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Abstract  

Hur etik i marknadskommunikation ter sig och bör regleras är en ständigt aktuell debatt. 

Intresseorganisationer och allmänhet uttrycker ofta kritik och missnöje mot företag som 

kommunicerar på sätt som upplevs oetiskt. Syftet med vår studie är att kartlägga synen på etik 

i yrkesrollen som marknadskommunikatör hos åtta utvalda branschrepresentanter från 

disciplinerna reklam och PR samt från uppdragsgivare. Vi undersöker hur representanterna 

ser på reglering av marknadskommunikation; vad de anser om hur den bedrivs och hur den 

bör bedrivas i fall av etisk karaktär så som könsdiskriminering, schablonisering och 

vederhäftighet. Genom en kvalitativ intervjustudie med åtta informanter kontextualiserat till 

teori om etik, marknadskommunikation och konsument har vi frambringat resultat om synen 

på etik i marknadskommunikation.   

 

Vi påvisar att marknadskommunikatörer förknippar etik i sitt arbete med sunt förnuft och en 

instinktiv känsla av vad som är rätt och fel utan mer precisa definitioner. Den viktigaste etiska 

frågeställningen i deras arbete enligt PR- och reklamverksamma är vilka uppdragsgivare de 

väljer att arbeta med. Marknadschefer associerar etik i deras arbete i hög grad till att följa de 

lagar som finns och att verka i konsumentens intresse. Kunskapen om den reglering av 

marknadskommunikation som idag bedrivs av stiftelsen Reklamombudsmannen är låg bland 

informanterna och många av marknadskommunikatörerna ser en helt självreglerande bransch 

med konsumentens aktiva roll som en lösning.  

 

Slutligen diskuterar vi våra resultat och kommer fram till att en öppnare och mer etablerad 

diskussion om etik i marknadskommunikationsinsatser skulle gynna branschen och 

problematiserar de argument som lyfts fram om att ett lagstiftande skulle hämma branschens 

kreativa utveckling.  
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1. Inledning 

1.1 Den oetiska kommunikationen    

I arbetet med att kommunicera varumärken genom konsumentdrivande affärskommunikation 

så ställs företag inför etiska frågor och ställningstaganden i sitt arbete som har effekter för alla 

de som möts av kommunikationen (Larsson 2002:169). När allmänheten upplever ett företags 

kommunikationsinsatser stötande, kränkande eller provocerande väcks kritiska röster. Många 

menar att det är av vikt i dagens samhälle att marknadskommunikatörer sätter den egna 

kommunikationen i ett socialt sammanhang och ser hur den påverkar inte bara det egna 

företaget utan också konsumenterna och samhället i stort (Rosengren & Sjödin 2011:9). 

Den 10 maj 2012 anklagade Cancerfonden den svenska klädjätten H&M i en debattartikel i 

Dagens Nyheter för att genom sina reklamkampanjer för badkläder befästa ett livsfarligt ideal: 

att sola sig till hudcancer (Brandberg & Bergh 2012). Reklamprofilen Nina Åkestam 

kommenterade kampanjen och dess mediala uppmärksamhet i sin blogg där hon menade att 

kampanjbilderna nästan är för provocerande för att ens uppröra henne. Att ett av Sveriges 

största företag låtsas att inte förstå kritiken mot deras kommunikation menar hon är djupt 

beklagligt.  

Det är intressant att de som jobbar med marknadsföring på ett av Sveriges största 

företag inte har en aning om vad deras yrke går ut på /…/ Om de på fullt allvar tror 

att de inte ”visar upp ett specifikt ideal” är de ju för fan efterblivna och borde 

omedelbart sättas på ett jobb där de inte riskerar att skada en massa människor med 

sin idioti. 

 Åkestam 2012 

Sveriges Kvinnolobby startade den 14 maj 2012 kampanjen ”Viktigt meddelande till 

allmänheten” med målet att samla namnunderskrifter för ett lagstiftande mot 

könsdiskriminerande reklam. Organisationen menar att ”sexualiseringen av det offentliga 

rummet hindrar samhällets jämställdhetssträvanden” och att objektifieringen av 

kvinnokroppen i reklam måste få ett slut (Sveriges Kvinnolobbys hemsida 2012). Dessa är 

bara två av många exempel på när organisationer tydliggör det faktum att 

kommunikationsinsatser väcker åsikter om vad som är etiskt rätt och fel.  

 

Kommunikationsbranschen är år 2012 relativt oreglerad. Det finns etablerade regelverk som 

menar att marknadskommunikation ska bedrivas med hänsyn till god etik men vad det innebär 

är det svårt att få grepp om. Behövs en definition av etikbegreppet i marknadskommunikation 
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för att undvika upprörda röster och skapa bättre kommunikation? Känner de yrkesverksamma 

inom marknadskommunikation till de lagar och regelverk som används i regleringssyfte och 

funderar de över hur man bedriver etisk respektive oetisk marknadskommunikation?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att göra en studie av åtta utvalda yrkesverksamma på reklam-, PR-

byråer och marknadsavdelningars syn på etik i marknadskommunikation, vad etik innebär för 

dem i deras arbete och om några etikfrågor anses extra prioriterade. Våra frågeställningar blir 

således:  

§ Hur funderar PR-verksamma, reklamverksamma och marknadsansvariga på etik i sitt 

arbete och hur prioriteras det? Vilka etiska ställningstaganden nämns som de 

viktigaste? 

§ Hur resonerar PR-verksamma, reklamverksamma och marknadsansvariga om sitt eget 

och samarbetsbyrån/kundens etiska ansvar?  

§ Hur ser de yrkesverksamma på reglering av etik i marknadskommunikation?  

Vi vill med uppsatsen uppmuntra till diskussion om hur etik bör hanteras i 

kommunikationsbranschen. 

1.3 Material och avgränsningar  

Vi har valt att intervjua sammanlagt åtta informanter med anknytning till 

kommunikationsbranschen. Totalt har vi intervjuat tre representanter från PR-byråer, tre från 

reklambyråer och två marknadschefer på företag som arbetar med reklam- och PR-byråer. 

Urvalet har gjorts för att kartlägga etikbegreppet hos verksamma på några av de största 

byråerna och kunderna sett till omsättning och utmärkelser i kommunikationstävlingar. 

Intervjuerna ägde rum mellan den 2 april och den 10 maj 2012.  

	  

PR-branschen och reklambranschens etiska dilemman är olika, exempelvis finns traditionellt 

sett reklam representerat i köpta kanaler och PR-insatser i icke-köpta kanaler så som 

redaktionellt innehåll i tidningar. Båda branscherna arbetar trots detta med 

marknadskommunikation. Sett till faktumet att reklam och PR har utvecklats och växt ihop i 

integrerade kommunikationslösningar så valde vi att studera yrkesverksamma i de båda lägren 

för att inbegripa en större del av kommunikationsbranschen.  

 

Corporate Social Responsibility (hädanefter benämnt CSR) är det aktiva sociala och etiska 
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ansvar som företag åtar sig utöver sin affärsdrivande verksamhet (L’Etang 2008:88-89). I den 

här uppsatsen söker vi dock finna tendenser till hur det reflekteras och kommuniceras om 

socialt ansvar och etik i det inkomstbringande arbetet. Vi kommer därför inte att fokusera på 

CSR då det är just ett aktivt etiskt arbete.  

1.4 Definitioner 

Marknadskommunikation – Reklam- och PR-insatser som skapar affärsdriven kommunikation 

riktad mot konsumenter.  

Kund – En uppdragsgivare till en anlitad reklam- eller PR-byrå.  

Konsument – Den som förbrukar en vara eller tjänst från ett företag.  

Marknadskommunikatör – Person som arbetar med marknadskommunikation antingen som 

marknadsansvarig på ett företag eller på en reklam- eller PR-byrå.   

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning samt tre viktiga 

förkunskapsområden till reglering av marknadskommunikation för en djupare förståelse av 

vår studie; marknadsföringslagen, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och 

Reklamombudsmannen.  

2.1 Tidigare forskning  

På området etik och marknadskommunikation har forskning i Sverige till stor del fokuserat på 

konsumenteffekter av reklam och PR-insatser samt företags olika CSR-arbeten. Studier som 

behandlar reglering av marknadskommunikation finns att finna bland annat från Örebro 

Universitet i en rättsvetenskaplig magisteruppsats om lagarna för könsdiskriminerande och 

stötande reklam (Gülger 2007).  

 

I studier där yrkesverksamma kommunikatörers åsikter och synpunkter på den egna 

branschen framkommer berörs främst synen på konsumenten, exempelvis i en 

företagsekonomisk magisteruppsats vid Stockholms Universitet. I denna studie framkommer 

hur konsumenters kunskap om företags etiska engagemang är relativt litet och på motsvarande 

sätt har företagen låg kännedom om konsumentens uppfattning om företagens etiska 

satsningar (Danielsson, Thörnblad & Günther 2002). 

 

Vi uppfattar vår studie ha stor relevans då tidigare forskning på ämnet om de 

yrkesverksammas inställning till etik i marknadskommunikation och regleringen av 
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densamma främst går att finna i relation till konsumentbeteende och CSR. 

 

2.2 Marknadsföringslagen 

Marknadsföringslagen från 2008 är den enda lagstiftning som finns om 

marknadskommunikation. Lagen består av tre generalklausuler och en förbudskatalog där 

förfaranden som omfattas av direkta förbud står med, exempelvis vilseledande eller obeställd 

reklam. I generalklausulerna beskrivs hur marknadskommunikationen i Sverige ska grundas i 

god affärssed. God affärssed beskrivs i lagen på följande vis: 

 

/…/ vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring av produkter. 

 SFS 2008:486, 6§ 

 

I våra grannländer Norge och Danmark finns i deras motsvarande marknadsföringslagar 

förbud mot könsdiskriminerande reklam, ett förbud av etisk karaktär, men inget sådant finns 

med i svensk lagstiftning. Under 1990-talet diskuterades möjligheten att införa ett förbud 

även i svensk lag men på grund av marknadsföringslagens syfte att skydda konsumenter och 

näringsidkare gick lagen inte att verkställa (Svensson & Gustafsson 1996:25). Under det 

tidiga 2000-talet diskuterades åter ett lagförslag mot könsdiskriminerande reklam. Detta lades 

dock ned och utmynnade i en uppmaning till näringslivet att ta ett självreglerande ansvar 

vilket var upprinnelsen till stiftelsen Reklamombudsmannen (Trotzig 2012). 

 

2.3 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation 

Internationella Handelskammaren (hädanefter benämnt ICC) är näringslivets gemensamma 

världsorganisation. De har utfärdat ett regelverk som etablerar ramar för ansvarsfull 

kreativitet och kommunikation i all form av marknadskommunikation för att stärka 

allmänhetens förtroende för marknadskommunikationen (ICC Sweden 2011:1-3). Regelverket 

syftar i första hand till att bibehålla självreglering av kommersiell kommunikation och som en 

förlängning av Marknadsföringslagen (Trotzig 2012). 

 

Regelverket består av 26 grundregler som bland annat berör fall av etisk karaktär så som 

socialt ansvar, god sed, vederhäftighet och jämförelser utförda med god sed näringsidkare 

emellan vilka går att återfinna i Bilaga 3. Vidare finns även artiklar om korrekthet i det 

logistiska utförandet av marknadskommunikation; exempelvis att sändarangivelse alltid ska 

finnas närvarande (ICC Sweden). 
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I Sverige är ICC:s regelverk tillsammans med Marknadsföringslagen de regelverk som all 

marknadskommunikation ska rätta sig efter och utgör underlag till den rådande uppfattningen 

om god affärssed (Trotzig 2012). 

2.4 Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen är Svenskt Näringslivs egenåtgärdskansli i 

marknadskommunikationsfrågor. Stiftelsen grundades den 1 januari 2009 efter att de två 

tidigare nämnderna Marknadsetiska rådet och ERK, Näringslivets Etiska Råd mot 

Könsdiskriminerande reklam, slogs ihop. Reklamombudsmannen uppgift är att granska 

marknadskommunikation och arbeta för hög etisk nivå i svensk marknadsföring för att 

undvika lagstiftning om marknadskommunikation (Reklamombudsmannens hemsida – 

Stadgar 2012).  

 

Stiftelsen granskar kommunikationsinsatser efter anmälningar från privatpersoner, företag och 

organisationer eller på eget initiativ och utbildar företag, myndigheter, allmänheten och andra 

organisationer i marknadsföringsetiska frågor. Verksamheten finner stöd i ICC:s regler för 

reklam och marknadskommunikation (Reklamombudsmannens hemsida – Stadgar 2012).  

Anmälan till Reklamombudsmannen är gratis och sker via stiftelsens hemsida i ett omfattande 

anmälningsformulär (Trotzig 2012). 

 

I fall som är svåra att avgöra, om Reklamombudsmannens beslut överklagas eller i fall där 

praxis inte finns vidarebefordrar Reklamombudsmannen ärendet till Reklamombudsmannens 

Opinionsnämnd (hädanefter benämnt RON) (Reklamombudsmannens hemsida – Stadgar 

2012). RON består av ett tiotal ledamöter med ”god insikt i branschen”, vilka väljs ut av 

Reklamombudsmannens styrelse (Reklamombudsmannens hemsida – Stadgar 2012). 

 

De beslut som Reklamombudsmannen och RON tar publiceras på deras gemensamma 

hemsida, www.reklamombudsmannen.org, samt i vissa fall i pressmeddelanden i syfte att 

offentliggöra fallen och ansvarsbelägga annonsörerna för att främja en etisk marknad. En 

fällande dom leder inte till några rättsliga påföljder, utöver publicerandet, då 

Reklamombudsmannen är en stiftelse och inte har juridiska befogenheter.  

 

Den 26 april 2012 genomförde vi en intervju med reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig i 

syfte att få en djupare förståelse för Reklamombudsmannens verksamhet och för att använda 

som informativt underlag för vår analys. Noteras bör att reklamombudsmannen Elisabeth 
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Trotzigs åsikter bygger på hennes ämbetes uppgift men till viss del även är subjektiva. Vi har 

tagit hänsyn till detta vid användandet av intervjun som faktaunderlag.  

3. Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram kommer vi att diskutera teorier om etik, effektiv 

marknadskommunikation och etikbegreppet i relation till marknadskommunikation. Vi 

kommer också att beröra målgrupp och konsument samt marknadskommunikationens 

samhällseffekter.  

3.1 Vad är etik? 

För att kunna diskutera etik i kommunikationsbranschen så krävs en väl definierad 

genomgång av vad etik är och etik relaterat till marknadskommunikation.  

 

Ordet etik kommer från grekiskans ethikos eller ethos och kan översättas ungefär till 

seder/sedvana. Begreppet innefattar filosofiska frågor om rättigheter och skyldigheter, plikt, 

dygd och rättvisa samt om samhällets karaktär; livet levt som en god människa (Larsson 

2002:170). Etik sammankopplas ofta som synonymt med moral, men begreppen har enligt 

många teoretiker olika innebörder. En generell sammanfattning av begreppen är att ”etik 

förhåller sig till moral som teori förhåller sig till praxis” (Larsson 2002:171) eller att etiken 

redovisar vad som är gott och moralen bedömer riktigt handlande (L’Etang 1996). I vår 

uppsats kommer vi att använda oss av detta angreppssätt.  

