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Sammandrag 
 

Då konsumenter idag är mer benägna att påtala brister i reklam, är det av intresse för företaget 

bakom den aktuella reklamen att häva missnöjet samt att skapa en långsiktig lösning som 

förebygger att missnöje återkommer. Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur företag, 

med Top Toy som exempel, kan arbeta för att mildra och häva det missnöje som härrör från 

reklamkampanjer, samt hur företag kan arbeta för att lära sig av denna process. Detta 

undersöks genom en fallstudie av leksaksföretaget Top Toy, som under en fyraårsperiod 

mottog klagomål på sina könsstereotypa leksakskataloger och successivt arbetade för att nå en 

lösning som kunde eliminera missnöjet. För att uppfylla syftet genomfördes studier av 

sekundärdata samt en kvalitativ undersökning bestående av en ostrukturerad samt två semi-

strukturerade intervjuer; dels med en anställd hos Reklamombudsmannen, dels med 

ledningsassistenten på Top Toy. Resultatet påvisar en företagsprocess åsyftande att häva samt 

mildra kundmissnöjet, utifrån vilken Top Toy har lärt sig och skapat en långsiktig lösning i 

form av en könsneutral leksakskatalog. Slutsatsen av uppsatsen är att lärande utifrån 

kundmissnöje är möjligt och kan ha en positiv inverkan på företags verksamhet.  
 

Nyckelord: lärande, kundmissnöje, reklam, service recovery, Reklamombudsmannen, Top 

Toy  
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Ett varmt tack riktas till följande personer 
 

Mikael Gidhagen, handledare 

Vår alldeles egen handledare Micke, som med entusiastiska smileysignerade mail och något 

mindre entusiastiska frågor såsom “varför är detta intressant?”, för att inte nämna 

storfavoriten “so what?” lotsat oss genom den process som uppsatsskrivning innebär och haft 

tålamod med våra olika ämnesförslag.  
 

Elisabeth Trotzig, reklamombudsman 

Den mycket givande intervjun i slutet av april bidrog till att vi slutligen avgränsade oss till 

vårt specifika ämne samt även för den andra intervjun som hölls i slutet av uppsatsprocessen. 

Trotzigs kunskap har varit oss till mycket stor hjälp. Dessutom har vi henne att tacka för 

etablerandet av kontakten med det företag som utgör vår fallstudie.  
 

Louise Johansson, ledningsassistent på Top Toy 

Tog sig tiden att utförligt och beskrivande dela med sig av sin erfarenhet av fallet Top Toy. 

Tack även för den otvungna kontakt som löpande funnits ett mail bort genom hela 

uppsatsprocessen. Johansson har bland annat vändande svarat på mail och på eget initiativ 

delat med sig av bitar ur marknadsundersökningen, vilket varit till stor hjälp i vårt arbete. 

Vi vill även rikta en eloge till organisationen Top Toy, som så öppet låtit oss ta del av den 

transparenta versionen av historien om vad som ledde fram till de nya leksakskatalogerna. 

Utan det hade uppsatsens fallbeskrivning inte varit möjlig. 
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1. Introduktion 
Julen 2012 är tidpunkten då en hel nation höjer på ögonbrynen. I sökandet efter 

julklappsinspiration till de små, öppnar svensken leksakskoncernen Top Toys julkatalog för 

att mötas av något helt oväntat. Till skillnad från sin vanliga utformning, gestaltar katalogens 

glansiga sidor pojkar lekandes med dockor, flickor siktandes med leksaksgevär och barn av 

båda kön i gemensam lek runt en leksaksspis (Sveriges Television, 2013). Häpnaden spred sig 

som en löpeld från leksaksletande konsumenter ut i sociala media och nyhetsartiklar. Gammal 

som ung diskuterade det fenomen som kom att bli en milstolpe i den svenska 

leksaksbranschens historia. Diskussionen antog många former och ståndpunkter; medan 

somliga ställde sig frågande till katalogernas nya utformning, var en övervägande majoritet 

positivt inställd (Metro, 2012). 
 

Från Top Toys sida var detta ett förväntat utfall. Den förändring som tillsynes skett över en 

natt var egentligen resultatet av en lång och krokig väg som tog sin början redan under slutet 

av 2008. Som respons på 2008 års leksakskatalog uppkom spritt allmänt missnöje, och en 

skolklass i årskurs sex reagerade genom att anmäla innehållet till Reklamombudsmannen 

(RO) för könsdiskriminerande innehåll (RO, 2009; Sydsvenskan, 2009). Klassen menade att 

katalogen gestaltade otidsenliga könsstereotyper genom att bland annat låta bara pojkar klä ut 

sig i superhjältedräkter och flickor endast utklädda till prinsessor. Vidare påtalades en tendens 

till att flickor lekte med “söta” leksaker, medan pojkar gestaltades med “tuffare” leksaker. 

(RO, 2009) Med denna anmälan som startskott följde sedan en lång period av ömsom 

klagomål från kund, ömsom försök till en lösning ifrån företagets sida. Leksakskatalogen, 

som julen 2012 trillade ner i brevlådorna hos konsumenterna, är resultatet av det 

händelseförlopp som tog sin start 2008 och är ett i allra högsta grad medvetet agerande från 

företagets sida. 
 

Svenska konsumenter är idag mycket benägna att delge företag sina åsikter om deras reklam 

vilket i många fall leder till att anmälningar lämnas in till RO som i sin tur prövar saken 

(Trotzig, 2014). I de fall där reklaminnehållet inte anses ligga i linje med de regelverk som 

RO bedömer utifrån, är dessa besluten endast rådgivande och företaget väljer själv huruvida 

man ska rätta sig efter utlåtandet eller ej (RO, 2014). Då reklamkampanjer och de allmänna 

åsikterna om dessa idag sprider sig till allt större grupper av människor, med allt högre 

hastighet än tidigare, är det av största vikt för företag att ta kritiken på allvar och agera. För 
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företags framgång är det därmed av stor vikt att vara medveten om hur en reklamkampanj tas 

emot genom att inhämta och tolka information från marknaden och från sina kunder. 
 

När kundmissnöje uppstår som resultat av brist i en av företag tillhandahållen tjänst, omfattas 

många av de processer som inbegrips i teoribegreppet service recovery. Den gemensamma 

nämnaren för dessa processer är att samtliga eftersträvar att häva kundens missnöje och vända 

det till något positivt (Bell & Zemke, 1990). Kunder som klagar på reklam kan liknas vid 

kunder som är missnöjda med en tjänst, vilket är anledningen till att företag också bör lära sig 

hur man på bästa sätt bemöter missnöje härrörande från reklam. Normalt sett grundar sig 

alltså service recovery på tjänsteutövning, men baserat på ovanstående vore det intressant att 

studera hur företag agerar – och vad dessa ageranden resulterar i – ur ett service recovery-

perspektiv när orsaken till missnöjet är reklam. Frågeställningen relevant för denna uppsats 

lyder således: 
 

Hur kan ett företag arbeta för att mildra och häva samt lära sig av det händelseförlopp som 

följer av kundmissnöje orsakat reklam? 
 

Genom en fallstudie av det interna och externa händelseförlopp som följde av kundernas 

missnöje rörande Top Toys tidigare leksakskataloger, är syftet med denna uppsats är att 

redogöra för hur företag med Top Toy som exempel kan arbeta för att mildra och häva det 

missnöje som härrör från reklamkampanjer, samt hur företag kan arbeta för att lära sig av 

denna process.   
 

Trots att service recovery är ett ämne som utforskats sedan slutet av 1980-talet (se bland annat 

Bell & Zemke, 1987), har det fram tills idag inte gjorts några studier som undersöker om de 

begrepp som teorin inbegriper, kan användas för att beskriva de händelseförlopp som följer av 

kundmissnöje orsakat av reklambudskap. 
 

 

  



	   7 

2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt redogörs för service recovery, vilken är relevant vid genomförandet av den 

aktuella fallstudien. Inledningsvis sker presentation av hur forskningsutvecklingen har sett ut, 

vilket leder fram till de delprocesser av teorin som är adekvata för denna studie. I slutet av 

avsnittet redogörs för lärande organisationer, då sådana har en tydlig koppling till 

delprocesserna. 
 

2.1 Service recovery 

Begreppet service recovery åsyftar det mönster av specifika åtgärder som ett företag tar till 

som respons på en missnöjesyttring från en kund rörande en tjänst. Detta gäller oavsett om 

missnöjet härrör från tjänstens process eller slutprodukt. (Bell & Zemke, 1990) Syftet med 

aktiviteterna är att, genom interaktion med kunden, vända missnöje till antingen förväntad 

tillfredsställelse eller – ännu hellre – en tillfredsställelse över förväntan (Grönroos, 1988) och 

på så sätt bibehålla goda och långvariga kundrelationer.  
 

Tidigare forskning har kartlagt de olika steg som följer av en service recovery-process. Bell 

och Zemke (1987; 1990) var bland de första och deras definition av service recovery är en av 

de som citerats i störst utsträckning (se ovan). De menar att fem processer är nödvändiga vid 

service recovery: att be om ursäkt, omedelbar återställning, uppvisande av empati, symbolisk 

gottgörelse genom erbjudande av kompensation samt uppföljning av vad som skett, vilka 

kunde exemplifieras med ett antal utvalda exempel (Bell & Zemke, 1987). 
 

Forskningen kring service recovery begränsas under de kommande åren till modeller som 

efterliknar Bell och Zemkes (1987; 1990), vilka samtliga avslutas med ett steg rörande hur 

den missnöjda kunden ska kompenseras. När Tax och Brown (1998) publicerar sin artikel om 

service recovery, tillför deras egenformulerade modell ett alldeles nytt steg till den tidigare 

forskningen. Baserat på upptäckter såsom bland annat att många kunder är missnöjda med de 

kompensationslösningar som företag erbjudit samt att kunders negativa känslor gentemot 

företaget ökar på grund av dessa, formulerade författarna det sista steget Integrering av data 

och förbättring av övergripande tjänst. I stora drag innebär steget att information från 

skeendet skall användas för att utveckla och förbättra den tjänst som inte levde upp till 

förväntningarna. (Tax & Brown, 1998) Detta steg medför att inte bara att den upprörda 

kunden tillfredsställs, utan också att risken att andra kunder i ett senare skede blir besvikna av 
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samma orsak minskar (Johansson et al., 2005). Genom att identifiera var felet uppstår och 

utifrån den informationen omforma den aktuella tjänsteprocessen, skapas möjligheten att 

utveckla den tillhandahållna tjänsten (Tax & Brown, 1998). Inrättandet av detta steg påvisar 

att service recovery inte behöver vara en kortsiktig, lösningsorienterad metod, utan kan sträva 

efter mer långsiktiga resultat. 
 

