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Skaparens dilemma 

En reklambyrå kan ses som ett forum för kommunikation där reklamproducenter möts 

och där olika gemensamma föreställningar formas. Synsättet grundar för studiens syfte, 

att med teoretisk bas i resonemang förda inom symbolinteraktionism och diskursetik, 

kartlägga och föra en diskussion om sociala objekt som tillsammans bygger uppfattnin-

gen om moral hos reklamproducenter. Empirin har samlats in främst via intervjuer 

och observation. Undersökningsansatsen kan sammanfattas som kvalitativ, deskriptiv, 

tolkningsinriktad och konstruktionistisk. 

I min analys visar jag hur meningsbärare relaterade till det sociala objektet moral steg för 

steg kan vävas fram ut det empiriska materialet. Jag visar hur moraluppfattningen mot 

kund och konsument, respektive internt inom byrå och bransch, kan ses som uppbyggd 

av olika underliggande meningsbärare. I den efterföljande resultatdiskussionen knyter 

jag sedan samman de sociala objekten etik, ekonomi och estetik. 

Vilka råd kan ges till utövare och bransch utifrån mina resultat? Jag menar att den som 

vill skapa en moralisk kompass för en reklambyrå kan ta hjälp och utgångspunkt i de 

modeller jag presenterat. Medarbetarna kommer att känna igen sig. Hålls diskussionen 

sedan levande på företaget kan både en företagsutveckling och en medarbetarutbildning 

ske parallellt. 

Studien är en doktorsavhandling i företagsekonomi vid Karlstads universitet och for-

skningsresultaten ger ett bidrag till i första hand delområdet företagsetik inom ämnet 

företagsekonomi.

Ekon lic Ylva Larsson är knuten till Centrum för tjänsteforskning - CTF vid Karlstads 

universitet.