 

I studiet av etik och moral, moralfilosofin, delas ofta ämnet upp i tre studieinriktningar där 

metaetiken är den bäst lämpade och mest frekvent använda i undersökningar kopplat till PR 

och reklam. Metaetiken vidareutvecklar etikbegreppet och analyserar dess innebörd samt hur 

det realistiskt kan översättas till verkligheten. Metaetiken vilar mycket på förnuft och utreder i 

hög grad etikens rimlighet. Med detta etiska angreppssätt ställs frågor av grundläggande 

karaktär; istället för att utreda vad som är rätt och fel försöker metaetiken förklara 

underliggande faktorer till varför något anses rätt eller fel (Larsson 2002:171). 

3.2 Effektiv marknadskommunikation 

Marknadskommunikationsinsatser används av företag för att nå fler konsumenter, uppmuntra 

konsumenter att konsumera oftare samt att öka konsumenternas betalningsvilja (Rosengren & 

Sjödin 2011:46). Att bygga värden som skapar mervärde för företag är något som präglar 

dagens sätt att bedriva marknadskommunikation (Rosengren & Sjödin 2011:32). Företag 

definierar sina kärnvärden; exempelvis trygghet, styrka eller exklusivitet, vilka de i hög grad 
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förmedlar via sin marknadskommunikation för att stärka sitt varumärke och fastställa sin 

profil (Holm 2002, Palm 2006:87). Utveckling av nya reklamuttryck drivs genom en 

växelverkan mellan företags påverkansförsök och hur människor reagerar på dessa försök. 

Reklamutvecklingen är helt enkelt en konsekvens av vad som bevisligen fungerar (Rosengren 

& Sjödin 2011:35-36). 

 

Skapandet av marknadskommunikation sker, efter att ha evaluerat en god varumärkesstrategi 

och positionering, handfast i två steg: den taktiska utformningen och den kreativa 

utformningen. (Dahlén & Lange 2009:362). I det första steget, den taktiska 

kommunikationsutformningen, finns två huvudsakliga syften: att bygga upp företagets 

varumärke och att främja konsumtion av varan. Dessa syften tillgodoses genom att anpassa 

kommunikationen efter produkten, ta hänsyn till målgruppen och genom att planera själva 

skapandet av kommunikationen. Det är i den taktiska utformningen som målgruppsanalys 

sker och vilka vägar som ska tas för att trigga publiken väljs (Dahlén & Lange 2009). 

 

Att spela på känslor i kommunikation har större effekt på hur varumärket uppfattas av 

konsumenterna än vad rent informationsinnehåll har (Dahlén & Lange 2009:374, Mårtenson 

2009:138). Både positiva och negativa känslor kan leda till ökad handlingskraft hos publiken, 

men det krävs att det är rätt sorts känslor som stimuleras. Nostalgi och avslappning är positiva 

känslor som vanligtvis inte leder till ökad energi och därför inte alltid främjar reklamens 

syfte, på motsatt sätt räknas de negativa känslorna ilska och missnöje till energiskapande 

känslor och kan därför vara eftersträvansvärda (Dahlén & Lange 2009:374). För all 

marknadskommunikation, kanske extra viktigt då det är negativa känslor som spelas på, krävs 

givetvis att känslorna är riktade till rätt målgrupp. Att skapa ilska eller missnöje mot den 

marknadsförda produkten är att motverka sina syften, men däremot att exempelvis skapa ilska 

mot missförhållanden kan gynna den egna produkten. Företaget Dove har i flera kampanjer 

uppmärksammat de utseendeideal som framförs i traditionell reklam, i vissa fall även i Doves 

egna kampanjer, på ett nyskapande och effektivt sätt (Rosengren & Sjödin 2011). Här väcks 

missnöje och frustration över samhällsläget och de negativa konsekvenser denna 

reklambildning skapar och Dove erbjuder ett alternativ. I en doktorsavhandling har forskaren 

Ben Barry genom fokusgruppsintervjuer funnit att användandet av modeller av olika storlek, 

ålder och etnicitet i reklam kan öka köpintentionen för ett varumärke med upp till 200 % 

(Barry 2012).  
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Steg två i kommunikationsutformning är den kreativa fasen där den faktiska reklamen skapas 

och det absolut viktigaste är här att fånga målgruppens uppmärksamhet, få den att bearbeta 

reklamen och slutligen att låta sig övertygas av den (Dahlén & Lange 2009:404-405). För att 

nå dessa mål är det vanligt att arbeta med kontrastering, dels i den estetiska utformningen men 

även i reklamens vidare informativa innehåll (Dahlén & Lange 2009:412-419). I skapandet av 

god etisk marknadskommunikation kan detta vara en viktig brytpunkt. Exempelvis skulle en 

underklädesreklam som bryter mot en invand diskurs i reklamkategorin med denna teori bli 

kontrasterande och potentiellt ge mervärde för företaget. Här finns alltså en möjlighet för 

företag att använda sig av kontraster som perceptionsknep för att öka försäljning och 

samtidigt påvisa ett etiskt ansvar som marknadskommunikatörer – vilket bara det kan ha en 

positiv effekt på försäljning.  

 

När konsumenter under en längre tid exponeras för ett företags varumärkesbyggande, genom 

exempelvis reklam, tenderar strategiernas effektivitet att minska. Genom att studera 

strategiernas effektivitet och vid behov reformera dessa så uppkommer nya strategier 

(Rosengren & Sjödin 2011:37). Oväntad kommunikation motiverar mottagaren att tänka efter 

vilket är precis vad kommunikatören vill uppnå enligt Rosengren och Sjödin (2011). I en 

amerikansk forskningsstudie utförd med reklamkreatörer framkom att de ansåg kreativitet 

vara en grundförutsättning för att reklam skulle fungera effektivt. Senare forskning visar dock 

att målgruppsanalys och att hitta ett konkurrerande budskap är viktigare (Rosengren & Sjödin 

2011:69-70). 

	  

3.3 Etik i marknadskommunikation 

	  

Alla som på något vis agerar inom verksamhetsområdet public relations /.../ ställs 

inför dagliga etiska avgöranden. 

 Jarud 2006 i Larsson 2006:169 

 

Trovärdighet, rättvisa, ärlighet och respekt är kärnvärden i såväl samhället som i näringslivet. 

Utan dessa blir företag och organisationer lidande (Smith 1993:5). Milton Friedman påpekar 

hur företag bör agera moraliskt, vilket enligt honom innebär att tävla öppet, inte arbeta oärligt 

och att inte föra bedräglig verksamhet (Smith 1993:5). Marknadskommunikatörer bör, 

bortsett från att individer har en egen vilja att fatta etiskt välgrundade beslut, intressera sig för 

kommunikationens samhällseffekter (Rosengren & Sjödin 2011:124).  
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Förtroende och legitimitet är således kommunikationsbranschens viktigaste beståndsdelar. 

Om mottagarna inte har förtroende för vad ett företag förmedlar så har kommunikationen, 

relationsbyggandet, misslyckats. I detta blir etik ett centralt begrepp då trovärdighet och 

legitimitet är vad etiken avser (Larsson 2002:173). Kommunikationen i relationen mellan en 

institution och en individ, exempelvis mellan företag och konsument, bygger på samma 

principer som människor emellan. Verkar personen du talar med inte trovärdig så vinns inget 

förtroende för denne och detsamma sker även i affärslivet. I linje med detta finns en 

vedertagen teori om att människors inställning till ett företag eller en organisations externa 

kommunikation, smittar av sig på inställningen på själva varumärket som kommuniceras 

(Dahlén 2003:92). Dock är attityden till en kommunikationsinsats mer kortlivad än 

inställningen till ett varumärke, varför ur etisk synpunkt ett företag kontinuerligt bör 

kommunicera med en god etisk grund för att upprätthålla konsumenternas positiva 

uppfattning om det (Dahlén 2003:93).  

 

I det yrkesverksamma livet som PR-konsult, reklamskapare eller marknadsansvarig 

uppkommer således dagligen situationer med etiska avgöranden (Larsson 2002:169). Inom 

yrkeskårerna har varandet eller icke-varandet av en övergripande yrkeskodex debatterats 

mycket (Larsson 2002:173). År 2012 finns ingen sådan att tillgå utöver ICC:s regler för 

reklam och marknadskommunikation. I ICC:s regelverk finns direkta regler och avlysanden 

vilka svenska företag har i uppgift att efterleva, men en begreppsdefiniering av god etik går 

inte att finna (ICC Sweden 2011). Vissa teoretiker ser inte detta som ett problem då de anser 

att den etiska nivån i kommunikationsbranschen ändå alltid kommer överensstämma med de 

yrkesverksammas grundläggande moral och är inte avhängigt av fasta regelverk. Det finns 

även belägg för att en sådan etisk yrkeskodex endast skulle fyllas med svepande 

formuleringar då etik är för svårt att precisera (Larsson 20002:173). 

Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig anser ICC:s regelverk vara 

kommunikationsbranschens inofficiella yrkeskodex och bekymras över den okunskap som 

hos yrkesverksamma tycks finnas kring regelverket. Hon inser problematiken i hur subjektivt 

begreppet etik är, men åberopar god affärssed, vilken går att utläsa genom stiftelsens 

uttalanden (Trotzig 2012).  

 

En åtskillnad kan göras mellan oetisk marknadskommunikation och kommunikation utan 

etiska anspråk. I det tidigare fallet används direkt oetiska grepp såsom lögner och 

diskriminering för att nå personlig vinning eller försäljningsmål, till skillnad från att skapa 

marknadskommunikation utan etiska anspråk. Oetisk marknadsföring verkar enligt vissa 
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teoretiker direkt emot ett företags sociala roll och blir dysfunktionellt för företaget (Smith 

1993:6). Att däremot föra ett etiskt företagande får goda konsekvenser för profiten och 

medarbetarnas trivsel och inställning till arbetsplatsen. Enkelt uttryckt är god etik god 

affärssed, vilket är ett slagfärdigt rättesnöre för en organisation eller företag att rätta sig efter 

och uppmuntra sina medarbetare till. Dock kan det uppstå situationer där den ekonomiska 

vinningen överglänser det etiska anspråket och ett etiskt dilemma uppstår, varför att handla 

etiskt inte alltid är en enkel ekvation (Smith 1993:7-8).  

3.4 Konsument och målgrupp 

I marknadskommunikation som söker skapa positiva känslor och tillfredsställelse, så kallad 

transformativ kommunikation, är det viktigt att målgruppen uppskattar den och att den är 

anpassad till målgruppens livsstil. I rent informativ marknadskommunikation är detta inte lika 

viktigt (Dahlén & Lange 2009:377).   

 

En tydlig skillnad i teori om marknadskommunikation görs mellan publik och målgrupp där 

skillnaden mellan de två är att målgrupp inte tillskrivs någon egen makt medan publiken ses 

som en kritiskt tänkande grupp (Larsson 2002:111). Även om den klassiska 

tvåstegshypotesen är förlegad på grund av sin enkelspårighet anses den i målgruppsanalytisk 

teori fortfarande vara användbar (Larsson 2002:111).  Ett modernare angreppssätt mot 

publiker är det dialogiska. Ett sådant innebär att publikens medlemmar ses som aktiva och 

jämbördiga parter i dialog med sändaren och som en stark kraft i samhället. Det dialogiska 

angreppssättet bygger helt enkelt på en symmetrisk kommunikationsmodell och anses vara 

den politiskt korrekta hållningen mot publiker (Larsson 2002:115-116).  

3.5 Marknadskommunikationens samhällseffekter 

Marknadskommunikation är en del av vår kultur och av den lins som vi betraktar världen 

genom. Den kulturella mallen gör oss mer mottagliga för vissa upplevelser, medan den gör 

oss mindre tillgängliga för andra (Rosengren & Sjödin 2011:111). Kommunikationen som 

finns runt omkring oss är uttryck för de värderingar och föreställningar som utgör vår kultur. 

Marknadskommunikation är oerhört inflytelserikt och påverkar de gemensamma ideal som 

utgör en samhällskultur (Rosengren & Sjödin 2011:112-113). Om det exempelvis bara är 

kvinnor som figurerar i kök i reklam så kan det bidra till att konservera könsroller. 

Marknadskommunikation och de ideal som förmedlas via reklam och PR-insatser förankras 

alltså i vårt medvetande och bidrar ur en sociokulturell kontext till våra uppfattningar om 

verkligheten. På samma sätt skapas våra föreställningar om dinosaurier till stor del av hur 
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populärkulturen skildrar dessa och våra uppfattningar om nyhetshändelser grundas i hur de 

rapporteras och vinklas i medier (L’Etang & Pieczka 2008:217). 

 

Branschen lever efter devisen frihet under ansvar för att undvika lagstiftning, vilket enligt 

många teoretiker skulle vara utvecklingshämmande (Rosengren & Sjödin 2011:149).  

4. Metod 

I metodavsnittet förklarar vi hur vi har gått tillväga i vår studie. Här förklaras vår 

vetenskapliga ansats, vårt urval, intervjuns stadier och hur våra intervjuer med personer i 

maktpositioner genomfördes. Vi kommer slutligen diskutera studiens tillförlitlighet och kritik 

mot vår metod. 

4.1 Angreppssätt 

I denna studie har vi använt kvalitativa semistrukturerade intervjuer utförda med sammanlagt 

åtta informanter. Dessa personer har högt uppsatta positioner på tre reklambyråer, tre PR-

byråer och två marknadsavdelningar på stora företag med goda ekonomiska förutsättningar att 

köpa kommunikationstjänster. För att besvara våra frågeställningar om hur yrkesverksamma 

marknadskommunikatörer resonerar kring etikbegreppet lämpade sig den kvalitativa 

intervjumetoden väl. Detta är i enlighet med Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:15) 

som menar att “att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion” och att 

studerandet av uppfattningar bäst utförs med en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa 

intervjun har många fördelar, bland annat kan vi få information som annars är svår att få 

tillgång till och att vi får access till aktörernas samtalssätt och begreppsapparat (Østbye 

2004:101), vilket stämmer överens med uppsatsens syfte.  

 

Under studien har vi haft ett resenärsperspektiv inför kunskapen som intervjuerna har 

frambringat, i kontrast mot ett så kallat malmletarperspektiv där det finns en bestämd sanning 

som ska letas fram (Kvale & Brinkmann 2009:64-65). Vi som resenärer utforskar de 

väsentliga teoriområdena och samtalar med informanterna. I detta perspektiv blir 

intervjuandet och analys lika viktiga faser av kunskapskonstruktionen.  

 

Vi har använt ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebär studiet av medvetandet och 

upplevelsen (Kvale & Brinkmann 2009:41, Starrin & Svensson 1994:117). Fenomenologi i 

kvalitativa studier ämnar att “förstå sociala fenomen ur aktörernas perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 
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människor uppfattar att den är” (Kvale & Brinkmann 2009:42). En kvalitativ intervju ur 

fenomenologiskt perspektiv fokuserar på bestämda teman och är semistrukturerad (Kvale & 

Brinkmann 2009:42-43) vilket överensstämmer med genomförandet av vår studie. Ur 

fenomenologiskt perspektiv så frambringas kunskapen ur intervjun genom det mänskliga 

samspelet och intervju kan idealiskt vara en berikande upplevelse för intervjupersonen som 

kan vinna nya insikter om sin livssituation (Kvale & Brinkmann 2009:42-43), i detta fall sitt 

arbete som marknadskommunikatör och hur etik sammankopplas med yrket. 