2.1.1 Fyra delprocesser inom service recovery 

Då service recovery åsyftar tjänster specifikt, resulterar det i att många studier inom ämnet 

inte kan appliceras på reklam på grund av de skilda egenskaper som karaktäriserar 

konsumtion av tjänster respektive konsumtion av reklam (se exempelvis Bell & Zemke, 1987; 

Tax & Brown, 1998). Det ramverk som Johansson et al. (2005) presenterar är emellertid mer 

generellt och går inte in på tjänstespecifika egenskaper, varför det med fördel kan användas i 

reklamsammanhang och således ligger till grund för denna studies teoretiska ramverk. Nedan 

följer de delprocesser som Johansson et al. (2005) utformat, vilka samtliga ingår i service 

recovery. Modellen omfattar även Tax och Browns (1998) långsiktiga perspektiv och 

redogörs för mer utförligt nedan. 
 

Informationsinhämtning 

Den första delprocessen beskriver hur företaget hämtar information från de externa parter där 

missnöje uppkommit på grund av att en tjänst inte har uppnått önskvärt eller förväntat utfall. 

Steget ger även information rörande var i tjänsten bristen uppstått. Det kan handla om själva 

utformningen av tjänsten eller hur den distribueras och både interna (anställda) och externa 

(kunder) parter omfattas, såväl som olika informationssystem. 
 

Informationsbearbetning 

Informationsbearbetningen syftar till att söka efter orsaker till varför och hur tjänsteutförandet 

gick fel, med fokus på produktion samt distribution av tjänsten. Informationen analyseras 

genom att göra implicit information explicit, eller med andra ord att tydliggöra underförstådd 

eller outtalad information. Informationsbearbetningen löper parallellt med 

informationsinhämtningen och baseras på företagets tidigare erfarenheter och kunskap kring 

händelser liknande det aktuella fallet. Förklaring till vad som orsakade bristen i tjänsten kan 

påfinnas både internt – inom de av företagets processer som utgör tjänsten – såväl som 

externt, då i form av hur kunden uppfattade den konsumerade tjänsten. 
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Lösningsskapande 

Det finns två olika kategorier av lösningar att tillämpa när orsaken till tjänstens misslyckande 

identifierats. Den första kategorin fokuserar på kortsiktighet, där företaget försöker reparera 

den skadade relation genom exempelvis kompensation. Den andra är mer långsiktig och går ut 

på att problemet hanteras, med fokus på lösningar som minskar risken för att bristen i tjänsten 

ska upprepas. Denna process består av att rutiner skapas, med fokus på utveckling av tjänsten. 
 

Lösningsdistribution 

Under denna process distribueras lösningen ut till den missnöjda kunden, samtidigt som 

interna åtgärder implementeras för att minska risken för att bristen ska återupprepas. En viktig 

komponent inom denna process är den faktiska tiden som hinner passera från det att 

misslyckandet av tjänsten inträffat, den efterföljande informationsinhämtningen ägt rum och 

avslutningsvis till dess att leveransen av lösningen genomförts. 
 

Sammanfattning av Johansson et als. (2005) modell 

Genom att fullfölja de fyra stegen, har den uppkomna situationen bidragit med nyförvärvad 

kunskap för företaget ifråga: genom informationsinhämtning identifierar företaget vem som 

upplever otillfredsställelse och parallellt med denna process, sker bearbetning av 

informationen, vilken medför förståelse för hur och varför tjänsten brister. I och med 

lösningsskapandet, uppkommer ett vägskäl, där företaget kan välja att antingen vara nöjda 

med sin insats och enkom lösa problemet. De kan också välja att, baserat på tillgänglig 

information, skapa en mer långsiktig lösning som strävar efter att undvika att en liknande 

situation uppstår igen. Slutligen sker lösningsdistribution, som även den innebär lärande då 

lösningens innebörd kanaliseras ut i organisationen till berörda parter, vilka lär sig om 

innebörden av lösningen. 
 

Gemensamt för samtliga delprocesser är att varje enskilt steg genererar kunskap från vilka 

lärdomar kan dras, och utgör del av ett förlopp som till sin helhet främjar lärande. Inom 

service recovery finns en falang som behandlar lärande mer specifikt; så kallade lärande 

organisationer. Till skillnad ifrån Johansson et als. (2005) modell – som förhåller sig något 

mer generell – går lärande organisationer in på mer specifika tillvägagångssätt, vilka kan 

appliceras på reklam. Dessa tillvägagångssätt medför att kunskap genereras vilken kan 

användas i lärande syfte. I nedanstående stycke redogörs således för lärande organisationer, 

med syfte att komplettera den ovan beskriva generella bilden. 
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2.1.2 Lärande organisationer inom service recovery 

Med syfte att tillföra mer konkreta tillvägagångssätt för effektiv service recovery, presenteras 

nedan ytterligare ett begrepp: lärande organisationer. Dessa har utvecklade strategier för hur 

service recovery ska tillämpas vid uppkomsten av fel i tjänsteutövning. 
 

Syftet med lärande organisationer 

Inom service recovery definieras en lärande organisation som en verksamhet som har 

upprättat en proaktivt utformad strategi med syfte att minska det missnöje som härrör ifrån 

tjänstebrister (Khanh & Kandampully, 2004), inte minst då detta förebygger extra kostnader 

och dåligt rykte samtidigt som det förhöjer konsumenternas uppfattade värde. Speciellt det 

senare är av intresse, då detta menas utgöra nyckeln till långsiktig lönsamhet, i synnerhet på 

marknader med hög konkurrens. (McCollough et al., 2000) En lärande profil menas vidare 

leda till en förbättrad förmåga till skapande, förärv och överföring av kunskap samt även ökad 

förmåga att spegla nya kunskaper och insikter (Garvin, 1993). Då det är praktiskt taget 

omöjligt att undvika uppkomsten av tjänstebrister, strävar företag efter att i största möjliga 

mån vända sådana situationer till något positivt (Khanh & Kandampully, 2004). 
 

Lärande service recovery-strategier 

Organisationer blir lärande genom upprättande av olika inlärningsprocesser med mål att skapa 

en hållbar och således även långsiktig konkurrensfördel (Khanh & Kandampully, 2004). 

Varje process som ingår i strategin styrs av ett väl utformat och medvetet system, vilket 

företag förlitar sig på för att leverera värden som skiljer dem från konkurrenter (Kaplan & 

Norton, 2000). Detta system bör utgå ifrån information som inhämtas med hjälp av tre olika 

metoder, nämligen diagnostisering av problem via vetenskaplig metoder, beslutsfattande 

grundat på konkreta data samt användande av statistiska verktyg för att organisera data. Med 

andra ord ska verkliga data ligga till grund för verksamheten, snarare än antaganden. (Garvin, 

1993) 
 

Verksamheter som antar en service recovery-strategi med mål att lära, får möjlighet att 

analysera de ursprungliga orsakerna till uppkomna reaktioner på den tillhandahållna tjänsten 

(Berry & Parasuraman, 1997). Detta medför en för företag mer marknadsinriktad och 

kundfokuserad profil, vilken bidrar till kontinuerligt skapande av värde för kunden samt 

särskiljande från konkurrenterna (Day, 1994). 
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Sammanfattning av lärande organisationer 

Syftet med lärande organisationer är att anamma ett långsiktigt perspektiv genom att upprätta 

en strategi för ändamålet. Detta förebygger uppkomsten av dåligt rykte och extra kostnader 

samt tillför kundvärden, vilket sammantaget utgör konkurrensfördelar. Strategierna ska 

grunda sig på faktiska data snarare än godtyckliga uppfattningar. 
 

Sammanfattningsvis tillför teorier om lärande organisationer en mer konkret bild av vilka 

metoder företag kan nyttja för att utöva effektiv service recovery, till det ramverk på vilket 

resultatet så småningom kommer att appliceras. Detta beskrivs i senare avsnitt. 
 

2.2 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Den andra delen av denna uppsats har behandlat de teorier som är relevanta för studien och 

som utgör det ramverk utifrån vilket Top Toys händelseförlopp undersöks. I fallet Top Toy 

identifieras de fyra delprocesser som ingår i Johansson et als. (2005) modell och som 

karaktäriserar lärande organisationer. De begrepp som kommer att användas är 

informationsinhämtning, vilket kommer att påvisa vilka parter som uppmärksammar Top Toy 

på att brister i leksakskatalogerna förekommer och vari dessa består; informationsbearbetning, 

som kommer att belysa hur och varför bristen uppstår och om bristen uppkommit under 

interna eller externa processer; lösningsskapande, där information angående skapande av kort- 

och långsiktiga lösningar presenteras samt tillkomst av nya rutiner undersöks; 

lösningsdistribution, som närmare redogör för de interna processer som lösningen gett upphov 

till, såväl som för den tid som passerat. Avslutningsvis betraktas Top Toys händelseförlopp 

och tillvägagångssätt som brukats ur ett lärande perspektiv där fokus ligger på Top Toys 

förhållningssätt till kunskap; hur skapande, förärv och överföring av kunskap sker. Vidare 

studeras graden av beslutsfattande baserat på faktisk information snarare än antaganden samt 

hur företaget förhåller sig till kunder och konkurrenter.  
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3. Metod 
Undersökningsdesignen på denna uppsats är en fallstudie av ett enskilt företag – närmare 

bestämt av Top Toy – och bygger på det enskilda fenomen som händelseförloppet som ledde 

fram till den könsneutrala leksakskatalogen utgör. En fallstudie möjliggör skapande av djup 

förståelse för ett specifikt fenomen, vilket är önskvärt i sammanhanget (Saunders et al., 2009). 

Val av företag motiveras av att Top Toy var bland de första som skapade en könsneutral 

leksakskatalog och dessutom utgjorde det företag vars publicering fått störst uppmärksamhet. 

Detta medförde att källor utöver företaget själv fanns, såsom media samt RO, vilket är 

önskvärt, då fallstudier bör baseras på flera olika källor som kompletterar varandra och 

används parallellt (Saunders et al., 2009).  
 

Valet att göra en fallstudie på givet företag ledde till att undersökningen kom att bli av 

kvalitativ art. Detta är lämpligt i sammanhanget med tanke på syftet som ämnar undersöka 

hur företag, med Top Toy som exempel, kan arbeta för att mildra och häva samt lära sig av 

det händelseförlopp som följer av kundmissnöje orsakat reklam; en utforskande ansats. Detta 

krävde djupgående information om det specifika området och genereras därmed bäst genom 

en kvalitativ metod, vilken möjliggör just djupare förståelse (Saunders et al., 2009) Som 

grund för denna studie ligger två typer av information, nämligen primär- och sekundärdata.  
 

3.1 Intervjuer 

Studiens primärdata består av tre intervjuer; två intervjuer med reklamombudsmannen 

Elizabeth Trotzig och en med Top Toys ledningsassistent Louise Johansson. Syftet med dessa 

intervjuer var att tillföra information till det specifika fall som utgör fallstudien. 

Informationen förbättrar vidare möjligheterna att relatera befintlig teori till Top Toys process.  
 

