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Abstract 

Leksaker har en stor och viktig del i barns uppväxt vilket gör att leksaksföretag 

har inflytande i hur barnen kan komma att se sig själva och sin omgivning. Vi har 

studerat två leksakskedjors reklamblad ur ett genusperspektiv för att se hur 

flickor och pojkar framställs samt hur genus framställs i leksakerna och deras 

marknadsföring. Vi har använt oss av semiotisk metod för att urskilja olika 

mönster i de bildspråk som finns i reklambladen. Det vi sett är att man gör 

skillnader mellan flickor och pojkar genom hur leksakerna presenteras och man 

låter traditionella roller styra. Flickor förväntas att ha rosa leksaker, ta hand om 

familjen och göra sig vacker och åtråvärd medan pojkar förväntas att inte ha rosa 

leksaker, gå in i viktiga och maktfulla roller samt vara starka och 

uppfinningsrika.  
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Inledning   

Kan en kille vara Lucia? En het fråga inför julen 2008, när en kille framröstats av 

andra elever på en skola till att bli deras Lucia. Rektorn, som först var den som sa 

ok till att alla fick kandidera, var också den som sedan sa nej när killen 

framröstats, och rollen som Lucia gavs till en tjej i stället. Ja, kan en kille vara 

Lucia? Kan en kille leka med Barbie och kan en tjej hitta en enda Spider-

Mandräkt vars reklam visar en tjej?  
 

Tankar kring leksaksbutikernas inverkan på vuxnas och barns bilder kring hur 

flickor och pojkar skall vara har funnits med oss länge, därför är detta något vi 

vill undersöka. Vi ser det som att det till skillnad från våra uppfattningar om 

andra delar av barns socialisationsområden såsom dagis, förskola, skola och 

barnböcker så verkar det som att leksaksbutikerna inte bara konserverat utan 

också utökat det genusbestämmande sortimentet. Hur ser det egentligen ut? 

Stämmer detta? Vi vill göra en studie kring leksaksbutikernas reklamblad och det 

sortiment som presenteras för att få svar på frågor som dessa. 
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Syfte  

Idag då vi ständigt omges av media i någon form och med bilder och budskap av 

olika slag så leder detta oss in på frågor om vad det är för budskap som sänds ut 

till oss alla om hur vi skall vara. Vad får vi för budskap om hur kvinnor 

respektive män skall bete sig och se ut och framförallt vilka budskap sänds ut till 

våra barn? Det är först när man synliggör dessa mönster som man har möjlighet 

att bryta och förändra dem och det vi kommer att göra är att titta på barnens 

paradis – leksaker, då mer specifikt reklamblad från leksaksbutikerna Toys R Us 

och Lekia.  Vi kommer att titta på reklambladen ur ett genusperspektiv för att se 

hur leksaker framställs i genustermer.  

Frågeställningar 

– Hur ser Toys R Us och Lekias reklamblad ut, med tanke på vilka slags bilder och 

vilka färger som figurerar och hur kan dessa tolkas? 

– Kan man se en klar uppdelning mellan vad som riktar sig till flickor respektive 

pojkar och hur ser den uppdelningen i sådana fall ut? 

– Finns de några skillnader mellan Toys R Us och Lekias reklamblad och hur ser 

de i så fall ut?  
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Disposition 

Till att börja med har vi en begreppsbeskrivning för att reda ut några av de 

begrepp vi använder oss av i uppsatsen och därefter följer ett 

avgränsningskapitel. Vi presenterar sedan vår teoretiska utgångspunkt och den 

tidigare forskning som vi studerat för att sedan presentera bakgrunden till vår 

studie. Efter detta följer vår metodbeskrivning och presentationen av vårt 

material. Därefter kommer vår analys och sammanfattande slutdiskussion. Det 

följer även med två bilagor i form av vår uppdelning av reklambladen. 
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Begreppsbeskrivning 

Ett av de stora problemen med att skriva ur ett genusperspektiv och titta på 

tidigare forskning som behandlar genusfrågor är begreppsdjungeln. Det kan 

synas tydligt för dem som är inom genusforskningen, men blir ack så otydligt för 

oss som använder den som redskap. Teoretiker och forskare har i vissa fall olika 

sätt att använda begrepp och att definiera samma begrepp på. Detta medför en 

snårighet som vi här ska försöka reda ut. Nedan beskriver vi kortfattat hur vi 

kommer att använda dessa begrepp.  

Genus - I kapitlet Teoretiskt perspektiv gör vi en längre beskrivning om 

begreppets betydelse och uppkomst. När vi i övriga delar av uppsatsen använder 

ordet gör vi det i de sammanhang där det teoretiska perspektivet kommer till 

tals. Det är även genom detta begrepps betydelse vi tittar på reklambladen och 

tolkar de bilder vi ser. Genus är det ord som idag används för att beskriva det 

forskare tidigare kallade könsroll, det vill säga de roller som skapas beroende av 

vilken biologiskt kön vi tillhör. Kvinnliga respektive manliga genus (roller)1

Kön - Detta ord använder vi för att förklara vilket biologiskt kön barnen har. Vid 

förekomst av ordet finns det ingen annan betydelse invägt i det. När vi använder 

ordet kön är det i samband med Nelson och Nilsson

. 

2 och Nelson och Svensson3, 

då de använder detta ord för att beskriva en persons biologiska kön eller en 

docka eller figurs genus. Detsamma gäller för Jacobson, Edström och Muhr4

                                                        

1 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 13 

.   

2 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002) 
3 Anders Nelson och Krister Svensson, Barn och leksaker i lek och lärande, Liber AB, Stockholm (2005) 
4 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998)  
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Avgränsning 

Vi har valt att analysera reklambladen för Toys R Us och Lekia. Vi har använt 

reklambladen som fanns till handa inför julen 2008. Eftersom Toys R Us-

butikerna är världsledande inom leksaksförsäljning och har ett mycket brett 

sortiment tycker vi att det lämpar sig bra att vi väljer ett reklamblad från en av 

deras affärer. Sedan har vi som sagt även valt ett reklamblad från leksaksaffären 

Lekia, vilket vi tycker passar sig då det är en mindre kedja som finns i Sverige. Då 

kommer vi också kunna titta på om det finns stora likheter eller skillnader 

reklambladen emellan, vilket kan vara intressant att se då Toys R Us har en 

global marknad och Lekia har en lokal marknad.  

Det vi mer konkret kommer att fokusera på i analysen är till att börja med 

leksakskategorierna som vi senare kommer att berätta om men vi väljer också ut 

ytterligare leksaksprodukter att djupanalysera i dessa kategorier. Hur vi 

avgränsar oss och väljer ut dessa, vilka leksaksprodukter och på vilka grunder vi 

väljer ut dessa kommer vi att redogöra för i metoden.  

Vi har också valt att avgränsa oss till främst bildanalyser. När vi stöter på text 

som säger något om någonting och skulle kunna tillföra analysen något så tar vi 

självfallet med det. Men vi har valt att inte ge texten ett eget avsnitt i uppsatsen, 

utan tar med den i bildanalysen i de fall det kan behövas.  
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Bakgrund 

Leksaker 

Det är sällan som leksaker är omnämnda i historik om barns lek, däremot nämns 

det snarare i samband med vuxna personer. I årtusenden har små 

miniatyrföremål använts av vuxna vid folkfester och riter, då miniatyrerna hade 

som främsta syfte att symbolisera folkets bruksföremål. Sedan, när de fyllt sin 

funktion gavs de till barnen att leka med. Ett genomgående tema i lekens historia 

är att barn förr mestadels lekte med varandra och knappast alls med leksaker, 

vilket kan förklara varför det inte finns så mycket skrivet om leksakerna.5 Men 

redan under yngre stenåldern hade barnen egna leksaker.6 De bestod då 

huvudsakligen av dockor till flickorna och spjut eller pilbågar till pojkarna. När 

de inte användes av vuxna i undervisning fick barnen leka med dem.7

Ordet leksak har ingenting med barn att göra från början. Ända fram till 1600-

talet betydde det engelska ordet ”toy” ”en struntsak”. Men en man som inte 

tyckte att leksaker var struntsaker var John Locke, en engelsk filosof som 

verkade under senare 1600-talet. Han ansåg att leksaker var en tillgång i 

undervisningen och han framställde till och med en egen leksaksprodukt. Lockes 

klotsar, som skulle hjälpa barn att lära sig alfabetet. Dessutom var spelet inte 

bara till för att lära barn alfabetet. Han hade ytterligare en avsikt med det, 

nämligen att få medelklassens barn att stanna hemma och leka, istället för att 

befinna sig ute på gatorna där ”råhet och våld” härskade. Locke såg heller inte att 

lek var ett sätt för barn att lära av varandra utan att barn borde få leka helt 

ensamma, eller under uppsikt av en lärare.

  

8

Senare delen av 1700-talet var en tid då en mängd leksaker producerades, alla 

med pedagogiska förtecken. ”Förkovrande leksaker vilka kombinerar 

 

                                                        
5 Birgitta Almqvist, Barn och leksaker, Studentlitteratur (1991), s. 27 
6 Anders Nelson, Krister Svensson, Barn och leksaker i lek och lärande, Liber AB (2005), s. 10  
7 Birgitta Almqvist, Barn och leksaker, Studentlitteratur (1991), s. 27 
8 Ibid. s. 28 
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underhållning, nöje och instruktiv undervisning” sades det om dem i 

marknadsföringen. Dessa leksaker bestod mestadels av kortspel som hjälpte 

barnen att lära sig både historia, astronomi, rättstavning och geografi. Även 

pussel och spel var vanliga att använda för att ”inpränta i barnen god moral och 

kunskaper i räkning, tålamod och koncentration”.9

I början på 1800-talet började den internationella leksaksmarknaden utvecklas, 

huvudsakligen i Tyskland och England. Då befriades också leksakerna till viss del 

från sina pedagogiska förtecken. Denna tid kallas ibland för leksakernas födelse 

och innebar ett stort steg från kollektivt till privat ägande då barnen fick äga 

leksakerna och själv leka med dem när de själva ville. De behövde inte längre 

ägas av vuxna och lånas ut när det var dags för undervisning. Förr hade man 

betraktat barn som vildar som skulle tuktas med hård disciplin, men det 

förändrades nu. Man började istället se på dem som individer, och deras 

uppförande kunde man kontrollera med belöningar och gåvor.

  

10

När man tittar tillbaka på historien så står det klart att leksakerna näst intill 

alltid haft ett pedagogiskt syfte, vilket inte är så överraskande med tanke på att 

leken i alla tider i första hand setts som en pedagogisk sysselsättning. Det är 

också en av förklaringarna till att leksaker tilldelats en sådan undanskymd plats i 

historieskrivningen. Men under 1900-talet blev inställningen till leken alltmer 

positiv och den anses vara av fundamental betydelse för barns 

personlighetsutveckling. Därför har leksakerna erhållit en mycket större 

betydelse. 

 

Toys R Us 

Toys R Us är en leksaksbutik som ingår i Toys "R" Us, Inc, som idag är en av 

världens ledande butikskedjor inom leksaker, barnkläder och babyprodukter. 

                                                        
9 Birgitta Almqvist, Barn och leksaker, Studentlitteratur (1991), s. 28f 
10 Ibid. 
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Under årens lopp har fler butiker fötts i kedjan såsom Babies R Us och Kids R 

Us.11

Allt hade sin början i Washington där Charles Lazarus levde, som sedermera 

skulle komma att bli grundaren till det gigantiska företaget. Han bodde ovanför 

en affär som drevs av hans far. En cykelaffär där fadern sålde och reparerade 

begagnade cyklar. Det var när Lazarus kommit hem från sin tid i armén 1948 

som han tog sina 5000 dollar, bestående av alla hans sparpengar och ett banklån, 

och satsade dem på produktion av babymöbler, som han skulle börja sälja i sin 

fars affär. Det var ett par år efter att babyboomen startat i USA och han trodde 

verkligen att han skulle lyckas med sin affärsidé. Det visade sig att han skulle få 

rätt. Och när kunderna också började efterfråga leksaker, var Lazarus inte sen att 

göra dem nöjda. Inom ett år utvidgade han sortimentet med skallror och 

gosedjur. Då döptes också cykelaffären om till Children's Supermart och sedan 

dröjde det inte längre än till 1952 då han kunde öppna affären Baby Furniture 

and Toy Supermarket, i Washington DC. Fem år efter det kunde han öppna en ny 

lågprisaffär med leksaker som fick det korta namnet Toys ”R” Us, i Rockville, 

Maryland. 1965 hade han öppnat fyra sådana butiker i Washington DC–området 

och sedan dess har succén varit ett faktum.

  

12

Nu finns alltså Toys R Us–butikerna runt om i hela världen. I norden ingår Toys R 

Us i TOP TOY-gruppen.

    

13 De har de gjort sedan 1996.14

                                                        
11 

 TOP-TOY är de största 

återförsäljarna av leksaker i Norden och de strävar efter att alltid ha de bästa 

produkterna tillhanda och ser kundernas höga krav som en utmaning. De säger 

sig hålla hårt på regler och bestämmelser för att producera så säkra och bra 

leksaker som möjligt. För barnens välbefinnande är en angelägen fråga för 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Toys-R-Us-Inc-Company-History.html 2009-
01-06 
12 Ibid. 
13 TOP-TOY A/S är ett holdingbolag som består av följande bolag: BR-Leksaker, TOYS"R"US 
(Scandinavia) och TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. http://www2.top-
toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyGroupTPL&lang=S 2009-01-08 
14 http://www2.top-toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyShopATPL&lang=S 2009-01-08 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Toys-R-Us-Inc-Company-History.html�
http://www2.top-toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyGroupTPL&lang=S�
http://www2.top-toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyGroupTPL&lang=S�
http://www2.top-toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyShopATPL&lang=S�
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dem.15 TOP-TOY säger sig alltid testa nya produkter noga innan de börjar säljas 

på marknaden. Både deras egna producerade samt inköpta produkter för att se 

att de följer alla direktiv och regler som finns, samt deras egna ytterliga krav på 

leksakerna. Det görs också besök och kontroller i fabrikerna för att se att alla 

riktlinjer följs. De är noga med att upprätthålla och främja sitt goda rykte om att 

producera högkvalitativa produkter.16

Lekia 

  

Första gången Lekia skapades var 1991 och då bestod den nyuppstartade kedjan 

av 26 butiker. Senare, 2004, valde de att gå upp i BRIO Partner.17 BRIO är 

producent, grossist och importör men har även olika leksaksbutiker knutna till 

sig genom BRIO Partner som är en franchisekedja bestående av fristående 

privatägda leksaksbutiker, med BRIO Partner som central kedjeledning.18

Efter några år, 2008, ville Brio Partnerkedjan lansera ett nytt franchisekoncept 

Toy Republic som enligt Brio Partner skulle göra kedjan framgångsrik. Men då 

klagade handlarna på toppstyrning och ville inte vara med på detta. Följden blev 

att en stor mängd handlare hoppade av BRIO Partnerkedjan och den 1 augusti 

2008 bildade 35 av de butikerna som hoppade av en ny kedja. Då blåste de liv i 

det nygamla namnet Lekia.

  

19

Lekia har ännu en mycket skral hemsida med lite information på grund av att de 

nyligen kommit igång med kedjan. Det de huvudsakligen skriver där om sig 

själva är att de vill skapa ”trivsamma butiker med ett noga utvalt sortiment med 

säkra, roande och lärande leksaker”.