 

Då uppsatsens syfte är att klarlägga hur våra informanter resonerar kring etikbegreppet har 

intervjuerna formen av begreppsintervjuer och diskursiva intervjuer. Vi har kombinerat dessa 

två intervjuformer för att underlätta insamlingen av data för analys. Intervjuernas huvudfokus 

var att utforska informanternas föreställningar om etik sett till deras verksamhetsområde.  

 

Sett ur ett diskursivt perspektiv har vi beaktat informanterna som medforskare och intervjun 

har på många sätt liknat ett samtal. Intervjuaren blir genom en diskursiv intervjuform mer än i 

de andra intervjuformerna en aktiv deltagare i intervjun istället för ett ”talande frågeformulär” 

(Potter & Wetherell 1987:165). Intervjuformen är bra för att upptäcka skillnader mellan 

intervjuledarens och informantens förmåga att definiera diskurser och att arbeta med en 

diskursiv ram innebär således att specifika aspekter i interaktionen under intervjun kommer 

att uppmärksammas i analyseringen av data (Kvale & Brinkmann 2009:172). Detta kan i vårt 

fall vara att jämföra hur vi som intervjuledare resonerar om etikbegreppet jämfört med hur 

informanterna tolkar frågorna och svarar. 

	  

4.2 Datainsamling  
En kvalitativ metod ämnar inte att statistiskt generalisera resultat (Holme & Solvang 1997:94) 

och urvalet till vår studie har därför gjorts systematiskt utifrån några kriterier vi själva ansett 

passa uppsatsens syfte. Dessa är att informanterna från reklam- och PR-byråerna arbetar, eller 

har arbetat, med konsumentriktad affärsdrivande marknadskommunikation och att de är 

väletablerade i sina respektive branscher. Kriterierna på kunderna är att de arbetar på företag 

med välkända varumärken som har möjlighet att köpa kommunikationstjänster av reklam och 

PR-byråer. Dessutom arbetar kundinformanterna med olika sorters varumärken för att öka 

undersökningens tillförlitlighet och för att få en bredd i svaren.  
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4.3 Informanterna 

Observera att namn och företag är fingerade. 
 
4.3.1 Petra Lövgren, projektledare på PR-byrå Lila	  

Petra Lövgren har nyligen börjat arbeta på Lila vars fokus ligger på opinionsbildning och 

lobbying. Lila är en mellanstor PR-byrå och Petra Lövgren har tidigare arbetat som journalist 

och varit verksam på en av Nordens ledande kommunikationsbyråer. 

4.3.2 Kajsa Johansson, marknadschef på Röd 

Röd är ett företag som arbetar med snabbrörliga konsumentvaror och ett flertal av deras 

många varumärken är marknadsledande. Kajsa Johansson är marknadschef för tre 

varumärkesområden på företaget sedan fem år tillbaka och har totalt tioårig erfarenhet inom 

snabbrörliga konsumentvaror.  

4.3.3 Kent Borg, kreativ chef på reklambyrå Blå 

Reklambyrån Blå ingår i ett internationellt byrånätverk, där de ansvarar för verksamheten på 

den svenska marknaden. Kent Borg har arbetat som kreativt ansvarig i åtta år och 

dessförinnan arbetat åtta år på en annan av Sveriges största reklambyråer.  

4.3.4 Gunilla Solberg, kreativ chef på PR-byrå Rosa 

Gunilla Solberg har arbetat på Rosa sedan 2006 och dessförinnan varit frilansande 

kommunikationskonsult. Rosa är en av Sveriges största PR-byråer sett till både anställda och 

omsättning och Gunilla Solberg har under sin anställning på Rosa arbetat med många av 

byråns största kunder.    

4.3.3 Peter Mollbäck, kreativ chef på reklambyrå Grön 

Peter Mollbäck har tioårig erfarenhet från reklambranschen och har efter sina studier föreläst 

och undervisat på olika utbildningar i kommunikation. Han är kreativt ansvarig och grundare 

för sin nuvarande arbetsplats som vunnit ett flertal nationella och internationella priser. 

4.3.6 Roger Falk, kreativ chef på reklambyrå Gul 

Roger Falk har varit verksam på Gul i tjugo år där han nu ansvarar för den kreativa 

utvecklingen. Under tiden som kreatör har han arbetat med vitt skilda uppdragsgivare, allt 

från samhällsaktörer och politiska partier till läkemedel. Han har även vunnit ett flertal priser 

för kommunikationslösningar.  

4.3.7 Fredrik Harris, marknadschef på Svart 

Svart är ett e-handelsföretag verksamma inom mode- och livsstilsbranschen. Företaget är en 

av de ledande i Europa inom sitt område och är verksamma i sex länder. Fredrik Harris har 

arbetat på Svart i två år och har 12-årig erfarenhet i kommunikationsbranschen.  
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4.3.8 Mikaela Mager, projektledare på PR-byrå Vit 

PR-byrå Vit ingår i ett internationellt byrånätverk och Vit är byrånätverkets representant för 

Norden. Mikaela Mager arbetar som gruppledare för konsument-PR på Vit och har arbetat 

inom kommunikationsbranschen i 14 år på såväl kund- som byråsida och har även 

internationell erfarenhet. 

 

4.4 Elitintervjuer 
Då våra informanter är personer i maktpositioner, och därmed kan anses vara experter på vårt 

undersökningsområde, kan en maktasymmetri uppstå där vi som forskare står i en 

underordnad relation till våra informanter (Kvale & Brinkmann 2009:163). 	  

	  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt med en grundlig kunskap om ämnet som 

intervjuare för att vinna respekt från informanten, då uppnås en slags symmetri i 

intervjurelationen. I och med våra studier och tidigare forskning som berört ämnet etik i 

kommunikationsbranschen uppnår vi en god och grundlig kunskap på ämnesområdet. 

Att uppsatsen är en studie i medie- och kommunikationsvetenskap, vilket är ett område som 

alla informanter på olika sätt är verksamma inom, uppfattar vi i enlighet med Alexander 

Bogner ha givit oss en fördel. Att vi som forskare delar våra informanters intresse för 

kommunikation är en stor nytta då det kan öka deltagandemotivationen för informanterna 

(Bogner 2009:3). Om forskare och informant har samma förståelse för undersökningens 

relevans behövs inget rättfärdigande av genomförandet (Kvale & Brinkmann 2009:163). 

 

Eftersom eliter är vana att få frågor som rör deras åsikter är det av betydande vikt att vi som 

intervjuare känner till ämnet kommunikation, behärskar det tekniska språket och också är 

bekanta med informantens sociala situation och biografi (Kvale & Brinkmann 2009:163, 

Zuckerman 1972) . På grund av att informanterna har en vana att bli intervjuade och kan ha 

förberedda samtalsspår för att förmedla sina åsikter måste man vara uppmärksam på passande 

följdfrågor. Våra informanter var dessutom verksamma inom kommunikationsbranschen och 

skolade i just kommunikation varför deras medieträning ofta var påtaglig och blev ytterligare 

en aspekt att ta hänsyn till. Rosanna Hertz och Jonathan B. Imber (1995) diskuterar den 

centrala svårigheten i att överhuvudtaget få möjlighet att intervjua personer i maktpositioner, 

något som vi också själva har upplevt som en svårighet under arbetets gång.  
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4.5 Utförandet av intervjuer 

I appendix återfinns vår intervjuguide där frågor med fokus på begreppsdefiniering och frågor 

med diskursivt perspektiv har blandats för att kunna besvara våra frågeställningar. I vår 

intervjuguide arbetade vi med att undvika slutna frågor och försökte hålla svarsmöjligheterna 

för informanterna så öppna och utforskande som möjligt. Detta gjorde vi för att uppmuntra 

informanterna att resonera mer så att stoffet att analysera skulle bli bredare och mer lämpat 

för kontextuell analys (Flick 2006:319).  

 

I enlighet med David Grant McCracken (1988), Helge Østbye (2004), Kvale och Brinkmann 

(2009) har vi med ett fenomenologiskt perspektiv fokuserat på ett aktivt lyssnande och 

öppenhet för nya fenomen under intervjuernas förlopp. Aktivt lyssnande är mycket viktigt 

under intervjun då det ger en möjlighet att upptäcka eventuella uppföljningsfrågor (Østbye 

2004:105). De fungerar delvis som kontroll för att vi som intervjuledare har uppfattat korrekt 

men också för att kunna tolka vad informanten säger. Uppföljningsfrågorna kan tillsammans 

med uttryck som ”jaha”, ”jaså”, ”jag förstår” fungera som bekräftelse på att vad informanten 

bidrar med är intressant för oss som intervjuledare (Østbye 2004:105).  

 

4.6 Bearbetning och analys av data  

För att analysera vår insamlade data använde vi oss av en hermeneutisk meningstolkning där 

en vag uppfattning om texten som helhet hjälps att tolkas av delarna, vars tolkningar i sin tur 

relateras tillbaka till helheten. Kvale och Brinkmann (2009:226) beskriver det som den 

hermeneutiska cirkeln. Delarna utgjordes i vårt fall av uttalanden i intervjuer där vi försökte 

identifiera relevanta och/eller återkommande beskrivningar och uppfattningar. Således 

kategoriserades datan genom en meningskoncentrering där vi sökte efter övergripande teman i 

uttalandena för att sedan relatera dem till de andra intervjuerna. Vi har kategoriserat datan i 

fyra teman: god affärssed, marknadskommunikatörens etiska ansvar, företagens etiska ansvar 

och reglering och åtgärder. En meningskoncentrering gav oss en fingervisning om hur våra 

frågeställningar skulle besvaras och vad vi behövde avhandla i vår teoretiska referensram. 

Helhetsanalysen innebar sedan att tolka intervjuerna i sin sociala kontext och sätta dem i 

teoretiskt sammanhang. Genom detta fick vi slutligen insikter i hur de medverkande 

marknadskommunikatörerna ser på etikbegreppet och hur de anser att det bör behandlas i 

deras verksamhetsområde och kunde således besvara våra frågeställningar. 
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4.7 Tillförlitlighet  

Det finns tre viktiga aspekter till en studie som bör diskuteras i forskningssyfte: validitet, 

reliabilitet och generalisering (Østbye 2003:120). Eftersom vår intervjustudie har en kvalitativ 

ansats syftar den inte till allmängiltiga resultat genom att generalisera (Holme & Solvang 

1997:94, Silverman 2004) och vi kommer därför inte diskutera studien i den bemärkelsen. 

Nedan redogör vi istället empirins korrekthet i utförande, tolkningens trovärdighet och 

undersökningens relevans.  

 

4.7.1 Korrekthet i utförande 

Reliabilitet och validitet är svåra begrepp att applicera på studier med kvalitativ ansats. Vi kan 

dock argumentera att vår studie är tillförlitlig då vi spelat in intervjuerna, transkriberat dem 

ordagrant och dessutom gett informanterna anonymitet vilket gjort det möjligt för dem att tala 

öppet (Østbye 2004:120).  

 
I kvalitativ intervjuforskning diskuteras den ekologiska validiteten; huruvida vår närvaro som 

forskare påverkar våra informanter och i så fall hur (Østbye 2004:121). Inför våra intervjuer 

hade vi detta i åtanke vilket bidrog till beslutet att genomföra intervjuerna anonymt för att 

minimera risken för påverkan. Ur den aspekten får därför studien hög ekologisk validitet. Att 

skydda informanternas identitet var av högsta prioritet inför vår intervjustudie då frågorna i 

vår intervjuguide skulle kunna generera svar där kritik mot den egna arbetsplatsen eller andra 

företag uppkom.  

 
Vi har valt att låta informanterna läsa transkriberingen av intervjun i de fall som informanten 

själv önskat få ta del av den innan vi använt den för analys. Detta var dock enbart aktuellt i 

två fall av åtta och har fungerat oproblematiskt. En anledning till detta kan vara att vi från 

början tydligt informerat om att namn och företag anonymiseras i transkriberingen och så 

även meningsuppbyggnader som skulle kunna identifiera informanten.   

 
Alla intervjuer är genomförda i par där en av oss varit intervjuledare och den andra haft en 

assisterande roll. Som tidigare nämnt har vi försökt sätta oss in i intervjupersonens perspektiv 

under intervjuerna, vilket ökar tillförlitligheten då det är informantens livsvärld som 

undersöks (Holme & Solvang 1997:107). Vi har varit tydliga med att poängtera för 

informanterna att de inte genomför intervjuerna som representanter för sina respektive 

företag, vilket ökar studiens tillförlitlighet då undersökningens syfte inte är att undersöka 

företags policys utan informanternas egen livsvärld. Att informanterna och företagens 
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identitet dessutom förekommer fingerade i uppsatsen gör studien tillförlitlig då det 

uppmuntrade informanterna att tala utan förbehåll.  

 
Vissa av de inledande och avslutande frågorna i vår intervjuguide var inte direkt kopplade till 

uppsatsens syfte vilket var värdefullt för att skapa förtroende och maktsymmetri under 

intervjuerna. Att vi valt att använda ett antal ledande frågor kan ha påverkat intervjuresultaten 

men sett till att våra informanter räknas som experter och är vana att bli intervjuade så litar vi 

på att de ytterst få ledande frågorna vi haft i vår intervjuguide påverkat resultatet åt något håll. 

Kvale och Brinkmann (2009:189) betonar att det avgörande inte är om frågorna är ledande 

utan vart de leder; om de kommer att leda till ny kunskap.  

 

De uttalanden vi analyserat, oavsett om de är resultat av en ledande fråga eller inte, kommer 

att kunna tolkas på olika sätt i enlighet med det hermeneutiska perspektivet om att olika 

förförståelse ger olika tolkningar. Uppgiften med den kvalitativa forskningsintervjun är inte 

heller att undvika ledande frågor utan att i linje med en hermeneutisk betoning av 

förförståelsens roll erkänna betydelsen av ledande frågor, göra dem explicita så att läsaren av 

denna uppsats själv kan bedöma deras inflytande på forskningsresultaten och validiteten hos 

dessa resultat (Kvale & Brinkmann 2009:189). 

 

Antalet informanter har avgränsats av tidsbegränsning och naturligtvis skulle ytterligare 

teman som varit till hjälp för våra frågeställningar ha kunnat dyka upp om vi hade utfört fler 

intervjuer. En bidragande orsak till antalet informanter var också svårigheterna med att få tag 

i personer i maktpositioner som hade tid medverka i studien. Informanterna har diskuterat etik 

med olika exempel utifrån deras egna erfarenheter. Samtliga har dock problematiserat 

begreppet och dess avsaknad av fast definition vilket gör att vi anser studien tillförlitlig.  

 

4.7.2 Tolkningens trovärdighet 

Utskriften av en intervju blir fråga för tolkning vilket vi har arbetat med genom att båda 

transkribera samtliga intervjuer och diskuterat oss fram där diskrepans har uppkommit. I 

appendix finns de gemensamt reviderade transkriberingarna.  

 
Mycket av reliabiliteten i kvalitativa intervjuer handlar om transkribering av intervjuer där 

ordval, meningsuppbyggnader, pauser och skiljetecken vid oförsiktighet kan bidra till 

alternativa tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009:200-201).  
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Att fastställa validitet är i kvalitativa forskningsintervjuer betydligt svårare än reliabilitet. Att 

besvara frågan vilken som är den korrekta valida transkriberingen av en intervju är omöjlig då 

det inte existerar en sann och objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form (Kvale & 

Brinkmann 2009:202-203).  