Ostrukturerad intervju 

Den första intervjun med Elisabeth Trotzig var av ostrukturerad form, då syftet med den var 

att få större insikt i det breda ämnet provokativ reklam. Ostrukturerade intervjuer medför 

möjlighet till djupdykning inom ett generellt ämne som är av intresse (Saunders et al., 2009). I 

detta fall var det generella ämnet provokativ reklam, vilket det sedan tidigare fanns ett 

intresse för; i synnerhet för könsneutrala leksakkataloger. Inga frågor hade formulerats utan 

endast ett syfte med vad intervjun skulle leda till fanns i åtanke, varför Trotzig gavs utrymme 

att tala relativt fritt om aspekter kopplade till provokativ reklam (Saunders et al., 2009). 
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Semi-strukturerade intervjuer 

Den andra intervjun med Trotzig samt intervjun med Johansson var av semi-strukturerad art 

där övergripande och öppna frågor hade förberetts utifrån ett tydligt syfte. Att intervjuerna 

antog just denna form motiveras av respondenternas stora kännedom inom ämnet; både 

Trotzig som reklamombudsman och Johansson som ledningsassistent på Top Toy är väl 

insatta i det händelseförlopp som ägt rum. Utifrån en förutbestämd mall antogs de två kunna 

redogöra för händelseförloppet bäst med hjälp av egna ord, vilket endast möjliggörs genom 

semi-strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009). Dessutom gäller att intervjuformen inte 

fordrar att en förutbestämd ordning av frågorna följs, vilket var lämpligt då besvarande av 

många frågor skedde i samband med andra ämnen, vilket ledde till att somliga planerade 

frågor aldrig behövde ställas. (Saunders et al., 2009) 
 

Baserat på syftet utformades frågor för att på ett så effektivt sätt som möjligt generera 

information med fokus på aktiviteter som ligger i linje med service recovery. Det första temat 

Allmänt som är av intresse för sammanhanget, ämnade generera generell information kring 

Top Toys verksamhet med syfte att bidra till helhetsbilden. När detta var tillgodosett, följde 

frågor baserade på det teoretiska ramverket, där den första var informationsinhämtning, som 

är det första temat hämtat från det teoretiska ramverket. Denna frågekategori syftade till att ge 

svar på hur Top Toy insåg att missnöje förekom samt utifrån vilka källor missnöjet utgick, 

åtföljt av informationsbearbetning, ett tema som eftersträvade att undersöka hur och varför 

tjänsteutövandet misslyckades samt ge svar på om interna eller externa processer orsakade 

missnöje. Det tredje temat lösningsskapande rörde frågor kopplade till hur problem hanteras 

med fokus på lösningar som minskar risk för upprepning av den misslyckade tjänsten. Det var 

därmed av intresse att i detta avsnitt utröna vilka processer som ledde fram till lösningarna 

och i enlighet med den sista delprocessen, var det sista temat lösningsdistribution, där 

frågorna ämnade klargöra om Top Toy dragit lärdomar av sina erfarenheter, eventuellt 

förändrat sin verksamhet samt hur detta i så fall kommunicerades och implementerades 

internt. Avslutningsvis undersöktes begreppet lärande, denna sista teoridel, där svar 

eftersträvades rörande hur de lärande processerna inom företaget såg ut.  
 

3.1.1 Bakgrund till intervjun med Elizabeth Trotzig, reklamombudsman 

Intervju med reklamombudsman Elizabeth Trotzig genomfördes vid två tillfällen. Den första 

ägde rum på Trotzigs kontor på Jungfrugatan i Stockholm den 16 april och varade i drygt en 
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timme. Materialet spelades inte in då intervjun inte ligger till grund för studien i sig, utan 

istället verkade inspirerande samt gav en tydligare helhetsbild av det problemområde som 

skulle komma att undersökas. Den andra intervjun med Elizabeth Trotzig skedde över telefon 

den 16 maj och syftade till att söka kompletterande information rörande relationen mellan 

Top Toy och RO. Intervjun föregicks av en kort mailkorrespondens där Trotzig efterfrågade 

frågorna som skulle besvaras, vilka hon fick kvällen innan. Hela intervjun transkriberades. 
 

Trotzig anses vara en mycket pålitlig källa, då hon agerat reklamombudsman vid 

organisationen med samma namn sedan dess grundade i mars år 2009 (RO, 2014). Hon är väl 

insatt i för tillfället aktuella frågor och trender inom reklam, vilket motiverade varför hon 

rådfrågades om infallsvinklar på provokativ reklam och könsneutrala leksakskataloger. Vad 

beträffar den andra intervjun, är Trotzig väl införstådd med Top Toy-fallet, då hon 2012 

bistod företaget med utbildning gällande hur reklam undviker att befästa könsroller (Trotzig, 

2014; Johansson, 2014), vilket medfört att hon varit i kontakt med företaget vid flertalet 

tillfällen. Vidare är hon del av den organisation som utfärdar uttalanden rörande reklam. 
 

3.1.2 Bakgrund till intervjun med Louise Johansson, ledningsassistent på Top Toy 

Louise Johansson intervjuades under eftermiddagen den 15 maj med syfte att ge en djupare 

inblick i det interna händelseförloppet som föregick Top Toys lansering av den könsneutrala 

leksakskatalogen. Dagen innan intervjun skedde mailkorrespondens där Johansson bland 

annat undrade om uppsatsen fokuserade på det enskilda fallet eller om hennes intervju skulle 

ingå bland ett större antal företag. Tillsammans med svar på den frågan och utifrån 

information om att hon och RO tillsammans utgjorde primärkällor, inleddes intervjun med att 

Johansson fick beskriva sin roll på företaget. Med utgångspunkt i anmälan 2008 återgav hon 

sin version av händelseförloppet. Intervjun transkriberades. Som komplement till intervjun, 

mailade Johansson över ett dokument i vilket information som bland annat legat till grund för 

beslutet rörande införandet av den könsneutrala leksakskatalogen på den svenska marknaden 

sammanställts. I denna uppsats utgör dokumentet endast källa på siffror ifrån 

marknadsundersökningen. För att ta del av detta, hänvisas till bilaga 1. 
 

Då djupare information kring Top Toys händelseförlopp eftersöks, anses Johansson vara en 

mycket pålitlig källa då hon hade en central roll i Top Toys händelseförlopp. Hon har arbetat 

på företaget sedan 2007 och när hon kopplades in på detta fall 2012, såg hon till att ordentligt 

sätta sig in i tidigare skeenden. Då hon vanligtvis arbetar med personalfrågor och har kontakt 
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med samtliga avdelningar, anses hon ha en bred kunskap kring företaget till sin helhet. Hon 

anses ha god insikt i kundrelationerna, då hon under 2012 arbetade med klagomål och därmed 

kundfrågor. Det är också Louise Johansson som hållit kontakt med RO under samarbetet 

mellan organisationerna. (Johansson, 2014)  
 

3.2 Dokumentär sekundärdata 

Samtliga sekundärdata som används i denna studie klassas som kvalitativ dokumentär 

sekundärdata och består av nyhetsartiklar, RO:s databas, RO:s respektive Top Toys hemsidor 

samt även icke-skriftligt material, såsom ljudinspelningen ifrån Sveriges Radio (2011) 

(Saunders et al., 2009). Sekundärdata används med fördel inom studier som granskar enskilda 

företag genom fallstudier och kompletteras vanligen av primärdata; i detta fall av intervjuer. 

(Saunders et al., 2009:) Genom den enkelhet som inhämtningsprocessen innebär, möjliggör 

sekundärdata att mer tid kan läggas på analys och tolkning (Saunders et al., 2009).  
 

Fakta i de för studien aktuella nyhetsartiklarna har kontrollerats genom jämförelse med andra 

artiklar samt genom jämförelse med information som uppgivits av intervjupersonerna, då 

dessa i många fall utgör primärkälla till nyhetsartiklarna. Vidare gäller att samtliga 

nyhetsartiklar som refereras till i denna studie publicerats av erkända medieinstanser, vars 

stadiga etablering och publika tillgänglighet medför en mer öppen och offentlig granskning av 

data (Saunders et al., 2009), vilket ytterligare intygar dess tillförlitlighet.  
 

De sekundärdata som ligger till grund för denna studie har granskats utifrån sin kontext. Detta 

då risk att det syfte för varför de producerades kan vara ett annat än det som gäller för en 

uppsats, vilket medför att sekundärdata kan bli felaktiga i uppsatsens sammanhang kan 

förekomma (Saunders et al., 2009). Då de nyhetsartiklar som brukats baseras på syften som 

ligger i linje med denna studies – att redogöra för Top Toys händelseförlopp med stöd av 

bland andra företagsanställda samt RO – har denna risk eliminerats. Vidare gäller att 

information enbart hämtats från källor som redogör för sammanhang som överensstämmer 

med det händelseförlopp som undersöks (Saunders et al., 2009).  
 

En annan risk med sekundärdata är att informationen är daterad (Saunders et al., 2009) vilket 

emellertid spelar mindre roll för denna studie, då den redogör för ett förgånget 

händelseförlopp. Aspekten kom dock att vara relevant för den källa från 2009 som anger hur 

stor Top Toys marknadsandel är i Sverige (Fairtrade), vilken endast är relevant som 
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bakgrundsinformation och för att påvisa för läsaren att Top Toy är det enskilt största företaget 

på den svenska marknaden. På grund av avsaknad av direkt koppling till syftet, ansågs inte 

åldern på källan vara avgörande.  
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4. Vägen till Top Toys nya leksakskatalog 
I detta avsnitt redogörs för Top Toys händelseförlopp, vilket tar vid i och med att den första 

anmälan till RO lämnas in 2008 och som avrundas med lansering av den könsneutrala 

leksakskatalogen i slutet av 2012. Inledningsvis redogörs för företaget ifråga, Top Toy, åtföljt 

av en presentation av RO, då organisationen haft en central roll i händelseförloppet. 
 

4.1 Top Toy 

Top Toy är en dansk leksakskoncern i vilken butikskedjorna BR Leksaker samt den nordiska 

delen av Toys”R”Us ingår. (Top Toy, 2014) I denna studie görs ingen skillnad på de två 

varumärkena, då det inte har någon betydelse i sammanhanget. I dagsläget är företaget aktivt 

på de sex marknaderna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Tyskland (Top Toy, 

2014b) och vänder sig till målgruppen familjer med deras barn i åldrarna 0-12 år (Johansson, 

2014). Företaget grundades 1963, då BR Leksaker etableras, men antog sitt nuvarande namn 

Top Toy först 1990, då den faktiska koncernen bildades. Skälet var att verksamheten vuxit så 

pass mycket att man önskade upprätta en gemensam funktion för att kunna samordna alla 

företagsaktiviteter. (Top Toy, 2014c) I Sverige är Top Toy den största aktören i 

leksakbranschen med en marknadsandel som 2009 uppskattades till 33 procent (Fair Trade 

Center, 2009), och 81 butiker vilka omsatte 1,4 miljarder svenska kronor under 2012/2013 

(Top Toy, 2014d; Top Toy, 2013). Top Toy saknar svenskt kontor, varför den svenska 

avdelningen, med Louise Johansson, sitter på huvudkontoret i Danmark. Således utgår även 

den svenska avdelningens arbete ifrån dansk mark, i likhet med övrig kärnverksamhet (Top 

Toy, 2014). 
 