  

20 Men på Ikano-husets21

                                                        
15 

 hemsida har vi 

http://www2.top-toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyShopATPL&lang=S 2009-01-08 
16 Ibid. 
17 http://www.leksakshandlarna.se/nyheter_visa.php?&id=332 2009-01-26 
18 http://www.fairtradecenter.se/etikbarometern/?category=19&company=29 2009-01-26 
19http://www.market.se/ArticlePages/200809/16/20080916180608_icaf783/20080916180608_icaf78
3.dbp.asp 
20 http://lekia.nu 

http://www2.top-toy.com/Service?SuccTPL=TTtoptoyShopATPL&lang=S�
http://www.leksakshandlarna.se/nyheter_visa.php?&id=332�
http://www.fairtradecenter.se/etikbarometern/?category=19&company=29�
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hittat fler uttalanden från dem om sin roll som leksaksförmedlare. De ser det 

som deras (Lekias) uppgift att bidra till barnets utveckling genom bra leksaker 

som stimulerar barnen till lek. De vill erbjuda och utveckla leksaker som medför 

lekglädje för barnen medan de samtidigt tillgodoser deras behov i olika 

utvecklingsfaser. Lekia säger sig också skapa moderna leksaker för aktiva 

föräldrar som vill ge det bästa till sina barn. De vill vara ”en pålitlig partner till 

föräldern, ett stöd”.22

  

   

 

                                                                                                                                                               
21 Ett stort varuhus med affärer i många olika kategorier http://ikano-huset.se/huset/default.aspx 
2009-01-26 
22 http://www.ikano-huset.se/butiker/lekia.aspx 2009-01-26 

http://ikano-huset.se/huset/default.aspx�
http://www.ikano-huset.se/butiker/lekia.aspx�
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Teoretiskt perspektiv   

Genusvetenskapen 

Som så många andra som skriver om genus så nämner även Anders Gustavsson, 

pedagog på Stockholms Universitet, Simone de Beauvoir och hennes berömda 

ord ”Man föds inte till kvinna, man blir det”23 och likt så många andra låter vi 

detta bli början på den del som kommer att handla om social konstruktion och 

genusteorin. Utifrån begreppet social konstruktion kan vi beskriva hur genus 

formas och omformas i sociala och kulturella sammanhang. Social 

konstruktionism som förklaringsmodell används inom flera vetenskapliga 

teorier.24

Begreppet genus 

 Det vi koncentrerar oss på är den genusvetenskapliga teoribildningen.  

På 1980-talet var Yvonne Hirdman en av de kvinnoforskare som introducerade 

begreppet genus som ersättare för begreppet könsroll.25 Detta var en viktig 

omdefinition av det socialt konstruerade könet, ett vidare begrepp skapades som 

gav utrymme för förklaringar kring skapade skillnader mellan män och kvinnor. 

Anledningen till att man ansåg att ordet könsroll var missvisande är att det kan 

verka som att det är roller vi själva valt att ta på oss och som vi också kan välja 

att kliva ur när vi vill. Detta, menar hon, är inte en korrekt bild av hur vårt sociala 

kön uppstår, formar och följer oss. Använder man sig av ett genussystem som 

förklaring till vårt sociala kön kan man lättare förklara hur och varför vi 

uppfostras till manliga eller kvinnliga förbestämda roller.26

Hirdman menar att ordet könsroll sammankopplar vårt biologiska kön med 

kulturella och sociala roller, det vill säga att de skapade rollerna aldrig står helt 

  

                                                        
23 Anders Gustavsson, Delaktighet, identitet och makt – konstruktion av normalitet, genus och 
etnicitet, En introduktion, Texter om konstruktion av normalitet, etnicitet och etnicitet, Pedagogiska 
institutionen, Stockholms Universitet nr 1 (2005), s. 2 
24 Ibid. s. 2 
25 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 11 
26 Yvonne Hirdman, Maktutredningen Rapport 23 – Genussystemet – teoretiska funderingar kring 
kvinnors sociala underordning, Uppsala (1988), s. 4ff  
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fria från vårt biologiska kön som då också kan bli en styrande faktor. Hon pratar 

om det biologiska könet som regissör till våra roller som man och kvinna, vilket 

innebär att ordet könsroll skapar ett cirkelresonemang kring orsak och verkan. 

Det vill säga, tanken på det biologiska könet som orsak till en socialt 

konstruerad egenskap går aldrig riktigt att göra sig fri från.27 Med ordet genus, 

som från början är ett lingvistiskt ord, blir man fri från det biologiska könets 

styrning genom att ordet i sig från början var ”tomt” i detta nya sammanhang. 

Ett nytt ord, ett nytt begrepp. Genus gav möjligheten att se det som man tidigare 

inte såg.28

Hirdmans formelsystem 

  

Hirdman använder ett formelsystem för att förklara hur man ser på kvinnor, 

och hur man har sett på kvinnor, med exempel från Antiken och framåt. Med 

hjälp av historiska återblickar skapar hon en bild om hur kvinnan 

uppfattats/uppfattas och om hur kvinnan talats/talas om.29

Hon pratar om ”grundformeln”, ”jämförelsens formel” och ”den normativa 

formeln”. Den första av dem, A – icke A = grundformeln, beskriver den 

grundläggande bilden av kvinnan – icke-mannen. Kvinnan ses som den icke-

existerande och som exempel tar hon upp klassikern när en man går in i 

fikarummet och det bara sitter kvinnor där och han utbrister – ”men det är ju 

ingen här”.

 Detta ger också en 

bild av hur mannen uppfattats/uppfattas och talats/talas om, vilket i sin tur ger 

oss möjlighet att applicera formlerna i vår analys av Toys r Us sortiment för 

flickor och pojkar.  

30

                                                        
27 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 13 

 Den andra formeln, A – a = jämförelsens formel, beskriver kvinnan 

som den lilla mannen, den icke färdigutvecklade mannen. Det Hirdman säger är 

alltså att genom historien så har kvinnan setts som en sämre variant av mannen, 

28 Ibid. s. 11f  
29 Ibid. s. 26 
30 Ibid. s. 26 
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vilket innebär att a, kvinnan – icke-mannen, formas i ”jämförelsen” med A.31 

Den sista formeln, A – B = den normativa formeln, beskriver motsatser, 

dikotomier. Det A är, är inte B, det B är, är inte A. Där A står för man och B för 

kvinna. Hon talar om mannen och kvinnan som två olika arter, kvinnan har 

egenskaper som inte mannen har och som mannen inte heller vill ha. ”Genus 

görs av isärhållningen, av skillnaden”32. Med Darwin kom förklaringen om A – B 

som den biologiska beskrivningen av könen. Mannen den modiga, stridslystna 

och förnuftiga med förökelsen som agenda. Kvinnan den sköna, moderliga och 

svagare med födande och uppfödande som agenda. 33

Varför då denna genomgång av Hirdmans formelsystem? För att få en förståelse 

om hur genus konstrueras behövs någon form av förklaringsmodell, som man 

kan använda vid analys av olika genusföreteelser. Vi ser att stereotypen kvinna 

och stereotypen man har ett antal förhållningspunkter till varandra. För det 

första ses kvinnan som en icke-man, förenklat så kan man säga att hon har 

annorlunda behov än honom, för det andra ses kvinnan som den icke 

färdigutvecklade, en sämre variant av mannen, vilket också kan ses som att 

kvinnan inte kan nå upp till samma nivå som mannen och för det tredje så 

framställs kvinnan som mannens raka motsats, en motsats med andra uppgifter 

och behov än mannen. Om mannen säger dessa tre formler att mannen 1. Har 

andra behov än kvinnan, 2. är färdigutvecklad och fulländad och 3. har andra 

uppgifter än kvinnan.

  

34

Isärhållandets princip 

 

Hirdman skriver i Maktutredningen Rapport 2335

                                                        
31 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 28, 34f 

 att genussystemet är en 

ordningsstruktur av kön, det vill säga att människor ordnas i genus - kvinnor 

32 Ibid. s. 36 
33 Ibid. s. 35ff 
34 Ibid. s.26ff 
35 Yvonne Hirdman, Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, 
Maktutredningen Rapport 23, Uppsala (1988) 
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och män - och detta är basen för den sociala ordningen – såväl den politiska som 

det sociala och det ekonomiska. Denna struktur bärs upp av två principer: 

isärhållandets tabu där manligt och kvinnligt inte bör blandas och hierarkin där 

mannen är norm. Hon menar att det är just isärhållningen som gör att den 

manliga normen blir legitim.36 Hirdman säger att isärhållandets ”lag” finns 

överallt – i såväl psykiska som fysiska ordningar som ”sysslor, platser och 

egenskaper.” Manligt och kvinnligt och arbetsdelningen är det som är 

grundläggande i detta uttryck.37

Genussystemet 

  

Kvinnoforskaren Lena Gemzöe skriver om genus och förklarar dels hur 

genussystemet fungerar i vårt samhälle utifrån fyra sfärer. 38

                                                        
36 Yvonne Hirdman, Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, 
Maktutredningen Rapport 23, Uppsala (1988), s. 7, 9   

 Dessa fyra sfärer 

som används för att beskriva den ojämlikhet som finns i Sverige är: 

politisk/ekonomiska sfären, familjesfären, kulturell nedvärdering av kvinnor och 

sexuellt våld. Denna hierarkiska uppdelning baseras på uppfattningar om hur 

och vad kvinnligt och manligt är. Gemzöe tar upp arbetsdelningen, vilka 

arbetsuppgifter som kvinnor och män förväntas göra just för att de är män och 

kvinnor. De båda könen anses ha olika egenskaper som sedan ligger till grund 

för hur arbetsdelningen ser ut. Till exempel så anses män vara självständiga och 

målmedvetna samt ha goda förutsättningar för beslutsfattande av förnuftig 

karaktär, medans kvinnor anses vara omhändertagande och vårdande, 

familjeinriktade och känslosamma. Detta återspeglas som sagt i vilka yrken som 

män och kvinnor har störst representation inom. Vilket är intressant för vår 

studie då vi får möjlighet att identifiera eventuella tendenser kring 

arbetsdelning i framställandet av barn och leksaker i de reklamblad vi tittar på. 

De exempel Gemzöe ger är hushållsarbete och vård- och omsorgsarbete i 

offentlig sektor där det är mest kvinnor som arbetar. Dessa yrken är också de 

som är mest lågavlönade. Hon nämner också att detta motsvarar de fördomar 

37 Ibid. s. 10 
38 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Smedjebacken (2002) 
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som finns kring män och kvinnors yrkesliv. Detta innebär att de yrken som 

passar kvinnors egenskaper också är de yrken med lägst status, vilket blir en 

bidragande del till att könsmaktsordningen upprätthålls.39

Enligt Gemzöe formar genussystemet hela våra liv och vårt psykiska 

medvetande, våra önskningar och begär och detta, i vårt västerländska 

samhälle, ser hon som en anledning till att de föreställningar om genus som 

finns är svåra att få bort. Även Gemzöe skriver om kvinnor och män som 

motsatser och att man tänker på vissa egenskaper när man tänker på kvinnligt 

och andra när man tänker på manligt.

  

40

 

.  

                                                        
39 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Smedjebacken (2002), s. 80ff 
40 Ibid. s. 83 
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Tidigare forskning  

Barn och leksaker 

För att kunna göra en fullständig studie av Toys r Us och Lekias reklamblad har 

vi satt oss in i delar av forskningen kring leksaker och leksaksreklam riktad mot 

barn. Detta för att se på vilket sätt leksaksbutikerna väljer att visa sina produkter 

för barnen och för att se vilka de typiska flick- och pojkleksakerna är.  

Anders Nelson har tillsammans med Mattias Nilsson studerat leksaker och tittat 

på vad barn har för leksaker i sina rum samt tittat på vad forskningen säger om 

leksaker i förhållande till kön.41 Han har även tittat på leksaker i förhållande till 

kön och genus tillsammans med pedagogen Krister Svensson.42 Även Birgitta 

Almqvist har forskat kring barn och leksaker och ”leksakernas roll i barns 

könsrollsutveckling”43. Delar av Nelson & Nilssons, Nelson & Svenssons och 

Almqvists forskning kommer vi att använda oss av för att få en större förståelse 

för relationen mellan barn och leksaker och hur leksakers och leksaksbutikers 

presentation kan påverka barns utveckling. I detta kapitel presenteras de 

viktigaste punkterna inom den genusrelaterade leksaksforskningen, samt en 

kortare beskrivning av forskningen kring leksaksreklam riktad mot barn. Dels 

behandlar Nelson & Nilsson detta, men även journalisterna Maria Edström, 

Maria Jacobson och medievetaren Gunilla Muhr44

Nelson och Nilsson har utformat ett klassificeringssystem

 utreder detta ämne. 

45

                                                        
41 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002) 

, där de klassificerat 

olika grupper av leksaker, inför sina studier om barn och leksaker, samt gjort en 

omfattande studie kring leksaker hos 152 barn i Halmstad. Denna studie 

42 Anders Nelson och Krister Svensson, Barn och leksaker i lek och lärande, Liber AB, Stockholm (2005) 
43 Birgitta Almqvist, Barn och leksaker, Studentlitteratur, Lund (1991) 
44 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998) 
45 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 1, kap. 3, 4 
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hänvisar Nelson till, i sin delrapport46, som ”Halmstadstudien”47

Primära verksamheter 

 och kommer vid 

enstaka tillfällen hänvisas till i kommande text. Dock kommer vi inte att 

presentera klassificeringssystemet och ej heller Halmstadsstudiens resultat utan 

vi kommer enbart koncentrera oss på det som är relevant för vår studie.  

Primära verksamheter är en term som användes i Halmstadstudien och den 

betecknar sådana lekar/leksaker som ses som ”tillfredsställande av 

grundläggande mänskliga behov”.48 Med det menas leksaker som representerar 

till exempel yrken av olika slag och sysslor i hemmet, till exempel stetoskop, 

köksutrustning, kläder och bilar. Här presenterar Nelson vilka leksaker i denna 

grupp som riktas till/förväntas användas av och som väljs av pojkar och flickor. 

Dessa redskap är uppdelade i två underkategorier, ”privata sfären” med leksaker 

som är kopplade till hem och hushåll och ”yrkessfären” med leksaker som är 

kopplade till världen utanför hem och hushåll.49

                                                        
46 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 2a 

 Det Nelson kommit fram till när 

han tittat på resultatet av Halmstadstudien är att det finns stereotypa skillnader 

mellan vilken sorts leksaker som finns i flick- respektive pojkrummen. Flickorna 

har fler antal av de leksaker som hör till primära verksamheter än vad pojkarna 

har och flickorna har flest leksaker tillhörande den privata sfären, medan pojkar 

har flest leksaker tillhörande yrkessfären, förutom transportmedel och verktyg 

som tillhör den privata sfären, men som pojkarna har flest av. Detta, menar 

Nelson är en bekräftelse av att det finns skillnader, stereotypa sådana, mellan 

pojkar och flickor när det gäller leksaker som hör till primära verksamheter. De 

traditionellt sett kvinnliga rollerna är de som representeras till störst del i 

flickrummen och de traditionellt sett manliga rollerna är de som representeras 

47 Ibid. del 1, kap. 5 
48 Ibid. del 2a, s.14 
49 Ibid. 



18 

 

till störst del i pojkrummen.50

Mänskliga gestalter 

 Detta ser vi som intressant då vi här kan jämföra 

om denna stereotypa uppdelning förekommer i reklambladen. 

I Halmstadstudien valde Nelson och Nilsson att inte särskilja maskulina och 

feminina dockor utan kallar denna klass för ”Mänskliga gestalter”. Detta för att 

inte göra, som Nelson uttrycker det, ”någon principiell skillnad” mellan vilka 

dockor som flickor och pojkar har. Det man kom fram till enligt Nelson var att 

pojkarna hade fler Mänskliga gestalter bland sina leksaker än flickorna, dock var 

detta marginellt. Däremot såg man att flickor hade fler Mänskliga gestalter som 

föreställde spädbarn och barn än pojkar som hade flest vuxna gestalter i sina 

rum. Man hade också en uppdelning i studien av leksaker föreställandes 

kvinnligt, manligt och oidentifierbart kön. Resultatet visar att barnen hade flest 

leksaker föreställande sitt eget kön och att flickor hade fler leksaker 

föreställande manligt kön än vad pojkar hade leksaker föreställande kvinnligt 

kön.51

Dessa två delar känns relevanta att ta upp då man får en bild av vad för slags 

genusrelaterade leksaker som finns i flick- respektive pojkrum och kommer att 

vara användbara i vår analys då vi kan identifiera stereotypa leksaker i 

sortimentet utifrån ovanstående resultat. Det blir ett sätt för oss att se om Toys R 

Us och Lekia använder sig av samma typ av uppdelning som Halmstadstudien 

understryker finns i barnrummen.  

  

Leksakernas genusformande roll 

Almqvist pratar om att leksakerna historiskt sett varit olika för flickor och pojkar 

och menar att detta återspeglar kvinnor och mäns olika roller i det samhälle som 

leksakerna skapats. Flickor har lekt med leksaker som har med hushåll och 

omvårdnad att göra och pojkar med leksaker som har med jakt och krig att göra. 