4.7.3 Relevans  

Vår studie ger en rättrådig bild av undersökningsområdet utifrån vår avgränsning eftersom vi 

belyser olika aktörer i marknadskommunikationsbranschen; PR- och reklamrepresentanter 

och marknadsansvariga kunder till kommunikationsbyråer.   

 

Vi anser att vår tolkning av hur personer i marknadskommunikationsbranschen använder 

etikbegreppet är relevant då tidigare forskning på området saknas. Vi anser att vår studie ger 

en förståelse för hur branschrepresentanter funderar kring etikbegreppet och etikfrågor i deras 

egen yrkesverksamhet.  

5. Resultat och analys  
 
Här presenteras våra informanters syn på bra och dålig marknadskommunikation, vad etik i 

marknadskommunikation innebär och hur de anser att en reglering bör bedrivas. I vår analys 

kommer vi att sätta den insamlade datan i kontext till vår teoretiska referensram för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vi beskriver resultaten utifrån fyra teman: god affärssed, 

marknadskommunikatörens etiska ansvar, företagens etiska ansvar samt reglering och 

åtgärder. 

5.1 God affärssed 

5.1.1 Vad är god affärssed? 

I vår intervju med reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig förklaras att god affärssed, som 

påvisas i Marknadsföringslagen och ICC:s regelverk, går att utläsa genom den diskurs som 

skapas via deras uttalanden om vilka marknadskommunikationsinsatser som frias eller fälls 

(Trotzig 2012). Detta förutsätts av att den rådande goda affärsseden skiftar i takt med 

samhället och att den bedöms på goda grunder av en diversifierad grupp, vilket 

Reklamombudsmannen i sina stadgar syftar till att göra (Reklamombudsmannens hemsida – 

Stadgar 2012).  

 

Reklamombudsmannen yrkar på god etik i marknadskommunikation och i fall av bristande 

sådan fäller de marknadsföringsinsatser för att de bryter mot ICC:s regelverk. I förlängningen 
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innebär det att de fällda marknadsföringsinsatserna även bryter mot den rådande goda 

affärsseden, vilket det är lagstiftat mot att göra i Marknadsföringslagen (SFS 2008:486).  

 

God affärssed enligt denna devis bygger på utvärderingen av vad som är etisk och oetisk 

marknadskommunikation. Då marknadskommunikationen är utan etiska anspråk bör den 

således inte strida mot den goda affärsseden, men likt både teoretiker (Dahlén 2003, Smith 

1993) och våra informanter vittnar om kan detta vara en affärsmässigt dålig idé.  

 

När Reklamombudsmannen gör friande och fällande uttalanden efter att ha prövat en reklam 

eller PR-insats mot ICC:s regelverk har kommunikationsinsatsen filtrerats genom flera, 

visserligen för många av våra informanter okända eller svävande, regler med etiska anspråk. 

Den främsta uppgiften vi kunnat utröna genom våra intervjuer är att etik uppfattas som något 

subjektivt vilket komplicerar dessa avgöranden vid analys av vad god etik är, men som ändå 

ger en fingervisning i rätt riktning. Eftersom kommunikationsinsatser med bristande etik fälls 

av Reklamombudsmannen så skapas det, osäkerheten om vad god etik i 

marknadskommunikation är till trots, ett likhetstecken mellan god etik och god affärssed. 

 

Fredrik Harris resonerar dock att det kan vara försvarbart att bryta mot ICC:s regelverk och 

eventuellt fällas av Reklamombudsmannen för exempelvis jämförande eller stötande reklam 

om det finns ett gott syfte i grunden. Denna parameter måste också tas hänsyn till vid 

evaluering av vad god affärssed är sett till Reklamombudsmannens uttalanden. I Fredrik 

Harris fall handlade det om att driva en sakfråga, som visserligen var vinstdrivande för 

företaget Svart, men som även påvisar orättvis prissättning inom deras produktsegment där 

Svart står för det billigare alternativet. Detta resonemang går i linje med hur rätt sorts negativa 

känslor, såsom frustration över samhällsläget, kan leda till ökad affärsnytta (Dahlén & Lange 

2009, Rosengren & Sjödin 2011). Affärsnyttan främjas och medlen helgas av det goda 

uppsåtet (Dahlén 2003). Att uppmärksamma konsumenterna på olikheter genom 

marknadskommunikationsinsatser som kan uppfattas som stötande eller jämförande utan god 

sed näringsidkare emellan anser alltså Fredrik Harris är godtagbart då det fyller ett 

konsumentupplysande syfte.  

 

5.1.2 Vad är god etik? 

Givet att god etik och god affärssed går hand i hand; vad är då god etik i 

marknadskommunikation? Samtliga informanter ansåg det vara en bred, komplex och 

svårbesvarad fråga, att etik är något väldigt subjektivt. Roger Falk poängterar att etik är något 
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som varierar från person till person och att ingen kan säga vad som universellt är god etik. 

Peter Mollbäck (2012), refererar god etik i marknadskommunikation till ICC:s ”tjocka pärmar 

med vad som är god marknadsföringssed”.  

 

Återkommande faktorer för en lyckad kommunikationsinsats som alla informanter nämner 

var dock att den ska beröra och engagera den tilltänkta målgruppen. Petra Lövgren nämner att 

det är viktigt att skapa engagemang och uppröra konsumenterna med 

marknadskommunikationsinsatser men att det är viktigt att göra det på rätt sätt för att inte 

uppröra publiken i fel riktning.  

 

Långsiktighet och ekonomisk effektivitet är också återkommande teman när bra 

marknadskommunikation diskuteras. Ekonomiska intressen och att insatsen ska vara 

affärsdrivande berörs av flera byrårepresentanter och betonas framförallt av 

marknadscheferna. Bra marknadskommunikation ska lösa ett affärsproblem istället för att 

dölja det resonerar flera informanter.  

 

Vidare definierar våra informanter att bra marknadskommunikation är när en insats ”på ett 

enkelt sätt kommunicerar ett kärnvärde för ett företag eller produkt” (Solberg 2012). Detta 

genom att på något sätt beröra, antingen genom att glädja eller uppröra. I teorin förklaras hur 

detta överlag är normativt för det grundläggande, moderna sättet att bedriva 

marknadskommunikation på (Larsson 2002, Rosengren & Sjödin 2011). I relation till teorin 

så är vad som beskrivs vara god marknadsföring alltså att uppnå det som i teorin förklaras 

vara det primära målet med marknadskommunikation. 

 

När etikbegreppet lyfts in i intervjun menar Peter Mollbäck att kommunikationsbranschen har 

en möjlighet att göra bra skillnad om man bara vill. Han förklarar att kommunikationsföretag 

genom att föreslå bra kommunikationslösningar faktiskt kan hjälpa företag och organisationer 

till att bli bättre och att tjäna mer pengar ”för att de gör bra saker”. Flera informanter från PR-

byråer nämner vikten av att vara ärlig och inte ha en dold agenda i sin kommunikation. När 

marknadskommunikation saknar ansatser att ”bidra till mänskligheten” (Solberg 2012), som 

även flera andra informanter uttrycker det, så blir den också dålig. Till detta kategoriseras 

även marknadskommunikation som istället för att lösa affärsproblem döljer dem och 

framhäver ett varumärkes fåtal goda sidor. Peter Mollbäck förklarar vidare: 
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 /…/ i vår verksamhet har vi ett antal verktyg till förfogande som vi kan använda för 

att bibehålla status quo, göra världen aktivt sämre eller göra vissa människors tillvaro 

marginellt bättre. 

 Mollbäck 2012 

 

Från reklambyråerna påpekar representanterna i större utsträckning än de övriga 

informanterna att kommunikationen ska vara väl formgiven, intressant och att kommunikation 

från företag måste ske med ett språk som respekterar mottagaren och tar hänsyn till dennes 

intellekt och nyfikenhet. Mycket syftar till själva reklamutformningen och dess estetiska och 

textuella kvalitet. Roger Falk uttrycker det som att dålig marknadskommunikation är ologisk, 

irriterande och i värsta fall enbart blir nonchalerad av konsumenter.  

 

Kent Borg definierar en oetisk kommunikationsinsats som ett utfall av att inte ha tagit 

mottagaren på allvar eller visat dem respekt vilket överensstämmer med vad de flesta 

informanter generellt uppger vara dålig marknadskommunikation. På många sätt korrelerar 

dålig marknadskommunikation med oetisk marknadskommunikation enligt informanterna.  

 

Sammantaget blir god etik i marknadskommunikation de grundläggande kriterier som i teorin 

framförs som verktyg för att skapa bra och effektiv marknadskommunikation. 

Marknadscheferna nämner även att hålla sig inom existerande lagar som ett etiskt ansvar. 

 

Någonstans förutsätter man att de [byråerna] är medvetna om de regler och riktlinjer 

som de har att gå efter och att vi liksom har torrt på fötterna vad gäller våra grejer. 

 Johansson 2012 

 

Antagandet att laglydighet är ett etiskt ansvar problematiserar argumentet om etik som något i 

grunden subjektivt. Detta då det förutsätter att etiska anspråk tas i beaktande i lagstiftning, 

vilket det endast gör med hänvisning till just god affärssed. De flesta informanter har en tro på 

en självreglerande funktion men håller också med om sambandet mellan god etik och god 

affärssed. Om det är just på grund av att god affärssed är laggrundat som informanterna 

uttrycker en önskan att upprätthålla denna går inte att fastställa av vår studie. 
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5.2 Marknadskommunikatörens etiska ansvar  

5.2.1 Etik i rollen som marknadskommunikatör 

När vi frågar våra informanter från byråer om de funderar på etik i sin yrkesroll är det en 

påfallande majoritet som inte direkt associerar till etiken i den kommunikation de själva 

skapar, deras egen insats som marknadskommunikatör, utan till vilka uppdragsgivare de kan 

respektive inte kan tänka sig att arbeta med av etiska skäl. Samtliga informanter har varit med 

om situationer där tveksamhet emot eventuella kunder eller uppdrag har uppstått av etiska 

skäl, och byråinformanterna associerar då ”etiska skäl” till uppdragsgivarens verksamhet och 

handlande. Att göra marknadskommunikation för porr-, tobak- och spelföretag samt 

köttindustrin nämns som etiskt problematiskt av flera av informanterna. Alla informanter 

menar att etiska ställningstaganden är något som ofta uppkommer i arbetet som 

marknadskommunikatör, vilket också teorin bekräftar (Larsson 2006:169), men de associerar 

främst etik i deras yrkesroll till vilka uppdragsgivare som det är etiskt korrekt att arbeta med 

eller inte. Peter Mollbäck är den enda som aktivt belyser att etikfrågor faktiskt kan uppkomma 

i olika delar i arbetet som kommunikatör och därmed skiljer på det etiska valet av 

uppdragsgivare och etik i den insats som byrån producerar.  

 

Petra Lövgren och Gunilla Solberg har valt att i vissa fall hitta delar i projekt med ”oetiska 

kunder” som de har kunnat rättfärdiga för sig själva att arbeta med. Detta överensstämmer 

med de andra informanternas synpunkter om att etik är personligt och att så länge man kan 

rättfärdiga sitt eget arbete är det försvarbart. Många av informanterna uppger också att det 

finns personliga anledningar till att man väljer att arbeta med de uppdragsgivare man gör.  

 

Ofta så har vi principen att man kollar med några till och då kanske det är så att 

någon annan tycker att det här går att rättfärdiga, går att stå för och då kanske en 

annan person gör det istället men ibland genomför vi nog saker som alla kanske inte 

tycker är hundra. 

 Solberg 2012 

 

Någonstans har ett etiskt grundat val att arbeta med den produkten eller uppdragsgivaren 

gjorts menar informanterna, vilket kan motivera varför etik i utförandet inte verkar vara något 

informanterna aktivt reflekterar över. När man väl är inne i ett projekt och lägger upp en plan 

för ett varumärke som man tror på så finns etik med per automatik påpekar informanterna. 

Kent Borg tror exempelvis att det är inbyggt att man som marknadskommunikatör frågar sig 

om det man gör är okej ur etisk synpunkt och att all bra kommunikation på något sätt är etiskt 
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korrekt. Överlag menar informanterna att etik är något som man inte aktivt tänker på utan 

något som finns med undermedvetet och som kan jämföras med sunt förnuft. Frågan om god 

etik definieras genom vad som är dålig etik uppkommer och Mikaela Mager svarar:  

 

Ja, kanske. Eller nej jag tycker nog att det handlar om att man ska göra, det handlar 

ju mycket om sunt förnuft.  

 Mager 2012 

 

Gunilla Solberg berättar att hon tänker på etik dels för att man idag behöver göra det i större 

utsträckning, dels för att det krävs av konsumenten och för att man kan vinna väldigt mycket 

på det. Att skapa ett mervärde för ett företag är något som präglar dagens 

marknadskommunikation (Rosengren & Sjödin 2011:32) och Gunilla Solberg menar i 

enlighet med det att hon faktiskt föreslår god etisk kommunikation för sina uppdragsgivare i 

mycket större utsträckning än tidigare.  

 

Roger Falk menar att god etik i marknadskommunikation är att göra sitt bästa för sin 

uppdragsgivare och att lägga ner sin själ i kommunikationsuppdraget. Vad han här beskriver 

är mer att upprätthålla god moral mot sin uppdragsgivare än att ha ett etiskt perspektiv i sitt 

arbete, vilket visar på att det sker förväxlingarna mellan begreppen etik och moral (Larsson 

2002:171). Enligt samtliga informanter handlar god etik i marknadskommunikation om sunt 

förnuft och att etik är något man har undermedvetet vilket är ett metaetiskt angreppssätt 

(Larsson 2002:171). Etik kan kopplas till ens personliga människosyn och vad 

marknadskommunikatören har för människosyn avspeglar sig i kommunikationen från olika 

byråer och företag menar informanterna.   

 

Alla representanter från byråer framför en kollektivistisk tanke där stora etiska 

ställningstaganden diskuteras öppet och gemensamt på arbetsplatsen. Kent Borg uttrycker att 

det aldrig har varit ett svårt val att avgöra vad som har känts acceptabelt att arbeta med eller 

inte, men att man heller inte ska döma ett varumärke eller en uppdragsgivare direkt utan att 

lyssna vad de har att säga då man som marknadskommunikatör kan ha missuppfattat. Peter 

Mollbäck förklarar att etiska problem ofta förenklas genom att byrån helt enkelt bestämmer 

att inte arbeta med exempelvis politiska partier, något som Mikaela Mager också beskriver: 
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Som företag har vi ganska tydliga riktlinjer om vad vi gör och vad vi inte gör. /…/ vi 

är ju politiskt och religiöst obundna och vill inte ta ställning heller så vi tar inga 

sådana uppdrag. 

 Mager 2012 

	  

Peter Mollbäck berör precis som Gunilla Solberg att en byrå ofta har medarbetare med olika 

värderingar representerade och att det alltid finns någon annan som vill ta sig an ett uppdrag 

som någon är tveksam till av etiska skäl. Informanterna är överens om att det är väldigt viktigt 

att etiskt kunna rättfärdiga vad det är man arbetar med. När någon av etiska skäl inte vill 

medverka i ett uppdrag finns det i de flesta fall någon annan på byrån som kan arbeta med det. 