4.2 Reklamombudsmannen (RO) 

RO instiftades 2009 på initiativ av Sveriges Annonsörer och Svenskt Näringsliv med syfte att 

agera självreglerande organ gentemot initiativtagarna. Organisationen tog över det ansvar som 

tidigare låg på Marknadsetiska Rådet och Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande 

reklam, som under februari samma år lades ned (RO, 2009b). Organisationen finansieras av 

sina medlemmar, vilka man benämner finansiärer, som årligen bidrar med en avgift till 

verksamheten. I utbyte mot detta, ges varje finansiär möjlighet att ta del av kostnadsfri 

utbildning rörande årliga uppdateringar av marknadsföringsetiska frågor. Syftet med 

organisationen är att verka för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadsföring som riktas 

till den svenska marknaden. RO agerar på mottagna anmälningar såväl som på eget initiativ 
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gällande marknadsföring. International Chamber of Commerce, eller Internationella 

Handelskammaren, tillhandahåller ett regelverk som går under namnet Internationella 

Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, utifrån vilka 

anmälningarna prövas. Dessa refereras till som ICC:s regelverk. (RO, 2014) I de fall där 

uttalanden indikerar att reklaminnehållet inte ligger i linje med ICC, är dessa endast 

rådgivande och det är upp till företaget ifråga om de väljer att ta hänsyn till beslutet eller inte. 

ICC:s regelverk utgör vägledning om hur marknadsföring bör utformas på ett globalt plan och 

har sedan 1937, då ICC Code on Advertising Practice gavs ut för första gången, varit en 

ledande normgivare. Syftet är att upprätthålla förtroende hos konsumenter genom att 

säkerställa att reklam är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande inslag. (ICC, 2014) 
 

4.3 Händelseförloppet 

Nedan återges det händelseförlopp som lett fram till publiceringen av Top Toys könsneutrala 

leksakskatalog. Ordningen är kronologisk och återges efter vilket år aktuellt skeende ägt rum. 
 

4.3.1 December 2008-augusti 2009: den första anmälan och RO:s uttalande 

Det som inleder det händelseförlopp som så småningom mynnar ut i att Top Toys 

leksakskatalog omformas till mer könsneutral, är den anmälan som i december 2008 lämnas 

in till RO. Ursprungligen är mottagaren av anmälan Etiska rådet mot diskriminerande reklam, 

men då denna läggs ner och ersätts av RO i mars 2009, får den senare nämnda organisationen 

ta över anmälan (Trotzig, 2014; Johansson, 2014). Anmälaren är en klass i årskurs sex från 

Växjö som motiverar sitt misstycke med att prinsessflickorna och riddarpojkarna som 

genomsyrar leksakskatalogen är otidsenliga och att båda könen framställs på ett 

nedvärderande sätt. Ärendet handläggs under 2009 och i ett uttalande menar RO att 

organisationen även på eget initiativ ifrågasatt huruvida reklamen utformats i enlighet med de 

föreskrifter som gäller. Top Toy ges möjlighet att yttra sig i frågan och man svarar då att man 

bestrider att katalogen skulle strida mot förordningarna. Man menar att “i den mån delar inte 

anses vara könsneutrala eller anses ge uttryck för en otidsenlig syn på barns lek är detta inte 

resultatet av ett fritt val från annonsörens sida, utan styrt av efterfrågan på marknaden och 

rådande uppfattningar i samhället” och ”Katalogens innehåll kan svårligen uppfattas som 

vulgärt, tarvligt eller klart opassande”. (RO, 2009) Den interna inställningen till katalogens 

utseende speglas även i ett uttalande av svenske försäljningschefen Jan Nyberg, som vid 

tillfrågan meddelar att han anser katalogerna vara bra (Smålandsposten, 2009). Johansson 

(2014) säger i intervjun att man internt resonerade som så att företagets mål är att bäst 
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tillgodose kundens behov och att man vid denna tidpunkt ansåg att man gjorde detta genom 

den aktuella katalogen. Dessutom saknar Danmark en motsvarighet till den självreglerande 

organisationen RO, varför Top Toy som danskt företag hade svårt att förstå RO:s innebörd. 

Då RO varken är politisk eller en myndighet, utgjorde RO något som inte återfinns i den 

danska strukturen. (Johansson, 2014) 
 

I augusti samma år fastslår RO att innehållet i leksakskatalogen för 2008 strider mot ICC:s 

regelverk och fäller leksakskatalogerna för könsdiskriminerade innehåll. (RO, 2009) Under 

samma period råder inom de svenska delarna av Top Toy en intern vilja till förändring, då 

anställda själva anser att katalogerna borde uppdateras. I delar av det från underleverantörer 

inköpta reklammaterialet fanns bilder på flickor i maskeraddräkter, hårdsminkade på ett 

opassande sätt. Redan innan RO tog ställning till katalogens utseende i augusti, valde man 

från företagets sida att plocka bort bilderna ur katalogen. (Johansson, 2014) Att utöver 

produkter även låta köpa färdiga reklambilder är inte ovanligt, berättar Johansson. Dessa 

kommer vanligen ifrån amerikanska företag med underleverantörer i Kina. Anledningen till 

detta är att då de företag som produkterna inhandlas ifrån anses vara de mest moderna på 

marknaden, bör det reklammaterial som tillhandahålls vara lika modernt. Johansson (2014) 

menar att dessa länder relativt Sverige har en annan syn på jämställdhetspolitisk generellt, 

vilket visar sig i bilderna man köper in. 
 

4.3.2 December 2009-april 2010: den andra anmälan och RO:s uttalande 

Då uttalandet angående leksakskatalogen 2008 publicerades så sent som fyra månader före 

lansering av 2009 års julkatalog (Trotzig, 2014), hinner Toy Toy inte göra några större 

förändringar i materialet. Johansson (2014) menar att det som landar i kundernas brevlådor 

lagom till jul består av material som utformats så långt som ett och ett halvt år i förväg. På 

grund av den ursprungliga utformningen, lämnar en privatperson in en anmälan mot även 

denna julkatalog. “Vi lever på 2000-talet och anmälaren tycker sig kunna förvänta sig reklam 

där dottern inte är begränsad av leksaksföretagens konservativa syn på barn och deras 

intressen” redogör RO (2010). Liksom vid föregående anmälan, menar RO att man även här 

på eget initiativ ifrågasatt om katalogens utformning ligger i linje med ICC:s regelverk. 
 

När Top Toy denna gång ombedes att uttala sig i ärendet, påtalar man visserligen att relevanta 

uppdateringar gjorts i enlighet med föregående uttalande, men i begränsad utsträckning på 

grund av att 2009 års katalog redan hade tryckts när uttalandet kom i augusti (RO, 2010), 
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vilket Johansson (2014) intygar när hon sex år senare intervjuas. Man utlovar tydligare 

förändringar i julkatalogen 2010. I enlighet med föregående år, menar uttalandet att reklam 

strider mot ICC:s regelverk och således klassas innehållet i 2009 års katalog som 

könsdiskriminerande (RO, 2010). 
 

4.3.3 December 2010-december 2011: en friad anmälan och ”radiotystnad” 

Den julkatalog som publiceras 2010 uppvisar förändringar från föregående år. Innehållet 

består bland annat av ett barn utklätt till Pippi Långstrump. Av vilket kön barnet är förblir 

oklart, och så fortlöper temat på katalogens återstående sidor; en flicka och en pojke styr 

tillsammans radiostyrda leksaker, flickor spelar Nintendo och barn av båda kön leker 

tillsammans med ett leksaksgarage. Trots denna förändring verkar kunderna fortfarande inte 

vara nöjda och anmälan sker. (RO, 2011) Ärendet prövas av RO, som inte finner att materialet 

strider mot förordningarna, och på dessa grunder frias leksakskatalogen. (RO, 2011) Den 

katalog som publiceras lagom till julen 2011 anmäls aldrig. 
 

Utöver detta, kännetecknas år 2011 av låg aktivitet och liten medial uppmärksamhet kring 

leksakskatalogernas utformning. Undantaget är ett inslag i Sveriges Radio P4 som menar att 

svenska föräldrar irriteras av de konservativa könsrollerna i katalogerna, på vilket 

försäljningschefen Jan Nyberg får kommentera. I inslaget låter Nyberg meddela att man varit i 

kontakt med RO under hösten med syfte att anta en mer modern framtoning. Han låter också 

meddela att man ämnar etablera dels en intern utbildning gällande genus med hjälp av RO, 

dels ett nytt koncept rörande bland annat butiksinredning. (Sveriges Radio, 2011) Det 

nytänkande som Nyberg antyder i radioinslaget får genomslagskraft under nästföljande år. 
 

4.3.4 2012: aktivitet på högvarv resulterande i en ny leksakskatalog 

Under årsskiftet 2011/2012 noterar man internt på Top Toy hur antalet kundklagomål till 

företaget ökar anmärkningsvärt (Johansson, 2014). Johansson (2014) säger att hon tror att 

kunderna låter bli att anmäla då de insåg att ingenting är fel i innehållet, om än fortfarande 

omodernt i termer av genusaspekten. Detta innebär dock inte att de anser att reklamen är bra, 

vilket kommer till uttryck genom den ökande mängden kundklagomål. Denna noterade 

klagomålsökning menar Johansson (2014) utgör en av tre komponenter som leder fram till 

den nya leksakskatalogen. Denna första komponent leder till att en marknadsundersökning för 

att undersöka efterfrågan på en könsneutral katalog genomförs. Även om undersökningen 

visar att 46 procent av de tillfrågande accepterar könsroller i reklam, menar 49 procent att de 
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är emot könsuppdelad reklam (se bilaga 1). Detta kommunicerades ut till berörda avdelningar 

såsom inköp, marknadsavdelning och butiksansvariga (Johansson, 2014). Den tredje 

komponenten ligger i linje med vad Nyberg antyder i intervjun med Sveriges Radio (2011), 

nämligen upprättande av ett samarbete med RO bestående av att ett antal möten som hålls 

under våren 2012 (Johansson, 2014; Trotzig, 2014). I juni samma år beslutas att Top Toy ska 

ingå som finansiär till RO, vilket träder i kraft per juli 2012 (Johansson, 2014; Trotzig, 2014). 

Som finansiär kan man delta i de utbildningar som RO erbjuder och på så sätt lär sig Top Toy 

om jämställdhet i reklam utifrån ICC:s regelverk. 
 

I slutet av 2012, lagom till jul, publiceras en leksakskatalog som är mer könsneutral än 

någonsin tidigare: flickor siktandes med vattenpistoler, pojkar bärandes på dockor och båda 

könen i gemensam lek kring en leksaksspis är bara några av de förändringar som prydde 

sidorna. Den svenska försäljningschefen Jan Nyberg berättar i ett uttalande hur företaget tagit 

emot övervägande positiv respons via mail och telefonsamtal, vilka menas ha inkommit även 

från personer som inledningsvis var kritiska till katalogens förändrade utseende. (Metro, 

2012). Man noterar även att kundklagomålen avtar markant (Johansson, 2014). På grund av 

detta, klubbas beslut igenom angående att alla framtida leksakskataloger ska präglas av den 

nya utformningen (Johansson, 2014; Aftonbladet, 2013). 
 

