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Abstract 
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The purpose of this qualitive content analysis is to examine and analyse how children 

are visualized in toy catalogs, depending on their gender, 2014 - 2015. 

 

It is important to observe how advertisement maintains the gender stereotypes norms of 

our society, since it has a major impact on our self-image and identity. Especially when 

it comes to children, who absorb everything and also because it is during the childhood 

the socialization process begins. 
 

It is common that toy stores and toy catalogs distinguish boy toys from girl toys, based 

on the toy’s colour, form and function. This phenomena has become a topic of public 

discussion in recent years. Therefore, the two large toy companies, BR-leksaker and 

Toys “R” Us, claim to have published gender neutral toy catalogs by changing the 

gender roles and letting boys and girls play together with the same toys. 
 

In order to gain more knowledge of toys impact on gender roles, we studied previous 

research by scientist in the field of gender, e.g. Almqvist, Butler and Connell. By using 

a qualitative method with a semiotic perspective, we found recurrent underlying aspects 

in the advertisements, by the selection of twelve pictures. The studies result implies that 

the studied toy catalogs are not yet equal, although a certain level of progress can be 

ascertained. Not even the three most equal advertisements visualized girls and boys 

equally, because of details such as stereotypical hairstyles, accessories and clothing. 

Furthermore, the study shows that girls are portrayed with boy toys than vice versa, 

which implies that boys are to a greater extent regarded as abnormal.   
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1. Introduktion 

Media influerar oss varje dag. Den påverkar vår bild av världen och oss själva i 

förhållande till hur vi, enligt normerna, ska bete oss som socialt accepterande 

medborgare. Från och med att vi börjar förstå och använda språket, ansluter vi oss till 

den kulturella samhörigheten mellan människor samt begriper skillnaden mellan andra 

och oss själva. En av de mest huvudsakliga skillnaderna som vi får lära oss redan som 

små barn är de biologiska och hur vi bör bete oss beroende på om vi har ett manligt eller 

kvinnligt kön (Gripsrud, 2002). Detta sker genom socialisationsagenter som föräldrar, 

umgänge, skola och media. 

Vi har valt att fokusera på reklam riktad till barn, då det är under barndomen som 

socialisationsprocessen börjar, d.v.s. grunden för hur barnets framtida identitet som 

vuxen blir (Almqvist, 1991). Almqvist menar att en stor del av barnets 

identitetsskapande sker genom lek, vilket gör leksaker till ett viktigt verktyg i 

socialisationsprocessen. Leksaker har sedan urminnes tider delats upp mellan flick- och 

pojkleksaker och ser olika ut, har olika form och fungerar på olika sätt. Leksakerna 

återspeglar ofta vuxenvärldens stereotypa uppdelning mellan feminint och maskulint. 

Almqvist (1991) skriver att många forskare anser att barn kan ses som passiva 

konsumenter och anpassar sig till de leksaker som de får tillgång till, vilket gör att 

leksaksföretagen har ett stort inflytande på hur barnen uppfattar och tar till sig 

könsrollerna. Leksakskataloger är även ett medium som ofta når barnen direkt. 

Katalogerna är vanligtvis ämnade för att ta med sig hem från leksaksaffärer och många 

leksaksföretag väljer att göra utskick till barnfamiljer kring högtider som julafton. Att 

leksaksaffärer och leksakskataloger sorterar upp leksakerna i färg, form och funktion 

mellan flickor och pojkar är något som alla känner igen och som tidigare varit en 

självklarhet som många inte reflekterat över. 

Nowak & Thomsson (2011) säger att jämställdheten mellan kvinnor och män har 

förbättrats under de senaste tio åren och tar bland annat upp exempel som att pappor allt 

oftare hämtar sina barn på dagis och att kvinnliga chefer blir allt vanligare. I takt med att 

samhället gör framsteg för jämställdhet mellan könen och anmälningar till 

reklamombudsmannen, om att leksakskataloger odlat könsstereotyper 

(Reklamombudsmannen, 2009), har leksaksjätten Top Toy, som äger BR-leksaker och 

Toys “R” Us, valt att producera könsneutrala leksakskataloger.  
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När de nya katalogerna publicerades av Top Toy, så uppmärksammades det i väldigt 

stor utsträckning av media. Efter en enkel googelsökning på “könsneutrala 

leksakskataloger” kan man se att de flesta av Sveriges större nyhetstidningar som, DN, 

SvD, Aftonbladet och Resumé uppmärksammat de nya katalogerna. I en artikel på 

Aftonbladet skriver Karlstein (2013, nov) att nyheten möts av både positiv och negativ 

kritik. Karlstein menar att i Sverige har katalogerna för det mesta hyllats men när 

nyheten spridde sig över världen så höjde många på ögonbrynen. Vidare skriver 

Karlstein att en av Storbritanniens nyhetsbyråer AFP även plockade upp nyheten som 

hamnade på brittiska Daily Mails webbplats och citeras följande av ”John Dublin”:  

”Fler surrealistiska nyheter från det ockuperade Sverige. Den mest vansinnigt 

socialistiska, vaksamma, omhändertagande och helt enkelt paranoida samhälle i 

världen har nått sin bottenpunkt.” 

Avslutningsvis i artikeln säger försäljningsdirektören på Top Toy att han är övertygad 

om att de tagit rätt beslut, och att om kunderna utanför Sverige inte har kommit lika 

långt i genusdebatten, kommer de dit så småningom (Karlstein, 2013, nov). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur könsuppdelningen ser ut i leksakskatalogerna, 

BR-leksaker, Toys “R” Us och Lekia. Vi, som studerar på utbildningen Reklam, grafisk 

design och visuell kommunikation, anser att det är viktigt att uppmärksamma hur 

reklam konstruerar och upprätthåller könsstereotypa normer i samhället, då de enligt 

Almqvist (1991) har en stor påverkan på hur vi ser på oss själva och skapar vår identitet. 

Vi anser att det är först när vi synliggör vilka mönster och budskap som bilder och 

reklam sänder ut, som man har möjligheten att göra förändring. 

För att uppnå uppsatsens syfte har vi valt att koncentrera oss på denna frågeställning. 

·    Hur visualiseras könsrollerna i leksakskatalogerna år 2014 - 2015? 
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2. Tidigare forskning 

Nelson & Svensson, Barn och leksaker i lek och lärande (2005) 

I boken, Barn och leksaker i lek och lärande, skriver Nelson & Svensson (2005) ett 

kapitel om leksaker, kön och genus. Där ställer de sig frågan om varför flickor och 

pojkar väljer att leka med olika leksaker. Deras resonemang tar utgångspunkt i 

vuxenvärldens ansvar för hur kulturella uttryck breder ut sig och blir en del i underlaget 

för hur barns lärande och identitetsprocess ser ut. Idag är den vanligaste förklaringen till 

att barns könsstereotypa mönster i leksaksvärlden är kulturellt konstruerad och att det 

till stor del har att göra med lär- och socialisationsprocesser. Som Nelson och Svenson 

(2005) säger är könsstrukturer så djupt rotade, att vi inte ens tänker på de stereotypa 

egenskaper som leksaker har. Leksaksvärlden är ett tydligt redskap i den process där 

barn lär sig sociala koder och samhällets normer. Det är alltså barnens föräldrar och 

andra vuxna som utgör en referenspunkt mot vilka barnets egna attityder och egna 

önskemål utvecklas (Nelson & Svensson, 2005). Ett tydligt exempel på hur detta kan se 

ut är hur sortimentet i leksaksbutikerna ser ut och deras reklamblad som beskriver 

utbudet av leksaker. 

 

Konsumentverket, Drömprinsen och Glamourgullet – Om 

könsschabloner i barnreklam (1998) 

Konsumentverkets bok, Drömprinsen och Glamourgullet – Om könsschabloner i 

barnreklam (1998), skriver övergripande om reklam riktat till barn. Trots att den skrevs 

för 17 år sedan är den fortfarande relevant då den tar upp hur reklam och leksaker riktar 

sig till barn, hur barn tar till sig stereotypa könsroller, vilken sorts reklam som är 

intressant samt kvinnliga och manliga stereotyper bland leksaker. Konsumentverket 

(1998) har även utfört intervjuer med barn och föräldrar, där de undersökte vad barnen 

tyckte om reklam som riktades till dem och hur föräldrarna såg på deras föräldraroll i 

mediebruset. Föräldrar var ofta rädda för reklamens påverkan på barnen medan barnen 

tyckte att det var roligt med reklam. Konsumentverket (1998) skriver att samtidigt som 

det finns forskning som menar att reklamen till barn är skadlig på flera olika sätt, så 

finns det annan forskning som säger att barn kan hantera det, att barn har förmågan att 
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sålla, reflektera och analysera. Efter en sammanfattning av deras insamlade material går 

de igenom olika stereotyper. Glamourgullet, machomannen, lillhjälten, drömprinsen och 

skönhetsslaven är fem exempel på medietypiska könsstereotyper som vi kommer att 

använda oss av i vår analys.  

Glamourgullet  

Hon vill vara söt och att man ska se och lägga märke till henne. Hon drar sig från 

leksaker med komplicerade ritningar och instruktioner och håller sig istället till 

“flickleksaker”, som dockor man kan klä i olika kläder och långa hår som man sätta upp 

i olika frisyrer. Prinsessklänningar är även en viktig leksak, då utseendet är viktigt och 

inom det området som kreativiteten utvecklas.  

Machomannen 

Här har vi räddaren i nöden som ser döden i vitögat. Han är atletiskt byggd, kan hantera 

pistoler och uträttar hjältedåd. Om han inte har rollen som ond och istället blir grym och 

sadistisk.  

Lillhjälten 

Lillhjältens lek går ut på spänning, aggression och aktion och befinner sig i en ständig 

kamp mellan gott och ont. Alla typer av hjältedåd är lillhjältens specialitet och dras till 

spännande miljöer. Något som ofta hör till leken är energi och magi.  

Drömprinsen 

Drömprinsen skiljer sig år från Machomannen och Lillhjälten på det sätt att han vill bli 

omtyckt och få uppmärksamhet. Han är mer av en charmör och satsar på karriär och att 

försörja dem i sin närhet.  

Skönhetsslaven 

Skönhetsslaven är en mer passiv och väntande version av glamourgullet, hon lägger stor 

vikt vid att göra sig vacker och anser att man inte kan bli vacker nog. Skönhet lönar sig 

och blir belönat.  

Denna forskning kommer vara till hjälp när vi ska diskutera specifika könsstereotyper i 

leksakskatalogerna. 
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Birgitta Almqvist, Barn och leksaker (1991) 

Birgitta Almqvists bok, Barn och leksaker (1991) redogör svensk och internationell 

forskning samt lyfter viktiga frågor som till exempel hur barns utveckling påverkas av 

leksaker och varför pojkar och flickor leker med olika typer av leksaker. Almqvist håller 

med tidigare forskning från bland annat Yvonne Hirdman som menar att barn 

socialiseras till att tycka om en viss typ av leksaker, och att det alltså inte finns någon 

medfödd skillnad mellan könen. Efter att ha studerat ett par tusen önskelistor har 

Almqvist (1991) kommit fram till att följande leksaker, enligt barn som författare till 

önskelistorna, klassas som kill- samt flickleksaker: 

Killeksaker: fordon, rekvisita för maskulina rollspelslekar, som exempelvis trafik-, 

krigs-, rymd-, och polislekar, experimentlådor, mekano, snickeri. 

Flickleksaker: spel, pyssel, klotsar, böcker, lego, musikinstrument, sagoband, rekvisita 

för feminina rollspelslekar som exempelvis sjukhuslekar och affär. 

Någon som stärker Almqvist teori om att leksaker påverkar barns utveckling är Becky 

Francis som i sin vetenskapliga artikel, Gender, Toys and Learning (2010), berättar om 

de olika egenskaper som könsstereotypiska leksaker för med sig. Bland annat fokuserar 

“maskulina” leksaker på teknik och handlingstaganden medan leksaker med mer 

“feminina” attribut fokuserar på vårdtaganden. Francis (2010) intervjuar bland annat 

barnen om deras favoritleksaker för att sedan titta närmare på hur fördelningen ser ut 

och vad leksakerna har för betydelse för deras identitetsskapande.   