Alla informanter håller med om att arbetsgruppen ska bestå av medarbetare som brinna för 

uppdraget och att det är ett ansvar man har till sin kund. Om arbetsgruppen inte är motiverad 

nog att utföra ett uppdrag så kommer det inte resultera i bra marknadskommunikation.  

 

5.2.2 Marknadskommunikatörens samhällsansvar 

Att stora företag har ett stort samhällsansvar är informanterna överens om men på vilket sätt 

marknadskommunikatören är delaktig i detta samhällsansvar råder det delade meningar om. 

Ur ett samhällsperspektiv menar Peter Mollbäck att reklambyråer har ett ansvar då de 

aktiviteter och projekt som de skapar tar plats i det offentliga rummet. Han menar att 

kommunikationsbyråer har som ansvar att göra saker som ger mer än vad de tar i anspråk, det 

vill säga göra saker som inte aktivt får människor att må sämre.  

	  

En marknadskommunikatörs samhällsansvar är enligt Gunilla Solberg likt många andra 

informanters uppfattning att verka för en bättre värld.  

 

/…/ det handlar om att bli politiska eller ta ett samhällsansvar eller liksom bygga 

samhället och involvera folk i det; kunder eller medarbetare eller alla ska liksom ha 

en mission eller vision att göra någonting för samhället och ge tillbaka på ett sätt. 

 Solberg 2012 

 

Många av informanterna menar att de som producerar marknadskommunikation har ett ansvar 

att det utförs på ett bra och respektfullt sätt mot mottagaren. Sammantaget anser 

informanterna att både kund och byrå har delat samhällsansvar. Om inte kunden har tagit ett 

etiskt ansvar med sin externa kommunikation så menar Gunilla Solberg att de som rådgivare 

har ett ansvar att putta in det perspektivet. Var samhällsansvaret för en 
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marknadskommunikatör börjar och slutar är något som Peter Mollbäck problematiserar och 

resonerar kring när frågan om var det etiska ansvaret ligger kommer upp:  

 

Kan man som kommunikationsbyrå ta ansvar för ens uppdragsgivares samtliga 

produktioner av saker? Var börjar och slutar mitt ansvar som kommunikatör för ett 

varumärke eller organisation eller företag? 

 Mollbäck 2012 

 

Han exemplifierar hur många marknadskommunikatörer väljer att inte arbeta med tobak då 

det rent normativt är ansett oetiskt medan samma byråer arbetar med företag som exempelvis 

inte erbjuder sina anställda kollektivavtal, en mer subtil handling som kan anses oetisk.  

 

En stor tilltro till konsumenternas intelligens står att finna hos samtliga informanter. Däremot 

berör ingen hur marknadskommunikation kan bidra till konsumenternas samhällssyn. Att 

reklam och PR bidrar till vår samhällskultur och vår uppfattning om omvärlden (Rosengren & 

Sjödin 2011) står visserligen oemotsagt men ingen informant berör vad som sker när 

marknadskommunikationsinsatser på ett subtilt, för konsumenterna mer svårupptäckt, sätt 

påverkar vår sociokontext, exempelvis genom att befästa ideal. De flesta informanter tycks ha 

en tro på en dialogisk kommunikationsmodell där konsumenterna är en aktiv part, en publik, i 

marknadskommunikationsprocessen. Informanterna berör i viss mån den kritik som kan 

uppstå mot kommunikationsmodellen med att visa på viss insikt om vilken mäktig part 

marknadskommunikation är i det offentliga rummet (Larsson 2002). Att 

kommunikationsbranschen har betydande makt är alla informanter överens om men ingen 

problematiserar alltså det resonemanget vidare till hur makten som de besitter kan påverka 

konsumenterna utan att de är medvetna om det. Våra informanters moderna syn på 

konsumenterna som en aktiv publik, mer än som passiva målgrupper, blir lite att skydda sig 

från argument, som teorin bekräftar (Palm 2006), om att reklam och PR bland annat kan 

befästa snedvridna ideal och konservera könsroller. 

 

5.3 Företagens etiska ansvar 

5.3.1 Synen på det etiska ansvaret 

På frågan om vad ett företag har för ansvar att kommunicera med god etik associerar en 

majoritet av våra informanter till begreppet CSR. Ett CSR-projekt kan på många sätt gynna 

ett företag, inte minst ekonomiskt och varumärkesmässigt (L’Etang 2008) och därför är det 
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inte heller helt ologiskt att informanterna associerar etik i kommunikation till aktiva CSR-

projekt, istället för att se till etiken i de kommunikationsinsatser som saknar mer tydliga etiska 

anspråk. Peter Mollbäck tror exempelvis att CSR är det närmaste man kommer att konkret 

diskutera etik i marknadskommunikation utöver den underliggande yrkeskodex som finns. 

Gunilla Solberg menar att man bör kommunicera ur ett etiskt perspektiv och att det är ett 

klimat som blivit starkare med åren. Hon menar likt Peter Mollbäck att en orsak till det är att 

konsumenterna har större insyn i företagens verksamheter år 2012 än tidigare och att 

samhällsmedvetandet har ökat hos konsumenter.  

 

/…/ det utvecklas ett mer rättrådigt klimat /…/ man har koll på grejer världen över så 

det blir ett större samhällsmedvetande idag vilket jag tror liksom puttar fram de 

värderingar och den kulturen också i större utsträckning. 

Solberg 2012 

 

Alla informanter från reklam- och PR-byråer pratar om oetisk kommunikation som att skapa 

kommunikationslösningar för företag med en oetisk verksamhet och resonerar inte kring att 

”etiska” företag kan bedriva marknadskommunikation på ett oetiskt vis. Speciellt från PR-

byråerna och marknadscheferna belyses vikten av transparens och informanterna menar att 

företag har ett etiskt ansvar att vara ärliga och öppna mot sina konsumenter. Att vilseleda eller 

att ljuga i vinstsyfte är oetiskt menar informanterna. Detta speciellt sett till att PR-insatser 

syftar till att påverka redaktionellt innehåll, där saker mer än i tydlig reklam tas för sanning av 

mottagaren och skapar en uppfattning om att det som sägs är fakta.  

 

Krav på öppenhet och offentlighet om vilka kunder en byrå arbetar med, eller tvärtom, råder 

det oenighet om mellan våra informanter. Mikaela Mager ser inga problem med att en byrå 

eller kund själv får välja vilka samarbeten som är offentliga medan Petra Lövgren på byrån 

Lila som är öppna med alla sina samarbeten, anser att allt borde vara publikt för 

konsumenternas skull. Speciellt berörs just vikten av öppenhet av PR-informanterna vilket 

kan bero på att PR traditionellt påverkar redaktionellt innehåll, ett innehåll där avsändaren 

kanske inte är lika tydlig. 

 

Marknadschefen Fredrik Harris, som upplevt ett antal fällande domar från 

Reklamombudsmannen, menar som tidigare nämnt att det finns sätt för företag att bedriva 

marknadskommunikation som bryter mot ICC:s regelverk med ett gott ändamål. I och med 

detta menar han att det är viktigare för företag att verka etiskt mot konsumenten, att 
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uppmärksamma exempelvis en hög prisskillnad, än att utföra marknadskommunikation med 

hänsyn till ICC:s regler. Att uppröra konsumenten genom att påvisa missförhållanden kan 

bevisligen gynna den egna produkten vilket Rosengren och Sjödin (2011) också påpekar men 

att smutskasta konkurrenter för en god sak är dock något som Mikaela Mager inte tycker är 

etiskt acceptabelt:  

 

Negative campaigning är ju också oetiskt att man, säg att jag jobbar för en 

intresseorganisation för fisk och att jag börjar smutskasta köttbranschen för att jag 

vill att konsumenter ska börja äta mer fisk, det är ju inte heller ok. 

 Mager 2012 

5.3.2 Ekonomiska intressen av att kommunicera med god etik  

Det finns ett ekonomiskt intresse av att kommunicera med god etik påpekar många av 

informanterna vilket överensstämmer med vad många teoretiker också anser. 	  

	  
	  

/…/ det är för att det affärsmässigt är en skitdålig idé att vara dum i huvudet. Det är 

en ekonomisk katastrof att vara dum i huvudet.  

 Mollbäck 2012 

	  
Peter Mollbäck tycker inte att kommunikationsbranschen har ett ansvar att aktivt verka för 

god etik utan menar att branschens ansvar är att tjäna pengar åt sina uppdragsgivare genom 

stark kommunikation och att vi lever i en tid där företag bevisligen tjänar mest på ett etiskt 

handlande. Informanterna pratar om att ett klimat av god etik är i utveckling; att konsumenter 

kräver god etik från företag och att företag genom att tillgodose de kraven också tjänar 

mycket pengar. Det beror på att konsumenten som tidigare nämnt har större inflytande idag, 

pratar mer med varandra och utbyter åsikter om varumärken och företag. Gunilla Solberg 

menar att god etik i marknadskommunikation blivit allt viktigare framförallt för att 

uppdragsgivarna kan tjäna pengar på det: 

 

Ja men god etik det tycker jag, det blir viktigare och viktigare. Och dels blir det 

viktigare för kunderna för att de kan tjäna pengar på det, de kan tjäna lojala kunder 

eller medarbetare eller vem det nu är man kommunicerar till genom att vara öppen 

och transparent och ärlig. 

 Solberg 2012 
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Att god etisk kommunikation får goda konsekvenser för profiten menar också Smith (1993:7-

8) vilket skulle vara ett av de starkare skälen till att råda sina kunder att använda god etik. 

Smith berör också hur den ekonomiska vinningen ibland kan överglänsa ett etiskt anspråk 

vilket skulle kunna vara en förklaring till att alla företag inte använder sig av kommunikation 

med etiska anspråk. Kent Borg tror att alla byråer försöker att ta ett samhällsansvar men att 

det kan kännas mindre viktigt för uppdragsgivaren som drivs av att tjäna mer ekonomiskt.  

 

5.3.3 Relationen mellan byrå och uppdragsgivare 

Informanterna betonar att det är viktigt att uppdragsgivare och byrå talar samma språk i ett 

samarbete, att man har samma syn på vad det är som behöver göras och att det är viktigt att 

uppdragsgivaren är en del av arbetet med en kommunikationsinsats. Många av informanterna 

nämner inledande workshops mellan byrå och uppdragsgivare som nyttiga och ofta 

nödvändiga delar för en bra kommunikationsinsats. Det är där hela 

kommunikationsplattformen sätts förklarar Petra Lövgren i enlighet med Micael Dahlén och 

Fredrik Lange (2009:374) som instämmer att det är i den inledande fasen som det etiska 

ramverket byggs upp.  

 

Det ideala i samarbetet mellan en byrå och kund är att man inte riktigt ska kan avgöra vem 

som är uppdragsgivare och vem som är konsult, men det är en utopi påpekar Gunilla Solberg. 

Alla är överens om att kunden har sista ordet och mer makt medan man som konsult är mer 

service-minded och underordnad. Företagen bestämmer själva vad de ska göra med sina 

varumärken då det är deras varumärke, produkter och pengar. 

 

Ur marknadschefens perspektiv betonas vikten av att ”känna varandra på pulsen” (Johansson 

2012) och se ifall värderingar överensstämmer. Det är slöseri med tid och pengar att 

överhuvudtaget inleda ett samarbete med en byrå som ger förslag som företaget i slutändan 

aldrig kommer att utföra menar Kajsa Johansson. I situationer där den andra parten föreslår ett 

genomförande som byrån/uppdragsgivaren ställer sig tveksam till av etiska skäl menar 

samtliga informanter att en diskussion och ett tydligt ställningstagande är viktigt. Känner de 

att de inte kan stå för det så genomför de troligtvis inte projektet vilket bland annat tar sig i 

uttryck genom Kajsa Johansson:  

 

/…/ jag skulle säga att det är väldigt sällan som man inte tror själv på det som går ut. 

 Johansson 2012 
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Fredrik Harris berättar att Svart valt att inte arbeta med reklambyråer utan att de använder sig 

av en kreativ byrå som utmanar företaget för att inte fastna i samma kommunikativa bana. 

Däremot skapar de sina marknadskommunikationsinsatser själva. Valet att arbeta på det sättet 

förklarar Fredrik Harris med att byråer enligt honom ofta har pristävlingar i sikte och värderar 

detta högre än att skapa affärsnytta för kunden. Han nämner scenarion där byråer lagt fram 

förslag som han inte känt varit till deras fördel: 

 

Ja absolut, det här skulle funka jättebra i Cannes, men vi ska kränga prylar.  

 Harris 2012  

 

Kajsa Johansson uppger sig aldrig ha mött motstånd från byråhåll när de som uppdragsgivare 

föreslagit ett projekt, även om byrån varit tveksam till ett genomförande. Hon tror inte heller 

att byråer är så kräsna när uppdragsgivare kommer med idéer på utföranden, mycket på grund 

av ekonomiska skäl. Medan de flesta informanterna uppger att de inte skulle genomföra något 

de ställer sig etiskt tveksamma till menar tre av dem att genomföranden som personligen inte 

känts etiskt korrekta ändå har genomförts. Gunilla Solberg förklarar:   

 

Där skulle jag vilja svara att vi i 100 % av fallen inte gör det men så är det inte, det 

kommer igen ner till den här liksom maktbalansen. Är det extremt viktigt med den 

intäkten så kan det faktiskt vara så att man ibland gör någonting som personen i fråga 

inte riktigt står för. 

 Solberg 2012 

 

Roger Falk medger att han har genomfört projekt som de från byråsidan inte har tyckt varit 

fullständigt etiskt korrekta men att de har frånsagt sig allt ansvar för insatsen i de fallen och 

att de vid en konfrontation helt skulle hänvisa till sin uppdragsgivare som ansvarig. Han 

förklarar vidare att byrån endast uppvisar saker de kan stå för på deras hemsida:  

 

/…/ allt som vi lägger upp på vår hemsida till exempel är ju sånt som vi står för och 

tycker är bra och håller någon slags kvalitet, annars lägger vi inte upp det /…/ nu 

skulle jag ändå säga att 97 % av allt vi gör i stora medier lägger vi ut på hemsidan 

och är stolta över och tycker är tillräckligt bra så det är inte så ofta det händer. 

 Falk 2012 
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Om en uppdragsgivare framför ett förslag som byrårepresentanterna inte tror skulle fungera 

bra skulle alla först och främst starkt avråda dem från att genomföra det, allt annat vore 

oförskämt och oprofessionellt förklarar Petra Lövgren. Till skillnad från Roger Falk menar 

hon att om det slår tillbaka på uppdragsgivaren är det den anlitade byrån som hade ansvaret 

att hindra dem. Alla informanter poängterar att det är kunderna som äger sina frågor, 

produkter, tjänster och varumärken och att konsulterna kan avråda men i slutändan gör 

uppdragsgivaren som de vill. 

 

5.3.4 Beslutsfattande makt  

I arbetet med en uppdragsgivare menar många informanter att de etiska besluten som fattas 

återigen går ner på personnivå; ens egen människosyn och egen personliga etik. Byråer har 

makt gentemot uppdragsgivaren genom att de har väldigt mycket inflytande och påverkan 

men den formella makten ligger alltid hos kunden. Makten mellan byrå och kund är dock 

avhängig på de personliga relationerna dem emellan menar Gunilla Solberg. I vissa 

sammanhang har kunden otrolig makt över byrån, exempelvis av ekonomiska skäl. 