Top Toy var emellertid inte allra först med publiceringen av en könsneutral katalog. Tidigare 

under våren 2012, i april, publicerar ett konkurrerande företag en påskkatalog innehållande 

flickor vid ratten i leksaksbilar, pojkar som donar med kastruller vid leksaksspisar och ett 

barn av obestämt kön utklädd till Spindelmannen skjutandes en rosa barnvagn framför sig. 

Den bakomliggande orsaken menas vara bred erfarenhet av branschen och en insikt i att barns 

verkliga lek inte är lika könsstereotyp som den som gestaltas i leksakskataloger. 

(Sydsvenskan, 2012) Succén är total och beröm låter inte vänta på sig; omkring 500 personer 

hör av sig via mail för att delge sitt beröm. (Dagens Media, 2012) I intervjun menar 

Johansson (2014) att denna specifika respons inte på något sätt påverkat processen hos Top 

Toy, vilket återigen härleds till den långa process som ligger bakom en leksakskatalog. Då de 

sista besluten som fattas vid katalogproduktion kan fattas så tidigt som ett och ett halvt år 

innan den trycks, menar Johansson att det är svårt att påverkas på det sättet av en konkurrent. 

För att understryka detta, berättar hon att många av de beslut som fattades angående den 

könsneutrala katalogen 2012 inte synts förrän först denna vår. Man anser från Top Toys sida 



	   22 

att det var synd att man inte fick vara först med det nya katalogutseendet, men är samtidigt 

glada över att man inte är ensam om utformningen. (Johansson, 2014) 

 

4.3.5 2013: epilog och fortsatt arbete 

Även i efterhand, efter lanseringen av den könsneutrala katalogen, sker ett antal förändringar 

internt hos Top Toy. Utifrån utbildningen med RO, utformar man internt vad Johansson 

(2014) kallar guidelines, som berörda parter inom företaget ska kunna söka sig till vid behov 

av information och innehåller vad Johansson (2014) benämner ”Do’s and Don’ts”, det vill 

säga vad man ska respektive inte ska göra. RO:s utbildning ligger även till grund för den 

interna utbildning som Johansson själv håller i, bestående av information om hur genusfrågor 

behandlas inom företaget, som är till för nyrekryterade likväl som anställda som behöver 

uppdateras. Frågan om genus ingår i vad man internt kallar Diversity (mångfald), vilket också 

innefattar många andra aspekter som bör has i åtanke vid områden som rör kunder. Johansson 

(2014) menar att detta främst rör inköpare, anställda med arbetsuppgift att inreda butiker, 

marknadsavdelningen med dess anställda som utformar reklam samt även de med befogenhet 

att bygga hemsidor. När det kommer till marknadsavdelningen specifikt, säger Johansson 

(2014) att hon på grund av avsaknad insikt i dess rutiner, inte kan uttala sig om huruvida det 

skett en förändring i hur man arbetar. 
 

I efterhand reflekterar man internt över huruvida den nya katalogen kan ha påverkat 

konkurrenskraften, vilket Johansson (2014) menar är svårt att svara på. I samband med 

katalogens nya utformning, genomfördes utöver genusaspekten en rad andra uppdateringar, 

varför det inte går att härleda effekterna till specifika förändringar. Då samtliga dessa 

förändringar ingår i strategier som utgör konkurrenskänslig information, meddelar Johansson 

att hon inte kan gå in på dessa i detalj. 
 

Vad beträffar kundrelationer, är Johansson (2014) noga med att understryka det faktum att 

hon uttalar sin personliga uppfattning och utifrån det, menar hon att hon själv kan uppleva att 

relationen till kunderna blivit tätare sedan den könsneutrala katalogen gavs ut. Detta 

motiverar hon med att företaget valde att göra något aktivt, vilket har genererat aktiv respons. 

Under intervjun berättar Johansson (2014) att man ser på den svenska marknaden som 

föregångare relativt de andra marknader inom vilka Top Toy är verksamma. Då svenskar 

anses vara så långt komna vad gäller genusdebatt, ser man landet som en testmarknad då 

landet är det första där den nya utformningen på katalogen efterfrågats och genomförts. I 
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samband med publicering av katalogen i Sverige, inleddes debatt om ämnet även utomlands. 

Detta ledde till att man internt fattade beslut om att könsneutralisera även de kataloger som 

lanserades på övriga marknader, om än i något mildare grad relativt den svenska upplagan 

(Johansson, 2014; Metro, 2012). 
 

Även Elisabeth Trotzig (2014) har en del att berätta om vad som ägde rum 2013. I maj 2013 

besöker en av RO:s anställda Top Toys marknadsavdelning för att utbilda denna, vilket följs 

upp med att ytterligare en anställd en månad senare återkommer till Top Toy och håller i 

ytterligare en endagsutbilding, denna gång inför hela företagets personal angående 

föreskrifterna i ICC. Trotzig (2014) berättar också att Louise Johansson deltog som talare vid 

ett seminarium som RO var värd för där hon berättade om det strategiarbete som internt hos 

Top Toy följde av de två uttalanden som RO utfärdade. Dessutom berättar hon att vid de 

tillfällen som RO tillhandahåller generella utbildningar angående uppdateringar för 

självregleringen för sina finansiärer, vilka sker två gånger om året, så har Top Toy-

representanter varit närvarande (Trotzig, 2014). 
 

4.3.6 Sammanfattning av resultat 

2008 är första gången som Top Toy uppmärksammas på brister i leksakskatalogerna. Från och 

med då uttalandet meddelas 2009 och fram till och med 2010 görs mindre förändringar, men 

då katalogen återigen fälls och klagomål fortsätter att riktas mot företaget, fattas beslut om att 

det är på sin plats att undersöka närmare om ett skifte i efterfrågan hos kunderna har 

uppkommit. I slutet av 2011 meddelar försäljningschef Jan Nyberg att man varit i kontakt 

med RO för att anta en mer modern framtoning, vilket också skulle resultera i införandet av 

en internutbildning kring genusfrågor. Vidare genomförs en marknadsundersökning för att 

undersöka de svenska kundernas reklampreferenser. Man bedömer att den andel personer som 

är emot könsuppdelad reklam är tillräckligt stor för att Top Toy ska besluta om införandet av 

detsamma. Top Toy väljer att ingå som finansiär till RO, genom vilken utbildning och 

rådgivning till processen erhålls. I slutet av 2012, lagom till jul, publicerar Top Toy en 

leksakskatalog som är mer könsneutral än någonsin tidigare, vilket bemöts med övervägande 

positiva reaktioner. Man fattar beslut om att framöver publicera leksakskataloger med 

uteslutande könsneutrala utformningar. 
 

Arbetet med genusfrågor var inte över i och med publiceringen av 2012 års julkatalog. Idag är 

Top Toy fortfarande finansiär till RO och företagsrepresentanter närvarar vid de utbildningar 
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som RO anordnar var sjätte månad. Internt har Top Toy infört genusrelaterade policys som en 

del av det område som kallas Diversity, vilken man instiftat för att uppmärksamma 

organisationen på en rad kundrelaterade frågor, däribland genusfrågor. Enligt Johansson 

verkar omarbetningen av katalogen haft positiva effekter och med stöd av RO fortskrider Top 

Toys arbete med genusrelaterade frågor. 
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5. Analys 
Genom olika aktiviteter som kan liknas vid service recovery-processer har Top Toy 

uppmärksammat och tolkat det missnöje som delgivits företaget. Genom dessa har en 

långsiktig lösning utarbetats, vilket indikerar en lärande organisation. De olika delprocesserna 

menas ha möjliggjort utveckling av verksamheten för Top Toy och för dessa redogörs 

utförligt i följande avsnitt. 
 

5.1 Informationsinhämtning 

Genomgående för Top Toys fyraårsprocess är att det alltid är kunderna själva som 

uppmärksammat företaget på sitt missnöje, även om det emellanåt kommit till uttryck via 

andra kanaler, exempelvis RO eller media. Enligt Johansson et al. (2005) modell kan missnöje 

uppkomma både externt och internt. I Top Toys fall härrör 2008 års kritik från både externa 

och interna parter; Johansson (2014) berättar att det under tidsperioden rådde en intern vilja 

att förändra verksamheten inom de svenska delarna av företaget, då anställda själva ansåg att 

katalogerna borde uppdateras. Vad beträffar det externa missnöjet under 2008, bestod detta av 

kritik ifrån konsumenter i form av en dåvarande årskurs sex, vilken yttrades genom anmälan 

till RO. Vid denna tidpunkt har RO också på eget initiativ ifrågasatt reklamen, och på så vis 

instämt i det externa missnöjet. RO utgör alltså kanal för både sitt eget och konsumenternas 

missnöje, vilket uttalandet klargör. Under 2009 identifieras källor till missnöje endast externt i 

form av anmälning till RO samt RO:s eget ifrågasättande av leksakskatalogerna. Enligt 

Johansson (2014) förekom inget missnöje internt under denna tidsperiod.  

 

Till skillnad ifrån de två första åren, karaktäriseras de två återstående av låg grad av uppvisat 

missnöje och därmed också en låg grad av informationsinhämtning kring potentiella fel hos 

reklamen. Julkatalogen som publiceras 2010 anmäls visserligen, men den här gången anser 

inte RO att det som påstås strida mot reglerna faktiskt gör det, varför leksakskatalogen frias. 

2011 görs inga anmälningar, men missnöjet från konsumentsidan uppmärksammas och 

påvisas med hjälp av media; exempelvis Sveriges Radio (2011) gör ett inslag som menar att 

svenska föräldrar irriteras av de konservativa könsrollerna i katalogerna, vilket tydligt 

indikerar att missnöje råder externt. Missnöjet accelererar under slutet av året och håller i sig 

under början av 2012, då missnöjda konsumenter till skillnad från tidigare väljer att kontakta 

Top Toy direkt. Likt tidigare, råder det inga som helst tvivel om att det är katalogens 

utformning som är objekt för missnöjet.  
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Denna första delprocess påvisar vikten av att företag aktivt inhämtar information ifrån sin 

omgivande marknad. Då detta inledande steg innebär att fel uppmärksammas är steget av 

största vikt för att lärdom överhuvudtaget ska kunna dras av eventuella misstag. Missnöjet 

som upptäcks utgör grund för den utveckling som så småningom leder fram till förbättring av 

verksamheten. Då missnöje kan uppkomma både externt och internt är det fördelaktigt att 

utarbeta och övervaka kanaler för båda typer av kritik för att i ett senare skede avgöra hur 

informationen bör bearbetas.  
 

