är att väcka en känsla hos 
mottagaren. Detta betyder att reklambyråerna anspelar på känslor för att 
öka intresset för reklamen. Emellertid stannar negativt laddade känslor kvar 
hos mottagaren längre än positivt laddade.  
 

10.4.3 Individens uppfattningar påverkar reklamen 

Ett sätt att framkalla känslor är att använda humor (7.3.3). Tre av 
respondenterna ansåg att annonsen för hockeymatchen var rolig, men även 
att de förstår tveksamheten som kommer av kampanjen. Att den fick stort 
medieutrymme och att den ger ett tydligt budskap anser respondenterna 
vara positivt med reklamenheten. En av byråerna ansåg dock att kampanjen 
var ett riktigt bottennapp. Att uppfattningarna är olika om denna typ av 
annonser i reklambyråsammanhang anser vi kan förklaras med att känslor 
och humor i stor utsträckning kopplade till individens sätt att tänka, och 
därav är uppfattningarna olika. I fråga om socialt ansvarstagande ger detta 
resonemang såväl begränsningar som möjligheter, då det är viktigt att på ett 
individuellt plan avgöra på vilka olika sätt kampanjer kan uppfattas. Här 
ser vi en koppling till resonemanget om etik och yrkesroller, se avsnitt 6.9.   

Det är enligt ovanstående resonemang inte helt lätt att avgöra om en 
kampanj mottas med humor eller om mottagaren anstöts. 
Könsdiskriminering i reklam regleras inte av marknadsföringslagen, utan 
ärenden av denna karaktär hänvisas i första hand till ERK. (7.7.3) Detta kan 
innebära att många byråer ”chansar” eftersom sanktionerna för felsteg är av 
förhållandevis liten karaktär. Respondenterna menar att uppmärksamhet är 
viktigt, och att hockeyreklamen fick stort medieutrymme vilket 
ansågs ”idealiskt”. Därav har vi anledning att argumentera för att flera av 
reklambyråerna gärna lägger sig i gränslandet för vad som anses okej och 
inte för att sticka ut. Detta förklaras med att marknadsförarens 
skräckscenario är att marknaden lämnas oberörd av reklamen (7.3.3).  

Ansvarstagande företag ska nå framgång med respekt för människorna i sin 
omgivning. Gränsen mellan diskriminering och humor i 
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reklamsammanhang kan vara hårfin och dessutom lockande att utmana för 
att producera effektiv reklam, vilket utgör en begränsning för reklambyråer 
handlingsutrymme ifråga socialt ansvarstagande. Denna svårighet att dra 
gränsen anser vi kan vara en bidragande orsak till att respondenterna anser 
att reklamen är försvarbar trots att den fällts av marknadsetiska rådet. Detta 
beror i sin tur på att människan anpassas till rådande värderingar, såväl i 
samhället som bland branschfolk (6.5.2, 6.4.1).   
 
Benettons reklamkampanjer får mycket uppmärksamhet och framkallar 
debatt då de belyser samhällsfenomen på ett kontroversiellt sätt. 
Uppmärksamhet är enligt flera reklamens förespråkare mycket viktigt för 
att en annons ska lyckas. Tre av respondenterna ställde sig tveksamma till 
Benettons sätt att kommunicera. Bland annat menade de att bilderna skapar 
avsky, är osmakliga samt att de ibland går över gränsen. Trots att samtliga 
anser att Benettons annons skapar uppmärksamhet, menar de sammantaget 
att detta är fel väg att gå. Enligt vår mening kan resonemangen förklaras 
med att det är reklammakarnas privata värderingar som i detta fall avgör 
vad som är rätt och fel i strävan att påkalla uppmärksamhet (yrkesnorm).  
 

10.4.4 Livsstil och attityder i reklam 

Segmentering via livsstil blir (7.5) allt viktigare i reklamsammanhang. 
Produktens värde stärks härigenom av symboliska värden som verkar 
meningsfulla för en viss grupp av konsumenter att identifiera sig med. En 
av respondenterna menar att reklam handlar om värderingar och känslor i 
större utsträckning idag än förr. Vidare menar en annan av respondenterna 
att den yngre generationen idag värdesätter faktorer såsom etik och moral i 
större utsträckning vid val av företag. Vi anser att detta kan utgöra en 
möjlighet vid profilering genom socialt ansvartagande (som för övrigt 
handlar om förmedling av värderingar och etik) i en reklambyrå. Detta då 
reklambyråerna verkar vara fullt medvetna om att ansvarsfrågor är på 
tapeten samt att de känner till vikten av att förmedla värderingar via 
livsstilssegmentering. Vidare visar undersökningar att företags ansvar är 
efterfrågat (1.1;4.1), och då konsumenten är en intressent liksom andra bör 
reklambyrån ta hänsyn till deras önskemål. Ifråga om det 
handlingsutrymme som tillskrivs reklambyråers sociala ansvarstagande 
uppfattar vi detta som en möjlighet att bidra till att positiva och för 
samhället fördelaktiga livsstilar förmedlas genom reklam. Extremiteter 
såsom förringande av våldshandlingar regleras genom ICC, och denna 
reglering av uppfattningar menar vi tyder på att reklam faktiskt inverkar på 
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samhällets utveckling ifråga om livsstil och attityder. En reklambyrå kan 
engagera verksamheten genom att vara uppmärksam på vilka värderingar 
och livsstilar som förmedlas. Med resonemanget vill vi säga att det inte 
bara handlar om att uppmärksamma extrema och negativa värderingar, utan 
att resonemanget kan användas i en positiv riktning i ansvarsfrågan.  
 

10.4.5 Förtroende för reklambyråernas kommunikation 
 
För att avsändaren ska göra ett intryck på mottagaren måste denne uppvisa 
kompetens att uttrycka sig i frågan. De diskussioner som förs om 
företagens roll i samhället kan enligt vår uppfattning sammankopplas med 
resonemang om att avsändaren av ett budskap ska vara trovärdig för att 
budskapet ska nå fram (7.3.1). Med detta menar vi att näringslivets ibland 
ifrågasatta trovärdighet (Skandia, Systembolaget o.s.v) kan jämföras med 
att dess ethos, det vill säga trovärdighetsstatus, har naggats i kanten. 
Trovärdigheten är inte ett statiskt tillstånd, utan ursprungssituationen kan 
alltid förbättras med hjälp av insatser. För reklambyråernas del innebär 
detta att förändring kan komma att krävas på vissa punkter för att förbättra 
det förtroende som ifrågasätts med jämna mellanrum. Respondenterna 
menar att reklambranschen i vissa hänseenden har ett dåligt rykte och anses 
ofta ytlig, och att byråer i större utsträckning än idag borde arbeta med 
ansvarsfrågor. I fråga om socialt ansvar är förtroende och trovärdighet 
viktiga parametrar (6.2.2; 4.1.1). Om allmänhetens förtroende bortses ifrån 
i byråsammanhang kan det i förlängningen betyda att om konsumenterna 
förlorar tilltron till byråerna. Då når inte längre reklamen fram till 
mottagaren, som ju är konsumenten i många fall. Att reklambyråerna 
arbetar med kommunikationsfrågor dagligen borde rimligtvis medföra en 
möjlighet för dem ifråga om ett socialt ansvarstagande, bland annat genom 
att arbeta med att förbättra ethos. 
 