 

Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön (2003) 

I sin bok Hur flickor och pojkar gör kön (2003) vill Bronwyn Davies lyfta fram att de 

skillnader samhället antar existerar mellan män och kvinnor är sociala konstruktioner. 

Barn får lära sig att urskilja vad som tillhör det ena eller andra, trots att det ofta handlar 

om knappt synliga eller till synes obetydliga fysiska skillnader. Frisyr, kroppsspråk, 

kläder och sätt att tala är exempel på nyckelfaktorer som får en att positioneras på ett 

framgångsrikt sätt, när du identifieras som flicka eller pojke.       
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Davies menar att barn anammar manlighet och kvinnlighet som om det skulle vara en 

naturlighet, men som samhället uppmuntrar dem till. Hon tar upp att en del “typiska” 

drag av specifika kön även kan finnas hos motsatta kön. Exempelvis skägg, som ses som 

manligt, kan odlas av kvinnor liksom att den “kvinnliga” egenskapen bröstmjölk kan 

produceras av män. Hon tar även upp fall där personer med XX-kromosomer utvecklar 

manligt könsorgan samt personer med YX-kromosomer utvecklar ett kvinnligt. Somliga 

fall som föds med ett kvinnligt, har under puberteten utvecklat ett manligt och en del 

föds med både manligt och kvinnligt. Davies (2003) poäng är att kön är en social 

konstruktion och något som vi individer själva skapar och att dessa exempel bevisar att 

det existerar mer än bara två kön. Detta kan vi koppla till vår undersökning genom att 

påpeka att normer i samhället delat upp kön i just två grupper, när exempelvis Davies 

fakta visar på att de finns fler än två grupper och att de olika könen samtidigt skiljer sig 

så pass lite åt att det egentligen inte finns anledning att dela upp dem.  

 

Ambjörnsson Fanny Rosa – Den farliga färgen (2011) 

Ambjörnsson vill i sin bok, Rosa - Den farliga färgen (2011), undersöka färgen rosa 

som fenomen. Varför och hur det kommer sig att just rosa som färg kan ses som 

kvinnligt, barnsligt och fjolligt samtidigt som det kan upplevas skrämmande och 

stötande. Genom hundratals timmar av fältstudier och intervjuer undersöker hon hur 

färgen används idag och vilka betydelser den har i vår samtid. 

Ambjörnsson (2011) menar att färgen rosa är en av de färger som barn använder mest 

för att markera genus. Att som pojke ta avstånd från färgen blir då ett uttryck för att visa 

att man är pojke, och inte flicka. Pojkar visade sig även lägga ner energi på att inte 

närma sig den rosa färgen genom att vägra använda rosa föremål. Mörka färger som 

klassas som killfärger får däremot inte samma respons från tjejerna vilket är underligt. 

Vidare menar hon att detta sker för att det maskulina ses som normen och allt annat som 

avvikande och mindre bra. Efter intervjuer med föräldrar visade det sig att det var 

mycket mer accepterat att klä sina döttrar i kläder som var klassade som killkläder än att 

klä sina söner i rosa. Nowak & Thomsson (2003) skriver att detta könsmaktssystem 

finns i hela samhället, att kvinnor ska vara lika männen eftersom det är männen som 

skulle vara normen för “människa”. Vidare menar Nowak & Thomsson att detta är på 
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grund av det patriarkala systemet i vårt samhälle. Ett system som delar upp människor 

efter vilket kön det har, och där män får mer resurser och makt än kvinnor. 

Färgen rosa är även ett nytt fenomen som tidigare inte haft samma entydiga 

könskodning. Till för ungefär hundra år sedan kläddes ofta pojkar och flickor i liknande 

kläder och hade långt hår. Det var inte ovanligt att pojkar kläddes i rosa och flickor 

kläddes i blått (Ambjörnsson, 2011). Detta pekar på att rosa är en trend hos just tjejer 

och egentligen inte har något med själva könet att göra.  

Vi kommer att använda oss av denna bok eftersom den har utgått ifrån Yvonne 

Hirdmans genusteori om särhållandet av könen och att genus är socialt konstruerat. 

Ambjörnsson (2011) menar att precis som genus är en konstruktion är färgen rosa 

socialt konstruerat och har en stor funktion när det kommer till särhållandet av könen. 

Denna typ av särhållande princip, med hjälp av färgkodning, är något vi kommer 

analysera i vår uppsats. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Tre centrala begrepp som vi kommer använda oss av i vår uppsats är, genus, identitet 

och stereotyp. Vi kommer även beskriva, den manliga blicken och 

socialkonstruktionismen. 

3.1 Genus 

Ordet genus är latin och betyder, slag, sort, släkte och kön. Fram till 1980-talet har ordet 

genus bara används i språkläran för att beteckna att substantiv är av olika slag, det är 

han, hon, det och den (Hirdman 2010). Ordet plockades senare upp av kvinnoforskare 

och började användas flitigt inom den feministiska forskningen i början av 1980-talet. 

De ansåg att användningen av ordet kön, som en vetenskaplig term, kan vara otydligt 

och riskerar att cementera de gammalmodiga betydelser det för med sig (Hirdman 

2010). 

Skillnaderna mellan de två begreppen är att kön betyder de biologiska kön man föds 

med och genus står för det socialt konstruerade, som bland annat, media och andra 

individer är med och påverkar. Även könsrollsbegreppet, som ligger närmare 

genusbegreppet, hade vid den tiden förlorat kraft och blivit tvetydigt på grund av 

övermättnad och att det tagits över av den radikalreformistiska familjepolitiken 

(Hirdman 2010). Hirdman menar därför att genus ska ses som ett verktyg som suddar ut 

den hårda uppdelningen mellan könen och att se föreställningar om kön som en 

mänsklig uppfinning. Man skulle kunna säga att genusteorin bygger på två principer. 

Den ena är den manliga överordnade och det andra särhållandet av kvinnor och män. 

Den manliga överordnade kan handla om att mannen ses som samhällets norm. 

Särhållandet mellan kvinnor och män innebär att de ses som varandras motpoler. 

Leksakernas uppdelning mellan könen i leksakskataloger är ett tydligt exempel på detta. 

Hirdman (2010) har även plockat ut ett flertal utdrag ur texter med en spännvidd på ca 

2000 år. De alla beskriver skillnaderna på män och kvinnor och handlar främst om att 

kvinnan är en sämre version av mannen, skapad från delar av mannen och är mindre 

begåvad. I en text från år 100 e.Kr. beskrivs mannen med bland annat rationell 

själslighet och kvinnan med irrationella känslor. Kontentan av detta var att själen tillhör 

ett mer överlägset släkte än känslan, liksom mannen till skillnad från kvinnan. En annan 

från mellan 1700-talet och 1800-talet beskrev kvinnan som ett krokigt revben som 
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brister om man försöker böja det rakt. År 1999, beskrevs Corpus callosum, den kabeln 

som förenar hjärnhalvorna, vara tjockare hos kvinnan och därmed tillåter livligare trafik 

mellan de båda halvorna. Hirdman (2010) menar att dessa texter historiskt ligger och 

gnager i vårt 2000-tal. Starka röster från Bibeln, författare, filosofer och vetenskapsmän 

berättar om vad kvinnor, män och kön är och hur det än i dag påverkar hur vi ser på kön 

och genus. 

Raewyn Connell skriver i sin bok, Om Genus (2009), att nyckeln är att släppa fokus på 

skillnaderna och istället fokusera på de sociala relationerna. Hon menar att det framför 

allt handlar om varaktiga eller vidsträckta mönster inom sociala relationer som bildar 

strukturer. Genus är alltså inte ett uttryck för de biologiska skillnaderna, utan ett 

mönster i våra sociala arrangemang. Genusmönster kan skilja sig mellan en kulturell 

kontext och en annan, men det är fortfarande ett genusmönster då det fortplantas socialt. 

Dessa mönster framstår ofta som oföränderliga då de bottnar i de samhälleliga 

strukturernas förmåga att påverka det individuella handlandet. Med hjälp av 

socialisationsagenter som, massmedia, umgängeskretsar, skola och familj lär vi oss de 

sociala normer och förväntningar på hur man ska bete sig beroende på vilken kön man 

har. Connell (2009) skriver att i takt med att den mänskliga praktiken skapar nya 

situationer och strukturer, så förändras genusordningen ständig. Genusordningen 

påverkar bland annat hur vi väljer att klä oss, bete oss, prata och relatera till varandra. 

Helena Josefson (2005) menar att en ytterligare stor anledning till att genusordningen är 

så bestående i samhället är för att det går att tjäna pengar på vår uppfattning om kvinnor 

och män. Till exempel genom att kategorisera in leksaker i flick- och pojkleksaker. 

Connell (2009) introducerar övergripande exempel från forskning om genus och 

kartlägger åsikter och debatter. Hon tar även upp makt, som en sorts dimension av genus 

och hur makt delas upp olika mellan kvinnor och men genom konventioner och tidigare 

normer. Vidare beskriver hon även studier om genus ur ett analytiskt ramverk, som 

kommer att vara till hjälp när vi analyserar ur ett genusanalytiskt perspektiv. 

 

3.2 Identitet 

Identitet härstammar från den latinska termen idem och betyder detsamma eller 

densamma. Densamma, beskriver identitet som något kontinuerligt och stabilt. 
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Med andra ord har vi som individer en tämligen stabil förståelse om oss själva 

som levande subjekt. Identitet innebär en demarkation, d.v.s. att vi delar upp oss i 

olika individer, grupper och kulturer. Alltså kan man beskriva identitet som något 

som uppstår mellan individer och omvärlden, i mötet mellan olika faktorer (Frisén 

& Hwang, 2006). 

Gripsrud (2002) skriver att var individ bestämmer sin egen identitet, men som 

undermedvetet formas av världen runt om oss. Som barn tar vi efter värderingar 

och levnadssätt från föräldrar, kompisar och andra medmänniskor. En annan 

bidragande faktor är media. I takt med medias påverkan, lär vi oss att det finns 

dimensioner och ideal som vi kanske aldrig kommer att uppleva och tvingar oss, 

som åskådare, att bilda oss en egen uppfattning om vilka vi är, vill bli och var vi 

står. Vi sorterar de intryck vi får av medmänniskor och media, vilket gör oss 

medvetna om likheter och skillnader i förhållande till oss själva (Gripsrud, 2002). 

Wenneberg (2010) tar upp ett socialkonstruktionistiskt exempel om att vi bara kan 

se sakers betydelse om vi redan lärt oss vad det är. Om vi redan tidigare 

strukturerat en miljö, ett ting eller upplevelse, behöver vi inte göra en ny tolkning 

av det. Vi accepterar vad vi ser, då vi fått lära oss vad det är. Han tar en stol som 

exempel. Har vi aldrig fått lära oss vad en stol är och är till för, har vi ingen aning 

om att det är en stol vi har framför oss. 

Wennebergs teori går att applicera på hur man tolkar kön. Vi har fått lära oss vad 

kvinnor och män är, hur de ska bete sig och hur de skiljer sig åt. Media bygger 

vidare på dessa västerländska normer och presenterar kvinnor och män på olika 

sätt. Genom att vi fått lära oss betydelsen av vårt eget kön, anammar vi därmed 

vad vi ser i media, utan att ifrågasätta (Gripsrud, 2011). Leksaksföretagen hjälper 

därför till att skapa och återskapa könsroller genom att visa leksaker och 

karaktärsdrag ihop med det ena eller det andra könet. Till exempel pojke - bil och 

flicka - docka. 

Queer kan beskrivas både som en aktivistisk form och som teori om identitet, normalitet 

och sexualitet. Queerforskare vill lyfta problemet kring heteronormativiteten som norm. 