5.2 Informationsbearbetning 

Informationsbearbetning innebär inledningsvis att företaget ska identifiera hur och varför 

bristen uppkommer (Johansson et al., 2005), vilket medför att företaget måste förstå kritiken 

för att kunna utarbeta en lösning. I Top Toys fall sker denna process när motiveringar till 

anmälningarna från 2008 och 2009 granskas. RO kontaktar Top Toy angående 

anmälningarna, vilket medför att Top Toy inte på något sätt kan ha undgått den information 

som inbegrep hur och varför missnöjet uppkommit: konsumenter ansåg att innehållet i 

leksakskatalogen är för könsstereotypt samt att det är uppvisar otidsenliga könsroller. Även 

bakgrunden till RO:s eget ogillade redogörs för i uttalandet. (RO, 2009) Liknande kritik 

belyses i anmälningen som inkommer året efter, där anmälaren återigen påtalar den 

konservativa synen.  
 

Teori (Johansson et al., 2005) menar att bristens uppkomst kan lokaliseras både internt i 

produktionen eller distributionen av tjänsten, och externt genom hur mottagaren uppfattar 

budskapet. Baserat på konsumenters och RO:s åsikter, härleds problemet i både 2008 och 

2009 års leksakskataloger till de interna processerna i produktions- och distributionsfasen: 

felet i reklamen menas vara innehållet och har alltså skapats av företaget; en uppfattning som 

Top Toy inte inledningsvis delar. När den första anmälan sker år 2008, indikerar mediala 

uttalanden samt responsen på anmälningen till RO att Top Toy anser att felet uppstår externt, 

då man menar att leksakskatalogerna är felfria och att de eventuella fel som katalogen 

innehåller är orsakade av mottagarna av reklamen (RO, 2009). Johansson (2014) säger att 

företagets mål är att bäst tillgodose kundens behov och att man vid denna tidpunkt ansåg att 

man gjorde detta på bästa vis genom den aktuella katalogen. Ur företagets perspektiv 

förändras uppfattningen kring vari problemet uppstår från år 2008 till år 2009, då 
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informationsbearbetningen på allvar tar vid först 2009 då man börjar tolka kritiken på ett 

annat sätt än tidigare. 
 

När Top Toy yttrar sig angående den anmälan som görs av julkatalogen 2009 har företaget 

således identifierat uppkomsten av problemet som internt. Man hävdar visserligen att 

relevanta uppdateringar gjorts i enlighet med det uttalande som föll föregående år, men 

understryker att dessa kunnat göras i begränsad utsträckning då 2009 års katalog redan trycks 

när det uttalandet kom. Man lovar att förändringar kommer att synas i julkatalogen 2010. 

(RO, 2010) Med andra ord: från att ha identifierat problemet som härrörande från 

konsumenternas sätt att betrakta reklamen (externt), menar Top Toy ett år senare att man ser 

brister i materialet som anmäls, vilka alltså uppkommit av den interna processen produktion. 

Denna uppfattning om vari problemet uppstår gäller för återstoden av händelseförloppet, 

vilket påvisar Top Toys förmåga att bearbeta och tolka informationen på ett sätt som leder till 

korrekt insikt i problemets uppkomst och anledning.  
 

Företag som tidigare varit i liknande situationer kan, tack vare sina erfarenheter, lättare 

genomföra informationsbearbetningsprocessen (Johansson et al., 2005). Då kundklagomål 

gällande leksakskataloger aldrig tidigare mottagits samt kontakt med en organisation i stil 

med RO aldrig hafts, då avsaknad av motsvarighet till organisationen i Danmark råder, saknar 

Top Toy erfarenhet. (Johansson, 2014) Således är teorins avsnitt gällande att företag bör utgå 

ifrån liknande erfarenheter för att underlätta informationsbearbetningen inte möjligt för Top 

Toy. Detta kan vara en av anledningarna till den utdragna bearbetningsprocessen. 
 

I enlighet med Johansson et als. modell (2005) löper de aktiviteter som enligt ovan utgör 

informationsinhämtning och informationsbearbetning parallellt med varandra; så fort 

missnöje uppstår, förklaras samtidigt hur och varför det sker, enligt ovan. Top Toy kunde ha 

undvikit ytterligare kundmissnöje genom att under ett tidigare skede börjat analysera kritiken. 

Förståelse för marknaden är centralt vid service recovery då det leder till de lösningar som 

utarbetas; såväl för Top Toy som generellt.  
 

5.3 Lösningsskapande 

Lösningsskapandet, som i fallet Top Toy består av omarbetning av leksakskatalogen till en 

mer könsneutral utformning, innebär en långsiktig lösning, då resultatet syftar till att 

förebygga upprepning av missnöjesuppkomsten (Johansson et al., 2005). Johansson (2014) 
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menar att arbetet mot att förändra katalogen inleds med den första anmälan som inlämnades 

2008. Företaget lyssnade här på extern information, men också på en intern kritik som 

utpekade vissa bilder som kritiska gällande huruvida de låg i linje med hur man ville 

marknadsföra sig eller inte. I stil med denna lösning sker under de kommande åren fram till 

och med 2010 stegvisa förändringar mot en mer könsneutral katalogutformning; lösningar av 

mer kortsiktig karaktär, då deras enda syfte är att mildra och häva aktuell kritik för stunden.  
 

2010 har man lyckats så pass bra med förändringarna att den anmälan som lämnades in till 

RO inte uppvisade innehåll som strider mot ICC:s regelverk (RO, 2011). 2011 är första året 

som ingen av Top Toys kataloger anmäls (Trotzig, 2014), varför en fungerande lösning kan 

menas ha skapats. Från Top Toys sida ser man dock inte på fallet som sådant; Johansson 

(2014) tror att kunderna låter bli att anmäla då de inser att ingenting egentligen är fel i 

innehållet, om än fortfarande omodernt. Detta innebär dock inte att de anser att reklamen är 

bra, vilket kom till uttryck genom en ökande aktivitet gällande kundklagomål direkt till 

företaget under årsskiftet 2011/2012. (Johansson, 2014) Detta sätter igång interna processer 

där man frågar sig “täcker vi verkligen kundens behov med den här typen av 

reklamkataloger?” (Johansson, 2014) och på grund av detta väljer Top Toy att fortskrida med 

arbetet att förbättra katalogutformningen, vilket indikerar att man eftersträvar en mer 

långsiktig lösning.  
 

Vägen mot den långsiktiga lösningen inleds med etablering av kontakt med RO för att 

aktivera de förändringstankar kring strategier och idéer som man internt funderat på, 

inbegripande bland annat genusfrågan. Från och med juli 2012 är Top Toy med i RO:s grupp 

av finansiärer för att bland annat kunna ta del av organisationens utbildning om hur man bör 

förhålla sig till ICC:s regelverk, vilket för Top Toy närmare den slutgiltiga lösningen. Det 

sista steget tas i och med genomförandet av marknadsundersökningen, vilken ämnar utreda 

leksaksreklamens stegrande kundengagemang. (Trotzig 2014; Johansson 2014) Genom att 

utförligt ha hanterat problemet och dess orsaker, kan man 2012 utforma och publicera den 

könsneutrala katalogen, vilken är den på mest kundpreferensbaserade och därför mest 

långsiktiga lösningen för Top Toy. 
 

En långsiktig lösning består dock inte bara av det som så småningom distribueras ut till 

kunderna, utan innefattar även att interna processer ses över (Johansson et al., 2005). I Top 

Toy-fallet kommer detta till uttryck i de nya rutiner som instiftas. Enligt Trotzig (2014) deltar 
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Top Toy vid de tillfällen då information om självreglering uppdateras, vilket rutinmässigt sker 

två gånger per år. Dessutom indikerar den upprättade guidelinen samt Johanssons 

tillhandahållande av internutbildning ett införande av rutiner. Hur det mer specifikt ser ut på 

marknadsavdelningen vet inte Johansson (2014), då hon inte ingår där. Den mest tydliga rutin 

av de som införs, är att den nya katalogutformningen blir praxis och från och med 2012 

kommer att prägla samtliga framtida leksakkataloger (Johansson, 2014; Metro, 2012)  

 

Top Toy framstår som gott exempel på företag som, väl införstådda i sina problem, agerar 

utefter marknadens behov och preferenser. Top Toy agerade aktivt för att ta reda på vad 

konsumenter egentligen efterfrågade generellt, och inte enbart som direkt svar på ett specifikt 

klagomål. Relaterat till detta specifika fall kan påstås att kortsiktiga lösningar leder till 

tillfälligt hävt missnöje och därmed bara till en tillfällig lösning på problemet. Då företag kan 

antas sträva efter att undvika upprepning av ett utfört fel, bör mer långsiktiga lösningar 

därmed utarbetas. För att dessa ska hålla under en längre tid och fortlöpande utveckla 

verksamheten kan Top Toy-fallet exemplifiera fördelen med att skapa flera samverkande 

lösningar; företaget gynnades av en kombination av konsultation med RO, genomförandet av 

internpolicys, samt utvecklandet av den nya katalogen, i sin implementering av en långsiktig 

och hållbar lösning.  
 

5.4 Lösningsdistribution 

Precis som vid lösningsskapandet, sker även distributionen av lösningen stegvis. Varje år 

utkommer leksakskatalogerna och varje år har en liten förändring skett. Tiden som hinner 

passera från det att kunderna uppmärksammar företaget på sitt missnöje till dess att den 

slutgiltiga, långsiktiga lösningen distribueras tar således fyra år. Lösningsdistributionens 

tidsåtgång var markant längre än den för en vanlig service recovery-process. Service 

recovery-processer för tjänster tar vanligen vid i nära anslutning till den tidpunkt då felets 

uppkomst påtalas ifrån kund. För att påvisa denna skillnad i tidsåtgång, kan jämförelse göras 

Bell och Zemkes (1987) artikel, där samtliga exempel som tas upp är situationer som fordrar 

omedelbart agerande från företagets sida. Top Toys utdragna process beror till viss del på den 

långa väntan som uttalandet ifrån RO utgjorde, vilken uppgick till fyra månader från det att 

anmälan inlämnades (Trotzig, 2014). Omedelbart agerande försvåras vidare av den tidsåtgång 

som fordras för produktion och distribution av en katalog. Johansson (2014) menar att det 

som så småningom syns i en leksakskatalog grundats på beslut som fattas ungefär ett och ett 

halvt år i förväg. Detta förklarar varför service recovery-processen varit så utdragen, och att 
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en slutgiltig lösning på felet levererats så sent. Enligt föregående processer gäller att stegvis 

förbättring av katalogen sker, vilket också utgör del i förklaringen till det långa tidsintervallet. 

Anledningen till att Top Toy inte direkt svarar med att omarbeta katalogen är dels för att man 

inte inser RO:s roll, dels för att man saknar belägg för att majoriteten av den svenska 

marknaden efterfrågar en könsneutral leksakskatalog. (Johansson, 2014) När detta i och med 

marknadsundersökningen uppdagas under 2012, går processen som leder fram till lösningen 

relativt snabbt.   
 