10.4.6 Förskönade budskap 

Enligt teoretiska resonemang ifråga om retorik som är viktiga i 
reklamsammanhang, ska språket användas på ett maximalt effektivt sätt 
(7.2.2) vilket kan innebära att språket töjs att verka förskönande. Enligt 
Koskinen har reklam i förekommande fall en portion av högmod, och 
objektet framställs som bättre än vad det egentligen är, vilket strider mot 
god affärsetik enligt författaren. Argumentationen kring objektet som 
marknadsförs ska heller inte vara för komplicerad, utan det effektivaste är 
att bara framhålla ett par positiva egenskaper som kan tillskrivas produkten 
eller tjänsten. (7.2.2) Vi har inte i vår litteratursökning funnit någon teori 
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inom marknadsföringsfältet som förespråkar att negativa egenskaper ska 
framkomma i reklamen, vilket motsäger etisk reklam (10.4.6) där såväl för- 
och nackdelar ska presenteras för att reklamen ska vara etisk. Slitningen på 
denna punkt mellan etik och effektiv reklam kan enligt vår uppfattning 
verka som teoretiska begränsningar för reklambyråers möjlighet att bedriva 
etisk verksamhet, då huvudsaklig uppgift är att producera effektiv reklam. 
Härigenom är det rimligt att etiken, som inte verkar påtagligt tvingande 
(sånär som på samhällets tryck och kundernas ovilja att hamna i MER:s 
register) får ge vika för effektiv reklam. 

En av respondenterna anser att det gäller att skruva budskapet till det mest 
attraktiva, och göra en lämplig avvägning av hur mycket budskapet vrids. 
En annan respondent menar att reklam lyfter fram en produkts/tjänsts 
fördelar och att det inte är nödvändigt att även visa på dess nackdelar. Det 
är inte accepterat att ljuga menar respondenterna, men det finns poäng i att 
inte berätta hela sanningar och till viss grad förvrida verkligheten. Detta 
innebär att den inställning till reklam som finns bland reklambyråerna inte 
uppfyller etikens resonemang, utan snarare de teorier som behandlar 
effektiv reklam. Effektiv reklam går alltså före etik för reklambyråerna i 
detta hänseende, vilket stödjer vårt teoretiska resonemang ovan.  
  

10.4.7 Etik och/eller effektiv reklam? 
 
Koskinen (6.10) menar att etisk reklam kännetecknas av ett visst mått av 
ödmjukhet, vilket vi anser i vissa fall är motsatsen till att övertyga, vilket i 
sin tur förespråkas AIDA-modellen (7.2.1). De teorier som vi diskuterat om 
reklam och kommunikation krockar med etikresonemang på flera håll, och 
förhållandet mellan etikens ödmjukhet och marknadskommunikationens 
förkärlek till att övertyga utgör ett exempel. Detta innebär ett dilemma för 
en reklambyrå som vill hålla sig inom etiska riktlinjer, eftersom påverkan i 
förhållande till information enligt respondenterna är en mycket viktig del i 
effektiv reklam.  

Byråerna menar att det inte räcker med att informera, utan all reklam bör 
innehålla påverkan för att fungera. Enligt reklamens motståndare (7.4.1) 
ger inte reklamen den information som konsumenterna behöver vid sina val, 
vilket leder till negativa konsekvenser för samhället genom ekonomisk 
teori (6.1.1). Vidare menar motståndarna att reklam framkallar och 
förstärker behov och att konsumenter därigenom luras att köpa produkter 
och tjänster de egentligen inte vill ha. Vid närmare studerande av AIDA-
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modelles steg ska det tredje steget (Desire: begär eller åtrå) framkalla ett 
behov hos konsumenten. Detta stämmer enligt vår mening överens med 
motståndarnas kritik, det vill säga att konsumenten övertalas att köpa. 
Reklambyråer tenderar alltså att handla utanför etikens ramar för att skapa 
effektiv reklam som ju är deras primära syfte. Detta resonemang begränsar 
ett samhällsansvar då ansvarstagandet till stor del handlar om att bedriva 
verksamhet med etiska förtecken. Emellertid är flera av byråerna av 
uppfattningen att människan själv tar ställning till budskapet i reklam, och 
reklamen ska inte tvinga på åsikter eller produkter. Vidare menar en av 
respondenterna att mottagaren ska erbjudas möjligheter genom reklamen, 
vilket vi anser är förenligt med etisk teori om reklam. 
 

10.4.8 Reklamen i samhället 

Mårtensson (7.4) menar att det finns en växelverkan mellan reklam, 
konsumenternas köpbeteende och attityder och livsstilar. Samtliga 
respondenterna tillskriver reklamen en stor samhällsroll, och bekräftar 
således Mårtenssons resonemang. Människorna som reklamen idag 
påverkar är därav de som byråerna ska kommunicera med imorgon. 
Härigenom kan reklambyrån påverka konsumenternas attityder, vilket 
betyder att den omgivning som sätter ramar för verksamheten (att 
kommunicera med grupper i omgivningen) är påverkbar. Respondenterna 
är överens om att reklamen påverkar människors värderingar, och en av 
dem menar att reklamen utvecklas tillsammans med samhället snarare än 
att den skapar livsmönster. Sammantaget betyder detta att reklambyråerna 
är införstådda med reklamens samhällseffekter likväl som samhällets 
effekter på reklamen. Poängfullt att diskutera är att reklambyråerna menar 
att de snarare följer tendenser än skapar dem. I förhållande till Mårtenssons 
resonemang ovan innebär detta att reklambyråerna ser en tydligare 
koppling av påverkansriktningen samhälle kontra reklam än reklam kontra 
samhälle. Att reklambyrån dessutom anser att köpbeteendet påverkas 
framgår av deras resonemang om att all reklam har ett syfte, nämligen att 
sälja. Sammanfattningsvis framgår av intervjumaterialet att byråerna anser 
att reklamen påverkas mer av samhället än den påverkar, vilket kan 
förklaras av Mårtenssons resonemang att förespråkare för reklam, vilka vi 
antar att reklambyråer är, tillskriver reklamen mindre samhällspåverkan än 
reklammotståndare skulle göra. Detta skulle betyda att reklambyråerna 
tillskriver reklambyråns samhällspåverkan genom reklamen mindre 
samhällspåverkan än vad som egentligen är fallet, just för att de är 
förespråkare av reklam. Ifråga om socialt ansvarstagande innebär detta en 
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begränsning för reklambyråerna, då samhällsansvar handlar om att vara väl 
införstådd med verksamhetens konsekvenser för samhället. 
 