                                                        
50 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 2a, s.15 
51 Ibid. del 2a, s.19ff 
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Hon säger att det idag inte är lika tydliga gränser mellan kvinnliga och manliga 

roller i samhället som det var förr, men att det fortfarande är samma uppdelning 

bland leksakerna, om inte värre. Hos vissa forskare ses det som att dagens 

skillnader i leksaker för flickor respektive pojkar till och med påverkar barnens 

intellektuella förmågor.52

Almqvist menar också att det finns spekulationer bland forskarna kring att det 

verkar vara så att pojkar är mer gynnade av sin lek än vad flickor är av sin. Det 

har visat sig, skriver hon, att pojkars lek ger större utrymme för utforskning och 

spontanitet, samt att de har ett mer kreativt verbalt uttryck. Pojkar leker att de 

är ute i världen, utanför hemmet och att de är på äventyr, sådant som de inte gör 

till vardags. Medan flickor i sina lekar går in i vardagsnära och familjära roller. 

De leker att de städar och lagar mat och passar bebisar.

 

53

Anders Nelson och Krister Svensson menar att samma mönster framkommit 

kring barns leksaksinnehav som resultatet i Halmstadsstudien visar. Det finns, 

som vi tidigare nämnt, en traditionsenlig uppdelning mellan flickor och pojkars 

leksaksinnehav, särskilt inom kategorierna hushåll, yrke och mänskliga gestalter. 

Även antalet leksaker skiljer sig mellan flickor och pojkar, där pojkarna tenderar 

att ha fler leksaker än flickorna. Detta gäller såväl svensk som amerikansk och 

västeuropeisk forskning.

 

54

                                                        
52 Birgitta Almqvist, Barn och leksaker, Studentlitteratur, Lund (1991), s. 85f 

 Vad beror då detta på? Varför har flickor fler 

hushållsnära leksaker och pojkar fler yrkesinriktade leksaker? Varför får och 

väljer barnen leksaker som är traditionellt kvinnliga och manliga? Nelson och 

Svensson förklarar att den stora diskussionen kring detta ämne är huruvida det 

finns en biologisk predestination till barns leksaksvanor eller om det är 

påverkan från den sociala omgivningen. Det visar sig också att föräldrar tenderar 

att välja den biologiska förklaringen till skillnaderna mellan flickor och pojkars 

val av leksaker. Dock har den största delen av forskningen utgått från ett 

kulturellt och socialt perspektiv där man menar att barns lek med leksaker är en 

53 Ibid. s. 94 
54 Ibid. s. 108ff  
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del av den sociala formgivningen, det är här de lär sig samhällets regler och det 

är här barnen formas genom förväntningar från omvärlden. 55

Färger är också av betydelse vad gäller leksaker till barn och hur de presenteras 

och marknadsförs. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson skriver om 

färgkodning och hur det uppfattas och menar att färgen rosa ger signaler om 

olika egenskaper såsom gulligt, behagligt och liknande och att föräldrars 

förhållande till denna färg är att man ogillar den i samband med såväl pojkar som 

flickor. Flickor därför att man inte vill förstärka isärhållningen mellan flickor och 

pojkar och pojkar därför att pojkar inte ska ha rosa för hon menar att det verkar 

som att det till och med är ”skrattretande” att kombinera denna färg med pojkar. 

Det vill säga, man försöker klä om det som är kodat med kvinnlighet i blått därför 

att det blåa inte är nerklassat och besudlat.

 

56

Marknadsföring av leksaker till barn 

  

Leksaker står i relation till marknadsföring genom media, såsom tv, kataloger, 

tidningar etcetera och enligt Nelson finns det en tydlig skillnad i vad som riktas 

mot flickor respektive pojkar. Han menar att de studier han tittat på 

understryker det som Halmstadstudien visar angående flickors och pojkars 

leksaksinnehav. Leksaksreklam i tidning och tv riktad mot barn har en tydlig 

uppdelning vad gäller primära verksamheter och andra könstypiska indelningar. 

Flickors leksaksreklam handlar om leksaker som rör hem och omvårdnad, 

medan pojkars leksaksreklam handlar om den yttre världen med äventyr, 

monster och superhjältar. Ingen av reklamerna hade pojkar som lekte med 

typiska flickleksaker och i reklamer rörande maskulina dockor var flickorna inte 

närvarande.57

                                                        
55 Anders Nelson och Krister Svensson, Barn och leksaker i lek och lärande, Liber AB, Stockholm 
(2005), s. 111 

 

56 Fanny Ambjörnsson, Den rosa overallen, KULTURELLA PERSPEKTIV Nr. 3, Carlsson bokförlag, 
Stockholm (2005) 
57 Ibid. s.36f 
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Det finns en stereotyp bild av vem som ska leka med vad och detta används 

redan på förpackningarna som en studie, som Nelson nämner, påvisar – feminint 

klassificerade leksaker hade till störst del flickor på förpackningarna eller på bild 

i katalogerna och maskulint klassificerade leksaker var på samma sätt riktade till 

pojkar. Han tar också kortfattat upp resultatet av två studier kring 

leksaksbutikspersonal, där resultatet visar att kunderna hänvisades till 

könsstereotypa leksaker när de bad om hjälp. Nelson avslutar med att konstatera 

följande: ”Denna information får i ett socialisationsperspektiv betydelse för 

barnets egna beteende, t.ex. val av leksaker eller önskebrev och därmed också på 

deras leksaksinnehav.”58

Nelson och Svensson pekar på något anmärkningsvärt, nämligen att det de 

senaste åren blivit en ännu mer könsuppdelad reklam riktad mot barn, där 

flickor och pojkar figurerar enbart i samband med de traditionella rollerna, 

bilder visar flickor som leker med hushålls- och omvårdnadsinriktade (den inre 

världen) leksaker och bilder visar pojkar som leker med äventyrsleksaker och 

leksaker som representerar den yttre världen.

 

59

Konsumentverket har gett ut en bok som heter Drömprinsen och Glamourgullet, 

Om schabloner i barnreklam, som journalisterna Maria Edström, Maria Jacobson 

och medievetaren Gunilla Muhr har medverkat i.

  

60

 

 I inledningen kan vi läsa: 

”Flickor i reklam pysslar om, sköter hemmet och dockorna och 

fixar med sitt utseende. De gör fint och visar upp sig när de 

leker. 

Pojkreklamen handlar om att konstruera och rasera, om kamp, 

tävling och våld. Pojkar i reklam bygger, kör bil, sportar eller 

yrkesarbetar.”61
                                                        
58 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 2a, kap. 3, s. 37f 

   

59 Ibid. del 2a, kap. 3, s. 112 
60 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998) s. 7 
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Jacobson skriver också att barn tidigt får starka influenser av uppdelningen av 

kön genom leksaker, och att det under 90-talet blivigt mycket tydligare än 

tidigare. Från att ha varit delvis könsuppdelad på 60-talet har detta nu blivigt 

mycket påtagligare. Trots nya trender och tekniker i vårt allt mer utvecklade 

samhälle så är annonserna fortfarande traditionella och könskonservativa. Förr 

innehöll reklamen mer produktfakta och information medan den nu är fåordig 

och vill bygga upp en känsla och en attityd. Reklamen fokuserar nu snarare på 

konsumtion som livsstil än konsumtion för behov. Reklamen är inte bara ett 

lockbete till att köpa något längre, den lär ut en livsstil.62 När man exempelvis 

tittar på USA ser man att marknadsföringen är mycket nischad, inte bara vad 

gäller reklam mot flickor eller pojkar, den är också specialdesignad mot olika 

etniska minoriteter eller olika sociala skikt.63

Samtidigt som medierna hela tiden bidrar till att skapa och återskapa genus när 

de visar olika karaktärsdrag och produkter tillsammans med kvinnor eller män, 

som flicka – docka, pojke – bil- och män - makt.

  

64 Aldrig förr har reklamens flick- 

och pojkmiljöer varit så olika, så illande skära och omvårdande och gulliga i 

flickreklamen och så kampinriktade och häftiga i pojkreklamen. 65

                                                                                                                                                               
61 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998) s. 8 

 I reklam som 

riktar sig mot flickor är färgkoderna pastellfärger och vitt men framförallt rosa. 

Flickor antas också ha speciella känslor för sina leksaker som i reklamen 

beskrivs som ”små, mysiga, mjuka och goa”. Dessa sammankopplas också med 

ord som söt, underbar och gullig. I tv-reklamens speakertexter hörs rösterna 

nästan hysteriskt ljusa och glättiga. Ofta hörs det också till en liten sång till detta. 

I pojkreklamen florerar det en mängd färger men aldrig pastellfärger, och de 

mörkare färgerna dominerar. Rösterna i tv-reklamen som riktar sig till pojkar är 

62 Ibid. s. 20ff 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. s. 16 
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grova och talen snabbt och gapigt. Ord som förknippas med reklamen mot pojkar 

är häftig, energi och spänning. Pojkar florerar då och då i flickreklam men flickor 

finns aldrig med i pojkreklam. Bland reklammakare är det en gammal visdom att 

flickor är det allra bästa sättet att skrämma bort pojkkonsumenter. När flickor 

och pojkar är med i samma annonser är det också så att flickan finns med i 

bakgrunden. Det är pojken som är den aktive och flickan är passiv och 

beundrande inför honom.66

Man använder sig också av språket på ett annorlunda sätt. Förr handlade det om 

nyheter, aktivitet, gott humör, käck, trevlig och skoj, lek och lär när produkter 

beskrevs i reklam. Nu har detta tagit en annorlunda vändning och istället 

betonas ytliga egenskaper och ideligen nya upplevelser. Jättesöt, jättegullig, mjuk 

och go, superläcker och häftiga har tagit de gamla uttryckens plats. 

   

67

Jacobson har i en artikel i boken bland annat intervjuat etnologen Helene 

Brembeck och skriver att varken marknadsförare eller leksaksproducenter är 

några världsförändrare. De ger folk vad folk vill köpa och längre än så sträcker 

sig inte deras ansvar. Forskningen går också isär vad gäller reklam som är riktad 

till barn, om den är skadlig för dem eller inte. En riktning inom forskningen om 

medias påverkan indikerar att reklamen är skadlig, till och med hälsovådlig. 

Samt att den främjar passivitet, destruktivitet, ickekreativitet och 

skräpmatsätande. Andra forskare anser tvärt om att barn kan hantera utbudet. 

Att barn kan utgå från sig själva och vara selektiva. Bara använda det de vill i 

medierna, och resten i sin omgivning, som byggstenar i sin verklighet.

  

68

                                                        
66 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 28 

 

Brembeck säger i artikeln att samtidigt finns det all anledning att kritisera 

ensidigt utbud som är fördomsfullt och konservativt, inte minst ur demokratisk 

synvinkel är det viktigt att inte enbart de kommersiella intressena kommer till 

tals.     

67 Ibid. 
68 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 18 
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Hur ska man se ut? 

Medieforskaren Anja Hirdman menar att det finns olika förväntningar på tjejer 

och killar vad gäller utseende. En tjej blir betraktad och förväntas vara smal och 

sexig. Som tjej skall man göra sig vacker, visserligen framställs det i medierna 

som att det skall vara för sin egen skull, men Anja Hirdman menar att man här är 

retorisk och på så vis verkar det inte som att tjejerna skall göra sig vackra för 

killarnas skull. Hon påpekar dock att en tjej skall ”se ut som ett fnask men inte 

bete sig som ett”69. Killar däremot har inte samma krav på sig, det är i stället 

individen som är viktig, de framställs i media som subjekt i stället för objekt. 

Stereotyperna om män rör sig om att de i alla åldrar förväntas ha samma 

intressen – bilar, sport och brudar.70 Vad rör då detta vår uppsats, jo vi tycker att 

det är intressant att se kopplingen mellan just utseendekategorin i reklambladen 

och om denna del innehåller samma typ av information som mediala bilder gör. 

Allra helst som hon gör kopplingen mellan just marknadsföring och media och 

menar att ”medierna kommersialiserar våra djupaste behov; att vara älskade, 

lyckade och sedda. Och att mediernas syfte är att hålla uppe människors 

varubegär.”71

Jacobson pratar om att man i massmedia kan se några grundläggande mallar för 

hur människor skildras, och att detta blir speciellt tydligt i just reklam. Flickor 

förväntas till exempel vårda sitt utseende på ett vuxet sätt och i reklam görs 

flickor ofta till små kvinnor och kvinnor till små flickor. Barnen är i första hand 

objekt för att sälja produkter, att de är små individer kommer i andra hand. 

Jacobson tar upp ett antal exempel på stereotyper för kvinnlighet och manlighet 

som tydligt träder fram i media och som är värda att uppmärksamma då de till 

stor del bidrar till den stereotypa bilden av mannen respektive kvinnan. Hon 

 

                                                        
69 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,5209,00.html – intervju med Anja hirdman, Brus 

nr 2, 2004 

70 Ibid. 
71 Ibid. 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,5209,00.html�


25 

 

pratar bland annat om Tekniknörden, Kärleksgudinnan, Lillhjälten och 

Glamourgullet. 72

Tekniknördens brum brum hörs bland hans första ord i livet. I mycket tidig ålder 

utvecklar han ett oerhört intresse för konstruktioner, maskiner och datorer. Han 

blir ett teknikgeni som har lösningar på de flesta problem redan i tio års ålder, en 

liten ingenjör. Kärleksgudinnan kan delas in i två. Hon står både för Madonnan 

och Horan. I Madonnan står hon för det rena. Hon kan vara mager och det 

anorektiska står då för späkning, andlighet, svalhet och renhet. Hon är ofta 

bleksminkad och det för tankarna till religiösa ljusmetaforer. I Horan står hon för 

skamlöshet. Här används kroppen som en retning för andra och det som utskiljer 

Horan är vanligtvis underklädesattribut och smink i starka färger. Hon gestaltas 

med ”kurvorna på rätta stället” och ofta i pornografiska poser som kretsar till 

myter om kvinnlig sexualitet som väntande och passiv. Lillhjälten däremot är 

med sitt plastsvärd alltid beredd på livets kamp mellan gott och ont, ljus och 

mörker. Tillvaron handlar för honom om spänning, aktion och aggression. En 

busig självständig och utåtriktad charmör som ständigt vill ge sig ut på 

äventyrliga upptåg som riddare och rymdfarare. Glamourgullet är den som 

älskar färgen rosa mer än något annat. Åtminstone i yngre år, och gärna på alla 

leksaker och kläder. Hon älskar allt som är gulligt och sött och allt som gör henne 

sött och sedd är välkommet. Hon speglar sig ofta, gärna i en lyxig 

prinsessklänning. Men lika ofta kammar hon sina dockors hår eller byter kläder 

på sina Barbiedockor.  

  

 

                                                        
72 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om könsschabloner 
i barnreklam. Konsumentverket (1998) s. 22ff 
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Metod 

Semiotik 

Under arbetet med vårt material kommer vi att använda oss av bildanalys. En 

metod som vi har valt för att kunna utläsa vilka signaler som verkligen sänds ut 

genom dessa leksaker och reklamblad och som vi tycker alltför sällan ifrågasätts. 

Här har vi gett oss in i semiotikens värld och man kan säga att den vetenskapen 

handlar om hur människor kommunicerar via tecken.73

Semiotiken är en vetenskap som ursprungligen utvecklades av språkforskare och 

bildsemiotiken kom först senare. Ferdinand Saussure och Charles Sanders Peirce 

är urfäderna till semiotiken men bildsemiotiken var det Roland Barthes som 

banade väg för, den har delvis en egen historia. Året var 1964 då han i tidskriften 

Communications publicerade en bildanalys av pastamärket Panzani.

 När vi fördjupat oss i 

bildanalys som verktyg har vi som sagt använt Yvonne Eriksson och Anette 

Göthlunds bok Möten med bilder och vi har i uppsatsen inspirerats av hur de 

använder bildsemiotiken. Detta har gett oss goda förutsättningar att göra 

fruktbara analyser av vårt material.  

74 Senare 

har även andra namn gjort sig gällande efter honom inom bildsemiotiken men 

åsikterna går också isär vad gäller dess användbarhet. Det pågår en hel del 

diskussioner och debatter om huruvida bildsemiotiken är så användbar som den 

ger sken av att vara. Konst- och bildforskare ifrågasätter om det är rimligt att 

likställa visuella och verbala tecken, om det visuella inte går miste om något på 

vägen när det översätts i text. Eriksson och Göthlund skriver att semiotiken dock 

är ett användbart redskap i processen att förstå hur bilder påverkar och 

samverkar med betraktaren.75

                                                        
73 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder Studentlitteratur, Lund (2004), s. 34   

 Denna problematik och diskussion kan alltså 

tyckas oändlig och skulle kunna utgöra en uppsats i sig men vi väljer att inte gå in 

74 Ibid. s. 34ff 
75 Ibid.   
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på det mer i vår uppsats. Men vi är ändå medvetna om att denna problematik 

existerar.  