Vad beträffar interna åtgärder och hur dessa har delgivits relevanta personer inom företaget, 

har arbetet varit omfattade genom integrering av förändringar i befintliga arbetsuppgifter. 

Exempel på hur man gått tillväga med detta är flera: guidelinen som fungerar som ett stöd i 

det dagliga arbetet och vänder sig till alla som känner att de behöver en uppdatering i ämnet, 

delgivande av marknadsundersökningens resultat till berörda avdelningar, internutbildningen 

som Johansson ger till samtlig nyrekryterad personal likväl som till personal som behöver 

uppdateras på ämnet, samt införandet av Diversity, som främst rör inköpare, anställda med 

arbetsuppgift att inreda butiker, de delar av marknadsavdelningen som utformar reklam samt 

även de med befogenhet att bygga hemsidor. (Johansson, 2014) 
 

5.5 Top Toy som lärande organisation 

Att producera den könsneutrala leksakskatalogen som resultat av de fyra komponenter som 

Johansson (2014) påtalar, visar att Top Toy är en lärande organisation; man 

uppmärksammade och bearbetade den information man inhämtat från sina kunder, vilket 

ledde till omstrukturering av verksamheten (Berry & Parasuraman, 1997). 
 

Klagomålen som mottas av företaget är en indikation på att missnöje förekom, men istället för 

att basera beslutet på dessa föraningar, genomfördes marknadsundersökningen. Detta beslut 

ligger i linje med teorier (Garvin, 1993) som framhåller att vetenskapliga data bör ligga till 

grund för beslutsfattande snarare än antaganden. Att lansera en könsneutral katalog baserat på 

en marknadsundersökning är att fatta beslut grundat på faktiska data. Undersökningen var ett 

viktigt steg i processen mot förändring, då den indikerar att Top Toy vill lära sig mer om 

marknaden och att företaget har förstått vikten av att lyssna på sin omvärld. Undersökningen 

påvisade att man inte tillfredsställde sin kunds behov på bästa sätt, marknadens 

reklampreferenser var andra än de man tillgodosåg genom katalogens dåvarande utformning. 

Denna undersökning i kombination med internt pågående intresse för förändring vad beträffar 
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arbetsrutiner, indikerar ett mer marknadsinriktat och kundcentrerat fokus, vilket ligger i linje 

med vad som utgör en lärande organisation. (Day, 1994) Baserat på marknadsundersökningen 

samt med vägledning från RO, lär man sig av det som inledningsvis är negativt och vänder 

det till något positivt. Genom att undersöka varför missnöjet uppstår och anpassa sig efter det 

genom att skapa en leksakskampanj baserad på kundernas preferenser, har man utvecklat 

reklamen och genererat positiv respons ifrån de som inledningsvis var missnöjda. Även om 

det enligt resultatet bara är Johanssons (2014) egna spekulationer, upplever hon personligen 

att relationen till kunderna blivit bättre i och med att man gav aktiv respons på aktiv kritik. 

Detta indikerar vidare att man antagit ett kundcentrerat fokus och lyckats göra något positivt 

av vad som inledningsvis orsakade utbrett missnöje. 
 

Lärande organisationer menas enligt teorin bli mer konkurrenskraftiga i och med sin lärande 

profil. Hur fallet ser ut för Top Toy är enligt Johansson (2014) svårt att kommentera. Utifrån 

sekundärdata gäller att konkurrerande företag i Sverige utformar sin reklam på samma sätt, 

varför katalogens utseende inte är av unik karaktär. Vidare gäller att Top Toy i samband med 

beslutsfattandet om att könsneutralisera katalogen, även införde andra förändringar i det nya 

utseendet. Detta medför att det är svårt att härleda eventuella förändringar i konkurrenskraft 

till någon enskild förändring, då samtliga skedde samtidigt. 
 

Utöver det lärande som påvisas i ovanstående, gäller att den könsneutrala leksakskatalogen 

som lösning på problemet även bidrar till ett lärande då den utgör ett pågående experiment. I 

intervjun menar Johansson (2014) att Sverige är en föregångare relativt övriga marknader, då 

den svenska debatten om könsroller och jämställdhet kommit längre. Tack vare detta utgör 

Sverige en testmarknad för att från Top Toys sida undersöka hur utveckling kommer att te sig. 

Med andra ord utgör det gångna händelseförloppet ett lärande som till viss del fortskrider i 

och med bland annat nya interna rutiner. Som resultat av processen pågår också i detta nu ett 

lärande, där de erfarenheter man förvärvar från den svenska marknaden kan användas i 

framtida förhållningssätt på övriga marknader inom vilka Top Toy är verksamma. 
 

Från extern vinkel kan kunderna enbart observera en lösning, det vill säga en moderniserad 

och kundanpassad leksakskatalog, men det är mycket annat som skett simultant, internt inom 

verksamheten under service recovery-processen. Man har lärt sig att lyssna på marknaden och 

eftersom företaget nu genomgått detta kritikfyllda händelseförlopp kan det antas ge 

erfarenhet. Denna erfarenhet hjälper företag i sitt arbete i förbättring av verksamheten 
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eftersom det minskar risken för upprepning av samma fel. För att som organisation överleva 

på marknaden bör man alltså utveckla lärandeprocesser för att undgå kritik och på samma 

gång främja en ständig utveckling. Fördel kan dras av ett proaktivt arbete; i Top Toys fall 

utgörs detta av regelbunden utbildning tillhandahållen av RO samt internutbildningar och 

rutiner. Dessa leder alla till att framtida potentiella problem lättare undviks, vilket kan anses 

vara syftet med lärandeprocesser. 
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6. Slutsats 
Studier av primär- och sekundärdata tillgängliga i fallet Top Toy indikerar att service 

recoverys fyra delprocesser tydligt observeras i företagets händelseförlopp. Detta medför 

slutsatsen att företag kan lära sig av sina misstag genom att aktivt undersöka var orsaken till 

dem uppstår genom att observera förändringar inom marknaden och sedan agera på dessa. Att 

Top Toy inledningsvis misstog orsaken till missnöjet kring leksakskatalogen 2008 för att ha 

uppstått externt bidrog till en utdragen lösningsprocess. Utöver detta misstag har företaget 

endast agerat i enlighet med en lärande organisation, innebärandes att beslut fattats med 

faktisk information som grund, istället för med antaganden. Genom att ta till sig av kritik från 

externa parter samt genom att lära sig om genus i reklam – orsaken till problemet – i 

kombination med en marknadsundersökning för att fastställa att en efterfrågan verkligen 

fanns, initierades så småningom den långsiktiga lösningen: den könsneutrala 

leksakskatalogen.  
 

Studien av fallet Top Toy indikerar att en organisation kan vända motgång till framgång 

genom att lyssna till den respons som marknaden tillhandahåller och ingående analysera 

denna för att därefter kunna dra en slutsats kring vari felet uppstår. Genom bearbetning av 

inhämtad information kan sedan lösningar framarbetas och distribueras till relevanta delar av 

verksamheten. På detta vis hävs och mildras inte endast tillfälligt missnöje, utan även ett 

förebyggande skydd mot upprepning skapas. Det är i detta förebyggande arbete som 

lärandeprocesser kan menas ha störst inverkan, då lärandet i sig verkar förebyggande mot att 

felet upprepas.  

 

Resultatet av lärande från en specifik situation kan vara många. I Top Toys fall var det 

implementering av nya rutiner och internutbildningar, nya samarbeten och till slut en ny 

reklamutformning. Dessa är exempel på resultat av dragna lärdomar, vilka tillsammans 

främjar en marknadsfokuserad och ständigt utvecklande verksamhet. Lärdomarna kan 

resultera i förbättrade kundrelationer och förbättrad konkurrenskraft, vilket innebär att lärande 

har en positiv inverkan på ett företag. 

 

Ovan nämnda egenskaper är inte unika för Top Toy-fallet, utan hade kunnat påfinnas inom 

många andra företag i många andra branscher. Dessutom gäller att de aktiviteter som 

genomfördes såsom marknadsundersökningen och agerandet på kundklagomålen skulle kunna 
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ske inom många andra organisationer. Således konstateras vidare i Slutsatsen att egenskaper 

som finns inom en lärande organisation kan appliceras inom långt fler branscher än inom 

enbart leksaksindustrin. Med andra ord kan företag aktiva inom andra branscher än 

leksaksbranschen anamma en lärande profil och genom det uppnå goda resultat. 
 

6.1 Studiens begränsningar 

Samtliga empiri som ligger till grund för denna uppsats kommer från en fallstudie av ett 

enskilt företag med en specifik problemsituation, varför uppsatsens slutsatser, när de 

appliceras på andra fall, bör det göras med viss försiktighet. Då resultaten är kontextbundna, 

kan särskilda fakta inte appliceras på andra studier, trots att den övergripande slutsatsen kan 

nyttjas. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då formen på denna undersökning varit fallstudie, vore det intressant att genomföra en större 

studie som söker påvisa om andra företag uppvisar lärande utifrån de processer som följer av 

kundmissnöje orsakat av reklamkampanjer. Ett ytterligare steg är förslagsvis också att titta på 

andra branscher än leksaksbranschen då detta skulle ge bättre möjligheter att generalisera 

kring företags lärandeprocesser och därmed kunna bidra till en mer omfattande slutsats. 
 

Vidare gäller att denna undersökning är genomförd i Sverige, där vi menas vara långt gångna 

då det kommer till att kritiskt granska företag. På grund av detta, vore en jämförande studie 

med ett annat land intressant för att undersöka om organisationer reagerar på kundmissnöje på 

skiljt vis vid skild geografisk positionering, samt om reaktionerna på denna 

informationsinhämtning är olika i olika delar av världen.  
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Bilaga 1: informationssammanställning skapad av 
Louise Johansson 

 
Introduction 

In general, we seldom discuss gender as subject – but instead how to be perceived as a more 
contemporary company and to follow marketing guidelines/recommendations on the 
European market. I will explain that in detail further down this document.  

We don’t take a political stand. We do however listen carefully to our customers, and our 
customers are affected by AND are affecting the political climate. So by listening to our 
customers, one might say we are political from a commercial point of view. There are no 
watertight bulkheads in regard to market analyses such as a PESTEL or similar – many things 
tend to become one big blur when you try to analyses who and what affects a certain 
phenomenon – the important part is that we are not the drivers of a political agenda. 

This entire non-gender marketing communication project started many years ago on the 
Swedish market – and is actually a diversity approach, and a way of shifting towards a more 
contemporary marketing communication. This entire text is actually a description of the 
Swedish situation we were trying to manage for many years before we made a project out of it 
to adapt the marketing communication on the Swedish market, to Swedish demands. In 
Sweden (and most European countries) there are Self-regulatory organizations (SROs) 
responsible for enforcing industry’s commitment to advertising rules. These kinds of 
organisations are not represented in Denmark though. The Swedish SRO is called the Swedish 
advertisement ombudsman. I will explain all about this further on in this text. 