10.4.9 Reklamen påverkar värderingar i samhället 

Enligt resonemanget ovan finns en ömsesidig påverkan mellan reklamens 
karaktär, innehåll samt de värderingar och livsstilar som råder i samhället, 
bland annat genom att påverka etiska och moraliska frågor. Även Kotler 
(7.1) menar att reklam används för att kommunicera ut budskap och 
värderingar. Samtliga respondenter anser som tidigare påpekats att 
reklamen är en stor påverkanskraft i samhället, vilket enligt vår uppfattning 
utgör en möjlighet ifråga om ett socialt ansvarstagande. Detta eftersom 
byråerna enligt detta resonemang tillskriver verksamhetens ”output”, det 
vill säga reklam, en viktig samhällsroll och därmed finns en potential att 
uppmärksamma detta i ansvarsfrågan. Trots att byråerna menar att reklam 
påverkar samhället anser de inte att den enskilda byrån påverkar nämnvärt. 
Ställningstagandet förklaras med kundernas karaktär. Detta anser vi tyder 
på att reklambyråerna med begreppet samhällspåverkan syftar på att göra 
reklam för skadliga produkter (som exempel gavs cigarettreklam). Vår 
uppfattning är att samhällspåverkan inte behöver ha negativa förtecken, 
utan kan likaväl handla om att förstärka positiva strömningar i samhället. 
Reklam är bärare av värderingar menar flera respondenter, och 
samhällsansvar handlar liksom reklam om att visa omvärlden vad ett 
företag står för.  

Värderingar är ett begrepp som är centralt inom etiken och som ofta 
diskuteras i marknadskommunikationsteori. Därigenom finns principiella 
kopplingar mellan de teoretiska resonemang som rör etik och modeller som 
behandlar reklam och kommunikation. För att föra resonemanget till sin 
spets menar vi att reklam kommunicerar värderingar, och värderingar är 
etik; alltså förmedlar reklam etik. Samtliga respondenter menar att det 
existerar en koppling mellan reklam och etik, vilket styrker vårt 
resonemang. En av dem syftar på värderingar, och menar att både etik och 
reklam regleras av vad som är tillåtet eller inte att påstå i samhället idag. 
Etiken speglar samhället, och reklam handlar om att tillvarata dessa och på 
ett ”lagom” sätt bryta mot dessa normer. Vår slutsats är att det finns en 
koppling av reklam och etik på detta sätt. Då etik är nära knutet till ett 
samhällsansvar torde steget mellan samhällsansvar och reklam underlättas i 
och med detta samband, vilket medför möjligheter för reklambyråernas 
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handlingsutrymme på så sätt att reklam har ett nära samband med samhället 
vilket kan nyttjas av byråerna i ansvarsfrågan.   

 

 

 
 

Figur 8. Sambandet mellan reklam och samhällsansvar 

 

10.5 Samarbetet med kund 

Genom att arbeta sammansvetsat med kunden kan byråerna hitta säljande 
lösningar för det reklamköpande företaget. Flera av respondenterna 
poängterar vikten av att göra ett bra arbete, vilket underlättas av god 
kundkontakt.  
 

10.5.1 Socialt ansvar ger trovärdighet i kundrelationerna 

Förtroende från kunderna är av stor betydelse för att samarbetet ska fungera, 
och det upplevs i vissa fall som en komplicerad uppgift för kunderna att 
involvera reklambyråerna i företagets strategiska beslutsprocess (7.6.1). 
Respondenterna menar att förtroende mellan kund och byrå är viktigt för att 
uppnå kundens delaktighet och därigenom producera bättre reklam. Socialt 
ansvarstagande inger trovärdighet (4.1.1), vilket enligt vår uppfattning gör 
ansvaret intressant för reklambyråerna. Ett samhällsansvar för 
reklambyråns del skulle alltså leda till att förtroendet från såväl 
allmänheten som befintliga och framtida kunder ökar, vilket i sin tur skulle 
gynna reklambyråerna. Genom ett för omvärlden tydligt samhällsansvar 
kan kunderna utläsa vilka värderingar som präglar reklambyråns arbete, 
och därigenom skapas medvetenhet och förtroende för byrån. En av 
respondenterna menar att ett samhällsansvar är positivt, och att ”positiva 
effekter ger positiva effekter”. Detta betyder i ett ansvarsperspektiv att om 
kunden känner sig delaktig i skapandet av en positiv samhällsutveckling 
leder det till att samarbetet mellan kund och byrå förbättras. Detta leder i 
förlängningen till långtgående samarbeten, vilket resulterar i ökad 
lönsamhet för reklambyråerna. Resonemanget skulle således utgöra 

Reklam Värderingar Etik Samhällsansvar 
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möjligheter för en reklambyrå att nå framgång genom goda kundrelationer 
genom ett socialt ansvarstagande från byråns sida.  
 

10.5.2 Reklambyråns entré i kundens kommunikationsprocess 
 
Det ställs större krav på byrån om den involveras tidigt i 
kommunikationsprocessen. Avgörande för när byrån kommer in i kundens 
kommunikationsarbete är bland annat byråns kompetens i strategiskt 
kommunikativa sammanhang samt om involvering i ett tidigt stadium 
verkligen angår byrån. Många menar att kunden nyttjar reklambyråns 
tjänster felaktigt om byrån erhåller en färdig lösning av kunden att 
verkställa. (7.6.2) En stor del av samarbetet är enligt respondenterna 
beroende av kunden, det vill säga huruvida kunden avser att involvera 
byråerna i ett tidigt stadium eller inte. Den allmänna uppfattningen hos 
byråerna är att det finns fördelar i de fall där byrån kopplas in vid ett tidigt 
skede. Respondenterna menar att detta medför möjligheter att i större 
utsträckning inverka på reklamens utformning, vilket rimligtvis innebär att 
byråerna ser positivt på att kunna styra budskapet. Ifråga om ett socialt 
ansvarstagande innebär ett tidigt inträde i kundens kommunikationsprocess 
en fördel för byrån, som då innan reklamen utformas kan diskutera 
ansvarsfrågan med kunden och påverka i någon riktning. Emellertid menar 
en av respondenterna att det är svårt att påverka uppdragsgivarens 
önskemål om etisk nivå på reklamen, vilket skulle utgöra en begränsning 
av ansvarsfrågan eftersom byrån i detta fall inte styr över sin 
verksamhetsproduktion. Respondenternas åsikt är att kunden alltid kan 
lämna byrån för en annan reklambyrå som ställer upp på kundens krav. Om 
inte kunderna är intresserade av ett ansvarstagande begränsas således 
byråernas möjlighet att ta socialt ansvar för den reklam som produceras 
eftersom ingen vill förlora kunder.  
 