Därefter ifrågasätter man hur det kommer sig att just heteronormativiteten är den mest 

önskvärda formen av samlevnad i dagens samhälle och hur man skulle kunna bryta 

normen. Queerteorin bygger på att en identitet aldrig är förutbestämd (Ambjörnsson, 

2006).  
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Butler (2007) menar att man inte har en inre personlighet, eller ande som fanns där när 

vi blev till, utan att personlighet kommer till genom sociala och kulturella 

konstruktioner som man upplevt och fått förklarat för sig. Likaså är kön och skillnader 

mellan manligt och kvinnligt en föreställning av vad vi fått lära oss genom 

överenskommelser och sociala regler. I och med detta kan människors personlighet 

förändras. Gauntlett (2008) skriver att queerteorin anser att ett sätt att belysa 

skillnaderna mellan kvinnligt och manligt är genom att byta ut könsrollerna. 

 

3.3 Stereotyper 

Att placera någon i ett stereotypiskt fack innebär att ta fasta på bara några få, enkla, 

erkända och lättförståeliga egenskaper hos en person eller grupp (Ambjörnsson, 2006). 

Problem som förekommer i samband med stereotyper är att skillnader ibland ignoreras, 

då bilden blir en förenklad föreställning av egenskaper på medlemmar i gruppen 

(Lindgren, 2009). D.v.s. när någon avviker från att göra det som andra annars är vana 

vid att se den göra, agerar personen onormalt. 

En sorts stereotyp är heteronormativiteten. Detta begrepp står för de lagar, institutioner, 

strukturer, handlingar och relationer som upprätthåller heterosexualitet som något 

naturligt, enhetligt och allomfattande. Alltså det som gör att endast en viss sorts 

heterosexuellt liv är det enda accepterade sättet att leva på (Ambjörnsson, 2006). Judit 

Butler (2007) har myntat begreppet den heterosexuella matrisen och beskriver den som 

en sorts oskriven regel för hur och att man ska vara man eller kvinna. Två separata kön 

framställs som två motpoler och fungerar som stereotyper för man respektive kvinna. 

Samhället strävar efter biologiskt givna kön med synkroniserad sexualitet, vilket i 

verkligheten är en effekt av gamla normer (Butler, 2007). Vidare menar hon att vi har 

lärt oss hur det, enligt normerna, ska vara och för att passa in i samhällets godkända 

mallar, strävar vi efter att följa dessa regler. Granskar man leksakskatalogernas 

uppbyggnad genom den heterosexuella matrisens, ser man tydligt hur genus delas upp 

på olika sätt för att få flickor och pojkar att välja “rätt” leksaker för sitt kön. 
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3.4 Den manliga blicken 

Jeremy Benthams grundade panoptikonfängelsemodellen för att förklara 

självövervakningsdisciplinen. Disciplinen är en fängelsedesign med syfte att fångarna 

alltid ska utgå från att de ständigt är övervakade, utan att själva kunna se sin övervakare. 

Baserat på panoptikonfängelsemodellen har Foucault tagit fram en teori som fungerar 

som en metafor för dagens överbevakade samhälle. Teorin har sedan vidareutvecklats 

inom genusvetenskap och beskriver kvinnans vetenskap om att hennes kropp oavbrutet 

är under bevakning (Sturken & Cartwright, 2001). 

I boken Populärkultur (2009) tar Simon Lindgren upp att den manliga blicken är ett 

nyckelbegrepp som används inom feministiska mediestudier och myntades av den 

psykoanalytiskt influerade filmteoretiker Laura Mulvey. Den manliga blicken är en teori 

om hur all populärkulturell text vi möter alltid utgår ifrån ett manligt synsätt, gällande 

främst hur kvinnor presenteras. Teorin pekar på att mannen är en flitig betraktare av 

populärkulturella representationer i större utsträckning än vad kvinnan är. Samtidigt är 

merparten av de som konstruerar populärkulturen män, medan kvinnor kontrolleras av 

den. Lindgren (2009) citerar Mulvey som beskriver hur den manliga, bestämmande 

blicken skapar sin fantasi efter kvinnans kropp. Kvinnan avbildas och mannen blir 

bärande av blicken, vilket göder den patriarkala makten. Kvinnan formar därmed en 

undermedveten disciplinering som ättrar sig fast i sinnet, likt fångarna i panoptikon. 

Lindgren (2009) skriver att kvinnor i media ofta presenteras som hemmafru, moder och 

sexobjekt, medan mannen framställs som överordnande och dominerande. Lindgren 

skriver vidare hur Betty Friedan konstaterar att den klassiska kvinnan i damtidningar 

porträtteras som ung, tanklös, mjuk, feminin, nöjd och glad. Vi vill med denna teori 

undersöka ifall dessa normer från vuxenvärlden återspeglas i leksakskatalogerna.  

 

3.5 Socialkonstruktionismen 

Sören Barlebo Wenneberg (2010) tar upp socialkonstruktionismen i sin bok 

Socialkonstruktionism - positioner, problem och perspektiv. Han förklarar att 

socialkonstruktionism är ett synsätt som skiljer sig åt beroende på i vilket sammanhang 

man talar om det men att den går ut på att kritiskt granska fakta och att inte ta det 
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omedelbara och direkta för givet. Målet är att avslöja vilka de verkliga bakomliggande 

faktorerna är, vilka i sin tur styr de ytliga som man först kan tro är problemet. 

Wenneberg menar att många studier med feministiska anslag tillämpar 

socialkonstruktionismen på könsbegreppet. Detta då man anser att de större 

skillnaderna som finns mellan könen inte beror på fysiologiskt, naturligt och kroppsligt, 

utan att de är de sociala faktorerna som lyfter de kroppsliga skillnaderna, vilket 

resulterar i att olika kön har sådan stor betydelse. Beroende på förväntningar, normer 

och sociala konstruktioner ser meddelanden olika ut i förhållande till vilket kön media 

vill presentera eller gestalta. Mycket handlar om hur makten fördelas olika i samhället, 

om mannens överordning och kvinnans underordning (Wenneberg, 2010). 

I boken Introduktion till socialpsykologi (2000) tar Bosse Angelöw och Thom Jonsson 

upp att de erfarenheter som vi har av världen inte är objektiva. De förklarar att det vi 

uppfattar som verklighet, endast är det som vi själva har varit med om. Det kan alltså 

finnas en annan förklaring till det vi nu tror är sanning, men som vi ännu inte upplevt 

och fått förklarat för oss. Ett väldigt radikalt exempel på detta är kön. Genom 

observation kan man dra slutsatsen om att det finns två olika typer av människor i form 

av kvinna och man. Dock tar socialkonstuktionismen upp att man bör ifrågasätta tanken 

om att två olika sorters mänskliga kategorier är en speciellt korrekt framställning. 

Frågan de vill lyfta är hur skillnaden på könen har kunnat leda till en så stor betydelse i 

vår verklighetsuppfattning angående kvinnor och män och varför vi inte på samma sätt 

delat in människor i korta och långa, smala och tjocka eller andra kategorier. 

Socialkonstruktionismen handlar om att synliggöra denna typ av fakta samt att lyfta 

fram anledningar till människors olikheter, speciellt då det gäller unga och deras 

identitetssökande (Frisén & Hwang, 2006). Vi kommer att utgå ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt när vi gör vår undersökning och kolla på hur feminint 

och maskulint konstrueras i leksakskatalogerna.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ textanalys. Vi tar hjälp av Göran Bergström 

& Kristina Boréus bok Textens mening och makt (2005). De tar upp att alla texter, bilder 

lika som skrift, måste tolkas och att tolkning praktiskt taget ingår i varje textanalys. 

För att få kunskap och svar på vilka underliggande aspekter som ligger dolda i texterna 

har vi utgått från ett semiotiskt perspektiv, vilket är ett synsätt där texter är uppbyggda 

av tecken. Lindgren (2009) skriver att tecken kan vara något som står för något annat, 

alltså någonting som producerar en mening. Tolkningen av tecken skiljer sig åt 

beroende på betraktarens tidigare erfarenheter, konventioner och i vilken kontext tecknet 

befinner sig i. I vårt fall har vi därför valt att se reklambilderna som texter och som en 

sammansättning av tecken. Inom semiotiken finns det två centrala begrepp, denotation 

och konnotation, som vi har utgått från när vi gjort vår analys. Lindgren (2009) 

beskriver denotation som det vi ser vid första anblick, det som vi rent fysiskt kan se på 

bilden. Konnotation är de underliggande budskapen som tecknen besitter. Han menar att 

målet med en textanalys är att man, med hjälp av att bryta upp texten i tecken, kan 

belysa underliggande aspekter i reklamen.   

 

4.2 Urval 

För att få en bättre förståelse för vad Top Toy menar med könsneutrala 

leksakskataloger, valde vi att använda oss av ett ytterligare leksaksföretag, Lekia. Detta 

för att vi vill se hur leksakskataloger som sägs vara könsneutrala skiljer sig åt från sina 

konkurrenter. 

Som vi tidigare nämnt är leksakskataloger ett medium som ofta når barnen direkt och 

därmed passande för vår undersökning. När vi valde bilder till vår undersökning började 

vi med att göra en tematisering, vilket innebär att vi grundligt gick igenom alla 

leksakskataloger för att få en överblick av innehållet. Efter att vi studerat katalogernas 

innehåll var det tydligt att de marknadsför liknande leksaker, så för att svara på vår 

frågeställning valde vi att enbart analysera bilder där barn är med. Detta då vi kom fram 

till att det är i hur man porträtterar barn, som katalogerna skiljer sig åt. Att analysera 
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leksaker tillsammans med barn gav oss en uppfattning om hur katalogerna porträtterat 

könsroller i leksakskatalogerna. Från en början hade vi även tänkt analysera Leklusts 

kataloger, som en ytterligare konkurrent till Top Toys könsneutrala, men då deras 

kataloger inte innehåller några barn, valde vi att inte använda deras katalog i vårt urval. 

Då vi även insåg att Lekias katalog gav oss tillräckligt mycket grund att stå på som 

representant för kataloger som inte gått ut med att vara könsneutral och ytterligare 

liknande tidningar inte kunnat bidra med något nytt. 

Vi har därför valt att avgränsa oss till tre leksakskataloger, Toys “R” Us, BR-leksaker 

och Lekia. Detta är tre företag som ger ut reklamkataloger till barnfamiljer och de har 

även leksakskatalogerna tillgängliga som webbkataloger på deras hemsida. Eftersom 

BR-leksaker hade en tryckt katalog med fler sidor än deras webbkatalog, valde vi att 

endast använda Toys “R” Us och Lekias kataloger från hemsidan. Fördelen med att 

använda webbkataloger var för att på så sätt få tillgång till deras senaste upplagor.  

 

4.3 Genomförande 

Anders Carlssons & Thomas Koppfeldts bok, Visuell retorik (2008), förklarar hur bilder 

samverkar och kommunicerar, med till exempel text och design, för att tolka visuella 

uttryck i media. Detta gav oss en inblick i hur visuella uttryck skapar identiteter och 

relationer i samhället. De tar även upp kortare exempel som kan användas som stöd för 

en skriftlig bildanalys som vi inspirerats av i vår uppsats: 

 Denotation 

- Beskrivning av bilden 

Människan 

Föremålen 

Miljön 

Situationen 

Bildkontext 
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Placering 

Bildutsnitt 

Blickriktning 

Ljus och kontrast 

Färger 

 

Konnotation 

Med utgångspunkt från vår frågeställning och med stöd från tidigare forskning 

och teorier så analyseras det utvalda materialet ur ett genusanalytiskt perspektiv. 

 

Vi började alltså med att göra en semiotisk bildanalys där vi tittade på bildernas två 

nivåer. Den första beskrivande och ytliga nivån kallas denotation. Här beskrev vi 

bildens grundbetydelse, alltså vad som finns i bilden och hur det ser ut, det vi kan tolka 

med självklarhet, som exempelvis att en flicka och en pojke leker med en röd boll. 

Nästa nivå är den konnotativa. Här undersökte vi de underliggande aspekterna som 

bilderna besitter. För att göra detta bröt vi upp bilder i olika delar som vi analyserade för 

sig och sedan tillsammans. Ett exempel på konnotation skulle vara att flickan har rosa 

hårspännen, som för vår kultur är ett typiskt feminint attribut, och passivt granskar 

pojken som aktivt kastar upp den röda bollen i luften. 