Maktbalansen kan bli asymmetrisk om det är en stor kund som byrån är ekonomiskt beroende 

av.    

 

Att kunden alltid har beslutsmakten i arbeten är alltså samtliga överens om men det råder 

meningsskiljaktigheter om hur viktigt det är att kunden fattar besluten. Exempelvis menar 

Kent Borg att det ibland är olyckligt att all beslutsmakt ligger hos kunden. Ofta tycker han att 

det känns som att byrån vet mer om den tilltänkta målgruppen än vad kunden gör.   

 

Ibland känns det som att man [kunden] tillgodoser sina egna krav på en kampanj 

snarare än de krav som gemene man ställer på en kampanj. 

 Borg 2012 

 

Roger Falk påpekar att den yttersta beslutsmakten inte är något som byråer vill ha utan ser sig 

själv som en problemlösare där kundens åsikter är viktiga för processen. Han medger dock att 

generellt sett blir det bättre kommunikationsinsatser när uppdragsgivaren är mindre, byrån får 

mer beslutsmakt och när det är få människor inblandade i processen både från byrå- och 

kundsida.  
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5.4 Reglering och åtgärder 

Vi ställer frågan hur informanterna tycker att marknadskommunikation som inte lever upp till 

branschens etiska regler bör hanteras och får svar som visar på att Reklamombudsmannens 

verksamhet är relativt okänd. Endast två av informanterna känner väl till den. Flera yttrar att 

de känner till att någon sorts instans finns men kan inte namnge den. På frågan om 

informanterna känner till ICC:s regler får vi ungefär samma utslag som kring kännedomen om 

Reklamombudsmannen. Roger Falk uttrycker även hur han inte ens har något intresse av att 

ha vetskap om ICC:s regler: 

 

Nej, jag vill inte veta det regelverket. Det kommer inte leda någonstans. Jag är 

ointresserad av, för jag tycker att sådana regelverk ska bara handla om att man inte 

får ljuga, vad som är fakta. Då tycker jag att det är bra, men när det kommer att 

handla om tyckande då är det bara farligt. 

 Falk 2012 

 

Reklamombudsmannens verksamhet beskrivs av några informanter som ouppskattad och att 

den inom en snar framtid inte kommer vara nödvändig då branschen går mot total 

självreglering. Att kommunikationsbranschen ska bli självreglerande är en önskan och tro 

som många av våra informanter har, Gunilla Solberg uttrycker sin framtidsspaning:  

 

Ja, jag hoppas ju att det ska bli självsanerande snart, och jag tror faktiskt det. Jag 

tycker att det, det är min erfarenhet från liksom senaste året, åren, att det börjar, folk 

får skämmas i större utsträckning när de gör [dåliga] grejer. 

 Solberg 2012  

 

Roger Falk på reklambyrå Gul är starkt kritisk till Reklamombudsmannens verksamhet och 

liknar deras hantering av marknadskommunikation med bok- och filmcensur. Han uppmuntrar 

dock till diskussionen kring rätt och fel och tycker den bör ske öppet men anser att regleringar 

eller straffsystem endast skulle inskränka kommunikationsbranschens arbete och ”göra 

världen lite tråkigare” (Falk 2012). 

 

De informanterna med en mer positiv inställning till Reklamombudsmannen har överlag inte 

så stor kännedom om vad deras verksamhet går ut på.  
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Men vi har ju den här /…/ just det här vad den nu heter /…/ instansen som 

kontrollerar, så det är ju en bra sak. Ja liksom, de institutionerna som finns. 

      Johansson 2012 

 

Även om flera informanter tror eller hoppas att Reklamombudsmannen inte kommer behövas 

i framtiden och överlag har liten kunskap om stiftelsens verksamhet så anser de att det är bra 

att möjligheten att anmäla marknadskommunikation som inte uppfyller branschens krav finns 

då sådan fortfarande skapas. 

 

Endast en informant nämner att vidare lagstiftning vore önskvärt. Utöver viljan att skapa god 

etisk marknadskommunikation i självuppfyllande syfte så är rädslan för att få negativ medial 

uppmärksamhet som kan drabbar såväl annonsör som byrå en av de främsta orsaker som 

nämns som pådrivande. Förtroendeförlust är i de allra flesta fall lika med ekonomisk förlust 

vilket beskrivs som dumt att äventyra. Detta ses som ett starkare argument för att skapa etisk 

marknadskommunikation snarare än oro för att få ett fällande beslut av 

Reklamombudsmannen.  

 

Det går att utläsa en stor tilltro till konsumenternas intellekt och uppmärksamhet mot 

bristande etik i marknadskommunikation från informanterna. Konsumenterna ses som aktiva 

och informanterna ser ett värde i att söka matcha sina marknadskommunikationsinsatser med 

mottagarnas tidigare reaktioner på reklamer och PR-insatser (Larsson 2002, Rosengren & 

Sjödin 2011). Detta i kombination med den grundläggande viljan att skapa god etisk 

marknadskommunikation tror flera informanter gör att behovet av regelverk och straffsystem 

kommer vara onödigt i framtiden.  

 

Vidare upplever många att möjligheten att dölja dolda budskap eller oärlig kommunikation är 

betydligt svårare idag än för endast ett par år sedan. Peter Mollbäck uttrycker det:  

 

/…/ vi lever i en värld där informationsmonopol har fallit och där all information är 

tillgänglig, eller inte all men väldigt mycket information är väldigt tillgänglig för 

många hela tiden och vi vet att vi lever i ett rekommendationssamhälle där dåliga 

saker alltid kommer fram. 

 Mollbäck 2012 
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Detta tror flera bidrar till att skapa en ärligare kommunikationsbransch och går i 

självregleringens linje. Några informanter upplever dock en problematik i att inga krav på 

öppenhet om uppdragsgivare hos PR- och reklambyråer finns. Skillnaden mellan reklam och 

PR blir här tydlig för flera informanter och möjligheten att utvärdera en reklamlösnings brist 

på etik är lättare än att utmärka detsamma i PR-verksamheter, vilket även Elisabeth Trotzig 

påpekar (Trotzig 2012). I ICC:s regelverk står att reglerna är gällande för all 

marknadskommunikation, men Reklamombudsmannen bedömer väldigt sällan PR-aktiviteter 

just på grund av detta (Trotzig 2012). 

 

Den allmänna uppfattningen bland informanterna tycks vara att det i princip är omöjligt att 

reglera etik dels då det är så subjektivt men också därför att etiken skiftar och ändrar form i 

takt med samhället. Många tycker att det till syvende och sist handlar om sunt förnuft och att 

det enda man kan rätta sig efter är sina egna värderingar. Exempelvis handlar många av de 

fall som tas upp av Reklamombudsmannen om humor vilket flera informanter anser vara en 

omöjlighet att skapa regelverk kring; det är återigen en fråga om tycke och smak. Likt detta 

resoneras det även i teorin där mycket talar för att en befäst yrkeskodex eller hårdare 

lagstiftning skulle fyllas med svepande regler och att allt i slutändan går tillbaka till 

marknadskommunikatörernas individuella etik och moral (Larsson 2002).  

 

När informanterna talar om hur reklam- och PR-insatser som inte matchar branschens etiska 

standard bör behandlas så återkommer flera till sexistisk eller diskriminerande reklam. 

Elisabeth Trotzigs uppfattning är att majoriteten, uppåt 70 %, av alla anmälningar som 

Reklamombudsmannen får in rör diskrimineringsfrågor eller att en 

marknadskommunikationsinsats har upplevts som stötande. Däremot resonerar få i övrigt om 

etiskt utförd marknadskommunikation utan kopplar etik i marknadskommunikation till 

huruvida ett företags verksamhet är etisk eller ej. När regleringen som idag bedrivs av 

Reklamombudsmannen diskuteras under intervjun associerar tre informanter fällande domar 

till insatser som är väldigt långt ifrån deras egen verksamhet: 

 

Man måste vara riktigt långt ut, alltså man måste verkligen vara ute och cykla för att 

bli fälld i den där nämnden. Det är ju bara såhär broschyrer för verkstäder som säljer 

fälgar som blir anmälda för att de använder såhär tuttbilder för att sälja bildelar, det 

är ju på den nivån.  

 Mollbäck 2012 
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6. Slutsats och diskussion 

I vår slutsats och diskussion kommer vi att förklara hur vår analys besvarar våra 

frågeställningar. Vi drar slutsatser ur vad som framkommit i analysen och resonerar kring de 

följder våra slutsatser får.  

 

Hur funderar PR-verksamma, reklamverksamma och marknadsansvariga på etik i sitt arbete 

och hur prioriteras det? Vilka etiska ställningstaganden nämns som de viktigaste? 

Det finns en korrelation mellan vad informanterna spontant uppger vara dålig 

marknadskommunikation och oetisk marknadskommunikation, framförallt används 

definitionen oärlig. Likheterna mellan vad som utmärks som bra marknadskommunikation 

och marknadskommunikation med god etik är däremot inte lika tydliga. Att etik i rollen som 

marknadskommunikatör blir ett begrepp synonymt med sunt förnuft menar en majoritet av 

informanterna och att besvara frågeställningen hur de definierar god etik i sitt arbete blir 

därför komplicerat. Endast en av åtta uppger sig aktivt tänka på etik medan samtliga ändå 

medger att etikfrågor finns representerade i det dagliga arbetet. En slutsats av detta blir att en 

kommunikationsinsats inte nödvändigtvis behöver ha ett etiskt anspråk för att vara bra samt 

att gränsen mellan etisk och oetisk kommunikation är väldigt tydliga för informanterna. En 

förklaring till detta kan vara att kommunikation med god etik innefattar en bredare skala av 

insatser än vad som involverar dålig etik, från vad som i teorin beskrivs vara utan etiska 

anspråk till ett aktivt etiskt arbete.  

Som beskrivet i analysen skapas i sammanhanget ett likhetstecken mellan god etik och god 

affärssed. Detta är något som informanterna menar sig ha med i arbetet undermedvetet i 

relationen med sina byråer eller uppdragsgivare samt i den kommunikationen som skapas 

riktad mot konsumenten. Informanterna menar också att det finns ekonomiska intressen av att 

kommunicera med god etik, att ta ställning i en sakfråga, att våga bli lite politiska och att ha 

ett mer tydligt etiskt anspråk i sin kommunikation.  

Konsumenter ses idag som aktiva vilket enligt informanterna bidrar till att etik efterfrågas i 

större utsträckning då konsumenten inte längre enbart är mottagare i en 

envägskommunikation. Informanterna anser att konsumenterna själva bidrar till vilken 

kommunikation som skapas då dålig och ineffektiv kommunikation inte kommer fortsätta 

produceras eftersom ingen berörs av den och företag rent av förlorar på att bedriva 

kommunikation som inte engagerar konsumenterna. Informanterna drar samband mellan dålig 

etik i kommunikationen och ekonomisk förlust för företaget. Huruvida kommunikation som 

uppvisar dålig etik och ändå är ekonomiskt effektiv bör hanteras nämns inte under 
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intervjuerna. Man litar fullständigt på konsumenternas intellekt och uppmärksamhet. Det 

uppkommer heller inte under någon av intervjuerna hur en meningsskiljaktighet faktiskt 

skulle kunna råda mellan vad marknadskommunikatörer och konsumenter anser stötande, 

diskriminerande eller schabloniserande. I tidigare forskning finns belägg för att just en sådan 

diskrepans finns (Danielsson, Thörnblad, Günther 2002) vilket problematiserar publiken som 

en aktiv del i kommunikationsprocessen. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 

sådan marknadskommunikation som kritiseras från organisationer och allmänhet skapas. 

Teorierna menar att marknadskommunikation utformas genom en växelverkan av vad som 

bevisligen fungerar. Detta skulle i en förlängning innebära att verksamheter som 

Reklamombudsmannen kan ha ett inflytande om vad som kommer att kommuniceras genom 

att ge konsumenterna en talan och möjlighet att anmäla marknadskommunikation som de 

anser uppvisar dålig etik. Okunskapen om Reklamombudsmannens varande hos 

branschrepresentanterna tyder dock på att det är långt kvar till att Reklamombudsmannen 

skulle ha en betydande påverkan på utformandet av kommunikation.  

Den kritik och de ifrågasättanden som insatser får genom medial uppmärksamhet är inget som 

informanterna berör i särskilt stor grad under intervjuerna vilket gör det svårt att dra slutsatser 

om uppmärksamheten skulle ha någon effekt på marknadskommunikatörernas arbetsprocess. 

Alla menar att konsumenterna är aktiva och flera menar därför att de också är intelligenta nog 

att förstå när en kommunikationsinsats har bristande etik och helt enkelt inte berörs av den. 

Några av informanterna berör att negativ medial uppmärksamhet för exempelvis en kampanj 

på lång sikt skulle kunna bidra till bättre etik i yrkeskåren då det är något man vill  

Skillnaden mellan att marknadsföra något oetiskt och att göra oetisk marknadskommunikation 

är tydlig i ICC:s regler, exempelvis går det inte att anmäla kommunikation för att företagets 

verksamhet i sig uppfattas vara oetisk. Elisabeth Trotzig exemplifierar genom att berätta om 

deras hittills mest anmälda reklam: reklamtavlor för dejtingföretaget Victoria Milan som 

uppmuntrade till att ha en otrohetsaffär. Reklamen friades då det bedömdes vara företaget och 

inte kommunikationen som upplevdes som stötande och här blir skillnaden mellan oetisk 

verksamhet och oetisk kommunikation tydlig. Kanske är även kommunikation för företag 

vars verksamhet anses oetisk mer upprörande för konsumenter än könsdiskriminerande 

stortavlor för H&M, vilket skulle vara en förklaring till varför våra informanter resonerade 

sådant arbete som oetiskt och till att vara den viktigaste etiska frågeställningen i deras arbete. 

Informanterna är tydliga med att inte arbeta med oetiska uppdragsgivare men de 

problematiserar dock inte att göra oetisk marknadskommunikation i särskilt stor utsträckning 
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och hur det medvetet eller undermedvetet påverkar konsumenter och samhället i stort genom 

att ta plats i det offentliga rummet. 

Hur resonerar PR-verksamma, reklamverksamma och marknadsansvariga om sitt eget och 

samarbetsbyrån/kundens etiska ansvar?  

Samtliga informanter är överens om att beslutsfattandet och således det huvudsakliga etiska 

ansvaret i kommunikationen alltid ligger hos kunden då de genom att äga sitt varumärke 

väljer vad som ska kommuniceras i slutändan. Om en oetisk marknadskommunikationsinsats 

genomförs och kritiseras är det också kunden som får bemöta kritiken och således blir kunden 

också i det offentliga rummet ansvarig för utformningen av insatsen. En del av informanterna 

uppger att när en kommunikationsinsats uppenbart kommer att få negativa följder för kunden 

så är det samarbetsbyrån som har ett ansvar att hindra ett genomförande. En konsult har helt 

enkelt ett ansvar att vara uppriktig mot sin kund och samtidigt råda den på ett sätt som gynnar 

denne ekonomiskt. Många informanter uppger att det i ett modernt kommunikationsarbete 

innebär att råda kunden att ta ett etiskt ansvar i sin kommunikation.  