The Swedish take on a more contemporary approach – adhering to the Swedish SRO demands 
(which is based on the political climate in Sweden – just like EU laws are interpreted by a 
government), turned out to be very successful. Actually so successful that our marketing 
director overnight decided to make the Swedish approach the lowest common denominator 
for all our markets. Meaning that the answer to all of your questions are based on the Swedish 
story – and the short story for the Danish market (and the other markets) is that we wanted to 
repeat the success – and yes we do received responses. From the customers’ mostly positive 
and/or neutral – and of course some negative, very few though. We haven’t done anything 
revolutionary, we portrait children as they play. 

It is not a question about erasing genders or gender identities – it is merely a question about us 
not deciding on a child's preferred toys, based on our subjective perceptions of normative 
behaviours. 

I will explain what happened on the Swedish market, which is the full background on this 
entire “storyline” – and will answer all of your questions. 

The Swedish gender perspective and the non-gender advertising approach 
The following brief introduction will explain the Swedish culture, the political landscape, and 
how this affects the Swedish interpretation of the International Chamber of Commerce’s 
(ICC) code, (self-) regulating ethical marketing communication on the European market. 
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Further on, a brief introduction to the ICC, the ICC code and the Swedish self-regulation 
organ named the Swedish Advertising Ombudsman  (Reklamombudsmannen, Ro.) – and 
relevant articles, where we on several occasions in the past, have been violating the ICC code, 
according to the Ro. 

This foundation, along with a thorough previous groundwork on analysing the Swedish 
market, alongside with convictions from the Ro and customer complaints – serve as a basis 
for the TTG guideline on non-gender advertising  

Background – understanding the political influence on our Swedish customers/by our 
Swedish customers 
 
Political framework (Sweden) 
The political framework and agenda has been evolving over the past 30 years. Nyamko 
Sabuni, Minister for Gender Equality (2012 – today Maria Arnholm), and her vision is stated 
as follows:  

"My vision of Sweden is of a tolerant, humane society, rich in diversity 
and characterised by respect for the basic freedoms and rights of the 
individual." 

(http://www.government.se/sb/d/7575 09:55 2012-11-29 09:55) 

 On the official government website, you can read about gender equality in Sweden. The 
objective of gender equality policy is that women and men are to have the same power to 
shape society and their own lives. Since 2007 the Government has been implementing 
extensive initiatives to develop and strengthen gender equality. Gender equality policy was 
allocated SEK 1.6 billion for the period 2007-2010 and almost SEK 1 billion for the period 
2011-2014. Taken together, this is the largest investment in gender equality ever made in 
Sweden.  

Apart from the special gender equality allocation, initiatives for women's enterprise, gender 
equality bonus and tax credit for household services were financed with other funds. This 
means that the budget for promoting gender equality in practice is even larger.  

During the previous electoral period, the Government adopted three action programmes: one 
to combat men's violence against women, honour-related violence and oppression, and 
violence in same-sex relations; one to strengthen efforts against prostitution and trafficking in 
human beings for sexual purposes; and one to prevent and hinder young people from 
marrying against their will. The Government also adopted a strategy for gender equality in the 
labour market and the business sector.   

(http://www.government.se/sb/d/4096/a/171701, 2012-11-29 09:55) 

Marketing and self-regulation 
 
What is self-regulation 
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There are no laws in the EU or Scandinavian countries, regulating marketing communication. 
Instead, there is an efficient, cost-effective approach to ethical marketing and advertising 
communications practices.  

Advertising and marketing self-regulation is a system by which the advertising, marketing, 
agency and media industry set voluntary rules and standards of practice that goes beyond their 
legal obligations. Self-regulatory organizations (SROs) are responsible for enforcing 
industry’s commitment to these rules. They offer consumers increased protection and a cost-
effective, accessible and responsive alternative to legal avenues. Depending on the country, 
SROs provide some or all of the following services to their communities: respond to 
complaints, monitor advertising, initiate their own investigations, give copy advice -- all 
aimed at efficiently helping prevent and correct problems. 

(http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Areas-of-work/Marketing-and-
Advertising/Self-regulation/ 22:50 2012-11-28) 

• International Chamber of Commerce (ICC) 
The consolidated ICC Code will provide practical guidance for companies all over the 
world and help to build consumer trust and confidence.   
 

• The ICC code – purpose 
The International Chamber of Commerce’s Consolidated ICC Code of Advertising 
and Marketing Communication Practice is the gold standard for self-regulation. Since 
its introduction in 1937, it has served as the foundation and cornerstone for the codes 
of most self-regulatory systems around the world. Most recently, it served as the 
foundation of the China Responsible Marketing Code endorsed by the Chinese 
advertising industry in April 2011. 

The ICC code 
 
The Code is intended to achieve the following objectives: 

• to demonstrate responsibility and good practice in advertising and marketing 
communications across the world; 

• to enhance overall public confidence in marketing communications; to respect privacy 
and consumer preferences; to ensure special responsibility as regards marketing 
communications and children/young people; 

• to safeguard the freedom of expression of those engaged in marketing 
communications 
(as embodied in article 19 of the United Nations International Covenant of Civil and 
Political Rights); 

• to provide effective practical and flexible solutions; to minimise the need for detailed 
governmental and/or inter-governmental legislation or regulations. 

 
Self-regulation in Sweden 
The Swedish SRO 
 
The Swedish Advertising Ombudsman (Reklamombudsmannen, Ro) 
The self-regulating process in Sweden is managed by Ro:   

• It is an independent organisation set up as a foundation with all the founders as 
members of the board and work for ethical marketing communication by: 
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• receiving complaints from the public about advertising, 
• reviewing if advertising is following the Advertising and Marketing Communication 

Practice from the International Chamber of Commerce (ICC) 
• informing and educate the public, the industry and the authorities within the area 

marketing ethics informing about marketing ethics. 
 
3	  relevant	  articles	  from	  the	  ICC	  code 

The jury base their statement on the ICC code, article (1, 4 & 18) 
In order to understand the statements made by the RO in connection to some of the 
complaints where the judicial decision has been in favour of the persons filing the complaints 
against TOP-TOY’s marketing communication, the following articles from the Consolidated 
ICC code has been addressed: 

• Article 1, Basic principles 
• Article 4, Social responsibility 
• Article 18, Children and young people  

(Full document http://www.icc.se/reklam/english/consolidated_icc_code_2011.pdf, 2012-11-
29 10:45) 
 
Article 1 Basic principles 

• All marketing communications should be legal, decent, honest and truthful. 
• All marketing communications should be prepared with a due sense of social and 

professional responsibility and should conform to the principles of fair competition, as 

generally accepted in business. 
• No communication should be such as to impair public confidence in marketing. 

 
Article 4 Social responsibility 

• Marketing communications should respect human dignity and should not incite or 
condone any form of discrimination, including that based upon race, national origin, 
religion, gender, age, disability or sexual orientation. 

• Marketing communications should not without justifiable reason play on fear or 
exploit misfortune or suffering. 

• Marketing communications should not appear to condone or incite violent, unlawful or 
anti-social behaviour. 
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• Marketing communications should not play on superstition. 
 
 
Article 18 Children and young people  
Special care should be taken in marketing communications directed to or featuring children or 
young people. The following provisions apply to marketing communications addressed to 
children and young people as defined in national laws and regulations relevant to such 
communications. 

• Such communications should not undermine positive social behaviour, lifestyles and 
attitudes; 

• Products unsuitable for children or young people should not be advertised in media 
targeted to them, and advertisements directed to children or young people should not 
be inserted in media where the editorial matter is unsuitable for them.  

Material unsuitable for children should be clearly identified as such. 
  
For rules on data protection relating specifically to children’s personal information see article 
19. 
  
Inexperience and credulity 
Marketing communications should not exploit inexperience or credulity, with particular 
regard to the following areas: 

1. When demonstrating a product’s performance and use, marketing communications 
should not  

• minimise the degree of skill or understate the age level generally 
required to assemble or operate products; 

• exaggerate the true size, value, nature, durability and performance of 
the product; 

• fail to disclose information about the need for additional purchases, 
such as accessories, or individual items in a collection or series, 
required to produce the result shown or described. 

2. While the use of fantasy is appropriate for younger as well as older children, it should 
not make it difficult for them to distinguish between reality and fantasy. 

3. Marketing communications directed to children should be clearly distinguishable to 
them as such.  

 
Avoidance of harm 
Marketing communications should not contain any statement or visual treatment that could 
have the effect of harming children or young people mentally, morally or physically. Children 
and young people should not be portrayed in unsafe situations or engaging in Actions harmful 
to themselves or others, or be encouraged to engage in potentially hazardous activities or 
behaviour. 
  
Social values 
Marketing communications should not suggest that possession or use of the promoted Product 
will give a child or young person physical, psychological or social advantages over other 
children or young people, or that not possessing the product will have the opposite effect. 
Article 18 Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 11  
Marketing communications should not undermine the authority, responsibility, judgment or 
tastes of parents, having regard to relevant social and cultural values.  
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Marketing communications should not include any direct appeal to children and young people 
to persuade their parents or other adults to buy products for them.  
  
Prices should not be presented in such a way as to lead children and young people to an 
unrealistic perception of the cost or value of the product, for example by minimising them.  
Marketing communications should not imply that the product being promoted is immediately 
within the reach of every family budget. Marketing communications which invite children 
and young people to contact the marketer should encourage them to obtain the permission of a 
parent or other appropriate adult if any cost, including that of a communication, is involved . 
For other specific rules on marketing communications with regard to children: 

• in the digital interactive media see chapter D, article D5; 
• within the context of food and non-alcoholic beverages see the ICC Framework for 

responsible food and beverage marketing communication.  
 
TOP-‐TOY	  research	  on	  the	  subject	  
We conducted a survey amongst Swedish consumers to clarify how they perceive BR and 
TOYS”R”US in terms of gender and how this influences their buying behaviour. 
 
Key findings are: 
Do they accept or are they against gender-based advertising? 
When directly asked:  
49% are against gender-based advertising 
46% accept gender-based advertising 
5% are indifferent 
 
What else did the survey show: 
Results indicate that:  

• There are no advantages in sticking to the current (gender-based) advertising 
• By making our advertising more contemporary and less sexist we appeal to a wider 

audience which should positively influence sales – and the perception of BR and 
TOYS”R”US with the Swedish consumers 

	  
Our	  decision	  then,	  for	  the	  Swedish	  market	  –	  was	  to	  use	  this	  overall	  mind-‐set:	  

• The communication should not aim to picture androgynous children  
• The communication should merely crate a balanced overall picture, this by: 

o thinking diversity, in broader terms (include gender in this term); 
o avoiding stereotypical models; 
o avoiding stereotypical play patterns; 
o avoiding unbalanced colour schemes.   

 
It is not a question about “pink” and “blue”, nor is it a question about erasing 
genders or gender identities – it is merely a question about us not deciding on 
a child's preferred toys, based on our subjective perceptions of normative 
behaviours 
 
I hope this answers your questions! 
 
Kind regards 
Louise Johansson 
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