Liksom inom många andra områden finns även här olika traditioner och 

tolkningar beroende på vilken teoretiker eller forskare man frågar. Men trots 

meningsskiljaktigheterna så är det idag allt fler forskare som snarare betonar 

likheter istället för skillnader mellan olika perspektiv.76 Fast genomgående för 

semiotiken så menar man att vi som individer ges möjlighet att tyda bilder, 

texter och visuella uttryck som budskap och bärare av mening. Man ser alltså 

bilden eller uttrycket som ett meddelande till mottagaren, något man 

kommunicerar via.77

Vi har i uppsatsen valt att använda Eriksson och Göthlunds förhållningssätt till 

semiotiken. När man använder (bild)semiotiken som metod handlar det som 

sagt om att tolka bildens olika element som tecken för någonting. Eriksson och 

Göthlund skriver att ”Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, 

analyserar dem var för sig och i relation till varandra och tolkar slutligen deras 

innebörd i relation till bildens kontext”.

 Det är ett meddelande som inte alltid behöver vara klart 

och tydligt levererat till mottagaren, men som går att urskilja efter en analys.  

78

                                                        
76 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder Studentlitteratur, Lund (2004), s. 36 

  Detta, skriver Eriksson och Göthlund, 

påminner mycket om Panofskys ikonologiska metod. Där man analyserar en bild, 

vad den representerar och på vilket sätt och vidare vilka idéer och värden som 

dessa uttrycker.  Enligt Barthes terminologi, som Eriksson och Göthlund plockat 

upp följande från, menar man att detta kan delas upp i två nivåer av mening. Man 

förstår vad en bild står för och sänder ut för budskap när man först identifierar 

vad den föreställer (bestämmer tecknets grundförståelse) vilket kallas 

denotation och sedan bestämmer man bildens medbetydelser, dess 

konnotationer. Alltså vilket budskap bilden sänder ut, vad den står för och 

associerar till. Man kan se det som att först se vad det är för bild, vad man ”ser”, 

de ”naturliga” betydelserna, för att sedan se bortom ytan och titta på bildens 

77 Ibid. s. 34ff   
78 Ibid. s. 38 
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sekundära kanske dolda betydelse, de symboliska värdena.79

Den generella utgångspunkten är att bilden kan tolkas som tecken, vilka består 

av uttryck och innehåll, skriver Eriksson och Göthlund.

 Vilket konkret är 

precis det vi kommer att göra med bilderna i reklambladen.    

80

Ett meddelande kan också te sig olika om det sänds i tv eller radio. När det gäller 

visuella representationer spelar materialvalet stor roll i påverkan på 

uttrycksformen och därmed på meddelandet. En ritning av någonting uppfattas 

självfallet annorlunda än en oljemålning av samma ting. Och i exempelvis en 

konstruktionsritning bedömer vi antagligen en saks egenskaper i relation till 

dess funktion, till skillnad från om vi skulle se en målning av samma sak så skulle 

vi bortse från sakens ergonomi och funktioner för att ägna oss åt målningens 

estetiska egenskaper.

 Det existerar bildkoder 

på samma sätt som det finns språkliga koder. Här kan man förstå en kod som en 

kulturs gemensamma system att anordna tecknen och ge dem mening och 

innebörd, alltså bygger denna kod på överenskommelser inom kulturen. Det vill 

säga att det måste finnas en förståelse för kulturen för att det skall gå att tyda 

dess koder och tecken när en bild analyseras. Ytterligare en utgångspunkt är att 

en bild kommunicerar ett öppet eller ett dolt budskap till betraktaren, ofta både 

och. En bild kan vara komplex på många sätt då den både skapar föreställningar 

hos betraktaren om objekt, fenomen, företeelser och samtidigt kommunicerar 

budskap och genererar värderingar.  

81

Vidare måste den som utför en bildanalys eller analyserar ett budskap också ta 

hänsyn till bildens kontext. Kontexten ter sig nämligen inte likadan jämt. 

Eriksson och Göthlund skriver om sändarkontexten, mottagarens kontext samt 

den inre kontexten. Sändarens kontext innebär den miljö och det sammanhang 

där bilden är producerad. Mottagarens kontext där bilden eller verket tas emot 

och den inre kontexten som innebär att man tittar på ” hur grundelement samt 

         

                                                        
79 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder Studentlitteratur, Lund (2004), s. 38 
80 Ibid. s. 36 
81 Ibid. s. 36f 
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del- och helbetydelser har arrangerats och ställts samman, som Eriksson och 

Göthlund uttrycker det.82

Kort sammanfattat menar vi med bildanalys som metod att vi först kommer att 

beskriva det vi ser, sedan tolka detta och slutligen analysera vårt material mot 

bakgrund av vår teori. På så sätt ska butikernas framställning av genus i sina 

reklamblad undersökas. 

 Alltså att verket analyseras för sig, dess uppbyggnad 

och innehåll. Vad verket fristående säger och kan betyda, utan att man sätter det 

i relation till varken den som producerat eller betraktar det.  

Klassificeringsmetod  

För att kunna identifiera huruvida Toys R Us och Lekias marknadsföring av sitt 

sortiment är uppdelat för flickor och pojkar måste vi ha en klassificeringsmetod. 

Denna klassificeringsmetod har vi utarbetat med inspiration från Nelsons 

Halmstadsstudie83

Med denna indelning följer en viss problematik som vi haft i åtanke när vi tagit 

fram de olika kategorierna. Det finns inga klara och tydliga linjer emellan de 

olika kategorierna utan de ter sig flytande över kategorigränserna. Detta är vi 

medvetna om och vi har också vid de tillfällen det är relevant för resultatet 

påtalat detta. Till exempel är gränsen flytande vad gäller musikleksaker och 

pedagogiska leksaker, en dansmatta kan ses som ett musiktillbehör samt en 

pedagogisk leksak då barnen även tränar sin motorik när de använder den. Här 

ser vi inte någon skillnad av vikt, vilket innebär att vi valt att lägga den till den 

ena kategorin, det vill säga musik-kategorin.  

, dock har vi utformat en egen kategorisering för att kunna 

strukturera upp materialet. 

De kategorier som vi har valt att dela upp leksakerna i är följande:  

1. Dockor/figurer/mänskliga gestalter 

                                                        
82 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder Studentlitteratur, Lund (2004), s. 39 
83 Anders Nelson och Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet – Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 1, kap. 5 
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2. Hushåll 

3. Mjukisdjur 

4. Musik (musikrelaterade leksaker) 

5. Pedagogiska/estetiska 

6. Sport/spel/aktivitet 

7. Teknik/elektronik/vetenskap 

8. Utseende/besmyckning  

9. Yrke 

 

I kategorin Dockor/figurer/mänskliga gestalter räknar vi alla dockor och även 

alla figurer som avbildar mänskliga gestalter, samt fantasifigurer. Vi räknar även 

in tillbehören till dessa. 

Hushåll-kategorin innehåller alla slags föremål och leksaker som hör samman 

med hushållet.  

I kategorin Mjukisdjur räknar vi in leksaker som är utformade som djur/figurer i 

tyg, stor som liten skala. 

Till Musik-kategorin hör alla föremål som har med musik att göra, såsom 

instrument och bandspelare.  

Till kategorin Pedagogiska/estetiska hör alla leksaker som skapats i pedagogiskt 

syfte samt de estetiska som innebär leksaker där barn kan skapa. Ritblock, 

målarfärg och så vidare.  

I kategorin Sport/spel/aktivitet har vi räknat in alla sportrelaterade leksaker, 

från fotbollar till piltavlor. Också alla slags spel, alltifrån brädspel till dataspel 

samt alla andra leksaker som innebär någon slags aktivitet.  

Till Teknik/elektronik/vetenskap-kategorin hör alla teknikprylar som också kan 

klassas som leksaker. Till exempelvis leksakshelikoptrar, leksakståg, eller 

bilbanor. Vi vill dock här poängtera att de tekniska leksakerna främst 

representerar leksaker som är i huvudsak enbart tekniska och som inte tillhör 
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någon annan kategori. Är det en docka med teknisk funktion så tillhör denna 

Dockor/figurer/gestalter, men är det en bil så är den rent teknisk eftersom den 

inte passar in i någon annan kategori. Vi vill understryka att vi inser att många 

leksaker är tekniska på ett eller annat vis, men att vi valt att klassificera de 

leksaker som tekniska som i första hand har en teknisk ursprungsmodell, vars 

första syfte är teknik. Till exempel har vi hushållsmaskiner, som till synes kan ses 

som tekniska, men där första syfte är att underlätta vid hushållsarbete. Bilar som 

leksaker har däremot verkliga bilar som modell och dessa är tekniska till störst 

del, även om man nu kan tycka att de i första hand är till för att transportera, 

vilket i sig kan diskuteras då alla verkliga bilar inte har detta som första syfte. 

Dock har vi valt att placera bilar i denna kategori då vi ser bilen som i första hand 

teknisk. Om man tittar på figurer som har avancerad teknik, till exempel 

Transformers84

Utseende/besmyckning-kategorin innehåller produkter som har med utseende att 

göra, såsom utklädnad, smink och smycken.  

 som är robotar som kan bli fordon, så anser vi att dessa i första 

hand är just figurer då dess första syfte är att vara just figurer. Ett undantag görs 

för rena tillbehör till vissa produkter i andra kategorier, då vi anser att de i första 

hand hör till huvudkategorin. 

Till Yrkes-kategorin hör alla leksaker som tydligt hänger samman eller gestaltar 

olika yrken. 

Till att börja med kommer vi att studera butikens och reklambladets 

uppbyggnad, det vill säga identifiera de olika avdelningarna. När vi klarlagt detta 

kommer vi att undersöka vilka leksakskategorier som finns på respektive 

avdelning och här kommer vi sedan undersöka kategorierna utifrån 

genusperspektivet. En djupare analys kommer att göras av det som tar mest 

plats i respektive avdelning för att här också få en rimlig avgränsning. Med andra 

ord kommer vi att: 

1. identifiera avdelningarna 

                                                        
84 En form av robotaktiga figurer. 
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2. identifiera leksakerna 

3. beskriva färg form och syfte 

4. analysera om och i så fall hur det är uppdelat 

5. Finns det något avvikande? Hur avviker det? 
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Material 

I följande kapitel kommer vi att presentera hur reklambladen ser ut och är 

uppbyggda. Detta för att ge en klar bild av vårt material inför analysen. 

Toys R Us reklamblad julen 2008  

Bladet innehåller 100 sidor allt som allt, varav 

omslaget består av reklam för Bratz85-dockor på 

framsidan och reklam för Wall-E86

 

 på baksidan. 

Reklambladets tredje sida har en innehållsförteckning 

där produkterna/märkena står i alfabetisk ordning. 

För att få en närmare förståelse för hur bladet är 

uppbyggt kommer vi att presentera uppbyggnaden 

mer exakt i olika delar som vi har lagt som bilaga. 

Kategorin Dockor/figurer/mänskliga gestalter 

Leksakerna i denna kategori finns i många av reklambladets delar. 

I del 6, 8 och 13 hittar vi krigs- och äventyrsfigurer med tillbehör av olika slag. 

En salig blandning med allt från minikrigsfigurer med vapen till dinosaurier och 

fantasimonster. I del 8 är det Star Wars87

                                                        
85 En form av Barbieinspirerade dockor. 

-produkter som fyller hela sidan. Det är 

olika slags produkter allt från rymdskepp till Star Wars-flipperspel och 

rymdgubbar. Produkterna är vita, grå och svarta. Efter att ha bläddrat igenom 

sida efter sida med hjältar och rymdfarkoster hittar vi en leende liten pojke som 

leker med ett Star-Wars-svärd. Han är det enda barnet på dessa sidor. Det vi 

också har lagt märke till efter att ha tittat igenom dessa sidor är att de domineras 

av mörka färger i olika kulörer som svart, blått, grönt och brunt. Vi kan också 

86 En robot från en animerad science fictionfilm från 2008 av Disney/Pixar studios. 
87 Ursprungligen en serie science fictionfilmer från 1970-, 1980-, 1990- och 2000-talet.  
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konstatera att alla gestalter som går att genusbestämma, hjältar som fiender, är 

manliga.  

Del 11 är uteslutande fylld av drakar och borgar med olika tillbehör. Denna del är 

väldigt lik de tidigare då färgskalan är klart dominerad av mörka, dova färger. 

Precis som tidigare är också alla figurer som går att genusbestämma manliga, 

med stora kroppshyddor och buskigt skägg. Det finns också en pojke som sticker 

ut bland leksakerna. Han sitter bredvid en borg som han förtjust beskådar.  

När det gäller del 17 och 18 finner vi en hel del dockor. Dessa sidor med dockor 

går i stort sett alla under samma tema, med några få undantag. För det mesta 

presenteras de sockersöta dockorna med sin smala midja och sitt böljande hår 

mot en rosa och lila bakgrund. Det är varma och gräddiga färger med glitter och 

spets som dominerar sidorna och här och där hittar man små flickor som poserar 

med leksakerna. Det vi ser som sticker ut i dessa delar är två manliga dockor. En 

hjälteliknande docka som står i en lång mantel bredvid en prinsessdocka och en 

annan som finns i ett High School Musical88

Del 21 består av fyra sidor med babydockor och deras tillbehör. Dockorna ser 

nästan likadana ut men har ibland olika funktioner som skiljer dem åt. Både 

dockorna och deras tillbehör går nästan uteslutande i rosa och vitt och vi ser 

även att sidorna är vita och rosa som de presenteras på. Vi hittar också en flicka 

bland dockorna som smälter in bland leksakerna i sina ljusa kläder.  

-set tillsammans med en annan, 

kvinnlig docka.  

Det finns dock några undantag från det rosa i denna del och det är fem 

babydockor klädda i blått.  Vi märker också att dessa dockor aldrig visas för sig 

själva. De visas alltid finns bredvid en annan likadan docka i motsvarande storlek 

med samma slags tillbehör och som i sin tur är klädd i rosa. 

 I del 22 fortsätter små dockor och figurer att figurera i rosa. Vi hittar allt från 

dockhus-dockor till små älvor. Ljusa glada färger som domineras av rosa och 

                                                        
88 En amerikansk tv-film från 2006, producerad av Walt Disney Pictures. 
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ljusgrönt fyller sidorna. I detta avsnitt finner vi också en hel del barn, men bara 

flickor. 

I del 23 har vi små figurer med biltillbehör i starka glada färger. Två pojkar med 

förtjusta miner sitter och leker med leksakerna. Vi konstaterar att figurerna som 

inte är djur är maskulina.  

I del 24 och 25 har vi också leksaker i denna kategori. Dessa leksaker är riktade 

till de mindre barnen som figurerar på sidorna i anslutning till olika produkter. 

Dock finns det bara ett barn som leker med en leksak ur denna kategori och det 

är en pojke som leker med en bilbanegubbe. Figurerna pojken leker med är 

maskulina, men det finns både kvinnligt och manligt inspirerade figurer i dessa 

delar. Färgerna hos leksakerna i denna kategori är också varierade. 

I Del 30 är det framsidan av reklambladet som tillhör denna kategori och 

leksakerna där är dockorna på framsidan. Dockorna har alla samma form med 

sina slimmade kroppar, stora läppar och ögon och långt tjockt hår. Endast 

kläderna skiljer dem åt som varierar i korta kjolar och tajta byxor i olika färger. 

De ser ut att stå i rosa discorök med röda och rosa spotlights i bakgrunden. På 

denna sida finns inga barn med i bild. 

Kategorin Hushåll 

Leksaker i denna kategori har vi hittat i del 21, 22 och 26. Del 15 består av två 

sidor med sängkläder, badlakan, plädar, gardiner, väckarklockor och sackosäckar 

med tryck från olika filmer och serier. På sidan 49 finns dessa produkter, på en 

mörkblå bakgrund, som alla har sitt eget tryck. Det är bilder på Spider-Man89, 

Dart Vader90, Wall-E och olika bilder från Cars91 och Nalle Puh92

                                                        
89 Ursprungligen en tecknad serie, men dessa figurer är baserade på filmerna om Spider-Man från 
2002, 2004 och 2007. 

. Alla produkter 

går i blått, svart, kraftigt rött och grönt. Längs ned på sidan sitter en pojke i en 

90 En av karaktärerna i Star Wars. 
91 En amerikansk animerad film från 2006, producerad av Pixar Animation Studios, Walt Disney 
Pictures. 
92 En karaktär i A. A. Milnes  böcker om de olika djuren i Sjumilaskogen. 
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svart/röd/grön sackosäck med bilder från Cars på. Han skrattar och tittar in i 

kameran. Han är klädd i en starkt röd tröja och mörka jeans.  På nästa sida, som 

har en rosa bakgrundsfärg, finns samma slags produkter men med bilder och 

tryck från andra filmer. Här är det olika Disney Princess-bilder, bilder från 

Hannah Montana93

I del 26 har vi leksaker ur hushållskategorin som är riktade mot de mindre 

barnen. det finns både alltifrån en matbutik till minikök och grill, leksaksmat och 

en damsugare. Det är ungefär lika många pojkar som flickor som leker med 

leksakerna och färgerna är blandade. Det vi noterar i denna del är att varje gånge 

en flicka och en pojke står bredvid varandra med några leksaker så är flickan 

klädd i rosa/rött och pojken i blått.  