När vi gjort vår semiotiska bildanalys så använde vi oss av det empiriska materialet för 

att analysera och diskutera vårt resultat. Till vår hjälp använde vi oss av tidigare 

forskning och utvalda teorier. För att göra analysdelen tydligare och lättare att förstå, 

delade vi upp analys och resultat i olika teman: “Den aktiva pojken och den passiva 

flickan”, “Betraktande och betraktad”, “Färgkodning” och “Försök till 

könsneutralisering”. 

Den aktiva pojken och den passiva flickan 

Efter en övergripande analys av materialet kunde vi se att pojkar ofta porträtterades som 

aktiva och flickor som passiva. Under detta tema vill vi därför analysera i vilken 
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utsträckning detta förekommer och koppla det till begreppsparet den inre- och yttre 

sfären, som vi förklarar i temats inledning. 

Betraktande och betraktad 

Här utgår vi ifrån kvinnan som det betraktade objektet utifrån den manliga blicken. 

Davies (2003) säger att barn ännu inte vet hur man bör bete sig, utan härmar de vuxna 

genom att anamma leksakernas funktioner, som de vuxna skapat. Hur visualiseras detta i 

leksakskatalogerna? 

Färgkodning 

Under detta tema undersöker vi hur färgkodning används för att kategorisera barnens 

kön, genom att analysera kläder, bakgrunder och färger på leksaker. Till exempel hur 

mörka nyanser används i förhållande till rosa, beroende på om det handlar och pojk- 

eller flickleksaker. 

Försök till könsneutralisering 

Vi vill under detta tema analysera och jämföra bilder ur respektive katalog som vi anser 

vara det tydligaste försöket mot en könsneutralisering. Eftersom det bara är BR-leksaker 

och Toys “R” Us som gått ut i media med att de konstruerat könsneutrala kataloger är 

det främst dem vi kommer att analysera under detta tema. Men vi kommer även 

analysera en annons från Lekia för att eventuella skillnader mellan katalogerna ska bli 

tydligare.  

 

4.4 Metodkritik 

När man gör en kvalitativ textanalys är det viktigt att man redan innan analysen 

reflekterar över analysens förklaringsvärde. Texternas betydelser är aldrig givna eller 

gjutna i sten. De är under ständig förändring och knutna till kulturer, kontext och 

författarnas förkunskaper. Vi som författare måste ha en kulturell förförståelse inom 

ämnet vi forskar om för att kunna göra en semiotisk bildanalys. Bergström & Boréus 

(2005) skriver att hermeneutikern och filosofen Hans-Georg Gadamer menar att 

författarnas socialt konstruerade förförståelse är utgångspunkten för att ens kunna ta till 

sig texter från andra tider och kulturer. Bergström & Boréus, (2005) menar dock att man 

som författare ska ha som mål att förhålla sig objektiv och genomföra en kritisk analys 

med hjälp av tidigare forskning. Vi är medvetna om att resultatet kan variera beroende 
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på vilka bilder vi väljer att analysera och beroende på våra kulturella associationer. 

Eftersom vi valde att analysera leksakskataloger från Sverige så anser vi att vi är 

förstående med de kulturella associationer och kan därför analysera materialet på ett 

trovärdigt sätt. För att öka reabiliteten ytterligare har vi analyserat och diskuterat allt 

material tillsammans.  

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2011) skriver hur ett centralt krav för studier som innefattar insamlade 

bilder är att man gör en tydlig och ärlig redovisning av materialet som använts. Bilder 

och liknande ska presenteras tydligt och beskrivas så detaljerat att en utomstående läsare 

kan bedöma och förstå tyngden av resultatet. Detta är något som vi tagit ställning till då 

vi vid varje ny annons beskrivit bildens alla delar som är relevanta för att förstå bildens 

uppbyggnad.  

 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp CUDOS-kraven, från 1940-talet av Robert Merton, som 

bland annat innefattar att forskaren ska ifrågasätta och granska, men vänta med att 

bedöma resultatet tills dess att det skapats en tillräckligt bra grund att stå på. Detta sker i 

vår analys, där vi ifrågasätter och granskar, men aldrig fastställer att något är på ett visst 

sätt, så länge vi inte har fakta från tidigare litteraturgranskning eller andra tydliga bevis. 

 

Då vi använder oss av individer i vår studie, som dessutom själva är omedvetna om vår 

studies existens, är det viktigt att undvika att kränka eller på annat sätt skada individen i 

fråga utifrån individskyddskravet. Dock ska inte obetydliga skador få förhindra 

forskningskravet, vilken handlar om att viktig forskning är angelägen i förbättring av 

livskvalitet, miljö och hälsa för medborgare och samhället (Vetenskapsrådet, 2011).  

Eftersom de medverkande individerna är barn, är det extra viktigt att vi tar hänsyn till 

individskyddskravet. Vi anser dock att vår studie är så pass viktig för samhället i fråga 

om jämställdhet, att vi väljer att analysera barn men har hela tiden i åtanke att 

genomföra undersökningen med en så god etik som möjligt. Vi satsar därmed på att 

hålla en god balans mellan att utföra en god kvalitativ forskning som har ett viktigt syfte 

men samtidigt inte kränka eller på annat sätt skada de individer som deltar. Därför är vi 

hela tiden noga med att lyfta hur individerna inte själva är medvetna eller inte själva har 
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tagit ställning i vad som vi anser vara fel och rätt i annonserna, utan endast hur de 

porträtteras i leksakskatalogerna. 

Vårt mål med denna studie är inte att reproducera några normer utan att belysa 

samhällets normer och implicita maktstrukturer kopplade till vårt insamlade material. 

Eftersom vi som författare varit tydliga med att beskriva vår metod, och att bygga vår 

analys på tidigare forskning och teorier, så blir det tydligt för läsarna på vilket sätt vi 

behandlat materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 
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5.1 Den aktiva pojken och den passiva flickan 

Som vi redan klargjort socialiseras flickor och pojkar in i samhället på olika sätt, för att 

senare kunna gå in i rollerna som kvinnor och män. Den inre och yttre sfären är två 

begrepp som vi kommer att använda oss av under detta tema. Almqvist (1991) menar att 

begreppen bygger på varandra och kan förklaras med ett exempel att flickors 

socialisationsprocess innefattar en inre sfär som går ut på att ta hand om familj och 

omvårdad. Detta medan killarna ofta socialiseras in i den yttre sfären som innefattar 

politiska engagemang, samhällsengagemang och mer utåtriktad verksamhet. Josefson 

(2005) skriver att vissa forskare menar att män oftare skildras in action, bland annat 

med snabba bilar och idrott, medan kvinnor är sexiga och sysselsatta av känslor. 

Därmed uppfattas kvinnor som mer passiva och män mer aktiva. Vi vill undersöka om 

dessa samhälleliga normer är något som återspeglas i leksakskatalogerna. 

Bild 1 föreställer en helkroppsbild av två flickor i 10-årsåldern som ler med öppna 

blickar riktade mot kameran. Leende är ett vanligt sätt att visualisera flickor, då flickor 

enligt Lindgren (2009) förväntas att vara nöjda och glada inför kameran. Flickorna sitter 

helt stilla och poserar, som de förmodligen blivit tillsagda att göra. Den blonda flickan 

sitter med överkroppen vriden mot den brunhåriga flickan, vilket kan tolkas som att hon 

känner sig obekväm vid situationen och söker trygghet hos den andra flickan. De sitter 

tätt ihop, med armar och ben nära intill och lämnar mycket yta runt omkring för att inte 

ta upp för mycket yta. Detta tolkar vi som ett typiskt passivt beteende som är 

återkommande i katalogerna. Den andra flickan har ett mjukt grepp om 

Disneyprinsessan Elsa, som docka, vilken befinner sig mellan flickorna och i bildens 

centrum. Elsadockan ler, är blond, har stora blå ögon, är klädd i blåvit silkesklänning 

och har ett diamanthalsband runt halsen. Hon har inbyggd sångröst, som hon kan 

underhålla flickorna med. Bilden ger en större känsla av ett planerat upplägg, än aktiv 

lek. Den blonda flickan är prydligt klädd i en vit, ärmlös klänning, prydd med små 

guldstjärnor och guldglittrande nylonstrumpbyxor. Flickan med brunt hår är klädd i ett 

vitt linne, en röd kofta och vita byxor i ett tunt material, med röda mönster. Kläderna ger 

en känsla av att vara för fina för att bäras vid grova utomhusaktiviteter och ser ut att 

höra hemma vid festligare tillställningar. De båda sitter avslappnat ner på golvet med en 

mjuk, beige matta som underlag. I soffan bakom dem ligger en vit pälsfilt. Hela rummet 

går i färgschemat beige och grått och badar i en mjuk och varm belysning, som ger 

mjuka skuggor. Bilden skänker en hemtrevlig, trygg och lugn känsla. 
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Bild 2 är, i motsats till bild 1, kontrastrik. En pojke i 10-årsåldern är i full fart med att 

använda den svartblå spionvideoklockan som han har på armen och ger inga tecken på 

medvetenhet om kamerans närvaro. Bilden av pojken kapas en bit under midjan, men 

han ser ut att befinna sig i en bredbent, stående och aktiv position. Han verkar anstränga 

sig, då axlar och hals ser spända ut. Han sträcker ut armen och riktar produkten mot en 

fast punkt framför sig, samtidigt som ett blått sken kommer ur den. Pojkens mun är 

öppen och formar ett ovalt, liggandes “o”, han kisar med ögonen och ser självsäker ut. 

Nästan så mycket som halva ansiktet är täckt av skugga. Hans svarta, långärmade tröja 

smälter delvis in i den mörka bakgrunden. Han är inklippt i någon sorts kal asfaltsmiljö. 

I mitten av bilden har en förstoring av spionvideoklockan placerats, som omringas av 

kalla och blå ljusstrålar. Produkten är full av knappar och inställningar som man kan 

experimentera med för att bland annat fota och filma. Bredvid spionvideoklockan hittar 

man även en produkt med lasersnubbeltråd.    

Annonserna är typiska fall av aktivitet och passivitet. Bild 1 kommunicerar femininitet 

genom tydliga exempel på hur flickor socialiseras in i en lugn hemmamiljö under 

trevliga förhållanden, likt den inre sfären. Bild 2, i sin tur, visualiserar maskulinitet då 

den utspelar sig i en mörk miljö som lyses upp av blåa strålar och är fartfyllt äventyrlig. 

Man har låtit pojken få fria tyglar att göra sitt spionuppdrag i fred och därmed tillåtas att 

socialiseras in i den yttre sfären.  

Likt Konsumentverkets (1989) stereotyp skönhetsslaven bär flickorna kläder som gör 

dem fina och som inte är anpassade för aktiva lekar som motverkar skrapsår och andra 

“faror”. Detta i kontrast till pojkens lek, där faror och spänning ofta är syftet med leken, 

likt beskrivningen som stämmer in på stereotypen Lillhjälten. Flickorna begränsas till 

hemmet, medan pojkarna uppmanas att röra sig i det offentliga. Hirdman (2010) skriver 

att mannen sedan urminnes tider tillskrivits rollen som en aktiv aktör och att det under 

antikens tider var mannen som skulle skydda familjen och kvinnorna som skulle sköta 

hemmets arbeten. Detta uråldriga genuskontrakt är något som fortfarande reproduceras i 

moderna former genom exemplen som vi diskuterat ovan. 

Almqvist (1991) skriver vidare att pojkar ofta ger mer spontana och verbala uttryck för 

lek än vad flickor gör. Även detta på grund av den tydliga uppdelningen av leksaker 

riktade till de olika könen. Leksakerna som riktas till respektive kön uppmanar till 

tydliga skillnader mellan lekarnas teman. Som vi kan se i bild 2 uppmanas pojken till 

lek som han inte kommer åt i sin vardag, en lek som är långt från verkligheten. Med 
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hjälp av sin spionklocka och övrig utstyrsel, uppmanar leken ett spännande äventyr där 

det krävs en hel del verbal fantasi. I kontrast till detta har vi bild 1 som är riktad till 

flickor. Här kan vi tydligt se att leken handlar om vardagsnära händelser och är lättare 

att förankra i vår gemensamma vardag. Flickorna håller omhändertagande fram en 

docka som de leker med tillsammans. Eftersom barn ofta vet hur en mamma beter sig 

och talar, till bland annat dem själva och i andra situationer med barn, är det verbala 

uttrycket sällan långt ifrån verkligheten, på samma sätt som flickorna hanterar dockan i 

bilden.  