10.5.3 Reklambyrån som leverantör  

Många företag är idag certifierade i olika hänseenden, och dessa 
certifieringar ställer ofta stora krav på företagets underleverantörer. Detta 
är en faktor som räknas till socialt ansvarstagande (4.2.2) och reklambyrån 
skulle alltså kunna dra nytta av att erbjuda kunderna en tjänst som faller 
inom kundens etiska koder. Alltfler företag uppvisar ett engagemang i 
omvärldsfrågor. Då reklambyråns kunder i de flesta fall är alla typer av 
företag innebär det att deras kunder i allt större utsträckning och sannolikt 
ser över värdekedjans etiska ståndpunkter. Om denna utveckling fortsätter 
kan det innebära att reklambyråerna förlorar kunder som följd av att de inte 
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når upp till kundernas krav på ansvarstagande leverantörer. En av 
respondenterna menar att han har uppmärksammat detta bland vissa kunder, 
och tror att reklambyrån skulle tjäna på att certifiera sin egen verksamhet. 
En annan byråuppfattning är att kunden väljer byrå på andra grunder än 
ansvarsfrågor. Enligt vår uppfattning finns trots de motsatta 
uppfattningarna en poäng i att se över reklambyråns etiska koder och 
därmed uppfylla ett av ”kriterierna” för socialt ansvarstagande verksamhet. 
Detta motiverar vi med att det kan vara en utslagsfaktor vid 
uppdragsgivarens val av två likvärdiga reklambyråer.  

Dessutom är en reklambyrås tjänster svåra att utvärdera i förväg (7.6.1), 
vilket betyder att mer påtagliga faktorer kan vara viktiga vid val av 
reklambyrå. Enligt vår uppfattning kan ett exempel på detta vara 
förtroendeingivande verksamhet genom socialt ansvarstagande som gör det 
möjligt för kunderna att uppnå sina certifieringsmålsättningar. Emellertid 
påpekar en av respondenterna att reklambyrån inte kan anses vara 
leverantör till kunden, då det som levereras är tankar och idéer snarare än 
produkter. Om reklambyråerna inte anser att de är leverantörer till 
kunderna, uppkommer en svårighet i denna argumentation angående socialt 
ansvarstagande. 
 

10.5.4 Inflytande på reklamen 

Kunden ska agera som medskapare av kommunikationsprocessen, och 
bidra med synpunkter som inte bör vara i orderform (7.6.2), och det 
poängteras att det är annonsören/kunden som betalar och således även 
bestämmer i slutändan. Den svenska reklambranschen kännetecknas av att 
byråerna har ett relativt stort inflytande på reklamutformningen. Detta 
intygas då tre av fyra byråer menar att reklambyrån generellt sett har 
möjlighet att påverka reklamen, även om mycket utgår från kunden 
Dessutom menar flera av respondenterna att byrån avgör vilka idéer som 
presenteras för kunden vilket ger byrån påverkansmöjlighet. Den fjärde 
respondenten menar att kunden står i centrum till 100 procent. Det framgår 
att det är frågan om ett samspel mellan kund och byrå, men att fokus läggs 
olika (kund - reklambyrå). Denna påverkansmöjlighet utgör enligt vår 
mening en möjlighet för reklambyråer att ta samhällsansvar då de kan styra 
över vad som når konsumenterna och därmed också över vilka värderingar 
som påverkar samhället.  
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Samtliga respondenter är överens om att yrkeskunnandet ger en fördel vid 
diskussion kring reklamutformningen. En av respondenterna ansåg även att 
medarbetarna är skickliga argumenterare, vilket betyder att 
påverkansmöjligheterna förstärks. Yrkeskunnandet och 
argumentationstekniken ger alltså möjligheter till påverkan från 
reklambyråns sida även om flera av dem menar att kunden är huvudaktör. 
Vidare innefattar denna möjlighet även ett ansvar. Detta grundas på 
Målbergs (inspirationsintervju med FörebildsFöretaget) resonemang där 
han menar att om ett företag kan göra något, ska det också göra det enligt 
etiska principer. Vår uppfattning är enligt ovanstående, att då byråerna har 
möjlighet att påverka bör de enligt normativ etisk teori även göra det. Detta 
är ett argument för att reklambyråerna bör bedriva etisk verksamhet genom 
att främja etisk reklam i den mån det är möjligt, och på så sätt ta ansvar för 
omgivningen i och med verksamhetsutövandet.  
 

10.6 Lagar och regler 
 
Att hålla sig inom lagens råmärken är en form av samhällsansvar menar 
flera respondenter. Samtidigt har det framkommit att det gäller att skruva 
reklambudskapet till det mest fördelaktiga inom lagens gränser. Detta 
betyder att reklambyråerna samtidigt i någon mening vidgar sin definition 
av samhällsansvar, vilket medför svårigheter att integrera socialt ansvar i 
verksamheten, då samhällsansvar innebär att ta ett ansvar utöver 
lagstiftning (4.1.1). 

Brytting (6.8) diskuterar att företag får allt större utrymme, vilket i sin tur 
medför ansvar då endast en del av det som är genomförbart är tillåtet. Att 
byråerna menar att det gäller att skruva budskapet så att det ligger på 
laggränsen betyder i detta sammanhang att reklambyråerna tänjer på 
gränserna just för att de kan och dessutom tjänar på det. Detta styrks av att 
respondenterna menar att debatt om kampanjer kan vara positivt eftersom 
det ger ett större medieutrymme än avsett erhålls. 
 

10.6.1 Förhållandet mellan lagar och effektiv reklam 
 
Enligt teori för effektiv kommunikation förespråkas att använda sig av 
vetenskapliga resonemang för att verka trovärdig, men detta är något som 
regleras i ICCs grundregler för reklam och innebär att forskningsresultat ej 
ska missbrukas (7.7.1). Att det tas upp både i kommunikationsteori och 
i ”rättstext” anser vi tyder på att det är effektivt redskap, men som kan 
locka till att användas på fel sätt. Konsumenternas förtroende ska inte 
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missbrukas enligt grundreglerna. Även att väcka känslor hos mottagaren är 
effektivt ur reklamsynpunkt (7.3.2), men inte heller det godkänns fullt ut av 
ICCs grundregler (7.7.1). Detta tyder på att reklamproducenter i vissa 
hänseenden teoretiskt sett står med en fot i effektiv reklam, och den andra i 
att följa regler och rekommendationer på området. Detta kan få betydelse 
på så sätt att den effektiva reklamen väljs i många fall, då det är det deras 
verksamhet går ut på.  
 