I princip alla informanter påpekar att de givetvis har personliga etiska preferenser då 

etikbegreppet är något som samtliga upplever som subjektivt. Detta tar sig uttryck i vilka 

uppdrag de väljer att involvera sig i och hur arbetet utförs. Några informanter belyser att den 

personliga drivkraften är nyckeln till riktigt bra kommunikation. Personliga initiativ och 

etiska ståndpunkter kan i slutändan påverka vilka kunder en byrå väljer att arbeta med och på 

vilket sätt kommunikationen utformas, vilket är ett etiskt ansvar flera informanter anser sig ta. 

Hur ser de yrkesverksamma på reglering av etik i marknadskommunikation?  

Våra informanter har överlag väldigt liten kunskap om de regleringar som finns i och med 

Reklamombudsmannen och ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Några 

nämner Marknadsföringslagen som, av självklara skäl, är mer känd än de andra regleringarna 

och riktlinjerna. Alla uttrycker dock någon form av vetskap om att instanser som prövar 

marknadskommunikation finns och många är positiva till att möjligheten, främst för 

konsumenter, att uttrycka missnöje genom en befäst stiftelse finns. 

Endast en informant uttrycker sig positivt kring hårdare lagstiftning om 

marknadskommunikation. Likt den mesta teorin är resterande informanter kritiska till 

lagstiftning om marknadskommunikation och vad det skulle innebära för 

kommunikationsbranschen. Många resonerar att det skulle få en hämmande effekt för det 

kreativa skapandet och hur sådana regleringar är omöjliga att formulera på ett objektivt sätt då 

etik i marknadskommunikation anses handla om sunt förnuft i kombination med en god 
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människosyn. Detta tillsammans med konsumenters ökade möjligheter att förmedla sina 

åsikter om företag och varumärken tror majoriteten av informanterna kommer leda till en allt 

mer självständig bransch där reglerande instanser som Reklamombudsmannen i slutändan blir 

överflödiga.  

Det moderna sättet att skapa och utveckla marknadskommunikation sker genom en 

växelverkan mellan mottagare och avsändare och där stor hänsyn tas till hur publiken tar emot 

de budskap som sänds ut. Det första steget i denna dialog har i fallen som beskrivs i 

inledningen skett mot H&Ms badklädesreklam. Intresseorganisationer, konsumenter och 

yrkesverksamma har reagerat och uttryckt sitt missnöje mot kampanjen på flera olika sätt. 

Enligt teorin borde här kommande kampanjer inom samma produktsegment ha den publika 

reaktionen i åtanke och utforma kommunikation för att motverka liknande kritik. Fallet med 

H&Ms badklädesreklam är dock inte på något sätt unikt. Kritik och publikstormar av samma 

karaktär har tidigare skett mot liknande marknadskommunikation men ändå återskapas alltså 

liknande kampanjer. Om laglydighet är ett etiskt ansvar och lagar mot att skapa 

könsdiskriminerande reklam eller kampanjer som uppmanar till osunda ideal skulle finnas 

kanske branschen skulle möta konsumenternas kritik mer direkt. Svårigheten i att skapa sådan 

lagstiftning kvarstår givetvis, främst med argument om etikens subjektivitet. Hur kan man 

definiera könsdiskriminering eller uppmuntrande till osunda ideal utan att kryphålen blir för 

stora?  

Flera informanter nämner laglydighet som ett mer aktivt etiskt ansvar än den subtila och 

subjektiva etik som mer eller mindre finns närvarande i deras arbete. Om detta är en generell 

inställning hos de yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen i Sverige är omöjligt att 

säga med vår studie, men visar ändå på en tendens att lagstiftning skapar ett mer aktivt etiskt 

tankesätt. Vid hårdare lagstiftning, med exempelvis förbud mot könsdiskriminerande reklam, 

skulle kanske återskapandet av sådan reklam minska i betydligt snabbare takt än vad som 

sker. Det som talar emot detta och som både informanter och reklamombudsmannen Elisabeth 

Trotzig påpekar är att det rättsliga förfarandet tar mycket längre tid än vad ett fällande beslut 

från Reklamombudsmannen gör, vilket skulle göra lagstiftning ineffektivt i jämförelse. 

Givetvis tar ett rättsligt förfarande längre tid, men om lagstiftning skapar ett mer aktivt etiskt 

ansvarstagande så kan det ändå få ett positivt utfall på marknadskommunikationen. Vad vi 

dock märkt tydligt under intervjuerna är en positiv inställning till att samtala om granskning 

och reglering av marknadskommunikation. Även om ingen av informanterna skulle se 

lagstiftning som en lösning så välkomnar de en diskussion. En första ansats till detta finns i 

och med Reklamombudsmannens verksamhet men okunskapen i branschen om dess existens 
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gör att en öppnare och mer proaktiv diskussion om etik i marknadsföring uppenbart skulle 

vara branschen till gagn.  

För att möjliggöra lagstiftning menar informanterna att en betydligt mer precis definition av 

vad god etik i marknadskommunikation innebär skulle behöva skapas. Flera informanter 

uttrycker detta som en direkt omöjlighet, vilket även många teoretiker framför. Detta till trots 

har våra informanter lätt att definiera vad dålig etik i marknadskommunikation är. I fall av 

vidare lagstiftning av etik i marknadskommunikation är det ju främst denna det skulle 

lagstiftas mot; den bristande etiken. Då den begreppsdefinitionen inte tycks vara lika svår att 

fastställa och det snarare är om just oetisk marknadskommunikation, än om god etisk 

marknadskommunikation eller sådan utan etiska anspråk, det skulle lagstiftas om kanske 

regleringen inte vore så hämmande som den beskrivs av informanterna. 	  

Något vi har reflekterat över under arbetets gång är hur det råder en allmän uppfattning i den 

kritik som riktas mot oetiska kampanjer att marknadskommunikatörer bör intressera sig för 

kommunikationens samhällseffekter. Genom att tillskriva konsumenten en väldigt aktiv roll, 

likt våra informanter gör, frånskriver sig kommunikatörerna delvis det ansvaret som 

allmänheten anser dem ha.  

 

Den 10 maj 2012 utförde vi vår sista intervju i vår studie av kommunikationsverksammas syn 

på etik i deras arbete. Uppsatsen ämnade undersöka synen på etik och ansvaret att verka för 

god etik hos några av de största reklam- och PR-byråerna samt marknadsavdelningarna i 

Sverige vilket har lett till ovan nämnda slutsatser. Vi finner våra resultat intressanta och 

menar att slutsatserna mycket väl kan ligga till grund för frågor som ytterligare forskning kan 

besvara. Vi föreslår en vidare forskning om vad reglering av etik i marknadskommunikation 

skulle innebära för kommunikationsbranschen samt fältobservationer om hur 

yrkesverksamma kommunikatörer efterlever sina etiska anspråk.  

 

Marknadskommunikationens omfattning i det offentliga rummet är enorm och att 

konsumenter ställer höga krav på kommunikation från företag är idag ett faktum. Detta ger 

kommunikatörerna ett stort etiskt ansvar och hur de själva ser på sitt ansvar är väsentligt för 

upprätthållandet av ett rättrådigt samhällsklimat. Den främsta insikt vi har nått under studien 

är att arbetet som marknadskommunikatör för våra informanter handlar om att agera utifrån 

sunt förnuft och en känsla för vad som är rätt men framförallt för vad som är fel sett till 

rådande samhällsnormer.  
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Appendix 
	  
Intervjuguide 
 
Intervjuerna anpassades efter vilken slags kommunikationsverksamhet informanterna 
representerade och vilka scenarion som kom upp under intervjuns förlopp. Nedan redovisas 
frågor som ställdes under alla intervjuer:  
 
Inledande beskrivning av uppsatsen och intervjustudien 
- Vår uppsats är en intervjustudie som handlar om synen på etik i reklam och PR-branschen. 
- Det är en C-uppsats som läggs fram på JMK i juni i ämnet Medie- och 
kommunikationsvetenskap.   
- Ditt namn och företag har anonymitet och kommer att fingeras – du är inte representant för 
ditt företag utan intervjuas i din yrkesroll 
- Intervjun kommer att spelas in 
- Det finns inga rätt och fel utan vad vi vill åt är så spontana svar som möjligt 
- Vi är här i forskande syfte och inte ett dömande 
- Vi kommer att intervjua 3, PR-representanter, 3 reklamrepresentanter och 2 representanter 
från marknadsavdelningar.  
 
Allmänna frågor  
Tid på nuvarande arbetsplats?  

Yrkesroll? Huvudsakligt ansvarsområde? 
Hur lång tid har du jobbat i branschen? 

 
Begreppsfrågor 
Hur definierar du bra marknadsföring? 
Hur definierar du dålig marknadsföring?  
 
Vad associerar du till god etik i marknadsföring? 
Vad associerar du till dålig etik i marknadsföring?  

 
Diskursiva frågor  
Funderar du över etik i din yrkesroll?  
 Hur? Varför?  
 
Har det uppstått en situation där du har känt dig tveksam till ett uppdrag/projekt av etiska 
skäl? 
 Varför? Tackade du/de nej? Varför? 
 
Har du som ansvarig i ett projekt mött motstånd från medarbetare i arbetet med ett 
uppdrag/projekt?  

Varför? 
 
 
Till kund: Hur sker/skedde valet av samarbetsbyråer?    
Till byrå: Hur väljer ni vilka kunder ni ska pitcha på?  

Har ni några kriterier i valet av kunder?  
 
Kan du utifrån dina egna erfarenheter beskriva relationen mellan byrå och kund? 

Var tycker du oftast att beslutsmakten i ett projekt ligger i praktiken? 
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Ponera att er kund/byrå framför ett förslag som ni ställer er mycket kritiska till att genomföra. 
Hur går ni tillväga då? 
 
Vad tycker du att ni som byrå/marknadsavdelning har för ansvar ur ett samhällsperspektiv? 
 
Hur viktigt skulle du säga att etiska ställningstaganden är i ditt arbete mot kunder?   
 
Känner du till ICC:s regler för marknadskommunikation?  

Hur känner du till dem? Använder du dig av dem i ditt arbete? Varför/varför inte? 
 

Var i produktionsledet vid skapandet av marknadsföring tycker du att ansvaret för att skapa 
god etisk marknadsföring ligger? (idéstadium, kreativ utformning, strategi osv) 

Hos vem? (Anlitade byråer/ansvariga kunder) 
 
Hur funderar du kring huruvida PR- och reklambyråer/stora företag har ansvar att verka för 
god etisk marknadsföring? 
 Hur? Varför? Om inte, vem/vilka har ansvar? 
 
Hur tycker du man ska hantera marknadsföring som inte lever upp till branschens regler? 
 Om RO, hur anser du att RO sköter sitt arbete? 
 
Avslutande frågor 
Till kund: Har ni olika marknadsprojekt på gång samtidigt? Med olika byråer? 
Till byrå: Hur många olika kunder jobbar du med parallellt? 
 
Har du något drömprojekt du skulle vilja arbeta med? 
 
	  
Icc Sweden - regler för reklam och marknadskommunikation 
Avdelning 1. Grundregler för reklam och marknadskommunikation 

 
Artikel 1 – Grundläggande principer 
Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får ej utformas på ett 
stötande sätt. 
 
Marknadskommunikation skall utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt 
ansvar. Den skall vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt uppfattas som 
god affärssed. 
 
Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen 
skadas. 
 
Artikel 2 – Goda seder 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som strider mot 
vad goda seder anses kräva i det aktuella landet och kulturen. 
 
Artikel 3 – Hederlighet 
Marknadskommunikation skall vara så utformad att konsumenternas förtroende inte missbrukas 
och så att deras brist på erfarenhet eller kunskap inte utnyttjas. 
 
Relevanta omständigheter som är ägnade att påverka konsumentens beslut skall kommuniceras 
på sådant sätt och vid sådan tidpunkt att denne kan beakta dem. 
 
Artikel 4 – Socialt ansvar 
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Marknadskommunikation skall respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får 
inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig 
till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning. 
 
Marknadskommunikation får inte utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja 
olycka eller lidande. 
 
Marknadskommunikation får inte vara ägnad att framkalla, eller ge intryck av att överse med, 
våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt 
från allmän synpunkt. 
 
Marknadskommunikation får inte vädja till övertro eller vidskepelse. 
 
Artikel 5 – Vederhäftighet 
Marknadskommunikation skall vara vederhäftig och får inte vilseleda. 
 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller 
indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda 
konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: 
• produktens väsentliga egenskaper, dvs. sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, 
exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstid- 
punkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller 
geografiska ursprunget; 
• produktens värde och det totala pris som faktiskt skall betalas; 
• leveranssätt, bytes- och returrätt, reparation och underhåll; 
• garantivillkor; 
• förekomsten av upphovsrätt och annan immaterialrätt som patent-, varumärkes-, mönster och 
firmarätt; 
• uppfyllande av standard; 
• offentlig utmärkelse eller godkännande, innehav av medaljer, priser, diplom och liknande; 
• den intäktsandel som tillfaller välgörande ändamål. 
 
Artikel 6 – Användning av tekniska/vetenskapliga data och termer 
Marknadskommunikation får inte: 
• missbruka tekniskt material, t.ex. forskningsresultat eller citat ur tekniska eller vetenskapliga 
publikationer; 
• presentera statistiska uppgifter så att ett påstående framstår som mer generellt giltigt än vad 
som är fallet; 
• använda vetenskapliga termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund, 
när sådan i själva verket saknas. 
 
Artikel 7 – Termerna ”gratis” och ”garanti” 
Termen ”gratis” liksom ”present”, ”gåva” m.fl. får endast användas: 
• när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller 
• när den enda motprestationen består i att konsumenten skall betala leveransomkostnader 
(porto m.m.), om uttaget för dessa inte överstiger säljarens ungefärliga självkostnad, eller 
• vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt 
eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. 
 
Marknadskommunikation får inte påstå eller ge intryck av att en garanti eller annan utfästelse av 
liknande slag ger konsumenten en rättslig förmån utöver vad som följer av lagen, om så inte är 
fallet. Samtliga garantivillkor, inklusive garantiutfärdarens namn och adress, skall vara lätt 
tillgängliga för konsumenten och alla inskränkningar i dennes rättigheter, där lagen tillåter 
sådana, skall anges klart och tydligt. 
 
Artikel 8 – Bevisning 
Riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till 
sakförhållanden skall kunna styrkas. Marknadsföraren skall ha dokumentationen tillgänglig och 
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utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för 
tillämpningen av dessa regler. 
 
Artikel 9 – Identifiering 
Marknadskommunikation skall vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och 
medium. Används ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material skall 
reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är. Se 
även artikel 10. 
 
Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga syfte. 
 
Marknadskommunikation får inte framställas som t.ex. en marknadsundersökning när syftet i 
själva verket är att sälja något. 
 
Artikel 10 – Identitet/sändarangivelse 
Identiteten hos den som svarar för en marknadskommunikation skall tydligt framgå. Detta gäller 
dock inte när kommunikationen enbart är till för att rikta uppmärksamheten på kommande 
aktiviteter (s.k. ”teasers”). 
 
Där så är lämpligt skall marknadskommunikationen innehålla kontaktinformation så att 
konsumenten lätt kan nå annonsören/marknadsföraren. 
 