Efter en grundlig genomgång av de utvalda katalogerna hittade vi totalt sex bilder med 

en vuxen person tillsammans med barn. Fem bilder bestod av en vuxen person och en 

flicka och endast en av bilderna hade en pojke med i bild, då tillsammans med en yngre 

flicka, som skulle kunna föreställa pojkens lillasyster. Josefson (2005) skriver att flickor 

och pojkar skolas in i könsstereotypa mönster i tidig ålder. Pojkar förväntas klara sig 

själva, vara aktiva, starka och osårbara medan flickor förväntas vara empatiska, 

försiktiga, passiva och be om hjälp. Att dessa genuskonstruktioner fortfarande finns i 

samhället blir tydligt i vårt material, där flickorna är de enda som porträtteras med stöd 

från en vuxenfigur och äldre syskon vid leksakerna. 

Bild 3 innehåller sex stycken barn i olika maskeradkläder. Fyra av barnen är flickor och 

två ser ut att vara pojkar. De fyra flickorna är klädda i klänningar baserade på de fyra 

Disneyprinsessorna Törnrosa, Sofia, Tingeling och Rapunzel. Alla klänningar innehåller 

minst två lager kjol, vilka alla är gjorda av någon typ av spets, silke, volang, glitter eller 

skimmer. Tre av flickorna har dessutom tiaror på sina huvuden för att förstärka 

prinsessdragen och den fjärde flickan i tingelingdräkt har små vingar, inspirerade av 

sköra fjärilsvingar och söta älvor. Samtliga klänningarna når nästan ända ner till golvet 

och är i klara, glada färgskalor skiftande i rosa, grönt och lila. Tre av flickorna står på 

två fötter och kollar in i kameran, förutom Tingeling, som blickar uppåt. Den sista 

flickan lyfter lätt på foten medan hon snurrar på kjolen, och med ett leende, granskar hur 

sidentyget böljande svajar runt hennes ben. Alla klänningar har markerad midja, är mer 

eller mindre urringade och visar hud vid hals och nyckelben. Dessa dräkter ser ut att 

vara till för att få flickor att känna sig söta likt prinsessor som bör hållas rena och fina, 

då tyget inte klarar lera och de ljusa färgerna skulle förstöras i smuts. Längden på 

kjolarna är inte ämnat för att springa runt i och att klättra på saker med, utan passar bäst 

till stillastående, behärskade rörelser eller gång. 
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Dessa barn passar väl in på Konsumentverkets (1998) stereotyp Glamourgullet, då 

denna typ av barn älskar rosa och dras till föremål som gör henne söt och gullig. 

Konsumentverket beskriver även att bland annat prinsessklänningen är en av 

Glamourgullets favoritleksaker. 

De övriga två barnen i bild 3 är svåra att identifiera då de bär maskerade dräkter. I sin 

studie över vilka typer av leksaker barn önskar sig beroende på kön, har Almqvist 

(1991) beskrivit hur pojkar gärna önskar sig rekvisita för maskulina leksaker. Grundat 

på Almqvists undersökning, att dräkterna föreställer manliga filmkaraktärer och det 

tydligt återkommande mönster, där pojkar oftare kläs i mörkt jämfört med flickornas 

rosa, identifierar vi barnen i dessa kostymer som pojkar. Den ena visar även nedre delen 

av sitt ansikte och ser ut att tillhöra en pojkes. Det är trots oidentifierbart kön på barnen, 

ingen tvekan om att dessa dräkter främst kommunicerar till pojkar just på grund av att 

det handlar om typiskt manligt stereotypa karaktärer och poseringar. Den övre dräkten 

föreställer den mystiske hjälten Batman och den andre, den onde Star Wars-karaktären, 

Darth Vader. De båda dräkterna är heltäckande och helsvarta, bortsett ifrån några få 

detaljer i form av ett bälte och en sorts teknisk instrumentbräda. Dräkterna är utformade 

för full rörelsefrihet, med undantag från manteln, som ska symbolisera manlighet och 

ofta syns i samband med hjältar och aktionfyllda sammanhang. Konsumentverket 

(1998) tar även upp stereotyperna Machomannen och Lillhjälten, som två av de 

vanligare stereotyperna bland pojkar. Pojkarna i annonsen visar tydliga tecken på denna 

stereotyp av machoman, som en orädd räddare i nöden eller ond superskurk, och 

lillhjälten, som söker spänning, äventyr och slagsmål som förmåga att lösa problem. De 

båda tar mycket utrymme i sina positioner. Batman hoppar högt och sträcker ut armarna 

i försök att fånga någonting i luften runt om sig med den ena samt slänger med manteln 

och håller ett hårt grepp om ett illustrerat snöre med den andra, utan att visa intresse för 

kameran. Darth Vader står i en bredbent, uppbröstad position med händerna avslappnat 

placerat på höfterna. Fullt medveten om kameran, stirrar han in i den, men inte likt 

flickornas leende uttryck, utan genom en anonym mask vilket gör att det är han som ser 

oss och inte tvärt om. Vi tolkar detta som att pojken därmed träder in i rollen som 

övervakare, likt exemplet med vakterna på Panoptikon. 

Pojkarna har även möjligheten att välja mellan flera typer av utklädnad, medan tjejerna 

endast kan välja mellan prinsessklänningar. Pojkarna kan välja mellan att klä ut sig till 

Darth Wader och Batman som båda har olika egenskaper. Flickorna poserar endast i 
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prinsessklänningar som har en gemensam egenskap, att bli en prinsessa. Medan 

pojkarna intar rollen som hjältar, som inte är rädda för något, så intar flickorna rollen 

som den passiva prinsessan som vill bli beundrad och som historiskt sett har som 

livsmål att träffa drömprinsen. Bakom detta ligger myten om den passiva betraktande 

kvinnan som skönhetsslav och som främst agerar för att göra sig vacker för det motsatta 

könet (konsumentverket, 1998). 

Bild 4 visar sju olika sorters utomhusprodukter tillsammans med nio barn, tre flickor 

och sex pojkar. Överst på sidan ser vi tre mindre bilder på en äppelformad sandlåda, en 

grön lekstuga, utrustad med diskho, spisplattor och telefon samt en uppblåsbar hoppborg 

med rutschkana och bollhav. På dessa produkter hittar man flickorna. Den första flickan 

sitter stilla ned och leker i sanden med en spade och en hink. Hon är medveten om 

kameran och tittar in i den för att försäkra sig om att hon blir fotograferad, alternativt på 

grund av att någon just tilltalat henne. Hon har fotograferats från sidan och måste därför 

vrida huvudet bort från leken, då kameran för stunden är i fokus. Hon har en vit t-shirt 

med volang och ett par lila shorts. Hennes blonda lockar är utsläppta och luggen är 

uppsatta med hårspännen.    

Den andra flickan är i lekstugans dörröppning. Även hon sitter stilla och poserar med ett 

leende inför kameran. Hon är klädd i en rosa t-shirt och blå jeans. Håret är uppsatt i en 

hästsvans. Flickan måste böja sig framåt för att synas för kameran. Hon har slutat upp 

med lekandet och har vänt ryggen åt leksaken för att fokusera på kameran. 

Den tredje flickan befinner sig i hoppborgens bollhav. Liksom de andra flickorna sitter 

även hon ner i en passiv position. Hon leker inte med bollarna utan tittar bara på dem. 

Flickan är klädd i en mintgrön t-shirt och ljusblå jeanskjol. 

Pojkarna är alla i någon sorts aktiv position. Fyra av dem står i mål med böjda knän och 

uträckta händer, beredda att förhindra bollen att hamna i mål eller i ett luftsprång med 

bollen i händerna. De andra två befinner sig i hoppborgen, men tillskillnad från den 

sittande flickan i bollhavet, är dessa inne och hoppar samt åker i rutschkanan. De har 

alla på sig tåliga kläder för utomhusaktiviteter samt tre av dem har svarta eller blåa 

sportkläder. 

Trots att flickorna är utomhus, leker de ändå symboliskt inomhuslekar, genom att baka 

sandkakor, leka i lekstuga och sitta ner på i en mjuk luftmadrass. Dessutom sitter de 
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stilla, ler och är söta, som vi tolkar kan bero på att de inte är menade att fastna med fula 

uttryck på bild. Att avbryta aktiviteten, för att titta in i kameran, tyder på ett passivt 

beteende. Pojkarna är alla aktiva och bryr sig inte om kameran och därför inte heller om 

hur de ser ut. Detta tolkar vi som att flickor bör vara medvetna om hur de framställs. Att 

passivt och bekräftande titta in i kameran tyder på att de vet att de är betraktade. Mer om 

betraktade och betraktande som fenomen i temat Betraktad & Betraktande. 

I detta tema har vi analyserat hur flickor och pojkar porträtteras i aktiva och passiva 

poser. Det är tydligt att pojkarna i störst utsträckning porträtteras som aktiva genom 

klädsel, bildutsnitt och kroppsspråk på samma sätt som flickorna porträtteras som 

passiva. Utifrån Almqvists bok Barn och leksaker (1991) socialiseras pojkarna därefter 

in i en könsroll som tillåter dem att kliva in i den yttre sfären som innebär att de 

välkomnas att integrera med utåtriktade verksamheter och samhällsengagemang. Medan 

flickorna hamnar i den inre sfären som handlar om att ta hand om familjen och fokusera 

på omvårdnad. Detta kopplade vi till Hirdmans diskussion om det könsstereotypa 

genuskontraktet som innebär att mannen och kvinnan bygger på varandra genom att 

vara varandras motpoler. 

 

5.2 Betraktad & Betraktande 

En teori under detta tema som är vanligt vid genusstudier är “Den manliga blicken”. 

Grundantagandet i begreppet går ut på att, på grund av att vi lever i ett patriarkalt 

uppbyggt samhälle, så är de representationer av kvinnor i media anpassade och 

konstruerade av den manliga blicken. Kvinnor porträtteras som det överbevakade könet 

som betraktas av mannen. Likt fångarna i panoptikon, skolas kvinnor in i att ständigt 

vara betraktande och att behaga mannen (Sturken & Cartwright, 2001). Att flickor i våra 

utvalda leksakskataloger uppmanas genom lek att vårda och ta hand om sitt utseende, är 

något som vi ser som vanligt förekommande. Josefson (2006) tar upp filmen Grease 

från år 1989 som exempel. Hon menar att den kvinnliga huvudkaraktären Sandy 

förändrar sitt utseende från pryd till sexig, för att anpassa sig efter Dannys tuffare 

livsstil, så att de ska kunna vara tillsammans. Budskapet blir att du som tjej måste 

förändra dig själv för att få din drömkille. Flickor uppfostras att anpassa sig efter den 

manliga blicken. 
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Bild 5 innehåller skönhetsprodukter i leksaksform. Produkterna som säljs är två olika 

sorters sminkset, innehållande bland annat nagellack, ögonskuggor och mascara, ett 

pärlverktyg till håret, en symaskin samt ett styling- och sminkhuvud. Samtliga produkter 

är i klara färger som går mot det rosa, lila och vita hållet. Produkternas gemensamma 

huvudsyfte handlar om utseende. Kategorierna är kläder, ansikts-makeover och 

frisering. Annonsen innehåller även ett barn. En flicka i nioårsåldern håller i en blond 

slinga från styling- och sminkhuvudet och drar en rosa plastborste genom det. Flickan 

granskar hårslingan och ser glad ut. Hon har själv genomkammat, glansigt hår som 

placerats bakom örat. Hon ser ut att uppskatta faktumet om att få göra dockhuvudet fint. 