, High School Musical och Bratz som finns. Färgerna som 

dominerar är rosa, orange, lila, vitt och blått. Längs ned i bild sitter en flicka på 

knäna i en lila Hannah Montana-sackosäck. I del 21 visas barnvagnar, 

babydocksängar och skötbord. Vi lägger snabbt märke till att det endast finns 

flickor med på bilderna och att leksakerna huvudsakligen går i rosa och vitt. 

Detta mönster fortsätter en bit in i del 22 där vi har dockhus av olika slag med 

olika tillbehör och ett vattenkanntält. Vi hittar endast några produkter som 

avviker från den rosa färgen. Dock ser vi att flickorna fortfarande är ensamma 

om att visa leksakerna på dessa sidor.     

Kategori Yrke 

Denna kategori finns med i olika delar. De första leksakerna hittar vi i del 10 som 

är döpt till Do It Your Self i reklambladet. Här hittar vi många olika slags verktyg, 

ett målarset och en arbetsbänk och vi ser hur två pojkar visar på olika ställen hur 

man kan använda leksakerna. Sidan går huvudsakligen i mörkgröna, gråa och 

gula nyanser.  

I del 12 och 23 finner fler leksaker i denna kategori. Här har vi leksaker så som 

djursjukhus och en bondgård med olika tillbehör som traktorer och små djur. 

Men vi hittar också verktyg, en bensinmack och polis- och brandstationer med 

                                                        
93 En amerikansk tv-serie som sänds i Disney Channel, som också har producerat serien. 
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olika utryckningsfordon. Alla leksaker har starka varierade färger i klara kulörer 

men domineras av rött och blått. Något som vi märker av efter att ha bläddrat 

förbi otaliga sidor med dessa leksaker är att vi endast stöter på pojkar som leker 

med dessa leksaker.  

I del 25, 26 och 27 har vi leksaker i denna kategori som riktar sig till de mindre 

barnen. Det finns ett doktorset, en kassapparat och en brandbil. Färgerna är 

varierade och glada. Här är det inga barn med.  

Kategorin Mjukisdjur 

Kategorin Mjukisdjur finns i del 20 och upptar två sidor av reklambladet. 

Kramdjuren finns i olika färger och former och de har olika egenskaper såsom att 

sjunga, prata, lysa eller dofta. Mjuka, ljusa och lätta färger dominerar sidan som 

har en ljusblå bakgrund. Vi hittar barn här och där bland gosedjuren, 

övervägande flickor. Det finns faktiskt endast en pojke med, och han ligger 

bredvid en nalle som visar film från sin display den har på magen.  

Kategorin Musik 

Denna kategori finns med i del 2, 25 och 27. I del 2 finns allt från keyboards och 

gitarrer i varierande storlekar till mickstativ, trummor och cd-spelare med 

tillhörande mickar. Barnen som vi ser med de olika instrumenten och leksakerna 

är för det mesta flickor. Endast två pojkar är med i denna del. Den ene pojken är 

lite mindre och spelar på ett blått trumset. Den andre pojken är lite äldre och 

spelar på en elgitarr. Det man snabbt lägger märke till i den här kategorin är att 

leksakerna som visas tillsammans med de mindre barnen går i färgskalan rosa 

och blått. Det är också flickor som poserar med de rosa instrumenten, som är 

Disney Princess-produkter, medan det som sagt sitter en pojke vid det blåa 

trumsetet. 

I del 17 finns olika musiktillbehör i produktmärket Hannah Montana, såsom 

mickar, keyboards och dansmattor. Det är en pojke med i bild, övriga fyra barn är 

flickor och alla är aktiva med musik. Två av flickorna har rosa och lila tröja, 

övriga har grön och blå.  
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I del 25 och 27 finns musikleksaker för små barn. Färgerna är varierade i klara 

glada kulörer på de få musikleksaker som finns. Vi ser endast ett barn som är 

med här. En liten flicka som sitter vid ett aktivitetsbord med olika knappar och 

spakar som spelar olika ljud. Hon är klädd i rosa med rosa snoddar i håret.  

Kategorin Pedagogiska/estetiska 

De Pedagogiska/estetiska leksaker som återfinns i reklambladet har inte en egen 

avdelning utan finns på flera olika ställen och ibland med flera syften tillhörande 

fler än en kategori.  

Leksaker tillhörande denna kategori finns representerade i Del 9, 24, 25,27, 28 

och del 29. I Del 9 är det enbart leksakstillverkaren Lego som representeras. 

Anledningen till att vi dels placerat Lego under kategorin Pedagogiska/estetiska 

är att företaget Lego har en vision om att skapa produkter som ger kreativt 

skapande och som inspirerar och utmanar.94

Leksakerna i denna kategori ur delarna 24, 25,27 och 28 är alla riktade mot de 

mindre barnen. Det är ganska blandade leksaker som en lekmatta, ritverktyg och 

gåbilar av olika slag. Vi ser att det är ungefär lika många pojkar som flickor som 

är med i dessa delar och det finns en del bebisar också. Även färgerna är mycket 

varierade.     

 Färgschemat för dessa sidor är till 

störst del blått, grönt och svart. Det är olika Legokartonger med olika teman, 

såsom båtar och tåg. De flesta bilderna på leksakerna är fartfyllda, tekniska och 

äventyrliga, vilket även produkterna i sig är. Det är två saker på dessa sidor som 

sticker ut. Det ena är en bild på en pojke, det enda barn som finns här, och han 

sitter vid Lego Duplo, Lego för barn från 2 år. Han har en grön skjorta på sig och 

skrattar. Det andra som sticker ut är ett dockhus som heter Belville, här är miljön 

annorlunda från de andra bilderna, huset är rosa, det är hemmamiljö och det 

finns en docka som feminin och en docka som är maskulin. 

Del 29 handlar om form och skapande med färg, lera, glitter och rit- och 

målarverktyg. Det är mycket färg och många bilder och alla barn, både flickor och 
                                                        
94 http://www.lego.com/eng/info/default.asp?page=vision, 2009-01-15 

http://www.lego.com/eng/info/default.asp?page=vision�
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pojkar, som är på bild är aktiva med att använda produkterna. De flesta 

produkterna är färgglada med många färger och former. Det som sticker ut är 

dock att färgen rosa endast finns representerad i fyra av bilderna och det är då 

endera en flicka som använder produkten eller inga barn alls. Man kan också se 

att de flesta flickor har rosa tröjor på sig, medans pojkarnas kläder har flera olika 

färger såsom blått, grönt och brunt. Det finns två flickor som har blåa tröjor, en 

turkosblå och en lilablå.  

Kategorin Sport/spel/aktivitet 

Del 1 i bladet, sidan 4-9, innehåller tv-spel och dataspel med deras tillbehör, cd-

spelare och dvd-filmer. Sidorna är med svart bakgrund och det är endast bilder 

på produkterna. Denna del kommer vi inte att fokusera på, då vi i så fall skulle bli 

tvungna att studera varje omslag för sig, vilket innebär ett stort jobb som 

riskerar att hamna utanför studiens syfte då det i så fall enbart skulle behandla 

den typen av underhållningsindustri. 

Del 3 är fylld med olika typer av brädspel och bordsspel. Dessa sidor har vit 

bakgrund och sidorna 16, 19 och 20 visar endast produkterna. De övriga sidorna 

har barn med på bild, sammanlagt sex barn varav flickorna har rosa och vita 

kläder och pojkarna röda och svarta tröjor med bruna och blå byxor, förutom en 

pojke som står vid en trollerilåda och är klädd i svart frack med vit skjorta.  

Del 4 är sidor med saker för utomhusaktivitet såsom cyklar och rollerblades. Det 

är ett blått uppslag och tre barn i bild, varav alla pojkar. Två av pojkarna är med i 

fartfyllda bilder och har svarta, gula och blå kläder på sig. Den tredje är en liten 

kille med en trehjuling av märket Cars. I övrigt är det som står ut att det finns en 

mängd sparkcyklar i rosa och lila färger och de flesta av dessa är märkta med 

tjejfigurer såsom Disney Princess och Hannah Montana. De cyklar som är i svart, 

rött och blått är alla märkta med Spider-Man eller Carsmotiv.   

Kategorin Teknik/elektronik/vetenskap 

Det som är ett genomgående mönster i alla delar med leksaker som tillhör denna 

kategori är att de flesta sidor går i färgerna blått, svart och rött samt att det är 
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många fordon av olika slag. Det finns sammanlagt 14 pojkar på bild under denna 

kategori, placerade i flera olika delar. Dessa pojkar har för det mesta kläder i 

blått, brunt och grönt. Det finns sex stycken flickor med på bild i denna kategori, 

alla utom två finns i Del 2, en del där ingen pojke finns med. Det är uppslaget 

med olika elektroniska och tekniska artiklar och dessa sidor har en svart 

bakgrund. På det första uppslaget finns produkter som cd-spelare, mp3-

ljudsystem och karaokeartiklar. Färgerna varierar mellan blått, lila, svart och 

rosa och det finns fyra flickor på uppslaget. Två av flickorna har rosa tröjor, de 

andra har kläder i blått och vitt. De produktmärken som finns är Hannah 

Montana, Cars och Spider-Man. Alla Hannah Montana-produkter går i lila blått 

och svart. I övrigt är denna kategori väldigt fartfylld, bilderna ger intryck av 

rörelse och det är avancerade saker som robotar, radiostyrda fordon och 

vetenskapsinspirerade produkter. Den två andra flickorna finns med i en del 

med leksaker riktade till lite mindre barn. Den ena flickan där håller i en rosa 

digitalkamera som hon ta ett kort med. Den andra flickan som finns med sitter 

bredvid en pojke och tittar på när han leker med ett garage. 

Del 7, sidan 34 är helt vigd åt vetenskapsinspirerade produkter. Det är blå 

bakgrund och de produkter som finns är inom ämnena astronomi, kemi och 

teknik. Det enda barnet som finns med på bild är en pojke som använder en 

förbränningsmotor som man kan bygga själv. Pojken har en ljusblå t-shirt och 

tittar intresserat på produkten.  

Del 30 är baksidan i bladet och där finns en pojke som sitter och tittar ner på sin 

leksakslastbil, bredvid visas en till lastbil och en Wall-E-robot. Han har blont 

kammat hår och blårandig tröja. Alla leksakerna är av märket Wall-E och går i 

gult, grått och vitt. 

Kategorin Uteseende/besmyckning 

Del 5 är ett uppslag med svart/grå och blågrön bakgrund. Det som är 

genomgående på detta uppslag är att det är barn som visar upp produkterna, 11 

stycken, varav 6 pojkar och 5 som man inte kan se på grund av utklädnaden. 

Flera av barnen, varav alla pojkarna visar sin kraftfullhet, det vill säga spänner 
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muskler, höjer vapen och står bestämt. Färgerna är genomgående svart, blått och 

brunt. Alla dräkter är action- och äventyrsinspirerade och det finns en mängd 

yxor och svärd att välja mellan.  

Del 16 är en sida med rosalila bakgrund. Det är 13 bilder på flickor och alla har 

prinsessklänningar på sig utom en som har en cheerleader-dräkt. Färgerna är 

genomgående rosa, röda och gula, någon är ljusblå och alla har olika detaljer som 

rosetter eller blommor. Alla flickor står i pose-liknande positioner, med händer 

som håller ut kjoltyget och snett vinklade huvuden. De ser avslappnade och 

milda ut. Flera av flickorna har tiaror eller hårband. Den enda som ser ut att ha 

en uppgift är cheerleader-flickan som står med två pompoms i händerna. Det 

finns olika Disney Princess-klänningar, en High School Musical-klänning, en 

Barbieklänning och en High Schoool Musical-cheerleaderdräkt. 

Även del 17 har leksaker för utsmyckning, där det finns två stycken tatueringsset 

– vardera i märket Hannah Montana. Del 19 hör också till denna kategori och 

uppslaget är helt färgat i rosa, vilket också tillsammans med lila är den 

dominerande färgen på produkterna. Det är bara flickor på bild och alla är 

sysselsatta med att smycka sig på olika vis. Utom en flicka som sminkar en 

sminkdocka. Här finns artiklar som låtsastatueringsset, pärlor, sminkväskor och 

en hårförlängningssalong.  
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Lekias reklamblad julen 2008 

Detta reklamblad består av 44 sidor, vilket betyder 

att presentationen av reklambladet blir mindre än 

för Toys R Us. Omslaget består av blandade leksaker 

på framsidan och reklam för en barnvagn och en 

tågräls på baksidan. Reklambladets andra sida har 

en innehållsförteckning där produkterna/märkena 

finns uppradade utan inbördes ordning. Vi har också 

här, precis som för Toys R Us-bladet gjort en 

presentation av uppbyggnaden och delat upp 

reklambladet i olika delar som vi har lagt som bilaga. 

Kategorin Dockor/figurer/mänskliga gestalter 

Dockor/figurer/mänskliga gestalter hittar man i flera olika delar i Lekias 

reklamblad. Det enklaste sättet att sammanfatta denna kategori på är att ta de 

olika delarna för sig. 

Del 1 är en sida med grön bakgrund och på denna har Lekia sina ”heta nyheter”. 

Bakgrunden på sidan är grön och det finns en liten rosa leksakshäst av märket 

My little pony.  I övrigt är det produkter från andra kategorier. I Del 2 finns fyra 

blåa sidor med leksaker från flera kategorier. De leksaker som tillhör denna 

kategori är alla action eller äventyrsfigurer.  Alla i färger som blått, svart och rött. 

I denna del av kategorin finns inga barn i bild tillsammans med dessa leksaker. 

Del 6 i bladet består av 7 sidor med Dockor/figurer/mänskliga gestalter och dess 

tillbehör. Alla sidor är rosa eller lila förutom ett uppslag som är blålila. Det finns 

barbie-liknande dockor med tillbehör som hästar, kläder och hus. De flesta i 

långa klänningar eller korta kjolar och färgskalorna ligger för det mesta inom 

rosa och lila. De övriga rosa sidorna innehåller dels ett uppslag med babydockor 

och på uppslaget finns tre flickor, varav alla håller en babydocka i famnen som de 

matar. Det är i stort sett bara rosa färger på dock-kläderna och andra tillbehör 

förutom en docka som har blåa kläder och heter Babydocka pojke. De flesta 
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andra babydockor har flicknamn. Flickorna på bild har rosa och lila kläder. Nästa 

rosa uppslag tillhör Hello Kitty95

Del 11 innehåller Legoprodukter och här är alla figurer legofigurer, alla är 

maskulina utom Legos Belville, som är ett stall med en häst och där står en 

feminin legofigur.  I övrigt är figurerna sysselsatta med uppgifter av olika slag 

och alla manliga figurer uttrycker makt, spänning och action. På omslaget, Del 14, 

finns små djurliknande figurer med stora ögon, samma figurer som återfinns i 

Del 6 i denna kategori. Dessa delar har inga barn i bild. 

-produkter och allt är rosa, det är rosa spjälsäng, 

rosa vagga och rosa lekslott etcetera. Det uppslag som har blålila färg har 

produkter som små djurfigurer och minidockor. Alla minidockor är feminina och 

det är mycket små saker som tillbehör. Det är allt från kläder till borstar till 

sminkbord och modeaffär. I Del 8 finns mest Pedagogiska/estetiska produkter 

förutom en som är ett klippdock-set. Produkten är till störst del rosa och lila och 

det är bara feminina klippdockor. De flesta har korta kjolar och alla står och 

poserar. 