Artikel 11 – Jämförelser 
Jämförelser skall vara så utformade att de inte är ägnade att vilseleda och skall vara förenliga 
med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i jämförelsen skall 
vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas. 
 
Artikel 12 – Misskreditering 
Marknadskommunikation får inte misskreditera någon person eller grupp, företag, organisation, 
näringsverksamhet, yrke eller produkt genom framställning som är ägnad att väcka förakt, löje 
eller liknande. 
 
Artikel 13 – Intyg och åberopanden 
Marknadskommunikation får innehålla eller åberopa intyg, rekommendationer eller 
förstärkande dokumentation (t.ex. tester) endast om de är äkta, relevanta och kan styrkas. 
Föråldrade eller av andra skäl inaktuella och därför vilseledande intyg, rekommendationer etc. 
får inte användas. 
 
Artikel 14 – Integritetsskydd 
Marknadskommunikation får inte utan att tillstånd i förväg inhämtats avbilda eller åberopa viss 
person, vare sig som privatperson eller i offentlig funktion; inte heller får utan sådant tillstånd 
någons egendom avbildas eller åberopas på ett sätt som är ägnat att ge intryck av en personlig 
rekommendation beträffande produkten eller verksamheten ifråga. 
 
Artikel 15 – Renommésnyltning 
Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller 
varukännetecken som tillhör annat företag, annan organisation eller institution. 
 
Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) som är 
förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken 
eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om utnyttjande, 
utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat genom kampanjer. 
 
Artikel 16 – Efterbildning 
Efterbildning av marknadskommunikation – t.ex. ifråga om komposition (layout), text, slogan, 
illustration, musik eller ljudeffekter – får inte ske på ett sätt som är ägnat att vilseleda eller 
framkalla förväxling. 
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Har en marknadsförare lanserat en särpräglad kampanj i ett eller flera länder, får andra inte 
efterbilda denna i de övriga länder där marknadsföraren kan vara verksam, så att denne 
därigenom hindras att inom rimlig tid utsträcka sin kampanj till dessa länder. 
 
Artikel 17 – Säkerhet och hälsa 
Marknadskommunikation får inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt 
försvarligt, innehålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande 
säkerhetsnormer eller hälsohänsyn åsidosatts. Bruksanvisningar skall innehålla erforderliga 
säkerhetsvarningar och när så behövs skall de inskränkningar i produktansvaret anges som 
gäller ifall lämnade instruktioner inte följts. Bildmaterial med barn skall visa dessa under 
vuxens tillsyn då en produkt eller aktivitet medför säkerhetsrisker. 
 
Information som medföljer produkten skall innehålla ändamålsenlig bruksanvisning och, när 
detta är påkallat, fullständiga instruktioner vad gäller hälso- och säkerhetsaspekter. Sådan hälso- och 
säkerhetsinformation skall vara tydlig och lämnas i text och/eller bild. 
 
Artikel 18 – Barn och ungdomar 
De regler som här följer gäller för marknadskommunikation som vänder sig till personer, vilka 
är underåriga enligt tillämplig nationell lagstiftning. 
 
Särskild aktsamhet skall iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som 
visar barn eller ungdomar. Sådan kommunikation får inte motverka positiva sociala beteenden, 
livsstilar och attityder. 
 
Produkter som är olämpliga för barn eller ungdomar får inte marknadsföras i media som riktar 
sig till dessa. Reklam till barn eller ungdomar får inte införas i media vars redaktionella innehåll 
är olämpligt för dem. Material som är olämpligt för barn skall klart markeras som sådant. 
 
Regler om skydd för barns personuppgifter finns i artikel 19. 
 
Oerfarenhet och godtrogenhet 
Marknadskommunikation får inte utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet eller 
deras bristande erfarenhet. Detta gäller särskilt i följande avseenden: 
1. När en produkts egenskaper och användning beskrivs eller förevisas får framställningen 
inte: 
a. underskatta den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att sätta 
samman, använda eller manövrera produkten; 
b. överdriva produktens verkliga storlek, värde, beskaffenhet, hållbarhet eller 
prestanda; 
c. utelämna information om de ytterligare köp av t.ex. extra tillbehör eller bestämda 
enheter/delar i en samling eller serie, som krävs för att uppnå ett illustrerat eller 
beskrivet resultat. 
2. Det är tillåtet att använda fantasiinslag vid kommunikation till såväl yngre som äldre barn, 
men det får inte göras så att det försvårar för dem att skilja mellan fantasi och verklighet. 
3. Marknadskommunikation som riktas till barn skall vara så utformad att dessa klart kan 
särskilja den som ett sådant meddelande. 
 
Säkerhet och trygghet 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att 
barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller 
moraliskt avseende. Marknadskommunikation får inte heller avbilda barn och ungdomar i 
riskfyllda situationer eller i aktiviteter som kan vara skadliga för dem själva eller andra. De får 
heller inte uppmuntras att delta i farliga aktiviteter eller att lägga sig till med riskabla beteenden. 
 
Sociala värderingar 
Marknadskommunikation får inte ge intrycket att själva innehavet eller användningen av en viss 
produkt ger ett barn eller en ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över jämnåriga 
eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder. 
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Marknadskommunikation får inte i strid med rådande sociala och kulturella värderingar 
undergräva föräldrars auktoritet eller ansvar och inte heller deras normer för omdöme och smak. 
Marknadskommunikation får inte innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att 
övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa produkter åt dem. 
 
Priser får inte presenteras så att barn och ungdomar kan få en felaktig uppfattning om 
produktens värde eller kostnaden för att skaffa den, t.ex. genom minimerande uttryck som 
”endast”. Marknadskommunikation får inte heller ge sken av att produkten ifråga utan vidare 
ryms inom varje hushållsbudget. 
 
Marknadskommunikation som inbjuder barn och ungdomar att ta kontakt med marknadsföraren 
skall uppmana dem att be om tillstånd från förälder eller annan ansvarig vuxen ifall detta är 
förknippat med någon kostnad, inbegripet den för kommunikation. 
För särskilda regler gällande marknadskommunikation riktad till barn via elektroniska media, se 
kapitel D, artikel D7. 
 
Artikel 19 – Skydd för personuppgifter 
Vid insamling av personuppgifter skall de särskilda, integritetsskyddande normer och regler 
som kan vara tillämpliga på förfarandet ifråga noga iakttas. 
 
Insamling av uppgifter 
Vid insamling av personuppgifter skall det säkerställas att berörda individer är medvetna om 
ändamålet med insamlingen och eventuell avsikt att utlämna uppgifterna till tredje part för 
användning i dennes marknadsföring. Om denna information inte kan ges vid insamlingen skall 
detta ske så snart som möjligt därefter. 
 
Användning av uppgifter 
Personuppgifter som samlas in i enlighet med dessa regler skall: 
• samlas in för specifika och legitima ändamål och får inte användas på sätt som är oförenligt 
med dessa ändamål; 
• vara adekvata, relevanta och inte mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till det 
ändamål för vilket de samlas in och/eller senare behandlas; 
• vara korrekta och hållas aktuella; 
• inte lagras längre än vad som krävs med hänsyn till det ändamål för vilket de samlades in 
eller senare behandlades. 
 
Säkerhet vid behandlingen 
Vid behandling av personuppgifter skall, med beaktande av informationens känslighet, adekvata 
säkerhetsrutiner tillämpas. Dessa skall vara sådana att obehörig tillgång till eller utlämnande av 
personuppgifterna förhindras. 
 
Personuppgifter får överföras till tredje part endast om det har säkerställts att denne tillämpar 
rutiner med minst samma säkerhetsnivå. 
 
Barns personuppgifter 
När personuppgifter samlas in från barn skall information lämnas till förälder/målsman om hur 
barnets integritet kan skyddas. 
 
Barn skall uppmanas att i förväg inhämta sin förälders/målsmans tillstånd att lämna uppgifter 
via elektroniska media och rimliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att sådant samtycke 
föreligger. 
 
Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att barnet skall kunna delta i den aktuella 
aktiviteten får samlas in. 
 
Uppgifter insamlade från barn får inte utnyttjas för marknadskommunikation till barnens 
föräldrar eller andra familjemedlemmar utan förälders/målsmans samtycke. 
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För särskilda regler om marknadskommunikation riktad till barn via elektroniska media, se 
kapitel D, artikel D7. 
 
Integritetspolicy 
De som samlar in personuppgifter i samband med marknadskommunikationsåtgärder skall ha en 
fastställd integritetspolicy. Denna skall hållas lätt tillgänglig för konsumenterna. Vid insamling 
eller behandling av personuppgifter skall det tydligt anges att sådan äger rum, oavsett om detta 
är uppenbart eller inte. 
 
I länder som saknar integritetsskyddande lagstiftning bör de principer som återfinns i ICC 
Privacy Toolkit antas och tillämpas. 
 
 
Konsumentens rättigheter 
Erforderliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att konsumenterna förstår och kan utöva 
följande rättigheter: 
• att bli strukna ur marknadsföringsregister, inbegripet möjligheten att anmäla sig till 
generella spärregister; 
• att begära att uppgifter om dem inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål; 
• att rätta felaktiga uppgifter som registrerats om dem. 
I de fall där konsumenten undanbett sig marknadskommunikation via ett visst medium skall 
detta respekteras, oavsett det skett genom anmälan till spärregister eller på annat sätt. Ytterligare 
regler om användningen av elektroniska media och konsumentens rättigheter finns i kapitel D 
om elektroniska media. 
 
Gränsöverskridande överföringar 
Särskild aktsamhet skall iakttas för att vidmakthålla konsumentens rättigheter då 
personuppgifter överförs från det land där de insamlats till ett annat. 
 
När behandling sker i ett annat land skall alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
adekvata säkerhetsrutiner tillämpas och att dessa reglers principer om personuppgiftsskydd 
iakttas. Det rekommenderas att man använder ICC:s standardkontrakt för avtal mellan 
registerhållaren och den som behandlar eller använder uppgifterna i ett annat land. 
 
Artikel 20 – Information om kostnaden för betalteletjänster m.m. 
När kostnaden för att få tillgång till ett meddelande eller en tjänst överstiger den normala taxan, 
t.ex. vid betalteletjänster, skall konsumenten upplysas om denna, uttryckt antingen som kostnad 
per minut eller som kostnad per anslutning/meddelande. Lämnas informationen online skall det 
ske på ett tydligt sätt innan konsumenten får tillgång till meddelandet eller tjänsten och så att 
rimlig tid ges för att koppla ifrån utan att debitering uppstår. 
 
I samband med betalteletjänster får konsumenten inte hållas i vänteläge oskäligt länge och 
debitering inte ske förrän denne har fått möjlighet att börja tillgodogöra sig ändamålet med 
anslutningen. 
 
Artikel 21 – Obeställda produkter och dolda kostnader 
Marknadskommunikation får inte användas i samband med negativ säljmetod, dvs. 
påsändning/överföring av obeställda produkter till personer, som genom krav, uppmaning eller 
påtryckning av annat slag pressas att erlägga betalning eller som ges intrycket att ha skyldighet 
att motta och betala produkten. 
 
I marknadskommunikation genom vilken en beställning (av t.ex. införanden i en publikation) 
kan göras skall tydligt och entydigt anges att ett utnyttjande av denna möjlighet medför 
betalningsskyldighet, om så är fallet. 
 
Marknadskommunikation som erbjuder beställning får inte utformas så att den kan förväxlas 
med faktura/räkning eller på annat sätt oriktigt ge intryck av att betalningsskyldighet föreligger. 
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Särskilda regler om obeställd e-postreklam finns i kapitel D, artikel D5. 
 
Artikel 22 – Miljömässigt uppträdande 
Marknadskommunikation får inte ge intryck av att godta eller uppmuntra åtgärder som står i 
strid med lag, utomrättsliga regler eller allmänt vedertagna normer för miljöansvarigt uppträdande. 
Marknadskommunikation skall utformas med beaktande av principerna i kapitel E om 
miljöpåståenden. 
 
 
Artikel 23 – Ansvar 
Ansvarsreglerna här gäller för alla former av marknadskommunikation. Ansvarsförhållandena 
regleras också särskilt för olika områden/media, se efterföljande kapitel. 
 
Ansvaret för att dessa regler iakttas åvilar den vars produkter marknadsförs genom 
marknadskommunikationen ifråga (annonsören/marknadsföraren), reklambyrån eller annan 
kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/leverantör. 
Annonsören/marknadsföraren har det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. 
Reklambyrån eller annan kommunikationsproducent skall utforma marknadskommunikationen 
med all rimlig omsorg och gå till väga så att annonsören/marknadsföraren ges möjlighet att 
fullgöra de skyldigheter som följer av dennes ansvar. 
 
Utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/leverantör som publicerar, sänder eller 
distribuerar marknadskommunikationen skall iaktta vederbörlig omsorg, såväl då beställningen 
accepteras som då spridning sker till allmänheten. 
 
Den som är anställd inom verksamhet av angivet slag och som medverkar vid planering, 
framställning, publicering eller spridning av marknadskommunikation, har en i förhållande till 
sin ställning avvägd skyldighet att tillse att reglerna följs och skall handla därefter. 
 
Ansvaret för att reglerna iakttas gäller marknadskommunikationen i dess helhet, dvs. dess 
innehåll såväl som dess form, däri inbegripet intyg och framställningar i ord och bild som härrör 
från annat håll. Att marknadskommunikationens innehåll eller form helt eller delvis hämtats 
från annat håll kan inte åberopas som ursäkt för att reglerna åsidosatts. 
 
Artikel 24 – Rättelse 
Att marknadskommunikation som strider mot reglerna föranleder den ansvarige att i efterhand 
lämna korrigerande uppgifter och/eller lämplig gottgörelse är i och för sig önskvärt, men medför 
inte att överträdelsen blir försvarlig. 
 
Artikel 25 – Implementering 
Dessa regler skall vederbörligen antas och införas nationellt och internationellt samt därefter 
sättas i praktisk tillämpning av de nationella eller andra självreglerande organ som inrättats för 
ändamålet. Reglerna skall också i lämpliga former tillämpas av alla berörda organisationer, 
företag och personer samt under alla stadier av marknadskommunikationsprocessen. 
 
Annonsörer/marknadsförare, reklambyråer och andra kommunikationsproducenter, utgivare, 
medieföretag och uppdragstagare/leverantörer skall ha kännedom om reglerna och deras 
innebörd, liksom om andra tillämpliga självreglerande normer för reklam och 
marknadskommunikation. De skall också hålla sig underrättade om de beslut och yttranden som 
avges av de självreglerande organen. 
 
Tolkning av reglerna kan begäras hos ICC Code Interpretation Panel. 
 
Artikel 26 – Upprätthållande av beslut 
Annonsör/marknadsförare, reklambyrå eller annan kommunikationsproducent, utgivare, 
medieföretag eller uppdragstagare/leverantör får inte medverka till publicering av reklam eller 
annan marknadskommunikation som behörigt självreglerande organ funnit strida mot dessa 
regler. 
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Berörda parter uppmanas att i sina avtal och andra överenskommelser rörande reklam och annan 
marknadskommunikation förbinda sig att iaktta tillämpliga självreglerande normer och att följa 
beslut och uttalanden från det aktuella självregleringsorganet.	  
	  