Dessa kvinnliga produkter ger en tydlig bild av hur en kvinna förväntas vara mån om 

sitt utseende. Trots att barn ännu inte förväntas använda smink eller dyra märkeskläder, 

ingår det i leken, som i sig ingår i lärandeprocessen för en flicka att bli kvinna. En liten 

flicka tränar upp sig i att sminka sig själv och andra, att göra fina frisyrer och att sy och 

laga kläder. De uppfostras till att göra sig fina och att vara mån om sitt utseende. Flickan 

har alltså tagit på sig en omhändertagande roll, då hon gör ordning frisyren på dockan 

och förbereder sig för att, som kvinna och mamma, ta hand om barn, precis som 

Almqvist (1991) menar, är ett typiskt feminint attribut. Vi kan även koppla detta till 

Lindgrens (2009) teorier om den manliga blicken, där kvinnan ofta är det betraktade 

objektet. 

Så fin och söt du är! Uppmuntrande ord om utseende är vanliga komplimanger som de 

flesta flickor får höra under sin uppväxt (Nowak & Thomsson, 2003). Flickorna vänjer 

sig vid orden och strävar efter att upprätthålla detta då just söt och fin är något de 

förväntas vara. I bild 5 ser vi en flicka som borstar håret på en kvinnlig dockgestalt och 

på så sätt förbereda sig inför vuxenvärlden och få kunskap om hur hon ska göra sig själv 

och andra flickor vackrare. Enligt Josefson (2006) växer flickor upp med att tvivla på 

sig själva. Att sminka sig och klä sig fint, skulle kunna vara ett sätt att förbättra sig själv. 

Samma sak gäller bild 3, där flickorna ska klä sig i vackra, ömtåliga klänningar för att 

på så sätt upprätta deras söta och fina image. Genom att anamma vår tids typiska 

skönhetsprodukter för den vuxna kvinnan, tar flickorna i leksakskatalogerna på sig 

rollen som betraktade objekt (Davies, 2003). 

Josefson (2006) tar upp media och deras uppmaning till hur ett attraktivt yttre skulle 

göra en lyckligare, gällande både män och kvinnor. Dock förväntas kvinnliga artister att 

ha ett mer sexuellt attraktivt yttre än manliga artister. Det här återspeglas tydligt i bild 3, 
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där pojkdräkterna täcker i princip all hud med syfte att smälta in i skuggor, för att kunna 

gömma sig för fiender. I kontrast till detta ser vi flickornas utsmyckade dräkter, som har 

som största syfte, att försköna och dra blickar till sig. Dessa uttryck återkommer även i 

bild 1, där de två flickorna poserar och ler för kameran med ett välvårdat utseende. 

Flickornas hår är antingen uppsatt i olika frisyrer eller välkammat och tillrättalagt, 

vilken vi tolkar som något väl genomtänkt och som en ytterligare faktor för att skilja sig 

från det andra könet. 

Nowak & Thomsson (2003) skriver om bekräftelse som ett stort behov hos oss 

människor. Bekräftelse kan till exempel ske genom yrkespositioner eller genom 

relationer med vänner, men en av de viktigaste ingredienserna i bekräftelsens psykologi 

har att göra med att ”göra ett kön”. De menar att samhället är uppbyggt efter en 

heteronormativ norm, att män förväntas åtrå kvinnor och vice versa. Därför skapas ett 

samhälle där självkänslan skapas genom att identifiera sig med flickighet/kvinnlighet 

eller pojkighet/manlighet. I vuxenvärlden idag, är det ofta tydligt hur man på olika sätt 

satt sig i rollen som antingen kvinna eller man. Detta sätt att försöka kategorisera in 

kvinnor och män kan vi se återspeglas tydligt i leksakskatalogerna i form av flick- och 

pojkleksaker. Nowak & Thomsson (2003) skriver vidare att barn testar olika roller när 

de är små, de har visioner rimliga som orimliga. Men genom att titta på bild 3, som 

beskrivs ovan om flickors och pojkars utklädnad, så är möjligheterna att bli pojke eller 

flicka på “rätt” sätt, begränsad. Som pojke bör man inte köpa de rosa glittriga 

klänningarna, liksom flickor inte bör köpa pojkarnas mörka och actionfyllda 

utklädnader. Dock ser vi en acceptans för platsen som “pojkflicka”. I den positionen 

anses det ofta som okej att leka med pojkars leksaker, men flickornas rosa leksaker har 

väldigt svårt att få plats inom ramen för den “rätta” pojkigheten. Att göra sitt kön är 

enligt Nowak & Thomsson (2003) väldigt viktigt för barns självkänsla och känslan av 

att bli tillräcklig och värdig. Barnen söker därför ett sätt att bilda sin självbild inom 

ramen för vad som presenteras för dem. I detta ramverk ingår självklart 

leksakskatalogerna som tydligt, efter denna analys, fortsätter att cementera myterna om 

de stereotypa könsrollerna som det “rätta” sättet att vara. 

Under detta tema har vi analyserat på vilket sätt flickorna porträtteras som betraktade 

objekt utifrån teorin om den manliga blicken. Det blir tydligt i vår analys att flickor 

uppmanas att fokusera på yttre egenskaper och återigen socialiseras in i den inre sfären. 

Samtidigt som pojkar socialiseras in i den yttre sfären genom att de porträtteras med 
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leksaker som kategoriseras som actionfyllda och förberedande för yrkeslivet. Att 

kvinnor genom historien är kopplade till skönhet samt kroppen, och män till intelligens 

och framgång (Hirdman, 2010), är något som vi kan se fortfarande genomsyrar vårt 

samhälle genom dessa konstruktioner i leksakskatalogerna. 

 

5.3 Färgkodning 

Färgen rosa används ofta som ett redskap för barn att förstå och dela upp könen mellan 

flickor och pojkar. I en studie refererad av Ambjörnsson (2011), gjord av Anette 

Hellman, undersöker hon hur barn fördelar roller som exempelvis mamma, pappa, 

prinsessa och Batman, beroende på vilken färg var och en hade på kläderna. Har man en 

rosa tröja, får man rollen som prinsessa och har man en blå, får man rollen som pappa. 

Även leksaker uppfattades som flickigt eller pojkigt beroende på färger, snarare än 

leksakens funktion. Färgen rosa används därför flitigt för att markera vilket kön man 

tillhör och för att det ska bli tydligt så måste man därför veta vilket kön man inte har. 

Att ta avstånd från rosa, är att ta avstånd från att vara flicka, vilket blir ett bevis på att 

man är pojke. På detta sätt ser vi hur färgen rosa används som en genusmarkör och för 

att organisera sociala relationer mellan flickor och pojkar (Ambjörnsson, 2011). 

Hirdman (2010) menar att färger har blivit ett av det moderna samhällets sätt att dela 

upp kön. Kategorisering av flickor och pojkar genom färgkoder, upprätthåller den redan 

befintliga klyfta mellan könen och delar in kvinnor och män i kategorier för att enklare 

förstå påstådda skillnader och bygger på dikotomi, kontraster och motsatser. Kvinnan 

och mannen beskrivs som två helt olika arter och det ena könet påstås vara allt som det 

andra inte är.  

Genom att studera katalogerna har vi upptäckt en del förekommande mönster, som 

exempelvis hur leksaker ofta förekommer i två varianter. En mörk och tuffare variant, 

ofta i blått, grått och svart samt en mjukare, rosa och gulligare, som ibland smyckas av 

detaljer som exempelvis blommor eller glitter. Om leksakerna inte är kategoriserade 

mellan färgerna blått och rosa, så presenteras det ofta i form av en leksak, som är väldigt 

lik det avbildande föremålet, samt en som ligger längre från verkligheten och är helt i 

rosa. Ett exempel på detta är pianot och flygeln som vi beskriver nedan. 
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Bild 7 är ett uppslag med musikinstrument. Man har delat upp sysslorna jämnt mellan 

flickor och pojkar. De är alla aktiva och med i leken på samma sätt. Samtliga tar mycket 

plats i bredbenta positioner med utsträckta armar. Annonsen innehåller ett trumset, en 

spelande pianomatta, en mikrofon, en rock star-gitarr en keyboard och en flygel. De två 

sistnämnda produkterna står tillsammans och ger känslan av samhörighet, som två 

alternativ av samma produkt. De är även de enda produkterna på sidan som inte står i 

kontext till barn. Flygeln ser ut som en riktig flygel i mindre format och är 

genomgående svart, med undantag för tangenter, knappar och en silverfärgad mikrofon. 

Keyboarden är däremot genomgående i olika nyanser av rosa med silverdetaljer och 

med en vit mikrofon. Genom att undvika att kommunicera dessa produkter tillsammans 

med flickor och pojkar, tolkar vi vara ett försök till att undvika att hamna i 

genusdilemmat med att dela upp färger mellan kön. Men det faktum att produkterna 

ändå delats upp mellan de klassiska flick- och pojkfärgerna kvarstår. På så sätt 

upprätthåller man ändå könsuppdelningen av det feminint rosa och det maskulint mörka. 

Trots att man lyckats få en någorlunda jämn balans mellan könen, i hur pass aktiva och 

passiva de är, existerar ändå en viss typ av uppdelning. De båda pojkarna bär typiska 

pojkigt blårandiga t-shirtar och praktiskt kortklippta frisyrer, medan tjejerna har på sig t-

shirtar i de feminina färgerna rosa, lila och rött. Den annars någorlunda könsneutrala 

färgen röd, får tillsammans med det rosa en mer feminin känsla, då nyansen ligger 

närmre rosa, än färgen på pojkarnas tröjor. Samtliga flickor har långhåriga frisyrer och 

två av dem med någon sorts håruppsättning. De bär även olika sorters accessoarer. 

Flickan i rött har ett halsband och en volang på kragen samt blommiga mönster på 

byxbenen. Flickan i lila har ett litet körsbär dekorerat på vänstra bröstet och flickan i 

rosa har puffärmar. Alla flickornas t-shirts är dessutom mer urringande än killarnas t-

shirts. Vi kan även se att en av pojkarna har samma sorts urringade krage på sin pikét-

shirt som flickan i lila har, men att pojken, till skillnad från flickan, har en extra t-shirt 

under, som därmed blockerar urringning. Flickornas rosa, lila och röda färgskala 

tillsammans med den rosa keyboarden skapar en samhörighet, som pojkarna inte platsar 

i, på grund av sina blå t-shirts. Denna typ av uppdelning mellan rosa och mörka 

färgskalor förekommer i flera annonser i samtliga katalogerna. 

En annan annons vi valt att analysera under detta tema är bild 11, Lekias annons för 

utomhusredskap. Den innehåller tre rullskridskor, tre cyklar och tre sparkcyklar. Man 

har placerat en pojke nere i högra hörnet som tecknar ett peacetecken och ler. Han är 
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klädd i en röd t-shirt och i en röd- och svartspräcklig cykelhjälm. Vad som gör denna 

annons intressant är urvalet av färg på de olika produkterna. Alla de olika sorters 

produkter finns i tre olika varianter på färg. De tre rullskridskorna finns i vit och rosa, 

svart och mörkt blå samt ljusgrå och ljusblå. Cyklarna finns i svart, rosa och rött och 

sparkcyklarna säljs i rött, blålila och rosa. Sparkcyklarna har även teman där den röda är 

designad med bilder på manliga maskulina från Disneys film Cars, den blålila designad 

utifrån Disneys Frozen och den rosa med motiv från olika Disneyprinsessor, alla 

feminina karaktärer. 

Liksom i bild 7 har bild 11 undvikit att placera barn tillsammans med produkterna, som 

vi tolkar som att de vill undvika att hamna i de könsstereotypa uppdelningarna. 

Produkterna i sig är dock tydligt indelade i flickversioner, i form av den rosa 

rullskridskon, den rosa cykeln och den rosa och lilablå sparkcykeln. Pojkarnas versioner 

är den mörkt blå rullskridskon, den svarta cykeln och den röda sparkcykeln. Den röda 

cykeln och ljusblå rullskridskon är produkter som vi tolkar ska vara könsneutrala. Detta 

på grund av att de varken innehåller manliga eller kvinnliga karaktärer från filmer och 

på grund av färgerna, som är mer neutrala än vad de andra varianterna av samma 

produkter är. 