Kategorin Hushåll  

Kategorin Hushåll finns i tre av bladets delar och handlar till störst del om köks- 

och städartiklar. I Del 6 hittar vi ett Barbie-hus där de mest utmärkande delarna 

är köksdelen och badrums- och tvättstugedelen. Det är där alla tillbehör är 

såsom spis, kastrull, tvålkopp och tvättmaskiner. Huset är turkost och vitt med 

röda detaljer. Det är dekorerat med blommor och tavlor. Tillhörande dockor är 

feminina och som vi tidigare skrivit är sidan lila. Del 7 är ett uppslag med enbart 

saker som tillhör denna kategori och hela uppslaget är grönt. Övriga leksaker på 

uppslaget är köks- och städtillbehör såsom köksset med spis och kyl och en 

städvagn med dammsugare. Leksakerna är i alla möjliga färger, från svarta till 

rosa. Det som är utmärkande är en porslinsservice i rosa med tillhörande rosa 

väska. Del 14, bladets baksida innehåller en dockvagn i rödrosa kulör och den 

kan ses som hushållstillbehör när den står för sig själv eller som docktillbehör i 

                                                        
95 En figur som 1974 skapades av det japanska företaget Sanrio. 
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samband med babydockor som i dock-kategorin. I denna kategori finns inga barn 

i bild. 

Kategorin Mjukisdjur 

Kategorin Mjuksidjur finns i stort sett inte representerad i detta blad. I Del 6 finns 

det dock två leksaker som kan klassas som Mjukisdjur och det är dels en 

mjukishundvalp som kan rulla runt och gny. Denna ligger i en lila förpackning på 

uppslaget med den blålila bakgrunden. Den andra typen av Mjukisdjurleksak 

finns på samma uppslag och är tre små hundar som kan gå och skälla, alla med 

mjuk päls. Det finns inga barn med i bild. 

Kategorin Musik 

Kategorin Musik finns i två av delarna. Dels Del 5 där det i huvudsak är saker från 

kategorin Sport/spel/aktivitet, där det finns en TV-spelsgitarr i svart och silver. 

Den andra delen, Del 9 och den sidan innehåller enbart musikinstrument med 

tillbehör. Sidan är lila med massa stjärnor och instrumenten är till olika åldrar. 

En del instrument ser ut som riktiga instrument och andra är lite barnsligare 

utformade. På den här sidan finns en pojke med i bild, han spelar på en blå 

elgitarr och sjunger i en blå mick som sitter i ett stativ. Han har röd tröja och blåa 

jeans.  

Kategorin Pedagogiska/estetiska 

Leksaker ur denna kategori finns enbart representerade på tre ställen i bladet. 

Dels Del 1 som har ett så kallat Idesign-paket, det vill säga ett set med cd-rom-

skiva, scanner och olika modekort – bilder på olika modeller och miljöer. Denna 

kan ses som pedagogisk då man kan skapa till exempel tidningslayouter. I 

huvudsak är detta paket rosa och alla bilder föreställer mänskliga feminina 

gestalter med. Del 11 innehåller ett uppslag med legoprodukter i samma anda 

som i Toys R Us-bladet. Det är allt från Duplo till polisstationer och science 

fiction. Alla bilder har som vi tidigare skrivit enbart manliga figurer utom den 

med häststallet som har en kvinnlig figur.  I övrigt är det mycket aktivitet och 

action i bilderna. Här finns inga barn med i bild. 
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Del 12 visar leksaker ur denna kategori för de små barnen. Det finns bultbrädor, 

plocklådor och annat som kan komma små barn väl till pass. Det finns några små 

bebisar med på de olika bilderna men det går inte att säga om det är pojkar eller 

flickor. Färgerna är glada, klara och varierade.  

Kategorin Sport/spel/aktivitet 

I del 1 och 5 hittar vi olika slags leksaker som passar in under denna kategori. 

Allt ifrån karaokespel och en dansmatta till olika slags tv-spel med tillbehör. 

Både färgerna och produkterna i dessa delar är väldigt blandade och det finns en 

pojke och en flicka som står på en dansmatta. Det enda vi reagerar över är tevens 

bild i anslutning till dansmattan som barnen står på. Den visar två tecknade 

bilder (en för varje person på dansmattan) som visar samma kurviga kvinnliga 

gestalt iklädd en lila slimmad dräkt med ordentlig urringning. Hon har en smal 

midja, stora bröst och långt rött hår och röda läppar. I ena handen håller hon ett 

vinglas fyllt med vin. Vi läser också att spelet är från 3 år. 

Del 10 visar olika slags pulkor och snowracers. Vi ser att de finns i blandade 

storlekar och färger. Det finns inga barn med på bilderna för dessa.  

I del 12 finns aktivitetsleksaker för mindre barn. Leksakerna är varierade och 

stimulerar alla slags aktivitet för små barn och det är en del bebisar med här och 

där. Färgerna är glada och uppiggande.  

I del 13 hittar vi en uppsjö av olika brädspel och andra slags spel. Färgerna är 

varierade och spelen visas oftast helt odramatiskt upp på rad. På ett ställe sitter 

två barn, en pojke och en flicka, och spelar ett brädspel. Men de är också det enda 

som sticker ut på sidorna bland spelen.  

Kategorin Teknik/elektronik/vetenskap 

I del 1, 2, 3, 4, 14 och 14 trängs olika slags fordon med avancerade stuntleksaker 

och lysande svärd. Dessa varieras i det oändliga, men något ser vi att de ändå har 

gemensamt. Färgerna som dominerar är blått, grönt, rött, och svart och de 

gestalter som går att genusbestämma i dessa leksaker är alla män. När vi 
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bläddrar igenom dessa delar ser vi också att det endast är pojkar som leker eller 

experimenterar med leksakerna.  

Del 12 har leksaker som räknas till denna kategori för de mindre barnen. 

Leksaker som bilar och en lärande dj hittar vi här och det är inga barn kring 

dessa leksaker. Färgerna är glada och varierade bland dessa produkter.    

Kategorin Utseende/besmyckning  

Del 1, 2 och 6 innehåller leksaker i denna kategori. Vi hittar bland annat 

prinsessklänningar, tiaror och sminkhuvuden att frisera och sminka med 

tillhörande smink. Här ser vi en klar dominans av rosa med undantag av en 

prinsessklänning som är skimrande blå och ett helsvart Darth Vader96

Kategorin Yrke 

-set. De få 

gestalter och bilder som vi ser i samband med dessa leksaker är kvinnliga 

undantaget Dart Vader-skepnaden i del 2. Vi ser också att det bara är flickor som 

poserar med dessa leksaksprodukter, bortsett Dart Vader-klädseln som gör att vi 

inte kan urskilja varken en pojke eller flicka bakom en stor svart hjälm.     

I del 3 och 11 hittar vi leksakerna ur denna kategori. Det är en blandad kompott 

av polis- och brandstationer i varierande storlekar och en bondgård. Här och där 

hittar vi poliser, brandmän och dykare. Alla gestalter som går att 

genusbestämma är manliga och vi ser att klara röda, gröna, blåa och svarta färger 

dominerar sidorna. Det finns inga barn med bland leksakerna i denna kategori.  

                                                        
96 En gestalt i filmen Star Wars http://www.starwars.com/databank/character/darthvader/ 
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Analys  

I följande kapitel kommer vi att göra analysen utifrån valda teman. Dessa teman 

är färger, framställning av flickor och pojkar, samt vad de gör i bild. Vi vill här se 

hur dessa teman ser ut i de olika kategorierna. Därefter kommer vi att titta 

närmare på produkter som utmärker sig och som inte följer mönstret, samt 

undersöka hur genusmönstren ser ut i reklambladen för att få en djupare 

förståelse genom genusteorin. Vi kommer också att göra en jämförelse mellan de 

båda leksakskedjornas reklamblad.  

Färger 

När vi tittar på de olika kategorierna så är färgvalen det första vi reflekterar över. 

Då främst färgerna rosa och blått. Vi ser att de flesta sidor som riktar sig till 

flickor är rosa, lila och pastellfärgade, medan sidorna som riktar sig till pojkar för 

det mesta har blå och mörkare färger. Detta kan vi se genom att de sidor och 

produkter där det endast är pojkar i stort sett aldrig har rosa färger och att de 

flesta sidor med flickor har rosa och pastellaktiga färger. Med andra ord 

använder sig leksaksbutikerna av de färger som är kodade med kvinnligt och 

manligt, vilket innebär att butikerna i dessa blad speglar det som Ambjörnsson 

skriver om angående vad rosa och blått står för, det vill säga att både rosa och 

blått kan riktas till flickor, men att rosa aldrig riktas till pojkar.97

Någonting som är genomgående är att flickor och flickors leksaker i varje 

kategori till stor del presenteras på rosa eller lila bakgrunder och att det i alla 

kategorier i stort sett aldrig finns med en pojke på rosa bakgrund. Pojkars 

leksaker har heller aldrig färgen rosa. De bär aldrig heller rosa kläder, medan de 

flesta flickorna i reklambladen har något rosa på sig.  

  

Vad gäller leksaker i neutrala färger så finns dessa i stort sett inte alls 

representerade bland dockor och figurer. Inte heller på utklädningssidorna eller 

de sidor som innehåller smycken, smink och hårprodukter. Det är främst de 
                                                        
97 Fanny Ambjörnsson, Den rosa overallen i Kulturella perspektiv nr 3, Carlsson bokförlag, Stockholm 
(2005) 
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delar i bladet där produkterna är riktade till de minsta barnen där man kan se att 

det finns neutrala färger, men även på de flesta ställen där det visas 

hushållsleksaker är färgerna neutrala. Detta är intressant då det enligt Nelson 

och Svensson har visat sig att det i reklam riktad mot barn finns en traditionell 

uppdelning gällande just hushållsleksaker, där det då varit mestadels flickor som 

lekt med hushållsleksaker i reklamen.98

Utmärkande är att de mindre barnens leksaker och sidor i de olika kategorierna, 

förutom dockor och figurer, är neutrala i sina färger. I musikkategorin, till 

skillnad mot i de andra kategorierna, är leksakerna som riktas mot de mindre 

barnen väldigt uppdelade i rosa och blått. Medan de musikleksakerna som riktas 

mot de äldre barnen är neutrala. Detta går mot det mönster vi har sett i de andra 

kategorierna.  

 Detta är alltså ingenting vi ser är 

utmärkande i dessa reklamblad. 

Flickor och pojkar i bild 

I reklambladen finns flickor och pojkar representerade olika mycket på olika 

delar. Det vi kan se är att det aldrig finns pojkar med i bild när produkterna är 

uppenbart riktade till flickor, det vill säga där bakgrunderna är rosa, 

produkterna är rosa och gulliga. Pojkar syns med andra ord bara på sidor som är 

neutrala och som är action-, aktivitets- och yrkesinriktade, aldrig gulliga eller 

passiva. Till exempel är inte pojkars dockor av feminint genus någon gång, utan 

enbart manliga eller monster, actionfigurer eller äventyrsfigurer. Flickor finns 

aldrig med på action-, aktivitets- och yrkesinriktade sidor, förutom på ett ställe 

där en pojke leker med en bil och en mindre flicka sitter passivt bakom honom 

och tittar på.  

Vad gäller flickors leksaker och där flickor finns med i bild så är det oftast 

feminint genus på dockorna, men att det kan finnas dockor av maskulint genus, 

dock då enbart när de visas tillsammans med eller hör ihop med en feminin 

                                                        
98 Anders Nelson, Krister Svensson, Barn och leksaker i ek och lärande, Liber AB, Stockholm (2005), s. 
111 
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docka. När Nelson och Nilsson tittade på vad barnen hade för leksaker i sina rum 

så kom man fram till att barnen hade flest leksaker föreställande sitt eget kön 

och att flickor hade fler leksaker föreställande manligt kön än vad pojkar hade 

leksaker föreställande kvinnligt kön.99 Vilket vi då ser speglar det sortiment och 

den framställning som dessa butiker visar i sina reklamblad. Vilket också syns i 

annan forskning om reklam riktad mot barn som visar att det inte finns pojkar 

närvarande i reklam riktad mot flickor och vice versa.100

Det finns undantag vad gäller uppdelningen av flickor och pojkar, och detta är på 

sidorna med bräd- och bordsspel och kategorin Pedagogiska/estetiska. Här är 

sidorna neutrala och när de inte saknar barn i bild så är det både flickor och 

pojkar och alla barn är aktiva med leksakerna.  

     

Vad flickor och pojkar gör i bild 

Vem gör vad? Enligt tidigare 

forskning är flickor benägna att 

visas i samband med vissa typer 

av leksaker samt använda vissa 

typer av leksaker som pojkar 

inte använder och tvärt om, 

precis som vi visat ovan.  Är 

barnen aktiva eller passiva? 

Vilka olika roller har barnen beroende på om de är flickor eller pojkar? 

Rollfördelningen är mest påtaglig bland yrkesleksaker, utklädnad och 

besmyckning. Där kan man se att pojkarna helt dominerar bland 

yrkesleksakerna och att de aldrig finns med där det finns flickor. Detta gäller 

även kategorin Utseende/besmyckning, där har pojkarna ett eget uppslag med 

utklädnad och inte alls finns med på besmyckningssidorna. Pojkarnas roller i 

                                                        
99 Anders Nelson, Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet - Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 2a, s. 19ff 
100 Ibid. s. 35 



50 

 

bladen är förutom i de neutrala delarna alltid aktiva, målinriktade, utmanande 

och actioninriktade. Man kan till exempelvis se detta tydligt på utklädnadssidan.   

Flickorna visas i stort sett bara upp i prinsessklänningar på sina 

utklädningssidor och sidorna med besmyckning riktar sig enbart till flickor där 

vi ser flickor i olika åldrar som sminkar sig, pysslar om sitt hår med olika 

tillbehör och speglar sig. Med andra ord så är flickornas roller till för att behaga 

och visas upp. Detta syns i alla kategorier, förutom när det är pedagogiska 

leksaker, och flickornas roller är oftast passiva. De visas upp som 

omhändertagande, objekt som gör sig fina, i passiva poser och representerar 

gullighet.  

I dockkategorin kan man se, det som Nelson och Nilsson påtalar, att 

leksaksreklam till barn har en tydlig uppdelning vad gäller flickor och pojkars 

olika roller och aktivitet.101

Det vi kan se i reklambladen är att leksakerna 

till flickor och pojkar är tydligt uppdelade i den 

privata sfären och i yrkessfären. Lek i den 

privata sfären uppmuntrar till lek i vardagsnära och familjära roller, precis som 

Almqvist skriver, denna sfär är även här den som riktas mot flickor. Pojkarna 

uppmuntras däremot till lek som ger utrymme till utforskning och äventyr. Dessa 

leksaker och det sätt som butikerna väljer att presentera dem på, speglar de 

 Det vill säga att 

flickor visas som omhändertagande, mer 

hushållsinriktade och deras leksaker är 

förknippade mot de inre verksamheterna, det 

vill säga hemmets uppgifter. Medan pojkar visas 

upp i leksaksreklam som är riktad mot den yttre 

världen, med äventyr, action och aktiva och 

utforskande roller.  

                                                        
101 Anders Nelson, Mattias Nilsson, Det massiva barnrummet - Teoretiska och empiriska studier av 
leksaker, Reprocentralen Lärarutbildningen, Malmö (2002), del 2a, s. 35 
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traditionella kvinno- och mansrollerna precis som Nelson och Nilsson säger sig 

se i vilka leksaker som finns i barnens rum. 

Produkter som utmärker sig 

Här kommer vi göra en djupare analys av de produkter som utmärker sig i 

reklambladen. En produkt som sticker ut ur mängden i Lekia-bladet och som inte 

har någon motsvarighet i Toys R Us-bladet är spelmattan Twin Dancers. Det vi 

ser är två barn, en pojke som står snett framför en flicka på en dansmatta, båda 

barnen får lika mycket plats i bilden och har kläder i färgerna blågrå, vitt och 

grått. Mattan är i flera olika färger, till störst del lila och rosa och det är flera olika 

symboler på den, såsom cirklar, hjärtan, blixtrar och stjärnor. Det här är enda 

gången en pojke förknippas med en rosa leksak. Barnen står och tittar på en tv 

som är kopplad till dansmattan och den teven har en central plats på uppslaget. 

Ur teven går två jättelika rosa pilar åt varsitt håll. Det anmärkningsvärda med 

teven är bilden som visas, en bild som vi förmodar är själva spelet som hör till 

dansmattan. Denna bild är uppdelad i två, en för varje spelare och det är samma 

bild i båda delarna. Förutom poängställningen och att olika pilar visas så är 

figuren som finns i 

båda delar en 

kurvig kvinna i en 

lila, åtsittande dräkt 

med stora bröst i en 

djup urringning och 

mycket smal midja. 