10.6.2 Laglös reklam 
 
Respondenterna menar att marknaden på sikt verkar självsanerande om 
lagar och regler för reklam togs bort, även om några menar att den etiska 
nivån skulle sänkas inledningsvis. Respondenterna hänvisar till att 
människor kan tänka själva och tröttnar på oetisk reklam som då längre inte 
fungerar och försvinner från marknaden. Om respondenternas resonemang 
ställs mot diskussionen om att reklam påverkar värderingar i samhället 
(7.4), som respondenterna för övrigt håller med om, finner vi en 
motstridighet här. Denna består i att byråerna menar att människor själva 
sållar ut den reklam de inte anser är oetisk, samtidigt som de påstår att 
reklamen har effekter på människors värderingar. Ifråga om socialt ansvar 
innebär detta såväl en begränsning som möjlighet, beroende på individens 
ställningstagande i det enskilda fallet. Med detta menar vi att byrån i vissa 
fall kan resonera enligt det förstnämnda resonemanget, det vill säga 
överlåter åt människor att avgöra vilken inverkan företagets verksamhet har 
på dem eller tar på sig rollen att utvärdera reklamen i detta hänseende och 
på så sätt bli medveten om sin verksamhet och därigenom ta 
samhällsansvar (4.4.1).  
 

10.6.3 Ansvar för reklamens budskap 

Samtliga respondenter menar att det i slutändan i stort sett är kunderna som 
ansvarar för reklamens budskap, då det är kunderna som står bakom 
reklamen och säljer den produkt eller tjänst som marknadsförs. Byråerna 
menar att de endast fungerar som budbärare till reklamens budskap, och att 
det är kunden som ska vara i centrum.  

Utifrån ICCs grundregler (7.7.1) är reklambyrån ansvarig för att utforma 
reklam på ett sätt som gör att uppdragsgivaren kan ta ansvar för den. 
Härigenom menar vi att reklambyrån har en funktion som syftar till att 
understödja för annonsören att förmedla reklam som kännetecknas av 
socialt ansvar. Flertalet av byråerna är överens om att den reklam som 
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produceras ska fokuseras på kundens önskemål och byrån ska finna 
värderingar och budskap som kunden kan stå för. Emellertid är det i mångt 
och mycket upp till kunden vilken etisk nivå som återfinns i reklamen, även 
om reklambyråerna sätter vissa gränser. I slutändan innebär detta att 
byråerna enligt vårt resonemang inte ser sin roll att hjälpa kunden att 
producera reklam som kännetecknas av ett socialt ansvar enligt ICC, vilket 
medför en begränsning ifråga om byråernas handlingsutrymme att ta socialt 
ansvar. Även om byråerna är av uppfattningen att ansvaret är delat mellan 
kund och byrå, påstår respondenterna i många sammanhang att allt utgår 
från kunden vilket vi anser tyder på att de åsidosätter sin egen roll i 
ansvaret reklamproduktionen.  

Enligt ICC vilar det övergripande ansvaret på annonsören, men även 
reklambyrån har ett ansvar (7.7.1). Vi fick uppfattningen under intervjuerna 
att kunden styr och således åläggs kunden det största ansvaret för reklamen. 
Ifråga om samhällsansvar innebär detta en begränsning då det största 
ansvaret enligt detta resonemang åläggs kunderna; härigenom frånsäger sig 
reklambyråerna enligt vår uppfattning ansvaret för sin egen produktion. 
Om ICC efterföljs kan inte en reklambyrå lägga hela ansvaret på 
uppdragsgivaren. Då ICC dessutom syftar till att ge uttryck för 
näringslivets sociala ansvar, och reklambyråerna anser att det är självklart 
att ta ansvar för sin omgivning är agerande i enlighet med ICCs grundregler 
något att sträva efter. 

Byråerna menar att de har möjligheter att påverka reklamens budskap men 
lägger ändå en stor del av ansvaret på kunden, vilket vi anser tyder på en 
motsättning som innebär att byråerna påverkar reklamen men sedan inte tar 
ansvar för den i lika stor utsträckning. 
 

10.6.4 Organ för etisk reklam 

ERK och MER har inte befogenhet att ge ekonomiska sanktioner utan 
publicerar endast felsteget i media. Denna typ av sanktion tror vi inte är 
särskilt verkningsfull då den endast ger ytterligare uppmärksamhet till 
reklamen. Reklamens roll är ju ändå enligt respondenterna just att 
kommunicera och skapa uppmärksamhet. Uppmärksamhet är något som 
AIDA-modellen anger som första steg mot ett handlande. (7.2.1) 
Respondenterna menar dock att kunden och byrån kan ta skada i de fall 
reklambyrån inte är uppmärksam på lagar och regler på området såväl som 
riktlinjer som etiska organ ger ifråga om reklamens utformning.   Samtidigt 
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menar en av respondenterna angående hockey-bilden att den måste 
vara ”idealisk” då reklamen fick så pass mycket gratis medieutrymme på 
grund av debatter som kom av den. Detta tolkar vi som att reklambyråerna 
strävar efter att ligga på gränsen vad gäller acceptabel reklam. Den följd 
detta kan få är att reklambyråer alltför ofta går över gränsen då det enligt 
etiska resonemang är svårt att avgöra vad som är rätt och fel. 

Trots detta väljer ändå reklambyråer att skruva budskapet så att det precis 
ligger på laggränsen, vilket vi tror kan ha att göra med att sanktionerna för 
denna typ av förfarande är relativt små i förhållande till den eventuellt 
höjda uppmärksamheten som erhålls



Slutsatser och rekommendationer 

122   

11 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

I uppsatsens inledande kapitel diskuterade vi huruvida reklambyrån har 
till uppgift att se till att deras kunder handlar etiskt och moralisk samt om 
företag har ett ansvar inför omgivningen. Reklambyråer har kritiserats för 
den etiska nivån i reklamen och härigenom kom uppslaget till 
undersökningen. För att finna just reklambyråers utrymme att ta 
samhällsansvar har vi undersökt såväl förutsättningar som gäller för alla 
typer av företag som aspekter som är särskilda för reklambyråer. I detta 
kapitel ämnar vi gå tillbaka till de tidigare formulerade problemfrågorna 
och besvara dessa med hjälp av analysens resultat. För att påminna 
läsaren: 
 

• Hur ser reklambyråer på samhällsansvar och hur står det i 
relation till teoretiska resonemang? 

 
• På vilket sätt begränsar reklambyråernas förutsättningar ett 

socialt ansvarstagande? 
 
• Vilka eventuella möjligheter medför reklambyråers 

förutsättningar till samhällsansvar? 
 

11.1 Reklambyråernas samhällsansvar 

Sammantaget finns såväl intresse som medvetenhet om socialt ansvar hos 
reklambyråerna. Dessutom framgår av den beskrivning byråerna ger av 
ansvarsarbetet idag att de sammanlagt kommit en bit på väg, även om de 
enskilda byråerna inte i större utsträckning arbetar med samhällsansvar i 
den dagliga verksamheten. Dessutom funderar flera byråer på att utöka det 
sociala ansvaret inför framtiden.  
 