Ett annat mönster som vi återigen valt att uppmärksamma är hur flickor till synes 

välkomnas att använda färger och lekar som är vanligast förekommande till pojkar. 

Detta medan pojkarna i stor sett genomgående bär samma könsstereotypa färgkodning 

tidningen. Ett exempel på detta är bild 6 som består utav en man och en flicka, mannen 

skulle i detta fall kunna ses som flickans pappa. De båda ligger ner på golvet och leker 

tillsammans med en radiostyrd bilbana. Flickan har på sig en grön tröja med mörka 

byxor och håller nöjt upp näven i luften. Likaså gör pappan som har på sig en 

korallfärgad pikétröja med mörka jeans. Eftersom tidigare forskning visat att leksaker 

som har med action och bilsport vanligen riktas till pojkar så kan detta ses som ett 

försök till könsneutralisering. Flickan har varken på sig de könsstereotypa färgkoder 

eller leksaker som vanligtvis förekommer bland flickor, till skillnad från bild 5, som är 

ett typiskt exempel på reklam riktad till flickor. Leksaken är genomgående rosa och 

innehåller skönhetsprodukter. Att pojkar porträtteras bland denna typ av leksaker går 

inte att hitta någonstans i katalogerna. Nowak & Thomsson (2003) menar att fenomenet 

inte är konstigt för att vi lever i ett könsmaktssystem som återspeglas i hela samhället. 

Eftersom detta system går ut på att mannen skulle vara normen för “människan”, att 
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män därmed tilldelas mer makt än kvinnor, anses det vara okej för flickor att närma sig 

vad som stereotypiskt anses ämnat för pojkar. Detta blir tydligt när flickor porträtteras 

leka med blåa bilar, men pojkar aldrig porträtteras med typiska leksaker för flickor, till 

exempel rosa skönhetsprodukter. 

Almqvist (1991) beskriver att efter observationer och intervjuer, visade det sig att det 

var vanligt att vissa föräldrar faktiskt förbjuder sina barn att leka med leksaker som är 

anpassade för det motsatta könet. Hon menar också att det ofta är pojkar som blir utsatta 

för dessa restriktioner. Flickorna ges större valmöjligheter när det kommer till leksaker 

och lek, och betraktas ofta då som tuffa. Pojkar som leker som flickor möts däremot ofta 

med skepsis. Ambjörnsson (2011) skriver att efter intervjuer med föräldrar så visade det 

sig att det var villiga att klä sina döttrar med kläder som klassades som maskulina men 

inte kunde tänka sig att klä sina söner i färgen rosa. Vidare skriver hon att de barn hon 

intervjuat reagerat på liknande sätt. Medan flickorna kunde tänka sig att klä sig i vad de 

ansåg som maskulint, tog killarna ofta aktivt avstånd från färgen rosa med förakt. Hon 

tar upp ett fall med en pojke som blev tilldelad en rosa leksak men som bestämt genast 

slängde iväg den, detta motiverade pojken med att det var en leksak för tjejer. Detta 

beteende skulle kunna vara, som Nowak & Thomsson och Hirdman beskriver det, ett 

försök att skapa sig själv en identitet. Att förstå sitt eget kön genom att ta avstånd från 

det andra. 

För att slippa reproducera könsstereotypa färgmönster har Toys “R” Us valt att 

producera deras katalog med vit bakgrund på alla sidor. Vi tolkar det som att de är 

medvetna om hur färger kategoriserar in barnen olika och har därför valt att gå en annan 

väg till skillnad från deras konkurrenter. 

Under detta tema blir det tydligt att färger är något som flitigt används för att 

kategorisera in flickor och pojkar i olika fack. Genom att endast använda sig av ljusa 

färger till flickor och mörka nyanser till pojkar blir det tydligt att respektive kön inte bör 

leka med likadana leksaker. Att vissa leksaker i respektive färg hör ihop med ett 

specifikt kön. Detta gör att flickor och pojkar socialiseras in i ett samhälle där könen 

bygger på varandras motsatser och bidrar till en cementering av heteronormativa 

maktordningen i samhället. Att pojkar porträtteras med starka, mörka och tydliga 

kontraster och flickor, i snälla och ljusa färger, tolkar vi som att pojkar redan vid denna 

ålder blir vana vid att få ta plats, medan flickorna återigen förblir passiva och 

underordnade pojkarna. 
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5.4 Könsneutralisering 

Som vi tidigare nämnt har leksaksjätten Top Toy, ägare till både BR-leksaker och Toys 

”R” Us, producerat könsneutrala kataloger. Jan Nyberg, försäljningsdirektör för Top 

Toy, säger att de, efter påtryckningar från konsumenter som påpekat att de har ett 

gammaldags och omodernt sätt att marknadsföra deras leksaker, har valt att ta till sig 

kritiken. Vidare säger han att trots positiv och negativ kritik är övertygad om att de gjort 

rätt beslut att fortsätta producera könsneutrala leksakskataloger (Karlstein, 2013, nov). I 

ett försök till könsneutralisering vill de bryta de könsstereotypa mönstren i samhället, 

genom att exempelvis porträttera flickor med bilar och klä pojkar i lila. Vi vill därför 

analysera hur de har valt att presentera flickor och pojkar i förhållande till normalt 

könsstereotypa leksaker. Vi kommer även att analysera en bild från Lekia för att belysa 

hur de eventuellt skiljer sig från Top Toys kataloger. 

Bild 8 är en helsida ur BR-leksaker, där de gör reklam för leksaker i form av 

köksredskap. Bilden framställer en flicka och en pojke, som leker tillsammans i ett kök. 

Produkterna som de använder är ett kök av trä, bestående av mikrovågsugn, ugn och 

keramiska spisplattor. Det finns även ett kökssett i metall i form av kastruller och 

stekpannor och förklädsset bestående av förkläde och kockhatt. Situationen utspelas i en 

avskalad miljö, med vit- och gråspräckliga tapeter och ljust trägolv. Barnen utför två 

olika aktiviteter. Pojken är placerad i bakre delen av bilden, vid köket, och håller en 

kastrull i diskhon. Han är klädd i det gröna förklädet med vita prickar, röda band och blå 

linjer samt en kockhatt. Flickan syns i främre delen av bilden. Hon dukar fram på bordet 

och tittar ner i en av kastrullerna och slickar sig om läpparna, med ett muntert 

ansiktsuttryck. Till skillnad från pojken, som syns i helkroppsbild, visas flickan från 

midjan och uppåt. Hon håller i en rosa grytlapp, som inte ser ut att höra ihop med 

resterande förklädesset, som annars går i grönt, vitt och blått. 

Pojkens placering och position indikerar på att det är han som lagar maten i leken. Hans 

ansikte är format i en ansträngd min med hårt ihopknipna läppar. Att tyda på 

ansiktsuttrycket är pojken inne i leken med fokus på det han gör. Han är klädd i typiskt 

pojkiga kläder, blå och grå långärmad t-shirt, bruna jeans och grå strumpor. Till största 

delen mörka kläder som kan smutsas ner, utan att det syns allt för mycket. Hans hår är 

kortklippt och en rufsig lugg sticker fram under den vita kockhattens blå tygkant. 
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Genom hennes avsaknad i utrustning, som är klädd i sina vanliga kläder, förstår man att 

hon inte deltagit i matlagningen. Hon är klädd i en ljusrosa långärmad t-shirt, med 

spetskanter och detaljer i form av små hål som formar ett spetsmönster. 

I en typisk reklam för köksredskap, är det historiskt sett enligt Lindgren (2009) ofta 

kvinnan som lagar maten. Att de nu satt en pojke i en annars typisk mammaroll, tolkar 

vi som ett försök till könsneutralisering. Dock anser vi i detta fall att det snarare går åt 

fel håll, just på grund av att de istället exkluderar flickan ur leken genom att endast klä 

pojken i det mansdominerande kockyrkets kockkläder. Därmed blir flickans deltagande 

mer passivt än pojkens, då det är han som lagar maten. Hennes roll är att avlösa pojken, 

att göra iordning på bordet. Hon blir servitrisen som, generellt, har lägre position än 

kocken. Pojken står i bildens centrum, då hela hans kropps syns, medan flickan är 

utfallande nere i hörnet. I detta fall, vill vi lyfta fram hur pojken tagit en feminin roll i 

matlagningen, men även som den dominerande chefen över köket. De olika 

ansiktsuttrycken är också könsstereotypa enligt hur Lindgren (2009) beskriver de 

klassiska uttryck som flickor och pojkar förväntas ha, den sött glada flickan och den 

bestämt allvarsamma mannen. 

Bild 9 är en av de mest könsneutrala annonser vi kan hitta i BR-leksakers katalog med 

en bild som säljer pärlor. Bilden föreställer två barn, en flicka och en pojke, som kastar 

pärlor omkring sig. Bortsett från pärlorna, som är i luften och på bordet framför sig, 

syns även grupper av pärlorna som, med pärlplattor, formats till nyckelpiga, dinosaurie 

och fjäril.  

Miljön de befinner sig i är ljusgrå med en bakgrund i oskärpa. Bilden är mjukt ljussatt 

och innehåller därför inga starka kontraster eller skuggor. Barnen är båda klädda i 

liknande grå, långärmade tröjor. Flickan ler med kisande ögon och rynkar näsan och 

pojken skrattar. De bådas fokus och blick ligger på pärlorna och är aktiva i leken, genom 

att båda vidrör pärlhögen. Till skillnad från den klassiskt passiva flickan, som vid denna 

sorts annons möjligen stått vid sidan av och tittat på, tar den här tjejen i med spretande 

fingrar och utsträckta armar, då hon kastar med pärlorna. Hon ger inga tecken på 

medvetenhet av kameran och ger därför ifrån sig ett grimaserande leende, istället för det 

annars feminint söta. I detta fall är det snarare pojken som intagit den något mer passiva 

rollen. Då flickan använder sina båda händer, har pojken bara en synlig. Pojken vänder 

sig dessutom aningen bort från flickans rörelse, med något stängda ögon. Möjligen, för 
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att undvika att få pärlor i ögonen. Hans leende är dessutom vänligare och mer 

avslappnat och har mindre spända axlar än flickan.    

Trots att detta är bilden som vi anser vara det bästa försöket till könsneutralisering, finns 

det fortfarande tydliga könsstereotypa uppdelningar. De liknande, grå, långärmade 

tröjorna skiljer sig åt på feminin och maskulin detaljnivå, medan pojkens tröja pryds av 

knappar och muddar, smyckas flickans tröja med virkad spetskrage och spets runt 

ärmöppningen. Frisyrerna skiljer sig åt genom typiska flick- och pojkfrisyrer - flickan 

med en uppsättning och pojken i praktiskt kortklippt. Dessutom pryds flickans hår av ett 

hårspänne. Avsaknandet av håruppsättning på pojken, till skillnad från flickans 

tillrättalagda frisyr och klädsel, kan återigen kopplas till hur kvinnan bör vara mån om 

sitt utseende.  

Ytterligare en bild vi valt att analysera är bild 10, som delvis liknar bild 9. De likheter vi 

kan se är att en flicka och en pojke aktivt, utan medvetenhet av kameran, leker med 

samma leksak och har likadana färger på tröjorna. Bilden innehåller en produkt som 

föreställer ett bilgarage med tillhörande bilar. Miljön är vit och de har likadana färger på 

sina t-shirts, men i det här fallet blå. De båda har ansiktsuttryck som tyder på 

koncentration. Dock syns detaljer som pekar på feminint och maskulint. Precis som bild 

9, skiljer detaljerna sig åt på deras kläder. Knapparna på pojkens t-shirt blir istället en 

liten rosa rosett på flickans. Pojkens praktiskt kortklippta frisyr blir en lång version på 

flickan, uppsatt i en frisyr.  