Hon har långt rött 

hår och röda läppar 

och i handen håller 

hon ett vinglas med röd dryck i. Hon tittar ut från bilden mot spelarna och omges 

av hjärtan i olika färger mot svart bakgrund. I säljtexten står det att spelet är från 

3 år.  
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Här sänder de ut en bild av kvinnan som passar in på beskrivningen av Horan 

som Maria Jacobson pratar om102. Det vill säga en kvinnlig gestalt med skarp 

sminkning och en sexig, utmanande hållning. Det intressanta blir att detta 

förekommer i ett reklamblad med leksaker till barn och att den dessutom riktar 

sig till treåringar och uppåt. Denna bild av kvinnan når ut till barnen och bidrar 

också då till att ge en stereotyp bild av kvinnan som den som behagar och lockar, 

precis som Anja Hirdman pratar om. 103 Om man tittar på detta i relation till de 

passiva roller som flickorna i bladen i övrigt har, vad gäller utseende och 

besmyckning, så kan vi se att det läggs stor vikt vid hur söta, gulliga och 

stillsamma flickor skall vara. Flickor uppmuntras att sminka sig och göra sig fina 

för att behaga. Jacobson pratar om att även Horan är passiv och till för 

beskådning104

En annan produkt som vi inte kan 

undgå att undersöka och diskutera 

kring är Bratz-dockorna då de även 

diskuterats i media och man på till 

exempel Lekhuset i Norrköping har 

valt att ta bort dessa från sitt 

sortiment. Detta framkom under ett 

samtal mellan oss och personal i butiken 2008, anledningen sa man var att 

dockorna hade ett osunt ideal med sina magra kroppar, hårdsminkade ansikten 

och utmanande kläder. Dock skall sägas att Lekhuset hade andra dockor i samma 

anda, vilka var i vårt fokus under diskussionen. Bratz-dockorna varieras i det 

 vilket är en gemensam faktor för dessa olika bilder av flickorna 

som ges i reklambladen. Bilden av den kvinnliga gestalten i teven ser vi som en 

extremare form av hur man i övrigt framställer att flickor skall vara och som 

ställer alla dessa föreställningar på sin spets.  

                                                        
102 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 27 
103 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,5209,00.html – intervju med Anja Hirdman, 
Brus nr 2, 2004 
104 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 27 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,5209,00.html�
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oändliga vad gäller kläder och tillbehör men själva grunddesignen är densamma. 

Vi har valt att titta närmare på en docka som var extra iögonfallande i Toys R Us-

bladet. I Lekias reklamblad finns inga Bratz-dockor med. Dockan tar upp halva 

sidan och är klädd i tomteutstyrsel. Denna utstyrsel består av en rödglittrig 

kortkort långärmad klänning i blankt tyg med vita luddiga muddar runt 

kanterna. Runt midjan har dockan ett brett korsettskärp i svart med vitt ludd. 

Till detta har dockan blanka svarta knähöga stövlar med höga klackar och även 

stövlarna har en vit luddmudd upptill. Dockan har också en tomteluva i samma 

material som klänningen. Detta sitter fint på det knälånga blonda lockiga 

hårsvallet. Benen är smala och saknar former medan huvudet däremot är 

överdimensionerat och har stora rosa putande läppar och stora ögon. De 

halvöppna ögonen är grovt sminkade och hon har huvudet på sned med en 

sensuell och utmanande blick. Näsan är liten och nätt. 

Här finns en koppling till föregående produkt, 

då samma typ av kvinnlig gestalt uppvisas. Här 

riktas dockorna direkt till flickorna genom sidor 

som tydligt markerar att det är just flicksidor i 

och med sin rosa bakgrund och total brist på 

manliga gestalter. Bratz-dockan som sådan är 

en variant på just Horan, men den kan även ses 

som Glamourgullet105

                                                        
105 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 27 

 då det finns en gullighet 

över dockorna som gör att det finns en 

direktare koppling till flickornas liv än vad det 

gör med den kvinnliga gestalten i teven. En 

slags mellanväg eller kombination av det 

prinsesslika och det horlika. Just denna specifika docka med tomteutstyrseln ger 

en direkt koppling till dräkter av dessa slag som finns till exempel på internet för 

vuxna (sexiga utklädningskläder). Samtidigt som det också finns Bratz-dockor i 

bladet med mer flickig utstyrsel såsom pyjamas och vinterkläder. Dock skall 
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påpekas att de allra flesta Bratz-dockor i bladet är i samma tema som 

tomtedockan, med andra ord – sexiga, utmanande och enbart utseendebaserade.  

Vad gäller både tevekvinnan och Bratz-dockorna så finns inte dessa bildliga 

betydelser och värderingar i någon motsvarande form bland pojkleksakerna. 

Detta ser vi som att flickor är det som Hirdman beskriver som B, det vill säga 

motsatsen till A – pojkarna.106

Här kan vi se en halvsida fylld 

med maskulina gestalter, deras 

vapen och fordon. Dessa 

produkter visas mot en blå 

bakgrund tillsammans med en 

pojke som håller ett av fordonen 

i sina händer. Den figuren vi 

koncentrerar oss på står 

bredbent med vapen i båda händerna. Han har något som ser ut som en typ av 

rymddräkt slimmad mot kroppen i mörkblått, rött och svart med silverskydd. 

Benen är smala men med mycket muskulösa vader, midjan är smal och bringan 

muskulös och bred. Hans huvud är proportionsenligt med kroppen och hans hår 

är brunt och mangalikt. Han gör en intensiv och hetsande min med hela ansiktet. 

Munnen är öppen, bred och alla vita, blänkande tänder syns. Ögonen är stora och 

uppspärrade och ögonbrynen är något överdimensionerade. Vapnen han håller i 

är någon form av is-svärd. Dessa figurer står i motsats till det flickornas dockor 

står för. Här uppmuntras pojkarna till egenskaper som styrka, kraftfullhet och 

äventyrlighet. Det vi sett i båda reklambladen är att denna dikotomi också gäller 

övriga dockor som riktas mot flickor och dockor som riktas mot pojkar. 

 Flickorna uppmuntras till att vara den sköna, den 

vackra och svagare till skillnad från pojkarna, då vi inte ser dessa egenskaper 

representeras i de bilder som finns riktade mot pojkar i reklambladen. I stället 

ser man att leksaker med de motsatta egenskaperna riktas mot pojkar. Ett 

exempel på det är en produkt i Toys R Us reklamblad som heter Storm Hawks. 

                                                        
106 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 35ff 
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En annan bild som vi finner intressant är i Toys R Us reklamblad. Det är på ett 

uppslag där leksakerna riktas till de mindre barnen. En pojke och en flicka sitter 

vid samma leksak, ett garage med tillhörande bilar. Själva leksaken är neutral då 

den har flera färger såsom blått, lila, vitt och gult. Det som händer i bilden är att 

pojken sitter i förgrunden med en bil 

som han kör med, han har blårutig, 

kortärmad skjorta och blåa jeansshorts 

och är koncentrerad på sin lek. Flickan 

sitter snett bakom själva leksaken och 

vi ser bara en bit av hennes blommiga 

linne. Hon tittar koncentrerat på det 

som pojken leker med och hon är helt 

inaktiv. Bilden sticker ut i den 

bemärkelsen att det är enda gången 

som en flicka finns med på en bild i samband med en bil (och ett parkeringshus). 

Det intressanta som vi kan se är, det som Jacobson nämner, att när en flicka och 

pojke är med i samma annons/reklambild så finns flickan med just i bakgrunden, 

där hon är den passiva medan pojken är den aktiva.107 Flickan studerar pojkens 

lek istället för att vara delaktig och med tanke på att ingen flicka i övrigt finns 

med i bild tillsammans med pojkar som leker med leksaker som riktas till pojkar 

så kan man förklara detta genom det Hirdman kallar för A – a, där hon pratar om 

kvinnan som den icke färdigutvecklade mannen.108

Vad följer inte mönstret 

 Flickan tittar och lär av den 

mer utvecklade pojken.    

Här kommer vi att göra en analys kring de leksaker eller delar som inte styrs av 

genus. Det vill säga, det vi tidigare i uppsatsen kallat neutralt.  

                                                        
107 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 28 
108 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 28, 34f 
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I kategorin pedagogiska/estetiska i delarna med form och skapande med färg, 

lera, glitter och rit- och målarverktyg i Toys R Us kan vi se att de bilder och 

produkter som visas är neutrala, när det inte saknas barn i bild så är det både 

flickor och pojkar och alla barn är aktiva med leksakerna. Dessa leksaker har alla 

möjliga färger och former. I Lekias reklamblad finns inte dessa leksaker 

representerade med undantag för två rittavlor, en rosa Disney princesstavla och 

en röd Carstavla och dessa är då inte neutrala. I kategorin Sport/spel/aktivitet 

med produkterna bräd- och bordsspel är också neutrala. Då det finns barn med i 

bild är det både flickor och pojkar och de är aktiva tillsammans. I delarna med 

hushållsleksaker i båda bladen är bilderna som visas också neutrala. Det är både 

flickor och pojkar med i bild och de är alla aktiva tillsammans. Själva 

hushållsleksakerna är förhållandevis neutrala, förutom ett rosa kök i Toys R Us 

som det står två flickor och leker vid. Men, tendensen som vi ser är att denna del 

blivit mer neutral till skillnad från det Nelson och Nilsson påvisar, som vi tidigare 

nämnde under delen om färger. Där de menar att det finns en uppdelning i 

reklam mot barn gällande hushållsleksaker där det till störst del varit flickor som 

lekt med dessa leksaker i reklamen.109

Genusmönster i reklambladen 

 

Hur ser då genusmönstren ut i reklambladen? Vi gör här en djupanalys utifrån 

genusteorin och kommer också att göra en jämförelse mellan reklambladen. 

I reklambladens olika delar finns olika tilltal som skiljer sig markant från 

varandra, beroende på om delarna riktas mot flickor eller pojkar. De använder 

sig av olika färger, produkter och barn som visar leksakerna beroende på om de 

vill tilltala en flicka eller pojke. Till exempel har vi en bild i Toys R Us på en liten 

flicka som sitter leendes med en liten babydocka i famn som hon matar med en 

nappflaska. Här har vi flera faktorer som visar att det är just flickor och inte 

pojkar man riktar sig till. Dels har vi färgen rosa som hela uppslaget består av, 

dels har vi den omhändertagande symboliken och dels finns det inte någon pojke 
                                                        
109 Anders Nelson, Krister Svensson, Barn och leksaker i ek och lärande, Liber AB, Stockholm (2005), s. 
111 
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i bild på detta uppslag. Både Maria Jacobson110 och Fanny Ambjörnsson111

När vi tittat på de olika temana och de olika produkterna så är det vissa mönster 

som framstår. Dels kan man se att flickor presenteras till stor del som de som är 

och skall vara omhändertagande, samtidigt som de presenteras som objekt. 

Birgitta Almqvist

 

diskuterar detta med färger och barn och de menar att det finns en tydlig 

uppdelning mellan flickor och pojkar, där rosa används till flickor, men inte till 

pojkar och blått används till störst del till pojkar.  

112 och Maria Jacobson113

                                                        
110 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 16 

 pratar båda om detta fenomen och de 

menar att trots att vi går mot ett mer jämlikt samhälle så finns fortfarande en 

stereotyp uppdelning i leksaksreklamen, hon menar till och med att 

uppdelningen har förvärrats i den meningen att den går mot en allt starkare 

stereotyp marknadsföring.  

111 Fanny Ambjörnsson, Den rosa overallen i Kulturella perspektiv nr 3, Carlsson bokförlag, Stockholm 
(2005) 
112 Birgitta Almqvist, Barn och leksaker, Studentlitteratur, Lund (1991), s. 85f 
113 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 16 
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Om man ser leksaksindustrin och reklammarknaden som en aktör i formandet av 

genus så är en viktig och talande företeelse att vi kan se hur det finns en förstärkt 

bild av kvinnor som den som sköter om barnen. De gör sig vackra och håller sig 

passiva eller befinner sig i hemmet medan männen är de som tar sig utanför 

hemmet och gör viktiga saker som jagar bovar, bygger, uppfinner och utvecklar 

saker. Principen att flickor är tydligt frånvarande i yrkes och teknik–

kategorierna och helt dominerar leksakssidor med babydockor och smink talar 

sitt tydliga språk. När man beskriver detta utifrån Yvonne Hirdman så ser man 

att här är principen A – icke A den som tränger igenom, det vill säga pojkarna – 

icke-pojkarna.114 Flickorna visas i reklambladen som att de har andra behov än 

pojkarna och tvärtom . Detta i sin tur leder till det som Lena Gemzöe skriver om 

vad gäller vilka arbetsuppgifter kvinnor och män förväntas ha just för att de är 

kvinnor och män.115 I bladen ser vi hur flickor 

framställs som de som ska ta hand om barn och 

sig själva. Det intressanta är att det i stort sett 

bara är där som flickor förväntas ha någon 

form av arbetsroll medan pojkarna framställs i 

flera olika yrkesroller, såsom poliser, byggare 

och vetenskapsmän. Gemzöe menar att 

grunden till arbetsdelningen ligger i vilka 

egenskaper man förväntas ha. Vård- och 

omsorg kontra beslutsfattande och förnuftig 

karaktär.116

                                                        
114 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 26 

 Egenskaper som kan kopplas till 

just flickor eller till just pojkar finns 

genomgående i reklambladen. Genom hur man presenterar ser vi att en flicka 

skall vara, som vi tidigare nämnt, söt, passiv, timid och vårdande och en pojke 

skall vara ståtlig, aktiv, framåt och utforskande. Dessa egenskaper eller detta sätt 

att presentera barnen på befäster den stereotypa bild som finns kring kvinnor 

115 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Smedjebacken (2002), s. 80ff 
116 Ibid. s. 80ff 
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och män och med hjälp av Hirdman kan man här se att flickor och pojkar skall 

vara varandras motsatser. Vi kan förklara detta utifrån A – B, där A=pojken och 

B=flickan – pojkens motsats. Detta isärhållande bygger på dikotomier som direkt 

kan kopplas till vad som anses traditionellt manligt och traditionellt kvinnligt.117

Vad gäller utseende är det i det 

närmaste anmärkningsvärt att 

det enda utseendemässiga som 

rör pojkar är utklädningskläder, 

medan flickorna kan välja mellan 

utklädnad och flera olika typer av 

besmyckning som smink och 

hårfärg. När flickorna visas i sina 

utklädningskläder så är det som objekt och när pojkarna visas är det som aktiva 

och äventyrliga, inte för att se vackra eller tilltalande ut. Det vi ser här är det som 

Anja Hirdman pratar om, att pojkar inte har samma krav på sig att göra sig fina 

som flickorna, utan att det för dem är individen som är det viktigaste. Pojkarna 

framställs som subjekt i stället för som flickorna – objekt.

  

118 Det är väldigt tydligt 

att flickor formas till att bli små kvinnor då till exempel dockor med feminint 

genus, såsom Bratz och Barbie ofta är unga vuxna gestalter och det presenteras i 

bladen som att flickor redan tidigt ska lära sig att sminka sig och göra sig 

attraktiva. Detta skriver Jacobson om, hon pratar om att flickor förväntas vårda 

sitt utseende på ett vuxet sätt i reklam och att flickor ofta framställs som små 

kvinnor119

                                                        
117 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö (2007), s. 36 

. Pojkar däremot får i viss mån fortfarande vara utforskande barn, 

även om karaktärerna i utklädnadsdelen även föreställer vuxna manliga 

gestalter så finns ändå det lekfulla och äventyrliga kvar.  

118 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,5209,00.html – intervju med Anja hirdman, 
Brus nr 2, 2004 
119 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 22ff 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,5209,00.html�
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Toys R Us kontra Lekia 

Lekia är inte lika markanta vad gäller bakgrundsfärgerna som Toys R Us är utan i 

stället varieras färgerna mer och man kan även se flickleksaker på blå bakgrund, 

men dock inte pojkleksaker på rosa bakgrund, däremot på ett uppslag som är 

lila. Toys R Us däremot är mer tydliga i sin uppdelning av leksakerna som riktas 

mot flickor eller pojkar. I Toys R Us syns genusmönstren mycket mer, dock är 

Lekias reklamblad 44 sidor gentemot Toys R Us som är 100 sidor, vilket kan ge 

en skev bild av Lekia i jämförelsen med Toys R Us. Det som också skiljer bladen 

åt är antalet barn i bild, Lekia har mycket färre barn med i sitt reklamblad, vilket 

också gör det svårare att hitta genusmönster i jämförelse med Toys R Us. De barn 

som är med är dock precis som i Toys R Us på respektive flick- och pojksidor 

med en tydlig genusuppdelning, med undantag av bilden med dansmattan som vi 

tidigare talat om.  