 

11.2 Reklambyråns samhällsroll 

Begränsningar: Ifråga om reklambyråernas intressenter kan 
intressentkonflikter uppstå på grund av reklambyråernas kundfokusering. 
Ifråga om exempelvis etisk reklam kan konsumenterna ”önska” en sak och 
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kunderna en annan. Av materialet drar vi slutsatsen att det oftast är 
kunderna som får sin vilja igenom. Samhällsansvar handlar om att på ett 
rättvist sätt balansera intressenternas anspråk på företaget, och enligt 
ovanstående resonemang innebär en intressentkonflikt är denna 
förutsättning för reklambyråns verksamhet en begränsning ifråga om 
socialt ansvarstagande. Dessutom vill byråerna känna av kundens 
inställning i olika frågor före handling. Begränsningen ligger i att 
samhällsansvar ska förankras internt i företaget vilket den inte gör om 
ansvaret kommer på kundens begäran.  

Möjligheter: Att initiativet till förändring måste komma från kunden kan 
också innebära en möjlighet då alltfler kunder yrkar på ett ökat 
engagemang hos företag. Att respondenterna ser reklambyråns samspel 
med omgivningen som en viktig del av verksamheten är en förutsättning 
som möjliggör ett socialt ansvarstagande. Vidare innebär respondenternas 
positiva inställning till ett socialt ansvarstagande för reklambyråer en 
förutsättning som möjliggör samhällsansvar i reklambyråsammanhang, då 
ansvaret ska integreras på frivillig grund integreras i verksamheten. Det är 
synsättet gentemot världens föränderlighet som avgör företagets handlande, 
vilket i detta fall kan vara såväl en begränsande som möjliggörande 
förutsättning för socialt ansvarstagande eftersom reklambyråernas 
inställning är varierande ifråga om huruvida situationen är påverkbar i olika 
hänseenden. 

 

11.3 Reklambranschens inverkan 

Begränsningar: Reklambranschen kännetecknas enligt respondenterna av 
etikdebatter som sällan omsätts i praktiken. Aktörernas mentala modell 
som tycks innefatta detta innebär en begränsande förutsättning att ta socialt 
ansvar. De mentala modellerna kan även medföra svårigheter för den 
enskilda reklambyrån att urskilja vilka uppfattningar om samhällsansvar 
som förenar reklamaktörer och vilka signaler som kommer från marknaden. 
Detta är en begränsande faktor då samhället yrkar på socialt ansvar och 
reklambranschen inte når längre än till debatt enligt respondenterna. Att 
den allmänna uppfattningen i branschen enligt respondenterna är att 
kommersialismen styr kan motverka ett frivilligt socialt ansvar på den 
enskilda byrån som påverkas av branschuppfattningar i vissa hänseenden. 
Att reklambranschen är exponerad och anses lätt att kritisera då så gott som 
alla har en åsikt, kan användas som ett argument för att undgå 
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samhällsansvar i reklambyråsammanhang och utgör således en 
begränsning. 
  
Möjligheter: I vissa hänseenden tas avstånd från branschuppfattningarna 
vilket innebär att byråerna inte är maktlösa efterföljare av branschnormer. 
Ifråga om etik och ansvar innebär detta en möjlighet för reklambyråerna, 
då uppfattningen att reklambranschen är bristfällig i dessa frågor 
härigenom kan frångås. Att reklambranschen får mycket uppmärksamhet i 
samhället måste inte innebära en begränsning i det sociala ansvarstagandet, 
utan kan enligt vår uppfattning nyttjas för att kommunicera ut socialt 
ansvar. Detta då samhällsansvar bland annat handlar om att visa omvärlden 
vad företaget står för. 
 

11.4 Reklambyrån, etik & moral 

Begränsningar: Reklamens etiska nivå beror i stor utsträckning på kunden 
och dennes verksamhet. Förutsättningen medför att ansvaret i detta fall inte 
förankras i verksamheten utan vidarebefordras till kunderna. Reklambyråns 
verksamhet innebär i första hand att tjäna pengar, vilket kan innebära 
svårigheter att avsätta resurser till etiska verksamhetsaspekter. 
Reklambyråerna avdramatiserar sin egen roll i och med hänvisning till 
kund och då de menar att reklam i allmänhet påverkar samhället medan 
deras reklam inte gör det i någon större utsträckning. Byråerna väljer bort 
det etiska inslaget i de fall där effektiv reklam och etisk reklam står emot 
varandra. Dessutom hämmas samhällsansvaret av respondenterna tycks 
undervärdera den enskilda byråns tillskott i samhället, vilket förklaras med 
svårigheter enligt etiska resonemang att se sin del i helheten. Aktörerna 
påverkas av reklambranschens kommersiella anda, vilket är en 
förutsättning som medför svårigheter i ansvarsfrågan eftersom omdömet 
lätt glider iväg vid ekonomisk press enligt etiska resonemang. 
Motsättningen mellan att hålla sig inom vad individen anser vara etiskt 
försvarbart och vad som är effektiv reklam är även en aspekt som begränsar 
reklambyråernas samhällsansvarstagande. 

Möjligheter: Vi har funnit en koppling mellan reklambyrå och etik i 
samhället, och då samhällsansvar främjar etiska värderingar innebär det en 
förutsättning som möjliggör ett socialt ansvar. Samhällsansvar hos en 
reklambyrå möjliggörs genom att byrån kan välja ut vilka värderingar som 
förmedlas i reklamen. Byråerna är medvetna om reklamens konsekvenser, 
vilket medför en medvetenhet om den egna verksamhetens påverkan på 
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omgivningen. Emellertid tycks den egna rollen avdramatiseras (se 
resonemang om begränsningar ovan). Etiskt försvarbar verksamhet hänger 
på individen då det är individen som fattar beslut i företaget. Vissa aspekter 
sammanstrålar effektiv reklam och etiska resonemang. 

11.5 Strävan efter effektiv reklam 

Begränsningar: Gränsen mellan humor och diskriminering kan vara hårfin 
och lockande att utmana för att nå uppmärksamhet. Motsättningen mellan 
effektiv reklam och etik ifråga om att berätta hela sanningar och att ge 
konsumenten information att göra välgrundade val är två exempel som kan 
medföra en begränsning i reklambyråernas sociala ansvar. Detta då effektiv 
reklam går före etik då det är reklambyråernas primära syfte. Byråerna 
tillskriver reklamen mindre samhällspåverkan än vad som är fallet för att de 
rimligtvis är förespråkare för reklam.  