Vad som skiljer bild 10 åt från bild 9, är vilken typ av leksak som är i bild. Almqvist 

(1991) beskriver bilar som en typisk pojkleksak. Man skapar könsneutralisering genom 

att porträttera en flicka tillsammans med en typisk pojkleksak, men samtidigt obalans, 

då flickor tillåts leka med leksaker riktade till pojkarna och inte tvärt om. 

Lekia har inte gått ut med könsneutrala leksakskataloger på samma sätt som Top Toy, 

vilket skapar komplikationer kring att hitta ett specifikt exempel på en könsneutral 

annons. Då de endast har en enda annons där båda könen förekommer har vi valt att 

analysera just denna, eftersom vi anser att det är när de olika könen sätts i förhållande 

till varandra, som man tydligast ser skillnaderna mellan könen.     

 

Bild 12 innehåller ett stort urval av olika produkter till diverse olika aktiviteter, så som 

exempelvis redskap till att göra din egen glass och leksaksgräsklippare. De olika 



  
 

38 

leksakerna varierar i glada färgskalor. Förutom hjul och fönsterrutor på vagnar och 

motorredskap, exciterar inga svarta färger. Det finns heller inga tydliga tecken på 

uppdelning av leksaker mellan könen, bortsett från Disneyvagnarna som precis som i 

bild 11, innehåller mönster från Disneyfilmen Frozen, med prinsessor och blålila motiv 

för tjejer. Annonsen innehåller även bilar som Almqvist (1991) beskriver som typiska 

pojkleksaker. Liksom i bild 11 tolkar vi detta som ett försök att undvika att placera barn 

och produkterna tillsammans, för att ta avstånd från könsstereotypa uppdelningar.  

 

Miljön som bild 12 utspelar sig i är en färgövergång från grönt i botten av bilden till 

blått i bildens övre del. Detta är förmodligen ett försök till en utomhusmiljö med grön 

gräsmatta och blå himmel, vilket passar bra in på produkterna där majoriteten är 

utomhusprodukter. 

 

Som tidigare nämnt innehåller bild 12 både en flicka och en pojke. Barnen finns 

placerade på höger sida av bilden och de båda tittar leende in i kameran. De poserar, 

flickan genom att hålla i en sked med bär och pojken genom att göra tumme upp mot 

åskådarna. Vad som skiljer dem åt, är liksom i alla andra annonser, kläder, frisyrer och 

uppgifter. Flickans t-shirt är ljus med en röd krage medan pojken har ett mörkare 

blårandigt linne. Flickan har en uppsättning i form av en knut i nacken, medan killen har 

en klassisk praktisk och kort pojkfrisyr. Utseendemässigt ser de alltså ut som de typiska 

könskaraktärerna som vi redan gått igenom tidigare. Tillskillnad från pojken presenteras 

flickan tillsammans med en produkt. Hon befinner sig med en av de få 

inomhusprodukterna på bilden, nämligen en slush-ismaskin, ett redskap man använder 

för att framställa is-slush. Utöver att denna produkt tillhör hemmet, hör den ännu mer 

specifikt hemma i köket, vilket är ett typiskt sätt att framställa flickor, då man jämför 

med hur Lindgren (2009) pratar om den typiska hemmafrun.  

 

Under detta tema har vi diskuterat det som vi ansåg som det tydligaste försöket mot en 

könsneutralisering. Trots att Top Toy gått ut med att de producerat könsneutrala 

leksakskataloger, så kunde vi endast se tre exempel som vi ansåg var avvikande från 

resten av katalogerna, vilka vi beskrivit i tidigare teman. Det exempel som enligt oss var 

det som kom närmast en könsneutralisering, var bild 9, som även gör reklam för en 

neutral leksak. De andra två exemplen ser vi som klassiska försök att vända på 

könsrollerna, genom att antingen bjuda in en flicka i pojkens lek eller tvärt om. Trots 
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den neutrala leksaken och flickans mer aktiva roll, så väljer de att upprätthålla 

mytologierna om kvinnan som ett betraktat objekt genom små detaljer på flickans 

klädsel och håruppsättning. Ett exempel på hur kvinnan hela tiden förväntas vara mån 

om sitt utseende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskussion 

Stora leksaksföretag går ut i media med att de tagit fram helt könsneutrala kataloger. 

Andra länder och politiker rasar över att pojkar och flickor leker med samma typer av 

leksaker. Feminister hyllar företagen över deras nu könsneutrala utformning av 

leksakskataloger. Att företagen producerat könsneutrala lekskakskataloger väcker 

mycket känslor, tankar och skriverier i media. Vi finner den här typen av 
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uppmärksamhet över könsneutrala leksakskataloger väldigt intressant, just på grund av 

att vi i vår analys kommit fram till att katalogerna inte är speciellt könsneutrala. 

Trots att vi hittar försök till ombytta roller och annonser med lika aktivt deltagande i 

leken hos båda könen, innehåller katalogerna ändå betydligt fler flickor än pojkar i 

passiva positioner och fler pojkar än flickor i aktiva positioner. Flickor är fortfarande 

klädda i rosa linnen och har uppsatt hår med glittriga hårspännen, precis som pojkarnas 

kläder är mörkblå och praktiska till utomhusaktiviteter. Detta tyder på att 

genusordningen och mytologier om könsrollerna är så djupt rotade i vårt samhälle att 

man ser bortom vissa skillnader, eftersom vi antar att de hör till det biologiska könet. 

Att barn tar till sig samhällets normer genom olika roller, där pojkar porträtteras med 

starka, mörka och tydliga kontraster och flickor, i snälla och ljusa färger, gör pojkar 

vana vid att få ta plats och flickor anpassningsbara och passiva. På detta sätt upprätthålls 

könsmaktssystemet som gör kvinnor underordnade männen, vilket bidrar till 

cementering av de rådande maktförhållanden mellan könen som i sin tur bidrar till en 

uppdelning mellan flickor och pojkar. Detta tolkar vi som att det i förlängningen bidrar 

till hur arbetsuppdelningen ser ut i vårt samhälle idag, där normer och värderingar som 

vi får lära oss som barn sitter kvar i vuxen ålder. 

Bild 9, som vi ansåg vara en av de mest könsneutrala annonserna i katalogerna, innehöll 

ett fåtal könsstereotypa detaljer i form av det lilla hårspännet, spetskragen på tröjan och 

de olika frisyrerna. I en annars så pass könsneutral annons, vad är anledningen till att 

man valt att behålla dessa accessoarer och skillnader på hår och kläder, då de egentligen 

inte har någon större betydelse för produkten i sig? Vad hade en enkel sak som likadana 

tröjor gjort för skillnad?  

Ambjörnsson (2010) säger att vi inte alltid kan avgöra vilket kön barn har genom att klä 

barn könsneutralt. Hon menar att människor, genom det heteronormativa samhället, är 

vana vid att dela upp kön och känner därefter ett behov att kunna göra det. Att gå emot 

denna norm, och använda två barn som är svåra att könsidentifiera, hade kanske därför 

skapat förvirring och lett till att fokus tagits från produkten och i stället lagts på att 

fundera över barnens kön. Sådan reaktion hade företaget möjligtvis sett som oönskad 

reaktion, tillsammans med den redan påtryckande kritiken utifrån. 
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Queerforskaren, Judith Butler, lyfter frågan om vad som hänt om vi istället bytt 

könsroller mellan män och kvinnor (Gauntlett, 2008). Hur skulle det bli om man istället 

klädde flickan i pojkens neutralt grå tröja och kortklippta frisyr samt klätt pojken i 

flickans tröja med spetskrage och långt hår, uppsatt i tofs och hårspänne. I ett sådant fall 

hade möjligtvis människor inte bara förvirrats, utan även tagit illa upp eller funnit denna 

utklädnad underhållande precis som i de debatter i media som vi tog upp i 

introduktionen. Förmodligen hade störst reaktioner lagts på pojken. Dels då det enligt 

vår analys är tydligt att det är okej för flickor att närma sig leksaker ämnade för pojkar 

och dels på grund av skepsisen till pojkar som beter sig som flickor. Möjligtvis hade 

reaktioner inte uppstått alls, då barns kön är svåra att avgöra och man därmed antagit att 

flickan var pojke och pojken flicka. 

Vi har sett en stor förändring i hur gestaltning av flickor kommer allt närmre typiska 

pojkstereotyper. I vissa av annonserna, får flickorna vara med och delta i lekar typiska 

för Lillprinsens. Däremot syns det inte till några pojkar som leker med dockor eller är 

klädda i rosa prinsessklänningar. Förmodligen, som Almqvist (1991) menar, på grund 

av att pojkar som beter sig allt för likt flickor är avvikande och möts med skepsis. 

Flickor har alltså en stor variation i hur de kan bete sig, klä sig och vilka lekar de kan 

delta i. De kan ha en blå tröja, svinga svärd och delta i pojkarnas fäktningslekar. Trots 

att flickor i stora drag förväntas att uppträda sött och passivt, har de ändå en 

valmöjlighet att istället uppträda och se ut som pojkar. Pojkarnas val och variationer är 

betydligt mer avgränsade, eftersom man aldrig valt att porträttera pojkar med 

stereotypiskt feminina leksaker som till exempel sminkprodukter. Kan detta betyda att 

pojkar, trots debatten som sker kring hur flickor porträtteras, har ännu större press att 

bete sig på ett visst sätt men på ett annat plan? En söt flicka, kan byta roll och bli en 

häftig pirat, utan att någon reagerar. En pojke i prinsessklänning, skulle dock med stor 

säkerhet mötas av någon sorts reaktion, vare sig den är positiv eller negativ. Pojkar är 

ständigt medvetna om att de inte får bete sig som flickor, vilket vi tolkar som att även 

pojkar påverkas av den manliga blicken.  

Vår analys pekar på att reklamen i leksakskatalogerna konstruerar och upprätthåller 

könsstereotypa normer i samhället, genom tydliga skillnader i hur flickor och pojkar 

visualiseras. Barnen väljer inte själva kläder, utan kläs av vuxna utifrån vuxnas 

perspektiv, utifrån hur flickor och pojkar bör se ut. Därmed socialiseras de in i ett 

samhälle som de själva inte varit med och konstruerat. Flickor och pojkar som sedan 
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tittar i tidningen och ser att olika kön tillhör olika leksaker, tar till sig budskapen som de 

känner samhörighet med. Detta leder till att de lär sig vilka leksaker och färger som 

passar ihop med sitt kön. På det sättet blir val av leksak inte barnens egna val, utan 

utifrån vad som förutbestämt applicerats på respektive kön.  

Att döma på de mer könsneutrala annonserna, ser vi dock ändå en förändring i 

företagens tänkande idag jämfört med hur man historiskt porträtterat feminint och 

maskulint. Dagens kataloger är inte könsneutrala, men en nedtonad variant av dåtidens 

könsstereotyper. Även om majoriteten av bilderna vi analyserat är könsstereotypa anser 

vi fortfarande att katalogerna har en bit kvar innan de kan kallas könsneutrala. 

 

Avslutningsvis ser vi författare fram emot ett ändrat beteende på både företagen och 

konsumenterna då de har en stor makt gällande vilka produkter som säljs och 

efterfrågas. Vi menar att ifall konsumenterna ändrar sitt beteende och tänker igenom 

sina leksaksköp så kan det påverka attityderna hos leksaksföretagen, detta då efterfrågan 

i stort sett styr vad som säljs i butikerna. Eftersom vårt syfte med denna uppsats var att 

belysa hur könsrollerna porträtteras så hoppas vi att vårt resultat kan bidra till att fler 

människor får upp ögonen för hur könsrollerna porträtteras och därefter kunna ta ett 

aktivt ställningstagande mot ett mer jämställt samhälle.  

 

6.1 Vidare forskning  
Vidare forskning inom detta ämne kan vara en undersökning om i vilken utsträckning 

olika etniciteter representeras i katalogerna. Vi har inte valt att analysera hur barn med 

utländskt ursprung porträtteras men vi anser att detta är en viktig del i ett jämställt 

modernt samhälle. En annan studie som är intressant är hur reklamskaparna ser på sin 

roll, och vad de anser ha för etiskt ansvar för att göra reklam som inte upprätthåller och 

cementerar stereotypa könsroller.  
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