De slutsatser vi kan dra av denna jämförande studie kring leksakskedjorna är 

således att Toys R Us har en högre grad av uppdelade flick- och pojkleksaker i 

sina reklamblad och att de också framställer barnen mer stereotypt i ett 

genusperspektiv. Hur detta sedan spelar in i det faktum att Toys R Us är en 

internationell kedja gentemot Lekia som är en svensk kedja är svårt att säga. 

Dock kan man tolka tendensen som en avbild av den amerikanska 

leksaksindustrin då väldigt många produkter är från USA och som Jacobson 

skriver så är den amerikanska marknadsföringen väldigt nischad vad gäller 

reklam mot grupper i samhället, såsom kön, sexualitet och etnicitet.120

                                                        
120 Maria Edström, Maria Jacobson, Gunilla Muhr, Drömprinsen och Glamourgullet. Om 
könsschabloner i barnreklam. Konsumentverket (1998), s. 20f 
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Sammanfattande slutdiskussion 

Vi är medvetna om att vårt resultat blir en understrykning i mångt och mycket av 

vad tidigare forskare kommit fram till. Dock anser vi att resultatet är viktigt då vi 

gärna ser att det finns en kontinuerlig uppföljning av leksaksindustrin och detta 

då ur ett genusperspektiv då man redan här kan påbörja en förändring i 

synsätten kring kvinnor och män. När vi läst tidigare forskning och gjort vår 

undersökning kan vi se att det inte är så underligt att vi inte har ett jämställt 

samhälle när man redan i tidig ålder får lära sig hur kvinnor och män skall vara 

enligt tradition. Trots framgångar inom det jämställda i Sverige visar det sig, 

enligt flera forskare och journalister, att leksaksindustrin och reklam mot barn är 

om möjligt ännu mer genusindelad än tidigare. 

Ett problem uppstår när stora kedjor från andra länder, som då Toys R Us från 

USA, har ett mer stereotypt förhållningssätt till hur flickor och pojkar skall vara. 

Det blir svårare att som svensk konsument påverka utbudet och reklamen då ett 

helt annat samhälles värderingar kan påverka vårt samhälle och våra barn. Dessa 

företag har en så stor ekonomisk resurs att mindre kedjor och butiker i Sverige 

får ett konkurrensproblem då det inte finns samma resurser som gör att de kan 

hålla en mer tidsenlig profil enligt svenska värderingar kring jämställdhet. Med 

detta inte sagt att alla små svenska leksaksföretag skulle vara mer föredömliga, 

däremot blir det svårare för ett mindre företag att nå ut med ett mindre 

genusindelat sortiment om de så önskar. Dessutom är flera av produkterna från 

amerikanska företag och i och med det kan vi se att det redan finns en inriktning 

mot flickor och pojkar i leksakstillverkarnas koncept. Ett tydligt exempel är alla 

dessa marknadsföringsleksaker som säljs, vi har här Hannah Montana, Rorri, 

Spider-Man och Disney Princess. Det vi anar är att Lekia vacklar i sina tankar 

kring hur de ska kunna presentera sitt sortiment för att inte verka vara för 

stereotypa, vilket de inte lyckas med hela vägen. Däremot kan vi se att i Toys R 

Us är målet att rikta sig till endera flickor eller pojkar och det ser ut som att detta 

är deras marknadsföringsstrategi. 
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Vi vill inte bara att flickor ska frigöras från dessa normer utan även att pojkar ska 

få möjlighet att utforska nya världar. Det vill säga en total frigörelse från 

fastlåsande gamla traditionella föreställningar kring vad kvinnor och män är och 

skall vara. Vi vill till exempel inte ta bort färgen rosa från flickor utan göra färgen 

fri för alla. Detta gynnar både flickor och pojkar då flickor slipper bli 

nedvärderade i ord som – ”det där är tjejigt, blä.” Samtidigt som att ingen pojke 

ska behöva känna att det är fel att leka med en rosa barnvagn. Alla leksaker skall 

vara till för alla barn så att alla barn får möjlighet att utforska och utveckla hela 

sin fulla potential som människor. Det är inte så konstigt att vi inte har ett jämlikt 

samhälle när barn uppfostras redan från barnsben att de skall vara på det ena 

eller andra sättet. Detta bromsar jämställdhetsarbetet och istället borde 

jämlikhet uppmuntras hos flickor och pojkar i unga år, vilket kanske flera tror att 

man faktiskt gör. Uppmuntrar man inte detta är det inte så konstigt att när 

barnen blir vuxna så ska någon slags omskolning ske vilket givetvis inte är så 

enkelt. Ett problem som Almqvist pratar om är att en del forskare har funnit att 

pojkar är mer gynnade av sin lek än flickor för att de uppmuntras till spontana 

och utforskande lekar. Detta ger ett mer kreativt verbalt uttryck enligt henne, 

vilket givetvis då ger kvinnor sämre förutsättningar i till exempel arbetslivet. Ska 

man då se leksaker som pedagogiska, vilket de historiskt sett varit, så förstår 

man att den pedagogiken kan leda till allvarliga problem för samhället i och med 

de skillnader som görs mellan flickor och pojkar. 

En annan sak som är svår att inte nämna är hur flickor förväntas utvecklas till 

unga kvinnor. När man ser dockor som Bratz går tankarna till den 

tonårsproblematik som finns hos många unga tjejer. Det finns ett helt 

samhällsmönster som visar unga tjejer hur de skall vara, se ut och vad de skall 

eftersträva. En slags insmickrande reklamkampanj från det massmediala och 

samhället i stort. Detta är ett problem som måste tas på allvar då det kan leda till 

allvarliga sjukdomar som anorexi och bulimi. Givetvis finns det flera faktorer 

bakom dessa sjukdomar, men kraven på tjejers utseende är en bidragande 

faktor. 
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Dock ser vi, vad som skulle kunna vara en förändring i just Hushållskategorin där 

forskare menar att det i reklam till barn har funnits en uppdelning, där det är 

enbart flickor som presenterats med dessa produkter. Det vi sett i dessa 

reklamblad är ett mer neutralare förhållningssätt kring barn och 

hushållsleksaker. Här kan vi se att både Toys R Us och Lekia presenterat dessa 

produkter tillsammans med både flickor och pojkar och färgvalet har till störst 

del varit varierat. Kanske är det så att det börjar ske en förändring, dock en 

saktfärdig sådan, i hur leksakstillverkare, leksaksbutiker och marknadsförare 

väljer att förhålla sig till genus. 

Kommer det då kunna ske en förändring i framtiden? Samhällsansvar är ett 

nyckelord som inte kommer utan problematik, vem skall ta vilket ansvar och 

vem avgör vad som är av vikt för samhället? Stora frågor med viktiga svar. Det 

borde egentligen inte vara så svårt om man väljer att utgå från att både flickor 

och pojkar, kvinnor och män skall vara fria i sina uttryck och i sina liv. Frågan är 

då hur fri man egentligen är när det finns så stora samhällskrafter i både 

producent- som konsumentled. Hur skall man påverka producenter och 

konsumenter till att göra val som främjar denna frihet? Det känns som att en 

förändring är långt bort, men att den förändringen är oundviklig om vi vill ha ett 

väl fungerande och jämlikt samhälle med fria individer.  
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Bilaga 1 

Del 1, s. 4-9 innehåller data- och tv-spel med tillbehör, samt dvd-filmer. Denna 

del tillhör vår kategori Sport/spel/aktivitet. 

Del 2, s. 10-15  innehåller dels något som kallas teentronic, vilket är diverse 

elektroniska produkter såsom karaoke, walkie-talkies och cd-spelare, samt två 

sidor med lavalampor, discobollar och strålkastare och två sidor med 

musikinstrument. Denna del tillhör två av våra kategorier,  

Teknik/elektronik/vetenskap och Musik.  

Del 3, s. 16-21 innehåller brädspel och sällskapsspel och tillhör vår kategori 

Sport/spel/aktivitet.  

Del 4, s. 22-23 innehåller produkter som sparkcyklar, inlines, trehjulingar och 

cyklar, vilket vi kategoriserar som Sport/spel/aktivitet.  

Del 5, s. 24-25 innehåller utklädnad inom äventyrsgenren. Denna tillhör vår 

kategori Utseende/besmyckning. 

Del 6, s. 26-33 innehåller leksaksbilar med banor, actionfigurer, dinosaurier, 

äventyrshjältar, vikingar och olika typer av transformers-figurer. Denna del 

tillhör vår kategori Dockor/figurer/mänkliga gestalter och 

Teknik/elektronik/vetenskap. 

Del 7, s. 34 innehåller vetenskapsleksaker, såsom jordglob, teleskop och 

experimentlådor. Denna del tillhör vår kategori Teknik/elektronik/vetenskap. 

Del 8, s. 35 innehåller endast Star Wars-figurer och Star Wars-tillbehör. Denna 

del tillhör vår kategori Dockor/figurer/mänskliga gestalter. 

Del 9, s. 36-37 innehåller legoprodukter med olika inriktning såsom Duplo, tåg, 

Star Wars och teknik. Denna del tillhör kategorin Pedagogiska/estetiska, men vi 

ser också kategorierna Dockor/figurer/mänskliga gestalter och 

Teknik/elektronik/vetenskap. 

Del 10, s. 38 är en, som de kallar det, ”Do it yourself”-sida med 

leksaksborrmaskiner, en elektronisk leksaksarbetsbänk och 

leksaksverktygslåda. Denna del tillhör vår kategori Yrke. 

Del 11, s. 39 innehåller riddarfigurer med tillbehör och tillhör kategorin 

Dockor/figurer/mänskliga gestalter. 
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Del 12, s. 40-41 innehåller bilar, bondgård och bilbana. Denna del tillhör våra 

kategorier Yrke och Teknik/elektronik/vetenskap. 

Del 13, s. 42-44 innehåller produkten Ben 10 (rymdfigurer) och även en sida 

med andra rymdfigurer och rymdvapen. Denna del tillhör kategorin 

Dockor/figurer/mänskliga gestalter. 

Del 14, s. 45-48 innehåller robotar, radiostyrda fordon samt bilbanor. Denna del 

tillhör vår kategori Teknik/elektronik/vetenskap.  

Del 15, s. 49-50 innehåller sängkläder, väckarklockor och sackosäckar. Vilket 

tillhör kategorin Hushåll. 

Del 16, s. 51 innehåller utklädnad inom Disneys och Barbies produkter. Delen 

hör till vår kategori Utseende/besmyckning. 

Del 17, s. 52-53 innehåller olika attiraljer från Disneys High School Musical och 

Hannah Montana. Dessa tillhör kategorierna Dockor/figurer/mänskliga gestalter, 

Useende/besmyckning och Musik. 

Del 18, s. 54-65 innehåller dockor av olika slag och deras tillbehör, märken som 

Bratz, Barbie, Disney och My little pony finns representerade. Denna del hör till 

vår kategori Dockor/figurer/mänskliga gestalter. 

Del 19, s. 66-67 innehåller saker som smink, sminkväskor, tatueringsset, 

sminkdockor, hårsmycken och hårfärg. Denna del tillhör vår kategori 

Utseende/besmyckning. 

Del 20, s. 68-69 innehåller mjukisdjur med batteridrivna egenskaper. Denna del 

kategoriserar vi som Mjukisdjur. 

Del 21, s. 70-73 innehåller babydockor med tillbehör och tillhör kategorierna 

Dockor/figurer/mänskliga gestalter och Hushåll. 

Del 22, s. 74-76 innehåller dockskåp av olika slag med tillhörande figurer med 

tillbehör som möbler, husbil. Hästar, prinsesstorn och vattenkannor. Denna del 

tillhör kategorierna Dockor/figurer/mänskliga gestalter och Hushåll. 

Del 23, s. 77-83 innehåller bilbanor, bensinmackar, bilar, tåg, verktyg, verkstad 

och det finns produkter som Cars, Bob Builder, Wall-E och Playmobil med 

tillhörande figurer. Denna del hör till våra kategorier Dockor/figurer/mänskliga 

gestalter, Yrke och Teknik/elektronik/vetenskap. 

Del 24, s. 84-85 innehåller dels leksaker till de lite mindre barnen. Det är bilar, 
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minibilbanor och små figurer. Tillhör kategorierna Teknik/elektronik/vetenskap, 

Pedagogiska/estetiska och Dockor/figurer/mänskliga gestalter. 

Del 25, s 86-89 innehåller platsböcker, lärosystem, och andra interaktiva 

produkter. Innehåller kategorierna Teknik/elektronik/vetenskap, Musik, 

Dockor/figurer/mänskliga gestalter, Yrke och Pedagogiska/estetiska. 

Del 26, sid 90-91 innehåller köks-, mat- och städprodukter för de mindre 

barnen. Tillhör kategorierna Hushåll och Yrke.  

Del 27, sid 92-93 innehåller olika slags träleksaker så som xylofon, tåg och 

parkeringshus. Dessa sidor hör till kategorierna Yrke, Pedagogiska/estetiska och 

Teknik/elektronik/vetenskap.  

Del 28, sid 94-95 innehåller leksaker för de små barnen, som gåbilar, 

gunghästar, babygym och olika aktivitetsleksaker. Kategorierna här är 

Sport/spel/aktivitet och pedagogiska/estetiska.     

Del 29, s. 96-99 innehåller ritverktyg, modellera, pennor och papper och den 

tillhör vår kategori Pedagogiska/estetiska. 

Del 30, framsida och baksida innehåller vardera ett märke, framsidan Bratz och 

baksidan Wall-E och tillhör kategorin Dockor/figurer/mänskliga gestalter.  
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Bilaga 2 

Del 1, sid 3 som består av det dem själva kallar ”Heta nyheter”. Sidan innehåller 

blandade leksaker från kategorierna Musik, Dockor/figurer/gestalter, 

Teknik/elektronik/vetenskap, Utseende/besmyckning, Sport/spel/aktivitet och 

Pedagogiska/estetiska.  

Del 2, sid 4-7. Här hittar vi leksaker som olika små figurer, fordon, robotar och 

riddare. Leksakerna här hör till kategorierna Dockor/figurer/gestalter, 

Utseende/besmyckning och Teknik/elektronik/vetenskap  

Del 3, sid 8-10. Här har vi leksaker som bilar, en lantgård och verktygsset. De hör 

till kategorierna Teknik/elektronik/vetenskap och Yrke 

Del 4, sid 11-13. Dessa sidor innehåller laservapen, trollerilåda och fordon i olika 

former. Tillhör kategorin Teknik/elektronik/vetenskap. 

Del 5, sid 14-15. Innehåller data- och tv-spel. Hör till kategorin 

Sport/spel/aktivitet och Musik. 

Del 6, sid 16-23. Här hittar vi dockor, prinsessklänningar, små figurer och 

gosedjur. Alla med olika tillbehör. Kategorierna är Dockor/figurer/gestalter, 

Utseende/besmyckning, Gosedjur och Hushåll. 

Del 7, sid 24-25. Innehåller köks- och städredskap. Detta tillhör kategorin 

Hushåll. 

Del 8, 26-29. Här har vi olika ritverktyg, lera och ljustavlor. Tillhör kategorierna 

Pedagogiska/estetiska och Dockor/figurer/gestalter. 

Del 9, sid 30. Innehåller musikinstrument av olika slag och tillhör kategorin 

Musik. 

Del 10, sid 31. Innehåller pulkor och snowracers och tillhör kategorin 

Sport/spel/aktivitet. 
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Del 11, sid 32-33. Innehåller Lego och tillhör kategorierna Pedagogiska/estetiska, 

Dockor/figurer/gestalter, Yrke.  

Del 12, sid 34-37. Innehåller leksaker för de mindre barnen så som plastleksaker, 

aktivitetscenter, träleksaker och gunghästar. Tillhör kategorierna 

Pedagogiska/estetiska, Teknik/elektronik/vetenskap och Sport/spel/aktivitet.   

Del 13, sid 38-43. Innehåller brädspel och andra typer av spel. Tillhör kategorin 

Sport/spel/aktivitet.    

Del 14, framsida och baksida. Innehåller olika typer av leksaker som tågset, en 

dockvagn, fordon och småfigurer. Tillhör kategorierna Hushåll, 

Teknik/elektronik/vetenskap och Dockor/figurer/gestalter. 
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