Möjligheter: Reklambyrån följer tendenser i samhället och socialt ansvar är 
i allra högsta grad aktuellt. Det är upp till varje individ att avgöra på vilka 
olika sätt kampanjer kan uppfattas och således ges byrån utrymme att ta 
socialt ansvar genom att aktivt ta ställning – och kanske utarbeta policys 
som styr – i dessa frågor. Då reklam förmedlar livsstil och attityder kan 
byråerna ta ansvar genom att välja ut vilka värderingar som når och därmed 
påverkar samhället. Byråernas samhällsansvar underlättas av kopplingen 
mellan reklam och socialt ansvar (att ”avsändaren” ska verka 
förtroendeingivande) eftersom reklambyråerna redan arbetar med 
kommunikationsfrågor. Sambandet reklam, värderingar, etik och 
samhällsansvar sammanbinder reklambyråns möjlighet att ta socialt ansvar. 
Trots att byråerna tillskriver den egna byråns reklamproduktioner mindre 
påverkanskraft på samhället än reklam som helhet, är de överens om att 
påverkan är stor och är således medvetna om verksamhetens konsekvenser 
(se ovan om begränsningar).  
 
 

11.6 Reklambyråns samarbete med kund 

Begränsningar: Det är svårt att påverka uppdragsgivarens etiska nivå och 
det går inte att tvinga på kunden etik. Denna förutsättning ses som en 
begränsning då mycket av reklambyråns verksamhet utgår från kunden och 
således begränsas byråns handlingsutrymme för ett socialt ansvar. Med 
detta menar vi att om byråns uppfattning är att etisk verksamhet ska nås på 
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uppdrag av kunden, är det inte reklambyråns verksamhet som är etiskt 
försvarbar, utan kundens.  

Möjligheter: Socialt ansvar ger goda kundrelationer vilket är viktigt för 
reklambyråerna. En strävan att delta i kundens kommunikationsprocess i ett 
tidigt stadium ger reklambyrån möjlighet att diskutera ansvarsaspekten med 
kunden. Byråerna kan påverka reklamens utformning och därmed styra 
över vad som når konsumenterna. Ett socialt ansvarstagande kan utgöra en 
utslagsfaktor vid certifierade företags val av företag.  

 

11.7 Lagar och regler tillämpliga på reklam 

Begränsningar: Ur effektiv reklamsynpunkt är det poängfullt att ligga på 
gränsen för vad som är tillåtet, och överträdelser får dyrbar 
uppmärksamhet. Byråerna står med en fot i effektiv reklam och en i att 
följa lagen. Motstridigheten i resonemanget att oetisk reklam sållas ut 
samtidigt som reklam påverkar människors värderingar. Mycket ansvar 
åläggs kunderna.  

Möjligheter: Reklambyråer kan inte lagligen frånsäga sig ansvar enligt 
ICC.  
 

11.8 Rekommendationer 

Sammantaget är reklambyråerna intresserade av ansvarsfrågor vilket enligt 
vår uppfattning är grundstenen för att lyckas i ett socialt ansvarstagande. 
Dessutom har byråerna sammantaget ringat in några viktiga parametrar 
ifråga om samhällsansvar, och arbetar med ansvarsfrågor, om än i mycket 
varierande utsträckning, idag. Detta innebär att ansvaret är aktuellt för 
reklambyråer. Vårt undersökningsresultat kan vara användbart för byråer 
som vill starta upp ett ansvarsarbete. Härigenom erhålls en redogörelse för 
hur vissa förutsättningar påverkar handlingsutrymmet att bedriva etisk 
verksamhet och därigenom ta socialt ansvar för just en reklambyrå.  

Som framgår i slutsatserna finns såväl begränsningar som möjligheter för 
samhällsansvar i reklambyråsammanhang. Givetvis är båda dessa att beakta. 
Begränsningarna kan minskas i omfattning när en medvetenhet finns om 
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vilka de är och hur de påverkar samhällsansvaret och etiken på 
reklambyrån. Möjligheterna som reklambyråns förutsättningar medger har 
kanske inte belysts ur denna synvinkel av aktörerna, vilket gör dem viktiga 
att beakta. Troligtvis är många av de möjligheter och begränsningar vi 
presenterat inte helt okända i reklambyråsammanhang, men vi hoppas att vi 
bidragit med insikt och satt faktorerna i nya sammanhang. Vår 
rekommendation består i att reflektera över hur dessa förutsättningar 
relateras till den egna verksamheten för att få en ökad förståelse för hur 
reklambyråverksamhet begränsar respektive möjliggör socialt 
ansvarstagande. 
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11.9 Översikt av begränsningar och möjligheter  

För att på ett mer överskådligt sätt presentera på vilket sätt 
reklambyråernas förutsättningar påverkar deras handlingsutrymme att 
ta socialt ansvar har en tabell utformats. 
 
 

Förutsättningar Begränsningar Möjligheter 
Företagets roll - kunden styr  

- fokus på ekonomiska värden 
- förändring måste komma från 
kunden för att genomföras 
- begränsningar beror på 
inställning gentemot omvärldens 
föränderlighet 

- byråerna samspelar med 
omgivningen 
- företag och samhälle ses som 
integrerade delar 
- inställningen att 
reklambyråer åläggs socialt 
ansvar 
- möjligheter beror på 
inställning till omvärldens 
föränderlighet 

Branschen - etik är på samtalsnivå 
- kännetecknas av kommersialism 
- mental modell påverkar 
aktörernas inställning 
- exponering kan användas som 
ett argument mot socialt ansvar, 
då branschen anses lätt att 
kritisera  
- reklambyråerna måste arbeta 
hårt med ansvaret, då branschen 
kritiseras med jämna mellanrum 

- byråerna tar avstånd från 
vissa branschkaraktäristika 
- exponering kan användas i 
ansvarsfrågan 
 

Etik & moral - etiknivån hänvisas till kunden 
och dennes verksamhet 
- den allmänna uppfattningen 
utplånar det personliga moraliska 
ansvaret 
- svårt att se konsekvenserna av 
sitt eget handlande 
- effektiv reklam går före etik  
- risk för att omdömet slinter i 
kommersiella förhållanden 
- etisk verksamhet ska ses på lång 
sikt, byråer kan lockas att agera 
kortsiktigt  
- avgöra vad individen anser är 
etiskt försvarbart i relation till 
effektiv reklam 

- sambandet mellan 
reklambyrå och etik i 
samhället  
- empati återfinns i såväl etik 
som effektiv reklam 
- byrån väljer ut vilka 
värderingar som förmedlas i 
reklamen 
- etik lönar sig på längre sikt 
- överens om att reklamen 
påverkar 
- etiskt försvarbar verksamhet 
hänger på individen som alltid 
har valmöjligheter 
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Förutsättningar Begränsningar Möjligheter 
Effektiv reklam - gränsen mellan etiska över-

trädelser och effektiv reklam är 
ofta hårfin  
- det anses acceptabelt att 
undanhålla hela sanningar vilket 
strider mot etisk reklam 
- tenderar att handla utanför 
etikens ramar då produktion av 
effektiv reklam är byråernas 
primära syfte 
- reklamen tillskrivs mindre 
samhällspåverkan av 
förespråkare av reklam 

- reklambyrån är trendkänslig 
och samhällsansvar är aktuellt 
- medvetenhet om att reklamen är 
en stor påverkanskraft i samhället 
- individen på byrån kan i förväg 
arbeta för att avgöra hur en 
reklamenhet mottas 
-reklamen påverkar människors 
värderingar och byråerna kan 
välja ut värderingar i reklam-
budskapet 
- att avsändaren till ett budskap 
ska vara trovärdig gäller för både 
effektiv reklam och socialt 
ansvar 
- visa omvärlden vad ett företag 
står för behandlas i både ansvars-
resonemang och ifråga om 
reklam 
- sambandet mellan reklam, 
värderingar, etik och 
samhällsansvar utgör en viktig 
aspekt i byråernas sociala ansvar 

Samarbetet med kund - svårt att påverka kundens etiska 
nivå och ”tvinga” på kunden etik 

- socialt ansvar genererar goda 
kundrelationer 
- strävan att inträda tidigt i 
kundens kommunikationsprocess 
underlättar diskussion om etik 
- byråerna kan påverka 
reklamens utformning 
- ansvarstagande reklambyråer 
kan nå fördelar då alltfler företag, 
(byråns kunder) tar socialt ansvar 

Lagar & regler - ifråga om effektiv reklam är det 
poängfullt att ligga på gränsen 
för vad som anses lagligt 
- en fot i effektiv reklam och en i 
att följa lagen 
- motstridighet i att oetisk reklam 
sållas ut automatiskt, men 
samtidigt påpekas att reklam 
påverkar värderingar 
- stor del av ansvaret åläggas 
kunderna 

- reklambyråer kan inte frånsäga 
sig ansvar enligt ICC 
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Bilaga 1. 

  INTERVJUFORMULÄR 

Bakgrund 
 

• Hur hamnade du i reklambranschen?  
• Hur länge har reklambyrån funnits?   
• Vad tycker ni att ni är bra på? Vad är konkurrenterna bra på? 
 

Samarbetet med kund  
 

• Berätta hur samarbetet med era kunder fungerar! 
• Hur långtgående är detta samarbete? Strategi? När i processen 

kommer ni in i bilden? Vad är positivt och negativt med det? 
• Vi vill veta vilka möjligheter har ni att styra reklambudskapet. 

Generellt? (Ge exempel på senaste uppdraget) 
• Hur inverkar ditt yrkeskunnande på samarbetet? 

 

Effektiv reklam - bilder 
 

• Beskriv din spontana reaktion på bilderna. 
• Berätta hur du som yrkesman uppfattar reklamen på dessa bilder 

utifrån dina kunskaper om effektiv reklam. 
• Vi skulle vilja veta vad din uppfattning är om effektiv reklam.  
• Utveckla ovanstående. Tillägga något? 

Etik  
 

• Kan du beskriva för oss hur du definierar begreppet etik. 
• Berätta hur du som reklammakare ser på förhållandet mellan etik 

och reklam. 
• Tar byrån ställning i etiska frågor?  
• Berätta om eventuella etiska dilemman som kan uppkomma i 

reklamproduktion och hur du hanterar detta. Vems uppgift är det 
att hantera dessa på byrån? 

• Hur tror du att reklamen skulle se ut utan lagar och regler?  
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• Hur uppfattar du branschens inställning i etiska frågor? Berätta 
hur din uppfattning är i jämförelse med detta, och hur du tror att 
andra byråer resonerar i ansvarsfrågan. 

• Sanningshalten i reklamen diskuteras ibland. Hur tycker du att 
man ska resonera i frågan, ska man alltid tala sanning? 

• Undersökningar visar att reklamen påverkar samhället på fler sätt 
än att sälja produkter och tjänster. Berätta hur du resonerar kring 
reklamens konsekvenser.  

• Vem bär ansvaret för reklamen enligt din uppfattning?  
• Berätta hur du ser på förhållandet mellan dina värderingar på det 

privata planet och dem som du använder i yrkeslivet. 

Samhällsansvar 
 

• Hur ser du på företagets roll i samhället? Berätta hur du resonerar 
kring företags syfte i allmänhet.  

• Vad är byråns definition av en intressent? Berätta vilka 
intressenter som är viktiga för ditt företag.  

• Hur uppfattar du intressentkontakten idag? Anser du att byrån 
kan påverka intressenterna? På vilket sätt? 

• Berätta om hur du ser på byråns förutsättningar i förhållande till 
sin omgivning. Tycker du att situationen är påverkbar?  

• Vad är din definition av samhällsansvar? 
• Berätta om hur du ser på förhållandet mellan samhällsansvar och 

lönsamhet.  
• Vi skulle vilja ha din syn på huruvida reklambranschen tar ett 

tillräckligt samhällsansvar. Berätta hur du tänker.  
• Anser du att det finns ett utvecklingsbehov? Inom vilka områden 

anser du att förändringar kan göras? På vilken nivå skulle dessa 
förändringar ligga? 

• Tycker du att reklambyråer bör ta ett samhällsansvar? Motivera 
ditt resonemang.  

• Hur tror du att reklambyråer skulle kunna arbeta med 
samhällsansvar?   

• Berätta vad du tror att det skulle innebära om logon syntes i 
reklamen, det vill säga att reklambyrån inte skulle vara anonym. 

• Vi vill ägna lite mer uppmärksamhet åt bilderna vi kommenterade 
tidigare. Hur resonerar du kring bilderna och dess eventuella 
konsekvenser på lång sikt?  



 

140   

• Har din byrå haft möjlighet att arbeta med samhällsansvar i 
dagsläget?  Ja eller nej - vad beror detta på?  

• NEJ- vad skulle göra att byrån börjar arbeta med det? JA - hur 
skulle det kunna göras bättre? 

 
Finns det något som du tycker är viktigt att diskutera i detta sammanhang men 
som vi inte tagit upp?  
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Bilaga 2. 
 

INTRODUKTION TILL INTERVJU 
 

Vem anser du inverkar mest på reklamen i samarbetet mellan kund och 
byrå? 
 
KUND                            BYRÅ 
    
 

Vad anser du kännetecknar effektiv reklam? 
 
INFORMATION                PÅVERKAN 
    
 

Tycker du att etik och reklam hör ihop? 
 
INTE ALLS                      HELT OCH HÅLLET 
    
 

Tycker du att reklambyråns roll i förmedlingen av budskap är att vara… 
 
BUDBÄRARE              AVSÄNDARE 
    
 

Hur ser du på företagets roll i samhället? 
 
ISOLERAD             INTEGRERAD  
    
 

Tror du att det är lönsamt att ta ett samhällsansvar? 
 
JA                   NEJ 
    
 

 


